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HARC A TENGERÉRT. 

Irta Dr. PRINZ GYULA. 

Kampf um das Meer. — Lotta pel mare. 

Az „oekumene" csupa sziget. A rajtuk lakó másfél milliárd ember mű-
velődési és gazdasági összekapcsolója a tenger. A tengeri hajózásban 

van a büszke nevű „világ"-hatalmak keletkezésének csirája, ezzel termé-
szetesen a „vi lágháborúik lehetősége is. A háborúk borzalmait a Föld 
lakói sohasem érezték ilyen kiterjedésben, mint ma. Előttünk van az első 
gazdasági világháború rettenetes képe, a „harc a tengerért". A tenger 
semmit sem sejtve az érte folyó harcról, az emberek szigetei körül most 
is zavartalanul küldi hullámhátain ezüstös tarajos habjait. A hajók nagy 
része partjaihoz kötött, a nyilt vízen egymást üldözik. A tengerfenék isza-
pos lerakódásai pedig a geológiában merőben ismeretlen zárványokkal 
gazdagodnak. 

„A tenger ura a Föld ura, a tengernek pedig csak egy ura lehet." 
Ezt a talán nem szószerint így formulázott, de ilyen értelmű véleményt 
Anglia termelte. Míg Európa népei a középkori népkorlátok letörésén, 
nemzeti, népakaraton nyugvó államok alakításán fáradoztak, Anglia fel-
használva földrajzi helyzetének előnyeit, harc nélkül a tenger ura lett. Alig 
egy évszázad mult el és a Föld gazdaságos kihasználásával keletkezett 
egyenlőtlen termelés, gyártás és fogyasztás a civilizáció utolsó századában 
Angliának számos ellenséget szerzett s ez végül a mai háborúhoz vezetett. 

Anglia földrajzi fekvésének előnyeit jól ismerjük. Ezek: s szigeteinek 
terjedelme egyrészt, mely csak akkora, hogy népével majdnem teljesen ki 
tudja tölteni s rajta más politikai hatalommal nem kell osztozkodnia vagy 
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küzdenie s földjének gazdagsága másrészt, amiben a kultúrtermelés alap-
ját alkotó széntelepeknek mennyisége a legfontosabb. Nagybritanniának 
nincs olyan faluja, mely 108 km-nél nagyobb távolságban van a tenger-
parttól. Az egész lakosság ismeri, szereti a tengert s már régen megtanulta 
előnyeit kihasználni. Csak uralkodóinak kontinentális törekvései (100 éves 
angol-francia háború, majd belső harcai) korlátozták a tengeri imperiális 
politika kifejlesztésében s tették lehetővé az ibériai félsziget parti lakos-
ságának uralmát az Atlanti-óceánon. A spanyol armada megsemmisítése 
az első lépés a tengeri világuralom felé s a belső zavarok megszűntével, 
1700 körül, az angolok tengeri uralma már zavartalan a mai háborúig. 

A szabad kereskedelem, közlekedés nem szenved nagyon az angolok 
tengeri uralmával. Igazi érdekellentét Anglia és más hatalmak között alig 
keletkezik mindaddig, míg a gazdasági élet képében egy igen mélyreható, 
gyökeres változás nem áll be a kultúra haladásával: a gépmunka. A 
gyarmatosítás a túlnépesedés következménye, de a gyáripar amellett, hogy 
nagy népsűrűséget tudot t lekötni, a gyarmatosítást a maga céljaira fel-
használta és nagy részben átalakította. E mellett a túlnépesedésből szár-
mazó kivándorlást az európai nemzeti államok a maguk számára iparkod-
tak lekötni. Ezek mind jól ismert és sokszor hangoztatott politikai jelen-
ségek. De meg kell itt említenünk, mert a gépmunka elterjedéséből és 
mellette az európai nemzeti államok nemzeties törekvéséből fakad a harc 
a tengerért és az összeütközés Nagybritannia érdekeivel. 

A gépmunka elterjedési irányai természetesen haladnak a széntelepek 
és lakosság ipari készsége területein. Anglia, Észak-Franciaország, Belgium 
és Németország, továbbá Ausztria északnyugati része rövid idő alatt olyan 
kultúrtermelő területek lettek, melyek óriási őstermelő területek nyerster-
ményeit vonzották magukhoz s természetesen igyekeztek minél nagyobb 
piacot szerezni gyártmányaiknak. A gyáripar természetes feltételeit nélkü-
löző Olaszország és Oroszország földnélküli parasztságának túlnépesedése 
következtében kénytelen területi terjeszkedésre (Tripolisz, Közép-, Észak-
és Kelet-Ázsia). Oroszország zárt földrajzi helyzete következtében útat 
keres a világforgalom felé. 

Ezzel jelezve vannak a gazdasági és politikai törekvések tűzhelyei. 
Az Északi-tenger körül csoportosuló ipari vidékek egymás versenytársai 
lesznek s mindinkább kiélesednek a törekvések. Anglia már nagy területe-
ket lefoglalt a világpiacon. Franciaország az Indiai-óceánban és Hátsó-
Indiában, továbbá a földrajzi helyzet kinálta Észak-Afrikában korán szerez 
még szabadon maradt gyarmati területeket. Belgium, Németország és 
Olaszország is siet Afrikában helyet foglalni. Kelet-Ázsiában a kínai parto-
kon a nagyobb flottával rendelkező államok egy-egy kikötőben iparkod-
nak magukat megfészkelni. Oroszország pedig szomjas ember módjára 
iparkodik a Török-birodalom romjain, Kína rovására, az iráni országokon 
keresztül a tenger felé. Amerikában, az Unió keleti partvidékén új kultúr-
termelő tűzhely keletkezik, melynek sugarai Amerika partjain végig és az 
egész Csendes-óceánra világítanak. A Csendes-óceán partján a gyorsan 
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ébredő Japán iparkodik vonzási területébe juttatni az egész Csendes-óceánt, 
melyben nyiltan Anglia szerepére törekszik. 

Az angol tengeri s ezzel világuralomnak tehát szinte egy csapásra 
egész sereg el'ensége támad. Minden tengeri uralomra törekvés kétség-
telenül a brit uralmat sérti. Valamennyinek közös érdeke a tenger fel-
szabadítása a brit uralom alól. Soha a brit standard ilyen nagy veszély-
ben nem volt, mintha az egész világ egyszerre szövetkezett volna ellene. 
Minden esztendő csak siettette a veszélyt. A brit uralomnak egyenlően 
ellensége valamennyi tengeri terjeszkedési vágy. A Földközi-tenger két 
kapujának, a Gibraltárnak és a Szuezi-csatornának birtoklásában az ösz-
szes európai nagyhatalmak ellenkező törekvéseivel kell számolnia. Az 
Indiai-óceánban Franciaország és a szárazföld felől Oroszország áll vele 
szemben. A Csendes-óceánban azonkívül még Japán és az Unió. Amerre 
a brit uralom karjai nyúlnak, mindenütt egynél több ellenséges kar vár 
ütésre készen. Természetes volt Angliának minden igyekezete, hogy meg-
akadályozza ezen karok szövetkezését. Ha e karok egyszerre ütnek, a brit 
uralom tönkrejutott. Az ellenségeknek egymás között is vannak érdek-
ellentéteik s ezeket ügyesen használja ki Anglia, mindig a gyengébb oldala 
mellé állva, lehetőleg a küzdő felek erőarányainak kiegyenlítésére töre-
kedve, ami majdnem lehetetlenné teszi, hogy az egyik ellenség is háború-
jából mint hatalmas győztes emelkedjék ki. A brit uralom politikája fénye-
sen sikerült az orosz-japán összeütközés alkalmával. 

A brit uralomnak a földrajzi helyzet következtében azonban két olyan 
ellensége van, mellyel megbirkózni hosszú ideig nem tud. Nem a tenger 
felől fenyegeti a brit tengeri uralmat a legkomolyabb veszély, hanem a 
szárazföld felől. 

A tengeri földrajzi helyzet óriási fölénye megszűnt a szárazföldi közle-
kedési eszközök javulásával. Oroszországot szibiriai vasútja tette olyan 
erőssé, hogy csendes-óceáni terjeszkedésre gondolhatott. Közép-Ázsiába 
vezető vasúti vonalai teszik számára lehetővé, hogy a brit uralmat meg-
törje az Indiai-óceán partjain. Sziria felé terjeszkedése Szuez és Bab el 
Mandel meghódítását jelenti. A mai tengeri háború meggyőzött bennünket 
arról, hogy bármily hatalmas flotta erős szárazföldi hadsereg nélkül a 
Föld feletti uralkodásra képtelen. A tengeri uralom minden tengeri haderő 
nélkül is sikeresen támadható meg a tengerpart elhódításával. A száraz-
földek, kontinensek földrajzi elhelyezkedése, az „óvilág" és „újvilágnak"-
nak nevezett két kontinens-csoport szárazföldi kapcsolata a szárazföldi 
vízvonalak fejlődésével a hadi súlypontot ismét a szárazföldre helyezi át. 

„Amerika az amerikaiaké". A brit uralom, valamint minden európai 
befolyás itt lassankint megszűnik egy amerikai nagyhatalom kibontakozásá-
val, mely éppen kontinentális helyzete következtében a kontinens felől el 
tud utasítani a tengeren jövő idegen minden befolyást. Kanada egyesülése 
az Unióval nem késhet nagyon soká. Itt a brit uralom lassankint teljesen 
megszűnik s ezzel a brit világuralom már nem öleli körül a Földet. A brit 
uralom területe asszimetrikussá lesz, a brit szigetek, az uralom tűzhelye, 
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az uralt terület peremére kerül. Nem sok idő fog elmúlni addig, mikor a 
Nap végre leáldozik a brit uralom területén. Szinte lehetetlen, hogy Nagy-
britannia ezt a terjeszkedést megakadályozza. 

Az óvilág kontinens-csoportja két hadiföldrajzi területre oszlik. Az 
egyik a hatalmas összefüggő szárazföldi terület, a másik az Indiai- és 
Csendes-óceán nagy szigetvilága. Az elsőn a szárazföldi, a másodikon még 
hosszú ideig a kívülről jövő tengeri haderő van fölényben. Az óvilág nagy 
szárazföldi területének hadiföldrajzi tekintetben is legfőbb jellemvonása, 
hogy két hatalmas tagolatlan kontinentális törzsökét, Európát és Afrikát 
7000 km hosszúságban gazdag parttagosulású földközi tengerek választ-
ják el. E földközi tengerek nyugati kapuja, a gibraltári, alig 13 km széles 
tengerszoros, keleti kapuja több mint 20 km széles (Bab el Mandel). Szinte 
természetes, hogy mind a két erődökkel ellátott kapu az angolok birtokában 
van. A földközi tengerek övezetét eredetileg elválasztja, most összeköti a Suezi 
csatornával átvágott földszoros. Az euráziai kontinens nyugat felé elkeske-
nyül s ezen az elkeskenyülő európai részen helyezkednek el az európai 
szárazföldi hatalmak. A hadiföldrajzi helyzet természetesen megköveteli, 
hogy az igazi nagyhatalom az egész kontinenst északi partjától déli part-
jáig elfoglalja. A kontinentális hegemónia geográfiai feltételei annál kedve-
zőbbek, minél távolabb keletre helyezkedik el a nagyhatalmi terület s 
ezzel minél több más nagyhatalom szárazföldi útjait tudja elzárni az eu-
ráziai kontinens partjai felé. Nem lehet vita azon, hogy Oroszország föld-
rajzi helyzete a legkedvezőbb az óvilág katonai hegemóniájához. Ha ez a 
nagy területtel és hadsereggel rendelkező földrajzi fekvésével egyedül 
„centrális" szárazföldi hatalom képes volna meglevő erőit a határra állí-
tani, talán ki tudna szabadulni a körülölelő vaskarokból. A centrális konti-
nentális nagyhatalom ma minden oldalról el van zárva a nyilt tengertől. 
Északi partjai a hajózásra értéktelenek, a Balti-tengeri kikötők előtt a dán 
kapuk állanak, a Fekete-tengeri kikötők meg a különben is elzárt Föld-
közi-tenger övezettől is elzáródnak a Dardanella-Boszporuson. A távoli 
Vladivosztok a japán szigetsorral kitűnően elzárható Japán-beltengerben 
van. Valamennyi más államnak érdeke, hogy ezt a nehezen mozgó ko-
losszust földrajzi fekvésének mindinkább növekedő előnyeinek kihasználá-
sában megakadályozza. 

A valóságban a Német-Osztrák-Magyar szövetség az egyetlen, mely 
az Orosz birodalom bilincseit őrizni és védeni tudja, mert egyedül rendel-
kezik a szükséges szárazföldi hadsereggel. E nagyhatalmi szövetség együtte-
sen, egymást kiegészítve nyugat felé a második az európai hosszú félszige-
ten s így csak az Orosz-birodalom zárja el szárazföldi útjait az óvilág 
kontinenscsoportjához. Igazi, nagy, gazdasági érdekellentétek a kettős-szö-
vetség és az Orosz-birodalom között a földrajzi feltételek szerint nincse-
nek, sőt ellenkezőleg közös érdeke mind a két erőnek a brit tengeri világ-
uralom megszüntetése. Érdekellentét akkor keletkezik a két erő között, 
ha az egyik vagy másik a megdöntött brit világuralom romjain a magáét 
akarja felépíteni. Közel van az a feltevés, hogy mindenki tudatában van 
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ma már a brit világuralom ledőlésének. A brit világuralom ma már nem 
saját erőin áll, hanem egyensúlyát a körülvevő többi hatalmak tartják az-
zal, hogy mindenünnen ledönteni igyekszenek, de a nyomás még egyenlő. 
A legkisebb egyenlőtlenség az erőkben már lebukását eredményezheti. 

A földrajzi helyzet lehetővé teszi, hogy Oroszország tengerre jutása 
ne sértse a kettős szövetség érdekeit, — de a tengerre jutás helyének a 
Perzsa-öböltől keletre kell lennie. A Boszporus, Szuez és Bab el Mandel 
három olyan pont, amely felé irányzott minden orosz lépésnek szuronyaink-
kal kell találkoznia, mert az euráziai és afrikai szárazföldi még a jövőben 
kifejlesztendő útvonalainkat zárná el. 

A többi nagyhatalmak földrajzi helyzete az európai félszigeten termé-
szet szerint már sokkal kedvezőtlenebb. A tér szűkül, az erők csökkennek, 
a kontinentális terjeszkedés akadályai áttörhetetlenek lesznek. A szomszé-
dos keleti nagyhatalmak törekvése a brit tengeri világuralom megszünteté-
sére, csak kellemes lehet ezeknek. A nemzeti állam létfeltételeibe vágó 
nagy ellentét egyfelől Franciaország és Olaszország, másfelől a kettős 
szövetség között el sem képzelhető. 

A brit világhatalom megdőlését rövid időre — nem lehetetlen — meg-
akadályozza az az egész világot elöntő aggodalom, hogy szerepét az óvilág 
egyik szárazföldi nagyhatalma veszi át. A keletkező új világhatalom vagy 
orosz autokrata-állam, vagy a német-osztrák-magyar államok földrajzi 
elhelyezkedésük megkívánta szövetsége lesz. A nyugati hatalmak ezt meg-
akadályozni már nem tudják. Ha nem a mai, úgy a holnapi háborúban 
el kell dőlnie a hegemónia kérdésének. Mi egyet értünk a Belttől az er-
délyi havasokig abban, hogy a kérdés dőljön el ma. 

A német-osztrák-magyar szövetség a brit világhatalom rakta bilincsek-
ből csak a Boszporuson keresztül vezető út segítségével szabadulhat meg. 
Bizánc földrajzi helyzetének kiválósága ma újra felragyog. A mozlimság, 
amikor az úgynevezett „centrális" hatalmakhoz csatlakozik, helyesen ér-
tette meg földrajzi helyzetének politikai követelését. Ugyanezen földrajzi 
helyzet követeli meg, hogy Bulgária is a centrális hatalmakhoz csatlakoz-
zék. A német, osztrák, magyar, bulgár, török államok szövetségének leg-
főbb földrajzi jellemzője, hogy az óvilágot két részre különíti el és kezé-
ben tartja a legfontosabb tengeri kereskedelmi és szárazföldi hadi útvona-
lak kulcsait. 

A politikai geográfia igen közel jut magához a politikához. A brit 
tengeri világuralom kiterjedése ellenkezik a nagyhatalmi törekvések föld-
rajzi terjedésének természetes irányaival. A barlangba rejtőző és a világ-
történet eseményeiről teljesen tájékozatlan politikai geográfia is arra az 
eredményre jutna, hogy az ilyen természetellenes tengeri uralomnak meg 
kell dőlnie, amint a partok felé a kontinensek belsejéből csak csekélyebb 
erők is hatni kezdenek. A britek a tenger- és földszorosok, majdnem az 
összes ajtók és kapuk megszállásával igyekeztek ezeket az erőket szét-
osztani. A centrális hatalmak szövetsége, mely ma már úgy látszik az 
Eszaki-tengertől az Indiai-óceánig, hovatovább a Bengal-öbölig terjed, a 
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kapukat hamar le fogja rombolni. Az orosz hatalom nagy csapást szenve-
dett a mozlim világnak a centrális hatalmakhoz csatlakozásával, mert ez-
zel a céltól lekésett. Az orosz hatalom célja majdnem nyiltan bevallottan 
szintén a brit tengeri világuralom megszüntetése volt, de most már végre 
igaza van a petrográdi saj tónak, ide az út már csak Berlinen keresztül 
vezet, ott pedig a Hindenburg serege áll. 

A mai világháború talán véglegesen el fogja dönteni a tengeri világ-
uralom kérdését, de talán nem lehetetlen, hogy egy hosszú küzdelem kez-

A centrális-szövetség államainak földrajzi helyzete a szövetségen kívül álló nagyhatalmak 
expansios törekvéseit jelző nyilak között. 

dete csupán. A földrajzi helyzet egybevetve a hadi és politikai helyzettel 
azt igéri, hogy a kultúrtermelő és őstermelő vonzási területek természete-
sebb csoportosítást nyernek. A német birodalmon múlik, hogy túl éles 
imperiális politikával ne törekedjék egy új világhatalmi szerepre, hanem 
eddigi bölcs mérsékletével a vonzási területek antropogeográfiai követelé-
sek alapján helyes csoportosítására igyekezzék. A világháború előtt, mint 
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térképvázlatunk mutatja, a nagyhatalmak politikai és gazdasági expansió-
jának nyilai bonyolultan fonódnak egymásba s ebből az összeütközések 
tömegei keletkeztek. A világháborúnak ezen nyilak természetes földrajzi 
elrendeződését kell eredményeznie, amihez alapfeltétel, hogy a brit ten-
geri uralom az euráziai Földközi-tenger övezetéből ki s az orosz expansio 
félreszoríttassék. 

Nagy-britannia peremi helyzete, hasonlóan Portugáliához, a XVI. szá-
zad keleti útjai felé terelik a brit hatalmi törekvéseket Afrika nyugati és 
déli partjai mentén Ausztráliába. 

A francia expansio a Földközi-tenger nyugati, az olasz ugyanazon 
tenger középső részén felel meg a geográfiai követelményeknek. A orosz 
expansiót Európa összes népeinek érdekében kelet felé kell terelnünk. 
A japán expansiónak természetes területei a Csendes-óceán nyugati mel-
léktengerei. Összeütközések ki nem kerülhetők természetesen a jövőben 
sem, de a centrális hatalmak az eurázia-afrikai kontinentális hídon meg 
tudnak akadályozni minden törekvést, mely az egész emberiség közös 
birtokát alkotó tengert rendeltetésétől el akarja vonni. Az emberiség 
egyetemleges boldogulásának őrzői a hatalmi szférák szerint elosztott 
tengerpartok ágyúi. Nagy katasztrófa a véres háború, de ha eredménye a 
tengernek brit bilincseiből felszabadítása és egyúttal megakadályozása, 
hogy a brit bilincsek kulcsai csak gazdát cserélve az orosz hatalom kezébe 
menjenek át — a világháború az egész emberiség érdekében történt. 



Alkonyat a Bocche-ban. (Ca tene szoros.) 

A BOCCHE Dl CATTARO. 
— Tizenegy képpel és egy térképpel. — 

Irta Dr. KOCH NÁNDOR. 

Verőfényes, mosolygó áprilisvégi délután volt, amikor a Najade útjának 
legdélibb állomásán, a Boeche di Cattaróban, Teodo előtt horgonyt 

vetett. Pezsgő élet zaja töltötte be a Bocche partjának minden zugát és 
békés nyugalom honolt az öblöt övező kopár sziklabércek között. Derűs 
kedvtől volt hangos a zelenikai fürdőtelep, cigánybanda muzsikája mulat-
tatta a teodói helyőrség tisztjeit és a cattarói ríván zavartalan vidámság-
ban hullámzott az exotikusan tarka-barka sokaság. A Lovcsen hóval borí-
tott csúcsával — mint ősz aggastyán — szelid megelégedéssel hallgatta a 
lábánál lüktető élet zsongását és büszke méltósággal jártatta végig a 
tekintetét a tavaszi díszében pompázó öböl gyönyörű képén — mintha 
uralkodója lenne ennek a kis paradicsomnak. 

Azóta nagyot változott a világ. Pokol lett az éden kertjéből. Harci 
zajtól, gépfegyverek kattogásától, ágyúk dübörgésétől hangos most a 
cattarói öböl. A Lovcsen, az álnok képmutató máról-holnapra szelíd aggas-
tyánból vad fúriává változott és haláltosztó tűzesővel árasztotta el azt a 
vidéket, amelyet kevéssel azelőtt szelíd tekintettel simogatott végig. De 
a Bocche sem maradt adósa. Ismerte a megbízhatatlan öreget és a félvad, 
kegyetlen népséget, amelynek nyomorúságos országát széles hátával zárja 
el a nyugat kultúrája elől. El volt készülve az árulására. A megmászha-
tatlannak látszó sziklák között, a sűrű bozóttal fedett párkány-síkokon 
meghúzódó erődeink — mind megannyi apró vulkán — ellenállhatatlan 
erővel szórták deres fejére a tüzes áldást. Európa legműveletlenebb népe 
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hiába hivta segítségül a kultúra mázával kérkedő franciákat ; az egymás-
hoz méltó fegyvertársaknak meg kellett hátrálniok hadi-technikánk fel-
sőbbsége, katonáink és tengerészeink bátorsága előtt. A Zrinyi csatahajónk 
— miután csodálatos ügyességgel kijátszotta az öböl bejáratát blokirozó 
francia hadihajókat és bejutott a Boccheba — megadta a Lovcsennak a 
kegyelemdöfést; kitűnő tüzérsége néhány óra alatt elnémította a francia 
ütegeket. A Lovcsen, a kérkedő kényúr e lhal lgatot t . . . talán örökre. 

A Bocchét — amelyről nagy háborúnk jövendő krónikásai dicsőítő 
éneket zengenek majd — nem kell fölfedezni. A földkerekség természeti 
szépségeinek sorában előkelő helyet biztosított magának. Egyetlen vérbeli 
„globe trotter" sem mulasztja el a megtekintését és a világjárók egyértel-

A Bocche di Cattaro madártávlati képe. (Kilátás a Lovcsenről.) 

müen vallják, hogy szépsége és érdekessége vetekedik a világhíres Vier-
waldstatti tóéval. 

De aranybetűkkel írta a nevét Dalmácia csodás szépségű öble a 
világtörténelem lapjaira is. Vitéz hadseregünk győzelmes harca a franciák 
háta mögé bújt montenegróiak ellen legújabb epizódja a Bocche világ-
rengető eseményekben gazdag históriájának. Véres harcoknak, vad kegyet-
lenkedéseknek, virágzó városok pusztulásának és újjászületésének, birodal-
mak fénykorának és bukásának, uj népek föltünésének voltak tanúi a 
misztikusan kékes ködbe burkolózó sziklahegyek, de látták lezajlott csa-
ták után istenfélő békességben, szelíd munkásságban is élni a bocchei 
népet. A sziklaóriások, a nagy események néma tanúi hallgatnak, de vala-
hol fönt a r i s a n á L _ h e g y o l d a l b a n megszólal a guszlica. Osz guszlár tartja a 
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kezében a primitív hangszert és reszkető ujjakkal húzza végig az otromba 
vonót a rozoga húron. Majd fölemeli és büszkén hátraszegi hófehér fejét, 
szemeiben fölcsillan a régi tüz, ajkai megnyílnak, . . . dalba kezd. Hallgas-
suk meg a nagy idők tanújának, az ősi hagyományok dalosajkú örökösé-
nek az énekét. Az egyszerű versek, a guszlica monoton zsongásával kísért 
mélabús dalok többet mondanak el, mint a hallgatag hegyek. És amint a 
lassan leszálló alkonyat fönséges csöndjében, behunyt szemmel elmélázva 
figyeljük az ősz guszlár énekét, mintha megelevenednék szemünk előtt a 
Bocche dicső históriája. 

Tüzesszemű, feketehajú illyr harcosoknak, a büszke Teuta királyné 
vitéz pirustáinak fegyverzajától hangos az ősi Rhizinium (Risano) sátor-
tábora. Harcra készülődnek az északról betört szőkehajú kelták és a ke-
letről beözönlő marcona macedónok ellen. Látjuk a rettenthetetlen harcoso-
kat, amint vad förgetegként rohannak előre, egetverő harci kiáltásaiktól 
megreszketnek a sziklahegyek és megremeg az ellenség. Majd változik a 
kép. Coruncanius római követnek, a kevély Teuta királyné szerencsétlen 
áldozatának véres 
teteme jelenik meg 
előttünk, nyomá-
ban a bosszúálló, 
győzelmes római 
sas. Azután az 
utolsó illyr király-
nak, a gyámoltalan 
Gentiusnak vert 
hadával együtt el-
tűnik a szemünk 
elől a dicsőséges 
illyr birodalom és 
a következő pilla-
natban már a leigázott római tartományban, Praevalitanában járunk, egy 
igénytelen kis római falunak, Ascriviumnak, Cattaro ősének házai között. 

Odébb zökken a história szekere és a bukott nyugat-római biroda-
lom szépséges provinciájában már keleti gótok között találjuk magunkat. 
Majd eltűnik ez a kép is és Byzanc hódító serege jelenik meg az emléke-
zés vásznán; Justinianus császár katonáinak vigasságától hangos Decate-
ron (Cattaro) városa. Mint egy sötét, vészthozó zivatarfelhő, úgy suhan 
el a múltba merengő lelki szemeink előtt a szaracén betörés rémséges 
epizódja. Romba döntött, porrá égetett városok és falvak, nyomor és éh-
ínség hirdetik a vad afrikai harcosok barbár kegyetlenségét. Szelídebb 
kép következik. Északról a kopár hegyek járatlan útjain békés ember-
sereg igyekszik a Bocche felé: a boszniai Kotor vidékéről menekülők. 
Lelkesedve üdvözlik a hegység pereméről eléjük táruló igéret földjét, re-
ménységgel telten lépnek vérrel áztatott talajára. Szorgos kezük alatt má-
ról-holnapra eltűnik a szaracén pusztítás minden nyoma és a füstölgő 
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romhalmazból csinos, rendes városka születik, amelyet elhagyott hazájuk 
után Kotornak (Cattaro) keresztelnek. 

Észrevétlenül ugrottunk át a küzdelmes ókorból a még küzdelmesebb 
középkorba. Dalmácia szigetországának a történetében már megjelenik 
Szent Márk oroszlánja és megindul az évszázados viaskodás, amelyben a 
velencei dogek hatalmi törekvésének a magyar vitézség áll ellent. A szépsé-
ges Bocche azonban keveset tud ezekről a világrengető eseményekről. 
Makacs inaradisággal éli a maga külön históriáját, amelynek ekkor már a 
diplomatikusan ravasz patríciusoktól kormányzott Cattaro a középpontja. 

Nyomtalanul viharzik el a Bocche fölött a bolgár hordák garázdálko-
dása és a kemény megpróbáltatások rövid időszakát virágzó, boldog kor-
szak, a Bocche fénykora váltja föl. Néhány évszázad alatt gazdát cserél 
gazda után a Bocche vidéke, de Cattaro urainak helyén az esze és a 

Casielnuovo. 

szíve. Hol Byzanc lassan lealkonyuló napjának sápadozó fényében keresik 
a boldogulás útját , hol a rác királyok mind szélesebben kiterülő szárnyai 
alatt találnak védelmet; meghódolnak rövid időre Jaquinta normann her-
cegnő előtt is és türelemmel viselik a Nemanják családjának az uralmát 
— anélkül, hogy egyszer is leigázottak volnának. 

De van is látszatja az okos politikának. Amíg a Punta d 'Ostro szikla-
fokán túl, északi Dalmácia szigetvilágát és partvidékét ismételten söpri 
végig a háború orkánja és amíg a Dalmácia bírásáért viaskodó hatalmak 
itt is, ott is elragadnak egymástól egy-egy darabot a verőfényes ország 
vérrel itatott földjéből, addig a Boccheban szélcsend uralkodik és a gazda-
godás, gyarapodás jelét látjuk mindenütt. A vadregényes parti zugokban 
munkavágyó, békés nép üt t anyá t ; itt tiszta, rendes falucska, amott pa-
zar pompájú város hirdeti a boldog korszakot. Kolostorok, gyönyörű 
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templomok, apró kápolnák épülnek, mind megannyi jelei az elismerésnek, 
amellyel a Bocche uralkodói népük hűségének adóztak. 

De ne higyjük, hogy a boldog, nyugalmas élet tespedésbe sülyesztette 
a büszke bocchei népet. Lelke mélyén csak megpihentek a harci erények 
és szunnyadt a szabadságszeretet tüze; parányi szikrára volt szükség, 
hogy ismét lángra lobbanjon. A velbuzdi csatában már ott küzdenek 
Nemanja Dusán zászlaja alatt és a cattaroi hősök elől ijedten rebben szét 
Kotromanovics bán züllött serege. Majd, amikor Nagy Lajos királyunk 
győzelmes hadjáratának hullámai a Pt. d 'Ostro sziklafokán is átcsapnak, 
a bocchei harcosok lelkesedve ajánlják föl fegyvereiket Szent István koro-
nája dicső örökösének és vitézül harcolnak a karmait már a Bocche felé 
is nyújtogató velencei oroszlán ellen. 

Nagy Lajos halála után uj urat kap a cattaroi öböl és uj nép özönli 

Sovina. 

el szépséges partjait. Tvortko bosnyák király elé járulnak hódolatukkal 
Cat taro patríciusai és megint csak kegyes ajándékkal, önkormányzatuk 
biztosításával a tarsolyukban és ravasz mosollyal az ajkukon térnek vissza 
az ifjú Stefansgrad (Castelnuovo) királyi rezidenciájából ősi városuk falai 
közé. 

De hamar letűnik Tvortko király csillaga, hogy annál fényesebben ra-
gyogjon föl a szabad Cattaro napja. A Bucchiák, Bolizák, Dragok, meg 
a többi patrícius családok hatalmuk tetőfokán állanak. Elismeri, vagy 
legalább kegyesen eltűri ezt a Dalmáciáért folyó évszázados küzdelemben 
fölülkerekedett Velence is és egyezségre lép a Bocche koronázatlan uraival. 
Nagy oka van a gyors megbarátkozásnak . . . . Kelet felől feltűnt a fél-
hold. Bosznia és Szerbia már meghódolt Mohamed hadainak és alig egy 
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évszázaddal Tvortko uralma után már a lófarkos lobogót lengeti a szél 
Stefansgrad (akkor már Ercegnovi) erődjének az ormán. 

Az újkor küszöbén annak a véres küzdelemnek a kellős közepén 
találjuk magunkat, amelyet a kereszt jegyében Velence vív a félhold ellen 
és amelyben a Bocche istenfélő népe is kiveszi a részét. Ugorjuk át a 
kemény tusában eltelt két évszázadot és állapodjunk meg az 1687-ik esz-
tendőnél, amely a kereszt diadalát hirdeti. Castelnuovo — miután kétszáz 
évig nyögte a török uralmat — fölszabadul és a Bocche hálásan hódol 
a győzelmes Velencének. A diadalmas oroszlán nem fukar a kegyekben. 
Hálából a rettenthetetlen hűségért — vagy talán inkább merő kényel-
mességből — nagy szabadságot biztosít a boccheieknek. 

A túlságos szabadság megártott az ősök dicsőségét hirdető hagyo-

Zelenika. (Fürdőház.) 

mányok büszke örököseinek. Már Velencének meggyülik a baja az uj 
renddel, népboldogító intézkedésekkel és kultúrális törekvésekkel szembe-
szálló pastrovici lakósággal, de még többet küzd a bocchei nép forradalmi 
szelleme és maradisága ellen a francia és az osztrák közigazgatás. Ausztria 
rövid uralmát (1797—1805) még nyugodtan tűrik, de vad gyűlölettel fo-
gadják Napoleon hadait. Még a montenegróiakkal szövetkezett orosz 
medve tolakodását is egykedvűen fogadják, csakhogy védelme alatt küzd-
hessenek a szívük mélyéből gyűlölt francia sas ellen. Marmont marsall 
azonban győzelmesen harcol a szövetségesek ellen és 1807-ben Napoleon 
világbirodalmához csatolja a Bocchet is. De a hatéves francia uralom 
alatt Gautier tábornok hiába igyekszik rendet teremteni. Castelnuovo és 
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Cattaro falai sokat beszélhetnének a véres jelenetekről, amelyekkel az 
ismételten kitört lázadás ideig-óráig- tartó elfojtása együtt járt. 

Szinte föllélekzik a Bocche, amikor Hoste angol Commodore hajóhada 
a „Bacchante" fregattal az élen föltűnik az öböl bejáratánál. Mintegy 
varázsütésre kitör az elfojtott gyűlölet és a boccheiek vad kegyetlenség-
gel rohanják meg a francia hadihajókat. Az égő hajóroncsok lángtengere 
jel az általános fölkelésre. Cattaro nem tarthatja magát sokáig, 1814 jan. 
8.-án kapitulál és az angolok kegyence, Vladika montenegrói fejedelem a 
Bocche népének örömrivalgása közben vonul be az ősi város falai közé. 
A multjukra kényes cattaroiakat azonban égeti a szégyenfolt, hogy ebben az 
évben a lenézett montenegróiak uralma alatt kénytelenek Szent Trifon 

* ünnepét megtartani és amilyen örömmel fogadták a francia uralom letűné-
sét, alig fél esztendő múlva éppen olyan lelkesedéssel hódolnak meg az 

A Madonna della Scalpello és a S. Giorgio sziget. 

osztrák császárnak. Milotinovic tábornok kardcsapás nélkül szállja meg a 
Bocchet, amelynek a békés életre vágyódó népe megnyugodva húzódik a 
kétfejű sas védő szárnyai alá. 

Fönt a kopár hegyek rejtett sziklazúgaiban, a Krivosije megközelíthe-
tetlen sasfészkeiben azonban még sokáig nincs nyugalom. A világtól el-
maradt marcona hegyilakók önérzetes lelkében ott él a boldog aranykor 
emléke, amelyet vérük árán is készek megvédeni a nekik annyira idegen 
kultúra támadása ellen. Az osztrák kormányhatalom négy évtizeden át 
küzd — inkább okos politikával, mint erőszakkal — az ősi hagyományok, 
megrögzött szokások erős vára ellen — látszólag hiába. Az öböl partjai-
ról azonban a békés, nyugodt élet lágy szellője, a megelégedettség vidám 
zaja száll föl a sziklahegyek közé. A komor hegyilakók makacssága mintha 
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megenyhülne az illatos fuvalomban. A mult emlékeitől elkábított gondo-
latviláguk lassan megtelik a béke és a munkásélet utáni vágyakozással és 
alig fél századdal a Bocche megszállása után Jovanovic helytartó meg-
nyugvással jelentheti Bécsben, hogy a Krivosije is meghódolt. 

Az ősz guszlár elhallgat. Fáradtan ejti térdére kopott hangszerét, 
azután körültekint. Szemében a raiongás tüze ég, néma szeretettel néz 
végig a Bocche gyönyörű panorámáján. Majd reánk emeli a meghatott-
ság könnyétől csillogó tekintetét és reszkető kezével Cattaro felé mutat. 
A hangtalan mozdulat mintha ezt mondaná : „A múlttal végeztem, a je-
lent ti is látjátok. Menjetek és járjátok be nyitott szemmel ezt a csodás 
világot." 

A Bocche di Cattaro Dalmácia legszebb alkotású öble. Zeg-zugosan, 
fjordszerűen ékelődik be 
a Dinaridák hegységének 
meredeken leszakadt szik-
lafalai és erdőborította 
hegyhátai közé, amelyek-
nek kiugró fokai négy 
öbölrészre tagolják. A fen-
séges, itt-ott kissé komor 
keretet csak a Teodoi-öböl 
délkeleti szögletében sza-
kítja meg a Zupa mocsa-
ras lapálya. A nyilt tenger 
felé a kelet-nyugati irány-
ban terpeszkedő Lustica 
félsziget zárja el az öblöt. 
A félsziget legnyugatibb 
csúcsa és a szemben fek-
vő Kobila-hegy sziklafoka 

(Pt. Kobila) közé szorított alig másfél kilométer széles szoros a Bocche 
kapuja. Az öbölbe igyekvő hajók előbb a bejáratot Cerberusként őrző 
két erőd között haladnak el. A délkelet felé húzódó keskeny földnyelv 
sziklafokán (Pt. d 'Ostro) őrtálló Ostro és az ettől két kilóméterrel keletre 
fekvő kerek Rondoni sziklaszirtet koronázó Mamola erőd az őrzője a 
Bocche bejáratának. Mind a két erőd átesett a tűzpróbán; keményen 
állotta a francia flotta heteken át tartó ostromát és elkergette a tolakodót 
a Bocche kapujától. Pedig a Kobila és a Pt. Lustica erődeinek ágyú-
óriásai is tá togó torokkal lesték a pillanatot, amikor kereszttűzbe vehetik 
a modern kalózokat. 

Ahol most ezer halál vár a tolakodó idegenre, ott békés időben nyu-
godtan hajókázhatunk át, ügyet sem vetve az ásítozó szörnyetegekre. Más 
látvány köti le a figyelmünket. A Kobila-szoros két meredek sziklafoka 

Perasto. 



A BOCCHE Dl CATTARO. ">17 

alkotta érdekes keretben Castelnuovo festői képe tűnik a szemünkbe és 
amikor áthaladva a szoroson a Bocche nyugati öblének, a Topla-öbölnek 
kék vizén jár a hajónk, teljes pompájában bontakozik ki az ősi Stefansgrad 
és a későbbi Ercegnovi helyén épült város panorámája. 

A gyönyörű képnek a tengerből meredeken az ég felé törő sziklafok 
alkotja az előterét és ez adja meg a jellegzetességét is. Párkányán a futó-
növények lecsüngő sallangjaival díszített düledező bástyafalak Tvortko ki-
rály letűnt dicsőségéről és Stefansgrad büszke várának egykori erejéről re-
gélnek. Odébb keleten kerek őrtorony roskadozó lábait csapkodják a sze-
líd hullámok. A török uralom enyészetnek indult emlékén ott van a Bocche 
egyedüli természeti ellenségének, a földrengésnek a nyoma. Tátongó repe-
dés hasítja ketté hatalmas kőtestét, amelyről egykor hatástalanul pattan-
tak vissza a velencei hadigályák láncos golyói. Az ősi reliktumokat a 

Teodo. (Mögötte a Vermac, a háttérben a Lovcsen.) 

meredek hegyoldalban amfiteatrálisan elhelyezkedett házcsoportok tarka 
koszorúja övezi. Az olajfaligetek és narancsfák sötétzöld foltjai között 
itt is, ott is kikandikál egy-egy düledező várfal vagy bástya, a letűnt kor-
nak az idő vasfogától kikezdett emlékei. Koronája a vadregényes képnek 
a Castello Spagnuolo, amelynek az enyészettől megóvott várfalai a velen-
ceiek oldala mellett a félhold ellen dicsőséggel küzdő spanyol keresztes-
vitézek emlékét őrzik. 

Búcsút intünk Castelnuovo mosolygó házainak és komor tekintetű 
romjainak és folytatjuk sok gyönyörűséggel kecsegtető útunkat. Jobbra 
a Lustica félsziget szelíd dombsorának erdőszegélyezte lábánál a Bocche 
egyik legrégibb városának, Porto fosénak a helyén néhány fehér házacska 
köti le egy pillanatra a figyelmünket, hogy azután balra fordítva fejünket 



18 DR. KOCH NÁNDOR. 

a remek fekvésű Savina kedves képében gyönyörködjünk. Alig tűnik el a 
szemünk elől a cattaroi szerb püspök nyári rezidenciájának, a XI. század 
első feléről épségben reánk maradt savinai kolostornak harangtornya, már 
előbukkan egy kiugró fok mögött a zelenikai fürdőtelep várszerűen a part 
szikláira épített fürdőháza. A Radostak másfélezer méteres gerince meg-
óvja a hideg északi szelektől a bájos telepet, amely Castelnuovoval együtt 
egyike Dalmácia legkeresettebb üdülőhelyeinek. 

Zelenikán túl elszűkül a Bocche, hogy a Kombur csatorna keleti kapu-
jánál a négy öbölrész közül a legterjedelmesebb Teodoi-öbölben szélesedjék 
ismét ki. Előttünk keleten a teodoi katonai telep házai fehérlenek félig 
elfödve a mólón tornyosuló fekete szénhegyektől, amelyek nyugalmasan 

Risano. 

várják a pillanatot, amikor a hadihajók örökké éhes gyomrába vándorol-
hatnak. Apró szénszállító csavargőzösök, feketetestű torpedónaszádok 
cikáznak a szénportól zavaros víz felszínén, szorosan a parthoz simulva 
pedig egy régi, kiérdemesült csatahajó, a „Kaiser Max" leszerelt, otromba 
teste terpeszkedik, úszó kaszárnyája a telep helyőrségének. A mozgalmas 
képhez kedves hátteret ad a V e r m a c szöllővel beültetett lankás lejtője, 
amelyen a Malagára emlékeztető tüzes Marzenim bor terem. Mögötte 
szürke ködbe takarózva a Lovcsen hóborította csúcsa tornyosul az*ég felé. 

A Teodoi-öböl délkeleti szögletében, ott, ahol a Zupa betegségeket 
lehelő mocsaras lapálya szakítja meg a Bocchet övező hegykoszorút, egy 
nagyobb és két kisebb sziget húzódik meg. A parthoz legközelebb fekvő 
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Prevlaka-sziget kápolnája helyén állott a Szent Mihály kolostor, a Szent 
Sabbas alapította zetai püspökség székhelye. 

A Prevlakával osztozik a mult dicsőségében a Stradiotti és az apró 
Otok-sziget. Már a középkor hajnalán kedvelt tartózkodási helyei voltak 
Cattaro urainak, akik Radoslav rác királytól hűségük jutalmául kapták a 
kis szigetcsoportot. 

Teodotól északi irányban folytatjuk utunkat. Mintha errefelé le-
záródna a Bocche kanyargós partja és zsákutcába kerülnénk. A Teodoi-
öböl északi szögletének hirtelen elszűkülése és a háttérben kulisszaként 
tornyosuló Casson hegycsúcs sziklafala kelti bennünk ezt a csalódást. De 
amint áthaladunk a P t . G j u r o v i c és a P t . C i n o v i c közé szorított, 
mindössze 250 méter széles Cafene-csatornán — amelyet egykoron Nagy 
Lajos király lánccal záratott el a velencei gályák elől — jobb-balra ismét 
kiszélesedik az öböl. Utazásunk fénypontjához érkeztünk. Mintha egy 
hatalmas alpesi tó vizén ringana a hajónk. Köröskörül az ibolyaszínű köd-
fátyolba takart, eget ostromló, meredek sziklahegyek apró karsztos fen-
sikjaikkal, kopár vízmosásaikkal, tá tongó barlangjaikkal komor ellentét-
ben állanak a szelíden fodros tengervíz üde zöld színével, a partsíkon 
meghúzódó helységek tarka virágdíszes házsoraival és a vizén ringatózó 
apró vitorlások és fürge gőzösök mozgalmasságával. A Vierwaldstátti-tó 
„Kreutztrichter"-jére megkapóan emlékeztető fenséges képet hangulatosan 
egészíti ki két apró sziklaszirt: a Scoglio S. Giorgio és a Scoglio Madonna 
della Scalpello. A vízből alig kiemelkedő lapos hátukat majdnem egész 
terjedelmében elfoglaló épületcsoportok úszni látszanak a víz felszínén. 
A S. Giorgio kolostora és a Boccheban legősibb templomocskája éppen 
olyan tiszteletben tartott kegyhelye az istenfélő bocchei népnek, mint 
Madonna della Scalpello kápolnája, amelyet azon a kis sziklaszirten épí-
tett föl a kegyelet, ahol — a legenda szerint — a Madonna tündöklő 
képe jelent meg egy szegény halász előtt. 

A két sziget hátterében, a Monté Casson lábánál az egykor virágzó, 
gazdag Perasto város szegény községgé sűlyedt házcsoportja áll. A szerény, 
egyszerű házak között a hajdani aranyélet düledező emlékei: néhány 
„palazzo" még romjaiban is impozáns maradványa és dómszerű templom 
repedezett „campanile"-je sokat beszélhetnének a Bocche fénykoráról. 

A Monté Casson alkotta földnyelv — amelyen Perasto is fekszik — 
egy északnyugati és egy délkeleti öbölre tagolja a Bocchenak a Catene 
szoroson túl fekvő részét. Az előbbi, a Risanoi-öböl északi kiágazásával 
mélyen benyomul a Krivosije hegytömegébe. Ebben az északi szögletében 
fekszik Risano, a Bocche legrégibb — még az ősi illyr korból származó 
— városa. Ma népes mezőváros, végpontja a Krivosijen át Hercegovinába 
vezető, katonai szempontból is fontos műútnak. A délkeleti öböl, amely-
nek elkeskenyedő vége már déli irányban halad, a Cattaroi-öböl. Dél-
nyugat felől a Lepetane félsziget erdős hegyhátai övezik, szelid ellentét-
ben az északi és keleti partot határoló vad sziklafalak komor sivárságá-
val. Elhaladva a Lepetane félsziget erdőövezte szikláit sasfészekként 
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koronázó Stolivio és a Velencével való kereskedelme révén egykor hír-
neves Perzagno előtt, végre megpillantjuk utunk végső célját: Cattarot. 
Már messziről föltűnnek az ősi várost annyira karakterizáló, a vár-
hegy sziklagerincén végighúzódó zeg-zúgos várfalak, amelyek a várhegy 
csúcsán terpeszkedő, arccal a Lovcsen felé fordult S. Giovanni erőd pár-
kányán futnak össze. Majd kibontakozik a IX. században épült püspöki 
templom is, byzanci stílusban épült tornyaival és néhány perc múlva 
előttünk áll a nagy múltú város a maga exotikus mivoltában. A szűk 
sikátorokat szegélyző ódon házsorok, az itt is, ott is előbukkanó agyon-
restaurált patriciusi palazzok, roskadozó kapuívek és várfalak azt a be-
nyomást keltik, mintha egy középkori város utcáin járkálnánk. Még érde-
kesebbé teszi az utca képét a járókelők tarka-barkasága. A szomszédos 
országok népének képviselőit kivétel nélkül megtaláljuk Cattaro utcáin, 
szebbnél-szebb nemzeti viseletben. És ez a tarka, érdekes kép kibékít a 
bábeli nyelvzavarral is, amely betölti a keskeny utcák és a terjedelmes 
riva minden zugát. Cattaro megtekintésével véget is ért a bocchei utunk. 
Mire kiránduló-hajónk a móló bámész népségének kíváncsi tekintetétől 
kísérve visszafordul, hogy az éj leszállta előtt elérje a teodói kikötőt, a nap 
már lebukott a sziklahegyek mögé. Búcsúzó sugarai bíborvörösre festik a 
Lovcsen tar koponyáját és mi elbájolva, a békés gondolatoknak és lelki 
megnyugvásnak édes érzésével gyönyörködünk a természet művészetében. 
Ki hitte volna, hogy néhány hónap múlva az emberi gyűlölködés zöld 
tüze világítja meg a Lovcsen hóborította csúcsát. 



A MI „U. 12." TENGERALATTJÁRÓ HAJÓNK 
FÉNYES HADITETTE. 

— Három képpel és három rajzzal. — 

Die glanzende Heldeniat unseres „U. 12." Unterseebootes. — L'azione 
eroica del nostro sommergibile „ U. 12." 

Haditengerészetünknek örök dicsősége a lissai csata, amidőn 1866 július 

20.-án a legethoff ellentengernagy parancsnoksága alatt 27 hajóból 
álló osztrák hajóhad fényes diadalt aratott a 38 hajóból álló s nemcsak 
számban, de harci értékben is nagy túlerővel bíró olasz flotta felett, a 
Ferdinánd Max osztrák vezérhajó elszánt vakmerő támadásával derék-
ban vágva ketté az olasz Re d'Italiát, végleg eldöntve, ezzel a csata 
sorsát. 

Az osztrák-magyar haditengerészet azóta nagyot fejlődött s habár 
flottánk — a kellő anyagi eszközök hiánya miatt — számban és harci 
értékben nem is juthatott el arra a polcra, melyet gazdasági és hatalmi 
érdekeink szempontjából el kellene foglalnia, haditengerészeink szelleme 
méltó a nagy Tegethoffhoz, az ő dicsőséges nimbuszához. 

A reánk kényszeritett világháború a tengeren is ránk zúdította ellen-
ségeinket. A középtengeri egyesült angol-francia flotta ismételten meg-
jelent az Adrián, de aknáink és parti ütegeink védelme alatt a harcra 
különben teljesen felkészült flottánk nyugodtan nézi a túlerejében elbizako-
dott kettős ellenfél céltalan és ártatlan cirkálásait s szinte gyermekes 
„hőstett"-eit. 

Ezek a cirkálások azonban máris kitűnő alkalmat adtak arra, hogy 
haditengerészetünk fényesen bebizonyítsa tradicionális elszántságát, vak-
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merő bátorságát, mely nem mérlegeli az ellenfél erejét, de bátran tör 
előre s ott és annyi kárt tesz az ellenfélben, ahol és amennyit bír. S ami-
kor olvastuk, hogy a mi 1897-ben épült 2350 tonnás régi kis cirkálónk a 
Zenta, 1914 aug. 17.-én Punta d 'Ostronál szembe mert szállani a francia 
flottával s vakmerően támadta és rombolta azt, mígnem a nagy túlerőtől 
legyőzve a tenger fenekére sülyedt: akkor jogos büszkeséggel gon-
doltunk a mi hős tengerészeinkre, akik méltó szellemi örökösei a nagy 
Tegetthoffnak. 

A mi hős hajónk ott nyugszik a tenger fenekén, de azóta ugyan-
oda követte őt a 400 tonnás „Curie" francia tengeralattjáró hajó, melyet 
parti ütegeink és őrhajóink elsülyesztettek, mielőtt egyáltalán támadáshoz 
juthatott volna. Haditengerészetünk éberségének fényes bizonysága ez a 
kicsinynek látszó eset, mely világosan bizonyítja, hogy az ellenséges tenger-
alattjáróval a parti ütegek is végezhetnek, ha éberek és nem hagyják 

magukat megle-
petni. Bezzeg a 

világ leghatal-
masabb flottája 
elaludta a német 
támadást és el-
tűrte, hogy az 
angol partokat 
kétszáz esztendő 
óta először ellen-

séges ágyúk 
bombázhassák. 

Különben az „U. 
9." jelű német 
tengeralattjáró 

naszád hőstette, 
mellyel 1914. év 

szeptember 14.-én az 1900-ban épült 12.200 tonnás „Aboukir", „Hogue" 
és „Cressy" nevű angol páncélos cirkálókat mintegy 20 mérföldre Észak-
nyugatra Hook of Hollandtól a nyilt tengeren torpedólövéseivel elsülyesz-
tette, szintén csak azt igazolja, hogy nem a tömeg képezi az erőt, nem a 
flotta egységeinek nagy száma és nagy harci értéke biztosítja a fölényt, 
de sokkal inkább a flotta szelleme. 

S ez az, ami az osztrák-magyar haditengerészetet is hasonló hőstet-
tekre képesíti. íme, hű szövetségesünk flottánkban is megtalálja a hozzá 
méltó, vele egyenrangú bajtársakat. Az a vakmerő haditett , amivel az 
„U. 9." hős parancsnoka Weddigen Ottó német sorhajóhadnagy bámulatba 
ejtette a világot s még ellenfelei megérdemelt elismerését is kivívta, nem 
sok időre rá párjára lelt a mi hadiflottánk „U. 12." tengeralattjáró 
naszádjának hősies támadásában. 

1914 december 21.-én az „U. 12." tengeralattjárót kiküldték az otrantói 

Az elsülyesztett „Curie" francia tangeralattfúró hajó. 
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szoros felé. Sűrű záporeső és nagy vihar közepette délkeleti irányban 
haladva, reggel kilenc órakor körülbelül húsz mérföldnyire Sazeno szigeté-
től egy északnyugat felé haladó nagy egységekből álló hadihajó-oszlopot 
vett észre. A flotta oly gyorsan közeledett, hogy a tengeralattjáró éppen 
csak hogy meg tudta állapítani a hajók számát. Tizenhat hadihajó volt 
egy Courbet-típusú zászlóshajóval az élén. A következő percben az „U. 12." 
már támadásra készült és néhány perc alatt két torpedót lanszirozott rövid 

időközökben. Fél-
perc múlva már a 
tenger alá merült 
és a lélegzetét 
visszafojtva figye-
lő legénység a kö-
vetkező pillanat-
ban már hallotta 
a torpedók robba-
nását. Mind a két 
lövés talált s mint 
utólag kiderült, a 
második torpedó-
tól a „Courbet" 

rettenetes léket 
kapott a közepén. 
A tengeralattjáró 

ismét a víz felszínére emelkedett és Lerch Egon sorhajóhadnagy, a hajó 
parancsnoka látta, hogy az ellenséges hajók szétszóródtak. Nyilvánvalóan 
tanultak a Hogue, Aboukir és Cressy esetéből. Az eltalált zászlóshajó jelt 
adott és a következő percben egy Danton-típusú csatahajónak az orra 
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tűnt fel a tengeralattjáró előtt. A tengeralattjáró gyorsan ismét alámerült 
és a tenger mélységének védelme alatt eltávozott a bizonyára minden oldal 
felől periszkópját kereső és reá tüzelő hadihajók köréből. Az „U. 12."-nek 
ekkor már csak arra volt gondja, hogy épségben érje el állomáshelyét. 
Közben északi irányban több órányi távolságban tizenegy francia torpedó-
hajót észlelt, amelyek teljes gőzzel siettek délkelet felé. 

A hatalmas flottát a két torpedólövés ugyancsak megriasztotta és 
sietve elvitorláztak távolabbi vizekre. Nem hiába mondotta pár év előtt 
egy angol admirális egy felolvasásában, hogy a torpedó-támadás olyas-
valami, mintha sardiniával bálnát akarnának fogni. Nos, a kis sardiniáktól 
most egész sereg bálna futamodott meg s ha az a legnagyobb bálna nem 
is pusztult bele azonnal, de oly alaposan megártott neki a sardinia, hogy 
tíz napra rá Valona közelében elsülyedt, sőt vele egyidőben a Bernouilli 
francia tengeralattjáró elsülyedését is jelentik. A Courbet nagy csatahajó, 
a francia flotta egyik leghatalmasabb páncélosa, 23.500 tonnás, 28.000 
lóerős géppel, 21'7 tmf óránkinti sebességgel, 12 drb. 30'5 cm-es, 22 drb. 
14 cm-es ágyúval, 4 drb.4*7 cm-es gyorstüzelővel, 1085 emberből álló személy-
zettel. 1914 augusztus havában állították szolgálatba, tehát ugyancsak 
hamar utolérte a nemezis. 

Jelentőségében és a haditengerészet történetében a legkiválóbb és 
eléggé igazán nem méltatható esemény a francia zászlóshajó elsülyesztése. 
A francia zászlóshajót a mi tengeralattjárónk az otrantói vizekben támadta 
meg és két torpedólövéssel kitűnően eltalálva oly súlyosan megrongálta, 
hogy a csatahajó nem tudott továbbhaladni és elvontatásáról kellett 
gondoskodni. A Jeanne Bart dreadnoughtnak kellett volna az erősen 
megsérült nagy csatahajót a valonai kikötőbe vontatni, de amikor a 
vontatósodronyt a Courbet-hoz akarta erősíteni, nekifutott a vezérhajó-
nak, amely ennek következtében a helyszínen elsülyedt. A franciák a 
Courbet-1 összetévesztették a Jeanne Bart-tal és azt állították, hogy a 
hajó csak könnyen sérült meg, mert az egyik torpedó nem robbant fel. 

Francia jelentés szerint a Jeanne 
Bart csatahajót a máltai hajó-
dokkba vitték kijavítás végett. 
Az „U. 12." tengeralattjáró úgy 
tudott megmenekülni, hogy a 
Courbet ellen intézett támadás 
után teljes 21 órán át maradt a 
víz alatt. A francia flotta kettős 
csatasorban haladt és az „U. 
12." kénytelen volt az első sor 
alatt elhajózni, hogy a második 
harcvonalban levő vezérhajót 
megtámadhassa. Hogy a mi 
tengeralattjáró hajónk el tudott 
jutni Otrantóig, az olyan telje-Ax „U. 12." hőstettének színhelye. 
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sítmény, amelyet a francia flotta, úgy látszik, a mi tengerészetünkről fel 
sem tételezett, mert különben éberebbül őrködött volna az Adriában. 
Otrantó Cattarótól, amely a legdélibb bázis haditengerészetünk hadmű-
veletei számára, légvonalban körülbelül 250 kilométernyire van. 

Cattarótól délre cirkál a körülbelül negyven egységből álló francia és 
angol flotta és dacára ennek a nagy és szinte leküzdhetetlen ellenséges 
flottának, a mi tengeralattjárónk ki tudta kerülni az őrjárók éberségét és 
a csendes vizeken nyugodtan portyázó nagy francia hajók közé tudott 
furakodni. És mielőtt még észrevehették volna, ki tudta keresni a zászlós-
hajót és gyors egymásutánban, valószínűleg az elképzelhető legrövidebb lő-
állásból két torpedót lőtt a nagy francia hajó derekába. Aztán sietve mene-
kült, mert észrevették és üldözni kezdték, de még üldözésében is sike-
rült az egyik francia tengeralattjáró hajót, a Bernouilli-1 elsülyeszteni. Tud-
juk, hogy a kis hajó eljutott az öbölbe és maga hozta meg dicsőséges 
haditettéről az első jelentést. 

A francia haditengerészet még nem adott ki hivatalos jelentést a 
Courbet katasztrófájáról. Csak annyit ismert el, hogy a két torpedó talált. 
Azonban a francia kamara hadiülését néhány órára fel kellett függeszteni, 
oly nagy volt az izgalom, mikor a Courbet elleni támadásról szóló hír meg-
érkezett. Az bizonyos, hogy a francia kormányt a többi francia hajó 
nyomban értesítette a Courbet sorsáról és az is bizonyos, hogy a francia 
kormány azon az emlékezetes ülésen már tudta, hogy a gyönyörű nagy 
zászlóshajót milyen tragikus sors érte és ezt bizalmasan tudatta is a 
kamara tagjaival. 

Mert csak így érthető meg, hogy a hír nyomán oly rettentő izgalom 
támadt, hogy az ülést néhány órára fel kellett függeszteni. Ha csak kárt 
okozott volna a torpedó a vezérhajó testében, ez aligha okozott volna 
oly rendkívül nagy izgalmat. A kamarában azonban már akkor tudták, 
hogy Franciaország legszebb és legnagyobb dreadnougthja, a vezérlő 
admirális zászlóshajója elsülyedt és nyomban meg is értették, hogy ennek 
micsoda nagy jelentősége van. 

Ennek a hajónak az elsülyedése az Adriában cirkáló nagy francia 
flottának a tökéletes sikertelenségét bizonyította és a hajó elvesztése fö-
lötti bánatnál sokkal nagyobb lehetett a francia törvényhozás tagjainak a 
megütközése azon, hogy a hatalmasnak vélt flotta nem tudja megtámadni 
a Pólában lévő osztrák-magyar flottát, sőt nem is képes védekezni a 
Cattaróból kiinduló kisebb egységek támadásai ellen. A francia flotta ed-
dig csak a Zentát tudta elsülyeszteni, flottánk régi, elavult rendszerű 
csatahajóját. Azonban a Zenta már akkor súlyosan megsebesítette az 
Edgar-Quinet nevű nagy francia csatahajót és most egy tengeralattjáró 
elsülyesztette az egyik legnagyobb francia csatahajót, amely nagyobb, mint 
a mi legújabb dreadnoughtjaink bármelyike. 

A mi tengeralattjáró hajórajunknak ez a dicsőséges tűzkeresztsége 
minden idők egyik fényes haditette. Méltó párja a német „U. 9." halál-
megvető, elszánt bátor támadásának. Az emberi bátorságnak, a hős lélek-
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nek és a halálra elszánt katonai kötelességtudásnak olyan mértéke ez, 
mely a legendába kívánkozik s azt bizonyítja, hogy flottánk lelke rokon a 
német flotta lelkével s állhatnak az entente oldalán a dreadnought-erdők 
és a hajók végtelen sokasága, de a fürgeség, a lélek, a bátorság és a 
rajongás a mi részünkön van, a szövetségesek flottáinak szellemét hevítik. 
A „Zenta", az „Emden", az „U. 9." és a mi „U. J2."-önk világító pél-
dákká nőnek a tengeri stratégia modern történetében. S ha változván a 
tengeri stratégia, nincsenek többé lissai csaták, de vannak a tenger emberi 
és hajóhőseiben megkülönböztető egyéni értékek, melyek a tenger ural-
mát azoknak biztosítják, akik nem kalmárok, hanem hősök, nem behemótok, 
hanem fürgék, nem a tömeggel hencegők, hanem a rajongó lelkesedés-
ben kiválók. 

Bizonyára megváltozott a tengeri stratégia is, mint a szárazföldi. 
Lissai csaták ma nem adódnak. Az angol flotta éppen olyan óvatos, 
mint a német s a francia flotta éppen úgy elkerüli az akna-kelepcéket, 
mint a mi flottánk. Az embert és a hajóanyagot a lehetőségig kíméli min-
den flotta. Talán a tengeri védekezés egész technikájának átszervezését is 
eredményezik majd a világháború tengeri tanulságai. De a lélek értéke 
minden változtatáson keresztül megmarad. És lélek a német és az osztrák-
magyar flottában van. 

Haditengerészetünk ezen kiváló hadi tényét természetesen elsősorban 
a saját hadvezetőségünk méltatta igaz értéke szerint s ez alkalomból 
Frigyes királyi herceg tábornagy, hadseregfőparancsnok a tengerészeti 
parancsnokhoz a következő táviratot intézte : 

„Az egész szárazföldi haderő nevében üdvözlöm a cs. és kir. hadi-
tengerészetet az utóbbi napok fényes sikereihez, melyek méltóan csatla-
koznak régebbi korszakok klasszikus diadalmi tényeihez. Szíveskedjék 
excellenciád ezt az egész haditengerészetnek kihirdetni és az „U. 12." 
tengeralattjáró parancsnokának, valamint legénységének külön köszöne-
temet kifejezni. Frigyes királyi herceg, tábornagy." 

Haus tengernagy erre a következő köszönő távirattal válaszolt: 
„Fogadja Fenséged hódolattal teljes mély köszönetemet, melyet az 

egész haditengerészet és különösen az „U. 12." tengeralattjáró parancs-
noka és legénysége nevében fejezek ki kegyes elismerő szavaiért, melyek 
hatalmasan sarkalnak, hogy hív kötelességteljesítésben versengjünk dicső, 
hősies hadseregeinkkel." 

A történelmi jelentőségű hősies haditett a legfőbb hadúr részéről is 
kivételesen kitüntető elismerésben részesült. O Felsége a császár és király 
ugyanis nemes Caliga-Resp Ervin, a főhadvezetőséghez beosztott ellen-
tengernagynak, az ellenség előtt tanúsított kiváló magatartásáért a Lipót-
rend lovagkeresztjét a hadiékítménnyel; Lerch Egon sorhajóhadnagynak 
az „U. 12." tengeralattjáró bátor és eredményes vezetésének elismerésé-
vel a Lipót-rend lovagkeresztjét a hadiékítménnyel, az ellenség előtt 
tanúsított vitéz magatartásért Zaccaria Ernő fregatt-hadnagynak a vas-
koronarend III. osztályát a hadiékítménnyel, továbbá az arany vitézségi 
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érmet adományozta Lang Ferenc torpedó mesternek, Neeser Frigyes 
törzs-gépfelvigyázónak és Danek János tartalékos villamosfelvigyázó-
nak ; az I. oszt. ezüst vitézségi érmet adományozta Pustaverch Miksa tor-
pedóoktató, hajómestersegédnek, Kantner Mátyás és Drotzinger Rezső 
tartalékos hajómestersegédeknek, torpedóoktatóknak; Studeny Ferenc 
torpedóoktató, gépnegyedesnek; Kroncek István gépmestersegédnek, Onai-
ser József tart. gépmestersegédnek, Benkö Gyula tart. gépnegyedesnek, 
Fidra Antal géplegénynek, Ziegler József villamossegédnek, Waidisch Ká-
roly és Brodinger Ot tó villamosgépnegyedeseknek. 

Hogy a legfőbb hadúr a sorhajóhadnagy mellét ugyanazzal a kitünte-
téssel díszíti, mint az ellentengernagyét s a fregatthadnagyot is oly ma-

Az „ U. 12." tengeralattjáró hajónk parancsnoka Lerch Egon (a középen X), tőle jobbra mellette második tisztje 
Zaccaria Ernő ( X X j bajtársaik körében 1914 Jiarácsony ^estéjén. 

gas kitüntetésben részesíti, az az „U. 12." tengeralattjáró naszád bátor és 
bravúros haditettének eléggé jellemző értékmérője. És Lerch Egon meg-
érdemelte azt a nagy kitüntetést, melyre tizenöt vakmerő társával együtt 
nagyszerűen rászolgált. Ezt a kitüntetést még akkor küldték meg^neki és 
társainak, mikor még csak a vakmerőség volt bizonyos, az eredmény és 
a siker még nem volt ismeretes. Az a vakmerőség azonban páratlan volt. 
Leereszkedni száznál több kilométernyire ellenséges vizeken és befurakodni 
egy tengeralattjáró dióhéjjal egy tizenhat nagy egységből álló ellenséges 
flotta kellős közepébe, hogy közvetlen közelségből próbálja halálra se-
bezni a flotta büszkeségét, az admirálishajót: ez olyan tengerészbravur, 
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mely megdöbbenti az .ellenséget és fölmelegíti a hazai szíveket. Kijárt a 
legnagyobb kitüntetés ennyiért is. De ha most kiderül, hogy ez a vak-
merőség nem maradt meg egyszerű bravúrnak, hanem el is pusztította a 
francia flotta egyik legnagyobb dreadnoughtját, akkor a királyi kitüntetés 
kevés. A magyar lelkek olyan rajongása gyullad ki e cselekedetre, aminőt 
a német lelkek sugároztak az U. 9. hős kapitánya felé. Dalok hőse lesz 
a tenger hőséből és nemcsak a tengerészet történetébe, de a legendákba 
költözik be az „U. 12." pompás legénysége. 

A francia flotta gyászol. Királynőjét vesztette el, akit oltalmazó gár-
dájának szemei előtt csípett meg a mi kis tengeri viperánk. Most majd 
óvatosabb lesz a francia flotta is, mint ahogy óvatosságra kényszerült 
már előbb az angol flotta. Mert lehetnek ők hatalmasabbak, de a mi 
tengerünkön mi vagyunk az urak, mienk a hősibb lélek s a mi fulánkunk 
ha lá los . . . 

A mi „U. 12." tengeralattjárónk és hős parancsnokának bravúros 
támadása azonban nemcsak itthon, de német szövetségesünknél is a legtelje-
sebb elismerést váltotta ki. Ideigtatjuk, mit írt róla a berlini „Morgenpost" 
című újság: 

„Az az offenzív szellem, — úgymond — mely régtől fogva uralkodó 
az osztrák és magyar tengerészetben és amely minden háborúban győzel-
mekre és sikerekre vezetett, ebben a háborúban is igazolást nyert. Annak 
a bölcs vezetésnek emléke, melynek a lissai győzelem is köszönhető, még 
él hű szövetségesünk tengerészeiében. Ha az erőviszonyok és az osztrák 
és magyar flotta általános katonai helyzete nem engedték meg, hogy a 
flotta kifusson a hazai kikötőkből és ellenfelét a nyilt tengeren támadja 
meg, úgy az egyes hajók az ellenfélt akkor támadják meg, ha az elébe 
kerül. Megtámadja pedig olyan bátorsággal és elszántsággal, mely a régi 
hőstettekre emlékeztet anélkül, hogy ellenfele erejét kutatná. Az „U. 12" 
tengeralattjáró nagy bátorsággal keresztülvitt támadása csodálatot és a 
legmagasabb elismerést érdemli meg." 

Amidőn mi is meghajtjuk zászlónkat az „U. 12." tengeralattjáró naszád 
hős parancsnoka, Lerch Egon és dicsőséges bajtársai előtt, akik bebizonyí-
tották, hogy haditengerészetünkben ma is él a régi hősi szellem és hogy 
teljes mértékben érdemes arra a határtalan bizalomra, mellyel iránta visel-
tetünk, őszinte örömmel közöljük azt a kedves csoportképet, melyet éppen 
újévre kaptunk Castelnuovoból, a Cattarói öbölből, amely a mi hadiflot-
tánk büszkeségét derék második tisztjével Zaccaria Ernő fregatthadnagy-
gyal bajtársai körében ábrázolja 1914 karácsony estéjén. Szívünk egész 
melegével, hazafias lelkünk legszentebb érzésével köszöntjük a bátor hőst, 
haditengerészetünk méltó büszkeségét s rettenthetetlen vitéz bajtársait. 

„Mind hősök ők, mind férfiak, 
Mind hű és hazafi . . 

Nauticus. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

HADITENGERÉSZET. 

A „Radetzky" csatahajónk nemrég 
tért vissza a cattarói öbölből, ahol 
tevékeny és sike-
res része volt a 
montenegróiak 
által ottani had-
állásaink és hajó-
ink ellen folyta-
tott heves ágyú-
harcban. A „Ra-
detzky" a mi 
dreadnoughtjaink 
után következő 
azon csatahajó-
typus egyik tagja, 
melyből flottánknak 
három hajója van, 
úgymint az 1908-ban 
szolgálatba állított 
„Erzherzog FranzFerdi-
nánd ", az 1909-ben 
elkészült „Radetzky" 
és az 1910-ben elké-
szült „Zrínyi". A súlya 
(deplacement) mind-
egyiknek 14.500 ton-
na, 20.000 lóerős gép-

pel, óránkint 20"3 — 20'6 tmf. sebesség-
gel. Fegyverzetük : az elől és hátul el-
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helyezett páncéltoronyban 4 drb 30'5 
cm-es, a két oldalt elhelyezett 2—2 pán-
céltoronyban összesen 8 drb 24 cm-es, 
20 drb 10 cm-es, 6 drb 7 cm-es és 2 drb 
4'7 cm-es ágyú s elvannak látva 3 
torpedóvetővel. Egyszerre lőhetnek: 
előre és hátra 2 drb 30'5 cm-es, 4 drb 
24 cm-es és 2 drb 10 cm-es ágyúval; 
oldalra 4 drb 30'5 cm-es, 4 drb 24 
cm-es és 10 drb 10 cm-es ágyúval; 
hátra és oldalt 1—1 torpedóval. Az 
egyoldali lövedéksúly 2660 kg. 

A hajó visszatérte alkalmából Haus 
Antal tengernagy, tengerészeti parancs-
nok a következő flottaparancsot bo-
csátotta ki: 

A „Radetzky" hajónak a cattaroi 
öbölből való visszatérte alkalmul szol-
gál nekem arra, hogy a hajó legény-
ségének, különösen pedig parancsnoká-
nak és tüzértisztjeinek, valamint a 
montenegróiak lovcseni állásai ágyuz-
tatásánál akcióba lépett tiszteknek és 
legénységnek a legfelsőbb szolgálat 
nevében köszönetet és elismerést fejez-
zek ki annak az akciónak célirányos 
és szakszerű keresztülviteléért, amely-
nek teljes sikere volt és amely hozzá-
járult ahhoz, hogy a francia és mon-
tenegrói ütegek időnkint nagyon heves 
és jól irányzott tüzelései erőműveink és 
hajóink ellen elhallgatni kényszerültek. 

Sényi Péter korvettkapitány. A 
király nagyunyomi Sényi Péter cs. és 
kir. sorhajóhadnagyot, a budapesti cs. 
és kir. haditengerészeti különítmény 
parancsnokát, a magyar királyi Fo-
lyam- és Tengerhajózási Rt. igazgató-
ját s egyesületünk tengerészeti szak-
osztályának közszeretetben álló érdemes 
alelnökét, a háború első napjától tel-
jesített rendkívül kiváló szolgálataiért 
soronkívül korvett-kapitánnyá nevezte 
ki. Sényi Péter mindig igen kiváló hadi-
tengerész volt, aki mint fiatal sorhajó-

hadnagy, Spaun tengernagy mellett a 
delegációban mint haditengerészeti elő-
adó is igen kiválóan szerepelt. 1904. 
óta a magyar királyi Folyam- és Tenger-
hajózási Rt. hajózási igazgatója. A 
háború kitörésekor újra reaktiválták 
és a budapesti cs. és kir. haditenge-
részeti különítmény rendkívül fontos 
parancsnokságával bizták meg, melyben 
hogy mily kitűnő szolgálatokat tett 
már eddig is, azt ezen szinte példát-
lan előléptetés legjobban igazolja. 
Őszintén örvendünk t. tagtársunk ezen 
kiváló kitüntetésének, mely igazolja azt 
a vélekedésünket, hogy a magyarság 
a haditengerészet terén is jelentős 
tényezővé küzdheti fel magát, csak 
akarnia kell. 

Hadihajó építkezések az Egyesült 
Államokban. Amerika ugyancsak erő-
teljesen készül tengeri hatalmát minél 
erősebbé tenni. Ez időszerint az ame-
rikai hadiflotta részére épül négy óriási 
csatahajó. Kettő (Nevada és Oklahoma) 
egyenkint 28.000 és kettő (Pennsylvania 
és Arizona) 31.400 tonnás, továbbá 
épül 13 torpedózúzó (1000 tonnával) 
29—29 V2 tmf óránkénti sebességgel, 
végül 20 tengeralattjáró hajó. A mult 
évi építési programm szerint továbbá 3 
új nagy csatahajó kerül építésre. Ezek 
hossza 190'19 m, szélessége 29'68 m, 
merülése 9'14 m, vízkiszorítása (dep-
lacement) vagyis súlya 32.500 tonna, 
sebessége 21 tmf. Fegyverzete 12 drb 
35'6 cm-es, 22 drb 12'7 cm-es ágyú 
és 4 torpedóvető. A hajók olajtüze-
lésű turbinás gépekkel lesznek ellátva. 
Nevük : California, Idahó és Missisippi 
lesz. 

A libaui kikötő elzárása. A német 
keleti-tengeri hadiflotta egy része mult 
évi november 17.-én a libaui kikötő 
bejáratát elsülyesztett hajókkal elzárta. 
Habár Libau mint hadikikötő csak alá-



3 2 KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 32 

rendelt jelentőségű s a német torpedó 
hajók ott orosz hadihajót nem is talál-
tak, mindamellett van Libauban néhány 
telep, amelyek birtoka az orosz ten-
gerészeire nagy fontosságú. A torpedó-
és tengeralattjáró-hajók állami javító-
műhelyén kívül ott van a Mária cár-
nérói és Sándor cárról elnevezett két 
nagy száraz dokk 182'9 m hosszal, 
25'9 m szélességgel és 9*1 m mély-
séggel az „Imperátor Pawel" I. osztályú, 
tehát 18.000 tonnás hajók részére. 
Minthogy Révaiban a két nagy száraz 
dokk és az úszódokk még nem kész, 
Oroszországnak a Keleti-tengeren csak 
a Kronstadtban levő két szárazdokk, 
a „Peter" (181X26' lX8-5 m) s a 
„Cesarevic Alexej Nikolajevits" (228'6X 
37'6X10'7 m) áll rendelkezésére. To-
vábbá nagy jelentősége Libaunak, hogy 
1913. óta a repülőgép-osztag támasz-
pontja. 

Az angol hadiflotta szaporodása a 
háború alatt. Dacára azoknak a nagy 
veszteségeknek, melyeket a háború 
alatt az angol hadiflotta szenvedett, 
az ma mégis erősebb, mint volt a 
háború kezdetén. A Weyer-féle hadi-
flotta zsebkönyvhöz most megjelent 

KERESKEDELMI 

A német iskolahajó-egyesület mult 
évi november 20.-án tartott közgyűlé-
sén előterjesztették az egyesületnek 
1913 április 1-től 1914 március 31-ig 
terjedő időre vonatkozó évi jelentését. 
E szerint az egyesület fennállása (1902.) 
óta annak iskoláiból összesen 2007 
német tengerész került ki, köztük 182 
tisztjelölt; az utolsó évben 272 ten-
gerészt képeztek ki, köztük 18 tiszt-
jelöltet. Az egyesületnek most 1280 
tagja van, köztük 18 herceg, 25 város 
és hatóság, 67 hajózási vállalat. A 

pótfűzet adatai szerint ugyanis az angol 
flotta 9 hajóval szaporodott azáltal, 
hogy az angol kormány az ottani hajó-
gyárakban Argentinia, Brazilia, Chile, 
Norvégia és Törökország részére épült 
hadihajókat egyszerűen lefoglalta. Ezen-
kívül az épülő hajók befejezését any-
nyira siettette, hogy időközben 3 csata-
hajó készen lett, 2 nagy csatahajó 
1915 elején, 2 továbbá 1915 tavaszán 
készen lesz, úgy hogy Anglia 1915 
tavaszán további 5 nagy csatahajó 
felett fog rendelkezni. Továbbá egész 
sor kimustrált hajót ismét szolgálatba 
állítottak. Dacára tehát annak, hogy 
a háború folyamán (1914 november 
végéig) nem kevesebb mint 17 hadi-
hajót vesztett az angol flotta 129.220 
tonna súllyal, ma erősebb, mint a 
háború kezdetén, nem is számítva azt, 
hogy 97 nagy kereskedelmi hajót állí-
tott a flotta szolgálatába 500.000 tonna 
súllyal, amelyek mint kisegítő cirkálók 
a kereskedelem védelmére és csapat-
szállításokra használtatnak, egyéb hadi 
célokra további 36 hajót béreltek, 
kórházi célokra 13-at s ezeken felül 
550 kisebb vízi járművet vontak a 
haditengerészet szolgálatába. 

TENGERÉSZET. 

háborúba behívott 2 kapitányon és 20 
tiszten kívül a hajókon volt növendé-
kek közül mintegy 200-an önkéntesnek 
léptek a hadseregbe. A hajósok ki-
képzését a háború dacára sem szün-
tették be, habár most a hajók kény-
telenek a kikötőben vesztegelni és 
pedig a „Groszherzogin Elisabeth" 
Stettinben, a „Prinzessin Eitel Fried-
rich" és a „Groszherzog Friedrich 
August" Kielben, a hajókon maradt 
régi és az újonnan fölvett növendékek 
(118-an) azonban a veszteglő hajókon 
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is kellő kiképzésben részesülnek. Az 
egyesület az ő három iskolahajójával 
nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy 
a német kereskedelmi tengerészet ki-
tűnően képzett és erős nemzeti szel-
lemben nevelt tisztekkel és altisztekkel 
rendelkezik, akik háború esetén a hadi-
tengerészetben is kitűnő tartalékerőt 
képeznek. 

Hajóveszteségek. A Germanischer 
Lloyd jelentése szerint 1914 szeptem-
berben 35 gőzös 123.237 tonna- és 9 
vitorlás 3350 tonna tartalommal pusz-
tult el. Közülük 22 gőzös 86.446 
tonnával és 2 vitorlás 292 tonnával 
elsülyedt. 6 gőzös (25.865 tonna) és 
5 vitorlás (2357 tonna) zátonyra jutott. 
4 gőzös (8184 tonna) összeütközés 
folytán pusztult el, egyet pedig (2742 
tonna) elhagytak. Az angol Board of 
Trade jelentése szerint októberben az 
angol kereskedelmi flottából 65 hajó 
(59.750 tonna) és 134 ember veszett 
el, ezek közül 23 gőzöst (36.571 tonna) 
német hadihajók sülyesztettek el, 6 
gozos (8722 tonna) és 1 vitorlás aknán 
pusztult el. 

Hajóépítések a német hajógyárakban 
1913-ban. A császári statisztikai hivatal 
jelentése szerint 1913-ban a német 
hajógyárakban 1011 hajó volt építés 
alatt 1,296.812 bruttó register tonna-
tartalommal, több mint másfél millió 
tonna hordképességgel. Ezek között 
volt 290 tengeri gőzös 1,145.686 ton-
nával, 89 motoros tengeri hajó 42.149 
tonnával. Az év végéig elkészült 656 
hajó 423.907 tonnával, köztük 131 
tengeri gőzös 339.983 tonnával, 67 
tengeri motoros hajó 17.324 tonnával. 
Idegen számlára épülőben volt 205 

hajó 49.000 tonnával. Külföldi gyárak-
ban német számlára épités alatt volt 
127 kereskedelmi hajó 48.230 tonná-
val, közte 10 tengeri gőzös 26.393 
tonnával. 

A Panama-csatorna építési költségei 
legutoljára 400 millió dollárban lettek 
megállapítva. A mult évi március 31.-én 
történt leszámolás szerint azonban a 
tényleges kiadás ennél jóval csekélyebb 
volt. Maga a csatorna-épités ugyanis 
csak 204 millió 87.000 dollárba került, 
az építéssel kapcsolatos kiadások 118 
millió 572.000 dollárt tettek. Ez utóbbi-
ból 7 milló dollár esik a kezelési költ-
ségekre, 17 millió dollár a közegész-
ségi, 5 millió dollár a katonai kiadá-
sokra, 40 millió dollárt fizettek a 
francia csatorna-társaságnak az általuk 
teljesített munkálatokért, 10 millió 
dollárt a Panama köztársaságnak, a 
többi az általános költségek cimén 
szerepel. Az összes építési költség 
tehát közel 80 millió dollárral keve-
sebb, mint legutoljára előirányozták, 
vagyis kereken 322 és fél millió dollár. 

Az átkelés a Panama-csatornán a 
hajóknak csak reggel 7 órától délután 
5 óráig van megengedve. Az átkelés 
10 és fél órába kerül; amelyik hajó 
tehát éppen reggel 7 órára ér a torko-
lathoz, az még azon a napon átmehet 
a csatornán. Különben a csatorna még 
most sem kész s beletelik jó egy év, 
mig teljesen elkészül. A kettős zsili-
peknek csak az egyike kész, a másikon 
még mindig dolgoznak. A Culebránál 
legutóbb beállott földcsuszamlásnál a 
csatorna vízszíne most 45 m széles s 
ennek a bővítésén délután 5 órától 
reggel 9 óráig dolgoznak a kotrógépek. 
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TENGERI HALÁSZAT. 

A tengeri halászat szabályozása 
Tripolitániában és Cyrenaikában. Az 
olasz kormány körültekintésére vall, 
hogy új gyarmataiban, Tripolitániában 
és Cyrenaikában haladék nélkül tör-
vényileg szabályozta a tengeri halásza-
tot. A halászati törvény, amely egy-
aránt kedvező az olasz és a benszülött 
halászoknak, különösen behatóan fog-
lalkozik a különleges halászati fajták-
kal, elsősorban a szivacshalászattal és a 
tinhalhalászattal. A Földközi-tenger ki-
terjedt szivacstermő területei közül a 
Trieszt és Nauplia közötti tengerrész 
szolgáltatja a legjobb minőségű sziva-
csot, Tunis és a Canta-fok között te-
rem a legsilányabb minőségű szivacs, 
míg a tripolitaniai partvidéken általá-
ban középminőségű szivacsot (cimoceje, 
fürdőszivacs) halásznak. A szivacshalá-
szat jövedelme egész Tripolitániában 
évi 1—2 millió frankra tehető. A 
tripolitániai szivacsnak Londonban van 
a legnagyobb piaca, de néhány görög 
és osztrák, sőt egy hamburgi cég is 
bőven vásárolja. 

A szivacshalászat négy módja: a 
búvárcsónakkal (skaphandres), a von-
tatóhálóval, szigonynyal és mezítelen 
búvárok útján való halászás dívott ed-
dig a tripolitániai partokon. A legjobb 
minőségű szivacs 25—50 méter mély-
ségben található, a szivacstermőhely 
területe pedig 7—25 mértföldnyire ter-
jed a partoktól. 

A törvény a szivacshalászásra vo-
natkozóan a következőképpen intézke-
dik. A halászati engedélyt meghatáro-
zott területre és egy esztendőre (már-
cius 1-től február végéig) a tengerészeti 
hatóság adja meg. Az engedélyért 
50—100 lírát kell fizetni függően a 
használandó halászeszközöktől, a halász-

hajó nagyságától és a legénység számá-
tól. A halászás a következő módon 
történhetik: búvárruhába öltözött búvár-
ral, mezítelen búvárral (somozzatori), 
vontatóhálóval (gangava) és szigonnyal 
(kamakis). Búvárruhával fölszerelt 
búvárral és kotróhálóval a parttól 20 
méterre fekvő vonalon belül nem sza-
bad halászni. 

A tinhal-halászathoz a gyarmatügyi 
miniszter jóváhagyásával ellátott enge-
dély szükséges. Harminc évet túlhaladó 
időre nem lehet halászati engedélyt 
adni. Az engedélyért mázsánkint meg-
állapított összeget kell fizetni és pedig 
8000 métermázsáig mázsánkint 1 lírát, 
8000 q felül mázsánkint 5 lírát. Két 
év alatt köteles a bérlő a szükséges 
berendezéseket megtenni. A tinhal-
halászás ideje alatt minden halászüzem-
nél védterületet jelölnek ki, amelyen 
belül más halat halászni nem szabad, 
nehogy a tinhalak ívását zavarják. A 
törvény legfontosabb és egyszermind 
legfigyelemreméltóbb pontjai azok, 
amelyek a nemzeti halászat fejlesztését 
és segítését célzó intézkedéseket tar-
talmazzák. A halászati társaságok ala-
kítását az olasz kormány a lehető leg-
messzebbmenő segítségben részesíti az-
zal, hogy adómentességet biztosit ne-
kik, hogy lakóházak és melléképületek 
építésére díjmentesen telket bocsát a 
a halászok rendelkezésére, hogy a ha-
lásztelepek építését államilag segélyezi. 
De elősegíti a halászat fejlődését juta-
lomdíjak kitűzésével, előnyös kölcsönök 
adásával is. 

A halászati törvény megsértését 
5000 líráig terjedő pénzbírsággal bün-
tetik, a robbanószerekkel való halá-
szásnak 1000 líra pénzbüntetésen kívül 
hat hónapi elzárás a büntetése. 
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Az angol halászhajók Nyugat-Afriká-
ban. A mult év novemberének a vé-
gén Grimsby kikötőjéből útnak indult 
Nyugat-Afrika felé a „Lyric" nevű ha-
lászgőzös. A kitűnően felszerelt halász-
hajót még két gőzös követte a nyu-
gatafrikai partokon. A halász-expedíció-
nak az a célja, hogy Afrika nyugati 
pontjainak gyöngyhalászatát tanulmá-
nyozza és hogy tudományos megfigye-
léseket tegyen Dél-Nigaria vizeiben. 

Az egyiptomi halászat. Egyiptomban 
úgy a tengeri, mint a belvizi halászat 
helyi jelentőségű. A tengeri halászat 
úgyszólván kizárólag a lakosság hal-
szükségletének kielégítését szolgálja, 
friss hal kivitelről azonban szó sincs. 
A halászással főképpen olasz halászok 
foglalkoznak, akik néhány hónapot töl-
tenek itt és közönséges vitorlásbárká-
kon járják be a parti vizeket. Halcsar-
nok Egyiptomban sehol sincs, a hal-
vásár a halászatról visszaérkezett bár-
kákon folyik le. A belvizi halászat a 
Nílusra és a Nilus delta tavaira terjed 
ki, különösen élénk a halászélet a delta 
északkeleti részén fekvő Menzaleh-ta-
von, ahol olyan nagymennyiségű an-
golnát fognak, hogy a zsákmány nagy 
részét Európába exportálják. Egyiptom 
tehát friss hallal el van látva és ha 
nem is szállít külföldre friss halat, vi-
szont külföldi importálásra sincs szük-
sége. Annál keresettebb lerakata Egyip-
tom a halkonzerveknek. 1910-ben 92.551 
angol font ára konzervet vásárolt 
Egyiptom, 1911-ben már 101.937 fontra, 
1912-ben pedig 134.615 fontra emel-
kedett a külföldi konzervekért kifize-

tett összeg. Az importáló államok sorá-
ban Anglia az első 44.382 font évi 
bevitellel, utána Portugália (20.265 
font), Olaszország (13.209 font), Fran-
ciaország (11.824 font) és Norvégia 
(10.852 font) következnek. Németország 
feltűnő módon háttérbe szorul évi 1494 
font bevitelével, jeléül annak, hogy a 
német kereskedelem nem fordít elég 
figyelmet az egyiptomi piacra. 

A halászat Bulgáriában. A tengeri 
halászat Bulgáriában a kezdet kezde-
tén van. Nyilt tengeri halászatról alig 
szólhatunk, mert csaknem kizárólag 
félszegúszó halakat halásznak a nyilt 
tengeren. A bulgárok tengeri halászata 
ilyenformán a partmenti halászatra 
szorítkozik, a belvizi halászat pedig 
főképpen a Dewna-tóra, amelyben kü-
lönösen rák él nagymennyiségben. A 
halászás hálóval és horoggal történik, a 
modern halász-eszközöket nem ismerik. 

A bulgár partvidéken a Fekete-ten-
gert rendkívül haldúsnak mondják, úgy, 
hogy észszerű műveléssel a halászatot 
magas fokra lehetne fejleszteni különö-
sen Várna és Burgas vidékén. Bulgária 
nem exportál friss halat és konzerv-
gyártással sem foglalkozik, egyedül a 
kisebb Scombrikat hozza besózva vagy 
a levegőn kiszárítva „Tchirus" név 
alatt a piacra. A várnai halászatról 
kibocsátott statisztikai adatok szerint, 
1905 júliusától, 1906 júniusáig 452.202 
kg különböző halat fogtak, 350.906 drb. 
nagy Scombri, 138.283 drb. Karageos 
(egy hering faj) és 1,126.482 drb. kis 
Scombri adta az egy évi halászzsák-
mány főtömegét. 

VEGYESEK. 

Turáni Társaság cím alatt az 1913. Pál elnöklete, PayJcert Alajos ügyvivő 
évben egy igen fontos feladatot maga alelnök vezetése alatt. Célja az egész 
elé tűzött egyesület alakult gróf Teleky turánság, vagyis a magyar nemzet és 
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a velünk rokon többi európai és ázsiai 
népek kulturális és gazdasági előre-
haladása, tömörülési, erősödése, úgy-
mint az ázsiai kontinens földrajzi, nép-
rajzi, gazdasági stb. kutatása múltban 
és jelenben. Céljait a nem turáni né-
pekkel egyetértve óhajtja elérni. Évente 
több tudományos expedíciót és tanul-
mányutat szervez Ázsiába. Számos elő-
adást tart fontosabb turáni kérdések-
ről. Saját gyűjteményei és könyvtára 
van. Folyóirata a „Tarán", megjelenik 
kéthavonta, előfizetési ára egész évre 
6 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
I, Napos-út 4. Tagsági díjak : Alapítók 
egyszersmindenkorra legalább három-
száz korona; pártolók évi tíz korona. 
A „Túrán" a tagoknak ingyen jár, a 
tagok az előadásokra külön meghivat-
nak, stb. Minden pénzküldemény, tehát 
előfizetések stb. is, a Hazai Bank, V, 
Harmincad-utca 6. (Turáni Társaság) 
címére küldendők. Titkári iroda: Buda-
pest, Városliget, Széchenyi-sziget. 

Úszó aknák az Északi-tengeren. Még 
ma is hallunk hírt arról, hogy a japán-
orosz háborúban elszórt úszó aknák 
egyike-másika az Óceánon itt-ott fel-
bukkan. Ezeket ugyanis ezer és ezer 
mértföldekre sodorja a tengeráram, a 
a vihar, az apály és dagály, ezek a 
pokolgépek nemcsak a háború szín-
terén és tartamában, hanem a leg-
távolabbi tengerrészeken is, hónapok, 
esztendők múlva a legrettenetesebb 
hajókatasztrófákat okozhatják. A hágai 
konferencia azt a bölcs határozatot 
hozta, hogy csak olyan aknákat szabad 
használni, melyek néhány nap múlva 
automatikus módon ártalmatlanokká 
válnak, a lehorgonyzott aknákat pedig 
olyan erős lánccal kell ellátni, hogy 
azt a hullámok el ne szakíthassák. 
Mindennek dacára Anglia és Francia-
ország ezrével eregették szét az akná-

kat az Északi-tengeren s óriási acél-
szürke tökök gyanánt himbálóznak a 
hajózás legfélelmesebb ellenségei a 
hullámokon. A vízalattjáró hajóban 
nem tesz kárt az akna, mert elsiklik 
alatta; de más hajóra nézve a leg-
nagyobb elővigyázat mellett is végzetes 
lehet a bolygó aknával való találko-
zás. Szerencsére, maga a tenger is 
szabadulni igyekszik ezektől a gyalá-
zatos orgyilkosoktól s az apály-dagály 
már több mint száz darabot kihenger-
getett a belga és németalföldi sekély 
homokpartokra. A tökforma aknának 
közel egy méter az átmérője s így 
nem éppen kicsi tárgy. Ha egyet-egyet 
valahol a fövényparton hagy az apály, 
a partőrség rögtön jelenti s az aknát 
őrizet alá veszi, míg a műszaki kato-
nák oda nem sietnek s ártalmatlanná 
nem teszik. Ez legegyszerűbben úgy 
történik, hogy dinamitpatron s hosszú 
gyújtózsinór segedelmével fölrobbant-
ják. A robbanás ereje óriási. Azon a 
helyen, ahol az akna állott, három 
méter mély és öt méter átmérőjű 
gödör támad tölcséralakban. Veszedel-
mesebb ennél az akna szétszedése. Ha 
a rendestől eltérő külsejű aknát talál-
nak a műszaki katonák, akkor nem 
robbantják föl, hanem szétszedik. Min-
denekelőtt a gyújtó-készüléket távolít-
ják el. Ez egy vékonyfalu ólomcső, 
melyben a gyújtósavat tartalmazó finom 
üvegcsövecske várja a végzetes lökést, 
hogy rögtön szétrepedjen s tartal-
mát a galvánelemre öntse. Ha az ólom-
csövet sikerült leszedni, akkor az akna 
nem veszélyes többé. A két félgömb-
szerű acélborítékot a csavarok kisze-
dése után elválasztják egymástól, a 
40—50 kilogramm lőgyapotot kiszedik, 
elégetik, az akna szilárd alkatrészei 
pedig vizsgálati célból a laboratóriumba 
kerülnek. 
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Elsülyedt hajók sorsa. A tenger 
mélyében fekvő kincseket sem emberi 
erővel, sem a fizikai erőnek az emberi 
értelem segítségével való felhasználása 
által nem lehet kiemelni többé s az 
elsülyedt hajók a földben működő erők 
játékszerévé válnak. Ma ugyanis tenger 
terül el olyan helyeken, ahol valamikor 
hegyek emelkedtek és hegyek emel-
kednek olyan helyeken, ahol ezelőtt 
tenger hullámzott, amit bizonyít az is, 
hogy a hegycsúcsok magas tetején 
kagylókat és más tengeri állatok ma-
radványait találjuk. Ezeket az elválto-
zásokat a természeti erők idézik elő 
s kétségtelen, hogy a jövőben is tör-
ténnek majd ilyen nagyszabású elvál-
tozások a föld felületén és így a mély 
tengerfenék, amelyen a hajók nyug-
szanak, ismét fel fog emelkedni a víz 
színe fölé. Kérdés azonban, hogy a 
hajók ismét fölkerülnek-e a föld szí-
nére, vagy pedig egy újonnan alakuló 
hegy bensejébe jutnak. Mivel az elvál-
tozások alatt sok őskori állat a hegyek 
bensejében szétmállott, sok pedig össze-

tört, ez az elsülyedt hajókkal is meg-
történhetik, ha annak a borzalmas 
erőnek hatása alá kerülnek, mely az 
elváltozások alkalmával a föld kérgét 
megrepeszti. A rozsda semmi körül-
mények közt sem pusztíthat el teljesen 
olyan hatalmas és szilárd acéltömeget, 
mint például a Titánic roncsa. Ez még 
a modern óceánjárók és hadihajók 
roncsaival sem történik meg, mert a 
tengerfenék iszaptömege úgy bebur-
kolja azokat, hogy teljesen légmentesen 
maradnak és még a pusztulástól is 
megóvatnak. 

Az idő, meg a nagy változások éppen 
olyan módon teszik majd elpusztítha-
tatlanokká ezeket az acéltömegeket, 
mint ahogyan kőszenet csinált az erdő 
fáiból. A tudós véleménye szerint még 
emberi csontokat és testek lenyoma-
tait is lehet majd találni ezekben a 
hajóroncsokban, amelyeknek berende-
zése valóságos természettudományi és 
kulturmúzeume lesz a távol jövő geo-
lógusainak és historikusainak. 

IRODALOM. 

Taschenbuch der Kriegsflőtten 1914 
—1915. Kriegsausgabe: Die fremden 
Kriegs/lotten. 

A B. Weyer sorhajóhadnagy által 
részben hivatalos források felhaszná-
lásával szerkesztett s /. F. Lehmann 
kiadásában Münchenben megjelenő 
haditengerészeti zsebkönyvből a hábo-
rúra való tekintettel külön kiadás jelent 
meg a sedani csata napján. Ebből a 
kiadásból azonban a háborúra való 
tekintettel kihagyták a német és az 
osztrák-magyar hadiflottát. A többinek 
1914 augusztus közepére vonatkozó 

pontos adatait közli a zsebkönyv, 865 
hajóképpel, vázrajzzal és árnyképpel. 
December végén külön pótfűzet jelent 
meg a flotta zsebkönyvhöz, melyben 
az egyes flottákban november végéig 
beállt változások vannak képekben is 
feltüntetve. A zsebkönyv ára 4*5 márka, 
a pótfüzeté 50 pfennig. 

További érdekes kiegészítésül leg-
közelebb külön kötetben megjelent a 
német- és osztrák-magyar flotta, — mely-
ről a háború alatt tilos volt adatokat 
közölni. Ennek a 190 képet és rajzot 
tartalmazó kötetnek az ára 1 márka. 



A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYAI. 
(Az 1914 május 24.-én tar tot t közgyűlés által elhatározott módosítások szerint.) 

Az egyesület címe, székhelye. 

1. §. Az egyesület c íme: Magyar Adria Egyesület, olaszul: Associazione 
Ungherese deliAdriatico, franciául: Association Hongroise de l'Adriaiique, 
angolul: Hungárián Adriatic Association, németül: Ungarischer Adria Verein. 
székhelye: Budapest. 

Az egyesület cél ja: 

2. §. Az egyesület célja általában a tengerrel vonatkozásban levő 
összes tudományos és gyakorlati kérdéseknek, — különösen pedig a magyar 
birodalomhoz tartozó tengermelléknek s az ezzel kapcsolatos Adriai-ten-
gernek természetrajzi, föld- és néprajzi, történelmi, tengerészeti és közgaz-
dasági tanulmányozása, az ezekre vonatkozó ismeretek terjesztése, a tenger-
mellék kulturális és közgazdasági érdekeinek előmozdítása s az ország 
belseje és a tengermellék között bensőbb társadalmi kapcsolat létesítése. 

Az egyesület működési köre. 

3. §. Az egyesület: a) tanulmányozza a partvidék természetrajzi, 
föld- és néprajzi, geológiai és légköri viszonyait, ez irányban rendszeres 
észleléseket és kutatásokat végez, megfelelő obszervatóriumot s a szük-
séghez és lehetőséghez képest egyéb e körbe vágó tudományos intézmé-
nyeket létesít és tudományos munkálkodásának eredményeit közzéteszi; 

b) felkutatja és lehetőleg összegyűjti a tengermellék történelmi vonat-
kozású emlékeit, okiratait s ezeket tudományosan feldolgozva közzéteszi; 

c) rendszeres kutatás tárgyává teszi a tengert, annak vizét, medrét, 
állat- és növényvilágát s egy megfelelő biológiai állomás létesítésével és 
fenntartásával módot és alkalmat nyújt a szakembereknek az ily irányú 
vizsgálódásra; 

d) éber figyelemmel kíséri úgy a kereskedelmi, mint a haditengerészet 
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fejlődését, hajózási, műszaki és közgazdasági szempontból és erről tájékoz-
tatja a magyar közönséget; 

e) tanulmányozza a tengeri halászat előmozdítására irányuló módokat 
és eszközöket és akvárium fenntartása állal a nagyközönségnek is alkal-
mat nyújt a tenger állat- és növényvilágának megismerésére; 

f) foglalkozik oly tengerészeti és közgazdasági kérdésekkel, melyek a 
magyar birodalomhoz tartozó tengermelléknek gazdasági fellendülését elő-
mozdíthatják ; 

g) tengerészeti múzeumot létesít, egyrészt a tengermellékre vonatkozó 
történelmi emlékek, irodalmi művek, térképek, rajzok, képek, néprajzi és 
természetrajzi tárgyak, tudományos, hajózási és halászati eszközök, — más-
részt a tenger kutatására, állat-, növény- és ásványvilágára, valamint a 
kereskedelmi és haditengerészetre vonatkozó mindennemű tágyak számára; 

h) Budapesten és Fiúméban, valamint egyéb városokban vándorgyűlé-
seket tart és népszerű előadásokat rendez; 

i) szakszerű felolvasások és viták rendezésével közreműködik a ten-
gerészettel kapcsolatos összes tudományos és különösen gyakorlati irányú 
feladatok megoldásában; 

j) népszerű folyóiratot, szakműveket és évkönyvet ad ki és ilyen irányú 
művek kiadását elősegíti; 

k) szakkönytárat létesít; 
l) a külföldi hasonló célú egyesületekkel állandó összeköttetést 

tart fenn. 

Az egyesület tagjai és a tagok jogai. 

4. §. Az egyesület tagjai : a) tiszteletiek, b) pártfogók, c) alapítók, d) 
rendesek, e) pártolók, f ) levelezők. 

5. §. Tiszteleti tagokul oly kiváló tudósok és gyakorlati szakférfiak 
vagy oly tudománypártoló egyének választhatók a közgyűlés által, akik a 
társaság céljául kitűzött tudományszakok valamelyikében vagy a gyakor-
lati működés terén érdemeket szereztek s a társaság működésének díszt 
és fényt kölcsönözhetnek. Külföldiek megválasztásához a m. kir. belügy-
miniszter utólagos jóváhagyása szükséges. 

6. §. A pártfogó tagok sorába a választmány által beiktatandó bárki, 
aki az alapszabályokban megállapított pártfogó tagsági díjat az egyesület 
pénztárába befizette. 

7. §. Rendes tag bárki lehet, akit egy alapító vagy rendes tag aján-
latára a választmány a tagok sorába felvesz. 

8. §. Az alapító tagok sorába a választmány által beiktatandó bárki, 
aki az alapszabályokban megállapított alapító tagsági díjat az egyesület 
pénztárába befizette. 

9. §. Levelező tag lehet oly külföldi honos, vagy a külföldön lakó 
magyar honpolgár, ki az egyesület céljai közé kitűzött tudományos vagy 
gyakorlati kérdésekkel az irodalom terén vagy a gyakorlati életben sike-
resen foglalkozik. A levelező tagokat valamelyik szakosztály ajánlatára az 
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igazgató-tanács választja. Külföldiek megválasztásához a m. kir. belügy-
miniszter utólagos jóváhagyása szükséges. 

10. §. Pártoló tag lehet bárki, akit egy pártoló, rendes, levelező vagy 
alapító tag ajánlatára a választmány a pártoló tagok közé beiktat. 

11. §. A cs. és. kir. közös hadsereg és haditengerészet, a m. kir. 
honvédség, csendőrség és koronaőrség, valamint a magyar kereskedelmi 
tengerészet kötelékébe tartozó tisztek és hivatalnokok mint alapító, rendes 
vagy pártoló tagok egyszerű jelentkezésre felvétetnek. 

12. §. A tiszteleti, pártfogó, alapító és rendes tagok szavazati joggal 
bírnak a közgyűlésen, választók és választhatók, új tagokat ajánlhatnak, 
az egyesület közlönyét díjtalanul kapják s egyéb, a választmány által 
időnkint megállapítandó kedvezményekben részesülnek. A pártoló tagok 
az egyesület évkönyvét díjtalanul kapják. 

A tagok kötelezettségei. 

13. §. A tiszteleti és a levelező tagok semmiféle tagsági díj fizetésére 
nem köteleztetnek. 

14. §. A pártfogó tagok egyszersmindenkorra legalább 1000 koronát 
fizetnek. 

15. §. Az alapító tagok, ha magánszemélyek, kulturális vagy társa-
dalmi egyesületek, iskolák, múzeumok és közkönyvtárak, közhatóságok és 
intézetek egyszersmindenkorra legalább 300 (háromszáz) koronát, ha üz-
leti vállalatok legalább 500 (ötszáz) koronát fizetnek. Az alapító tagsági 
díj öt évi egyenlő részletben is fizethető. 

16. §. A rendes tagok tagsági díja magánszemélyek, kulturális vagy 
társadalmi egyesületek, iskolák, múzeumok és közkönyvtárak, közhatóságok 
és intézetek stb. után évi 12 (tizenkét), üzleti vállalatok után évi 50 
(ötven) korona. 

17. §. A pártoló tagok évenkint 2 (két) korona tagsági díjat fizetnek. 
18. §. A tagsági díj előre fizetendő. Az első negyedévben be nem 

küldött tagsági díj a tag terhére postai megbízás útján szedetik be. Az 
újonnan belépő tagok tagsági kötelezettsége azon év első napjától számí-
tandó, amelyben felvétettek. A tagsági kötelezettség legalább három évig 
tart. Aki az egyesületből kilépni kíván, tartozik ebbeli szándékát a har-
madik év leteltét megelőzőleg legalább két hónappal a választmánynak 
írásban bejelenteni; ellenkező esetben tagsági kötelezettsége a következő 
három évre is kiterjed. 

19. §. Minden tag kaphat tagsági oklevelet, melynek díja öt korona. 
A tiszteleti és a levelező tagok tagsági oklevelükért nem fizetnek. 

A védnök és a tiszteleti elnök. 

20. §. Az egyesület védnökéül, élete fogytáig, oly kiváló egyént kér-
het föl, ki tudományszeretetével vagy társadalmi hatáskörével az egye-
sületet céljainak elérésében igen hathatósan támogathatja . 
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21. §. Az egyesület a körébe tartozó tudományszakok kiváló művelői 
vagy a közélet kiválóbb tényezői közül tiszteleti elnököt választhat, ki az 
ünnepi közgyűléseken, esetleg az igazgató-tanács vagy a tengermelléki 
bizottság ülésein elnököl, az egyesület tekintélyét növelheti és működésé-
nek sikerét előmozdíthatja. 

A közgyűlés. 

22. §. Rendes közgyűlés évenkint tartandó Budapesten. A közgyűlés 
helye, ideje és tárgysorozata legalább nyolc nappal a közgyűlés előtt az 
egyesület lapjában közzéteendő. A szabályszerűen hirdetett közgyűlés, ha 
legalább húsz tag megjelent, határozatképes. A közgyűlésről jegyzőkönyv 
irandó, melyet az elnök, a jegyzőkönyvíró főtitkár vagy titkár és a köz-
gyűlés megnyitásakor erre fölkért két tag hitelesít. 

23. §. Rendkívül közgyűlést az igazgató-tanács javaslatára bármikor 
egybehívhat az elnök vagy ennek akadályoztatása esetén bármelyik alelnök, 
de a rendkívüli közgyűlés helye, ideje és tárgysorozata mindenkor szintén 
legalább nyolc nappal előre közzéteendő az egyesület lapjában. 

24. §. Harminc tag írásban kifejezett, az elnökséggel közölt és meg-
okolt óhajtására tizennégy napon belül rendkívüli közgyűlés tartandó. 

25. §. Ha a fentiek szerint összehívott közgyűlés nem határozat-
képes, ettől 8 (nyolc) napra ugyanazon tárgysorozattal ú jabb közgyűlés 
tartatik, mely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. 
Ezen újabb közgyűlésre külön meghívó bocsátandó ki. 

26. §. Ugy a rendes, mint a rendkívüli közgyűléseken minden hatá-
rozat egyszerű szótöbbséggel hozatik ; szavazat-egyenlőség esetén az elnök 
szavazata dönt. Bármely, szavazattal bíró tag kívánságára névszerinti, 
húsz tag kívánságára pedig titkos szavazás rendelendő e l ; mindezekben 
az esetekben természetesen csakis jelenlevő tagok kívánsága vehető 
figyelembe. 

27. §. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
a) az egyesület védnökének, tiszteleti elnökének, tisztikarának, a tenger-

kutató-bizottság s a szakosztályok elnökének, a tengermelléki-bizottság 
elnökének és főtitkárának, a tiszteleti tagoknak s a választmány tagjainak 
megválasztása és a tisztviselők díjazásának megállapítása ; 

b) az évi költségvetés és zárószámadás megállapítása; 
c) az egyesületi vagyon kezelésének ellenőrzése; 
d) a közgyűlés bármely általa választott egyesületi tisztviselőt állásá-

tól elmozdíthat, ha az erre vonatkozó indítvány a közgyűlésnek szabály-
szerűen (22—23. §§.) meghirdetett tárgysorozatába felvétetett; 

e) a közgyűlés határoz az alapszabályok esetleges módosításáról; 
f ) az egyesület esetleges feloszlásáról; végezetül 
g) a közgyűlés határoz a szavazattal biró tagoknak bármely, a köz-

gyűlés előtt legalább tizennégy nappal az elnöknek benyújtott s ez eset-
ben a közgyűlési tárgysorozatba fölveendő indítványáról. 
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A tisztikar. 

28. §. Az egyesületi tisztikar tagja i : az elnök, három vagy több 
alelnök, a főtitkár, egy vagy több titkár és a könyvtárnok. Az alelnökök 
és titkárok számát a közgyűlés állapítja meg. A tisztikar tagjait a köz-
gyűlés három évre választja. 

Az igazgató-tanács. 

29. §. Az egyesület ügyvivő szerve az igazgató-tanács, amelynek 
tagjai a tiszteleti elnök, a tisztikar, a tengerkutató-bizottság elnöke, 
alelnökei, előadója és jegyzői, a szakosztályi elnökök, alelnökök és titká-
rok s a tengermelléki-bizottság elnöke, alelnökei, főtitkára és titkárai. 
Az igazgató-tanács üléseiről jegyzőkönyv irandó, melyet a jegyzőkönyvíró 
főtitkár vagy titkár és az ülés elnöke hitelesít. 

30. §. Az igazgató-tanács hatáskörébe tartozik : 
a) az egész egyesület működésének irányítása; 
b) a levelező tagok választása; 

' c) az évi költségvetés tervezetének a közgyűlés elé terjesztése; 
d) a szakosztályok igényeinek elbírálása és összeegyeztetése; 
e) az igazgató-tanács adja az elnökségnek a meghatalmazást, hogy 

valamely tudományos vagy gyakorlati vizsgálódás költségeit — mindenkor 
valamely szakosztály kezdeményezésére — mindenkor az igazgató-tanács 
által megjelölendő személynek, a költségvetés keretében, meghatározott 
összegekben és időpontokban utalványozza; 

/ ) az egyesület lapjának és minden kiadványának anyagi ügyeit az 
igazgató-tanács intézi; 

g) az igazgató-tanács javaslatára állapítja meg a közgyűlés az egye-
sület minden tisztviselőjének esetleges díjazását, szolgálati viszonyait; 

h) kiküldetésekből eredő költségek fedezéséről az igazgató-tanács 
intézkedik; 

í) a szakosztályok beosztásának módosítása és esetleg új szakosztá-
lyok szervezése az igazgató-tanács hatáskörébe tartozik. 

31. §. Az igazgató-tanács a szükséghez képest tart ja üléseit és ügy-
rendjét maga állapítja m e g ; az igazgató-tanács ülése határozatképes, ha 
legalább négy tag jelen van. 

A választmány. 

32. §. A választmány tagjai : az elnök, aki egyszersmind a választ-
mánynak is elnöke, az alelnökök, a főti tkár és a t i tkárok és legalább húsz, 
de legföllebb hatvan, a közgyűlés által választott tag, akiknek számát min-
denkor a közgyűlés állapítja meg. A választmány jegyzője a főtitkár vagy 
titkár. A választmány üléseiről jegyzőkönyv írandó, melyet az ülés elnöke 
és a jegyzőkönyv írója és két jelenvolt választmányi tag hitelesít. A 
választmány üléseit, melyek akkor határozatképesek, ha legalább öt tag 
jelen van, a szükség szerint tartja és ügyrendjét maga állapítja meg. 
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33. §. A választmány hatáskörébe tartozik: 
a) az alapító, rendes és pártoló tagok felvétele; 
b) az évi költségvetésnek és zárszámadásnak a közgyűlés elé terjesz-

tése ; 
c) az igazgató-tanács által a választmány elé utalt ügyek. 
34. §. A választmány tagjait a közgyűlés három évre választja oly 

módon, hogy az első és második év végén a választmányi tagok harmad-
része kisorsoltaíik és új választás alá esik; a kisorsoltak újból megválaszthatok. 

Az egyesület tudományos szervei. 

35. §. Az egyesület tudományos szervét a tengerkutató-bizottság és a 
szakosztályok alkotják. Egyelőre a következő szakosztályokat alakítja meg 
az egyesület: 1. történelmi, 2. geográfiai, 3. zoológiai, 4. botanikai, 5. 
tengerészeti, 6. közgazdasági és 7. társadalmi szakosztály. A szakosztályok 
beosztásának módosítása, valamint új szakosztályok szervezése az igazgató-
tanács hatáskörébe tartozik. 

36. §. A tengerkutató-bizottságnak, valamint bármely szakosztálynak 
csak az lehet a tagja, aki az illető szakosztály körébe tartozó szakmával 
tudományosan, irodalmilag vagy gyakorlatilag foglalkozik. Egy tag több 
szakosztálynak is lehet tagja. 

37. §. Úgy a tengerkutató-bizottság, valamint a szakosztályok maguk 
választják tagjaikat teljesen önállóan, számbeli Korlátozás nélkül, minden-
kinek fentartatván a kezdeményezés joga. 

38. §. A tengerkutató-bizottság, valamint mindegyik szakosztály maga 
választja három-három évre alelnökeit és titkárait és választhat annyi 
alelnököt és titkárt, amennyit tudományszakának természetes tagozódása 
szerint az eredményes munkálkodás szempontjából szükségesnek tart . A 
tengerkutató-bizottság és mindegyik szakosztály maga állapítja meg ügy-
rendjét, melyet jóváhagyás végett az igazgató-tanács elé terjeszt. 

39. §. A tengerkutató-bizottság és a szakosztályok hatáskörébe tar-
tozik : 

a) a munkaterv megállapítása; 
b) javaslattétel az igazgatótanácsnak, tudományos, irodalmi vagy 

gyakorlati megbízatások, kiküldetések, irodalmi kiadványok, tudományos 
intézmények létesítése és fejlesztése ügyében; 

c) levelező és tiszteleti tagok ajánlása. 
40. §. A tengerkutató-bizottság és a szakosztályok tagjai új választás 

alá nem esnek, hanem mindaddig szakosztályi tagok maradnak, míg az 
egyesület kötelékébe tartoznak. 

A tengermelléki-bizottság 

41. §. Az egyesület egyik tanácsadó és végrehajtó szerve a Fiúméban 
székelő tengermelléki-bizottság, melynek feladata a szakosztályok működé-
sének a helyszínén való támogatása s a tengermelléken az egyesület által 
létesítendő intézmények felügyelete, ha eziránt az egyesület egyébként 
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nem intézkedik. A tengermelléki-bizottság elnökét és főtitkárát a köz-
gyűlés, tagjait pedig az igazgató-tanács választja három-három évre a 
tengermelléken lakó tiszteleti, alapító és rendes tagok közül. A bizottság 
a maga tagjai közül egy vagy több alelnököt és egy vagy több titkárt 
is választhat és ügyrendjét maga állapítja meg. A tengermelléki-bizottság 
az igazgató-tanács elé évről-évre költségvetési-tervezetet terjeszt, évi záró-
számadását pedig a választmány elé terjeszti. Az igazgató-tanács által a 
tengermelléki-bizottság rendelkezésére bocsátott összeg erejéig az utííl-
ványozás jogát a tengermelléki-bizottság gyakorolja. A tengermelléki-
bizottság üléséről, mely akkor határozatképes, ha legalább öt tag jelen 
van, a bizottsági főtitkár vagy titkár által jegyzőkönyv Írandó, melyet az 
elnök és két jelenvolt bizottsági tag hitelesít. Az ülések idejét és prog-
rammját a bizottsági elnök állapítja meg. 

Helyi csoportok. 

42. §. Ha valamely városban és közeli környékén az egyesületnek 
legalább tíz tagja van, ezek külön helyicsoportot alakíthatnak. 

A helyicsoport elnökét az igazgató-tanács választja s ügyrendjét is 
az igazgató-tanács állapítja meg. Alelnököket és jegyzőket a helyicsoport 
maga választ, de azt jóváhagyás végett az igazgató-tanácsnak bejelenteni 
köteles. 

» 
A tisztikar hatásköre. 

43. Az elnök képviseli az egyesületet, összehívja a közgyűlést, az 
igazgató-tanácsi és választmányi üléseket, ezeken elnököl, gyakorolja az 
utalványozás jogát az igazgató-tanács rendelkezése (30. §.) szerint. A tiszti-
karhoz nem tartozó segédszemélyzetet az elnök alkalmazza, a díjazás és a 
szolgálati viszonyok megállapítása fenntartatván az igazgató-tanácsnak. 
Az elnököt akadályoztatása esetén bármelyik alelnök helyettesítheti. A 
szakosztályi elnökök saját szakosztályuk tanácskozásait vezetik, a szak-
osztályi ülések helyét és idejét, valamint tárgysorozatát megállapítják. 

44. §. A főtitkár az egyesület irodájának vezetője s az egyesület lap-
jának és évkönyvének szerkesztője. A titkárok a főtitkár segítőtársai és 
helyettesei. A szakosztályi titkárok saját szakosztályuknak üléseiről jegyző-
könyvet írnak s a szakosztálynak az egyesület igazgató-tanácsa elé kerülő 
előterjesztéseit megszerkesztik. 

Az egyesület vagyona. 

45. §. Az egyesület vagyonát a lkot ják: 
a) a tagdíj-bevételek; 
b) az egyesület tudományos intézményei; 
c) az egyesület irodalmi kiadványai; 
d) az esetleges anyagi támogatásból begyült összegek; 
e) előadások jövedelmei; 
f ) egyéb bevételek. 
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46. §. Az alapító tagsági díjak csakis ingatlanokban vagyis óvadék-
képes papirokban helyezhetők el és eredeti összegük folyó kiadások cél-
jaira igénybe nem vehető. 

47. §. Az egyesület minden bevétele és kiadása valamely elsőrendű 
pénzintézet pénztári kezelése és a postatakarékpénztár útján bonyolítandó le. 

48. §. Az egész vagyonkezelés ellenőrzését a választmány, felsőbb 
fokon a közgyűlés gyakorolja. 

Az egyesület feloszlása. 

49. §. Ha az egyesületnek bármely oknál fogva föl kellene oszlania, 
úgy erről, valamint vagyonának hovafordításáról a három hónappal előre 
az egyesület lapjában kihirdetett közgyűlésen az összes szavazati joggal 
biró tagok abszolút többsége határoz ; szavazategyenlőség esetén az elnök 
szavazata dönt ; ha ennyi tag nem gyűlik össze, akkor egy hónappal 
későbbre új közgyűlés hirdetendő, mely a feloszlásról és az egyesület 
vagyonának hovafordításáról a jelenlevők számára való tekintet nélkül 
egyszerűen szótöbbséggel határoz; szavazategyenlőség esetén az elnök 
szava dönt. A közgyűlésnek az alapszabály módosítását vagy az egyesület 
feloszlását s ez esetben az egyesületi vagyon hovafordítását illető hatá-
rozatai foganatosítás előtt jóváhagyás végett a m. kir. belügyminisztérium-
hoz felterjesztendők. 

50. §. Az 1875. május 2. i. 1508. sz. belügyminiszteri rendelet 9. 
pontja szerint az egyesület az esetben, ha az alapszabályokban meghatá-
rozott célt és eljárást illetőleg hatáskörét meg nem tartja, a kir. kormány 
által, amennyiben további működésének folytatása által az állam vagy az 
egyesületi tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul fölfüggesz-
tetik s a fölfüggesztés után elrendelendő szabályos vizsgálat eredményé-
hez képest feloszlattatik vagy esetleg az alapszabályok legpontosabb 
megtartására különbeni feloszlatás terhe alatt köteleztetik. 

Elfogadta a Budapesten 1914 május 24.-én tartott rendes közgyűlés. 

Leidenfrost Gyula Gonda Béla 
főtitkár. elnök. 

q . 127142 . , ozam : —y ~ 1^14. Magyar Királyi Belügyminiszter. 

Látta a m. kir. belügyminiszter oly megjegyzéssel, hogy a helyi-
csoportok megalakulása a törvényhatóság első tisztviselője útján 
tudomásvétel végett a m. kir. belügyminisztériumhoz bejelentendő. 

Budapest, 1814. évi július hó 3.-án. 

A miniszter rendeletéből : 

Vásárhelyi s. k. 
miniszteri osztálytanácsos. 
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igazgatója, a M. Tud. Akadémia r. tagja. 

Növénytani szakosztály. E l n ö k : Dr. Filarszky Nándor, m. kir. udvari tanácsos, 
a M. Nemzeti Múzeum növénytárának igazgatója, a M. Tud. Akadémia 
r. tagja. 

Földrajzi szakosztály. E l n ö k : Dr. Prinz Gyula, az Erzsébet-nőiskola tanára. 
Történelmi szakosztály. E l n ö k : Dr. Csánky Dezső, min. oszt. tanácsos, az 

Orsz. Levéltár igazgatója, a M. Tud. Akadémia r. tagja, a Történelmi 
Társulat ügyvivő alelnöke. 

Társadalmi szakosztály. E l n ö k : Dr. Szabó László. 
Tengerészeti szakosztály. E l n ö k : Gonda Béla. A l e l n ö k : Sényi Péter, szk. 

sorhajóhadnagy, a M. F. T. R. hajózási igazgatója. 
Közgazdasági szakosztály. E l n ö k : Lénárd Jenő. 
Tengermelléki bizottság. E l n ö k : Roediger Ernő, min. oszt. tan. F ő t i t k á r : 

Rumatz Mariano tengerész-kapitány. 



EGYESÜLETI ÜGYEK. 4 7 

Választmányi tagok : 

Dr. Apáthy István, egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia r. tagja. 
Dr. Berzeviczy Albert, v. b. t. t., a M. Tud. Akadémia elnöke. 
Dr. Ballagi Aladár, egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia r. tagja. 
Beck Zoltán, ny. fregatta-kapitány. 
Dr. Bernátsky Jenő, a m. kir. szőlészeti és ampelológiai intézet osztályvezetője. 
Dr. Cholnoky Jenő, kolozsvári egyetemi ny. r. tanár, a M. Földrajzi Társaság 

elnöke, a M. Tud. Akadémia tagja. 
Dr. Czirbusz Géza, egyetemi ny. r. tanár. 
Dr. Békefi Rémig, pannonhalmi főapát, a M. Tud. Akadémia r. tagja. 
Bobula János, műépitész. 
Dr. Daday Jenő, műegyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia r. tagja. 
Dr. Dárday Dezső, min. oszt. tanácsos a fiumei m. kir. tengerészeti hatóságnál. 
Dr. Déchy Mór, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. 
Dr. Dómony Mór, a M. Kir. Folyam- és Tengerhajózási Rt. igazgatója. 
Eidlitz Hugó, az Adria m. kir. tengerhajózási rt. vezérigazgatója. 
Dr. Entz Géza, m. kir. udv. tanácsos, ny. egyetemi tanár, a M. Tud. Akadémia 

osztályelnöke. 
Dr. Entz Géza ifj., az Erzsébet-nőiskola tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. 
Dr. Filarszky Nándor, m. kir. udvari tanácsos, a M. Nemzeti Múzeum növény-

tárának igazgatója, a M. Tud. Akadémia r. tagja. 
Dr. Fuhrmann Ferenc, min. tanácsos, a fiumei m. kir. tengerészeti hatóság 

főnöke. 
Dr. Gorka Sándor, egyetemi m. tanár, a Kir. M. Természettudományi Társulat 

főtitkára. 
Dr. Havass Rezső, m. kir. udvari tanácsos. 
Dr. Horváth Géza, m. kir. udvari tanácsos, a M. Nemzeti Múzeum állattári 

igazgatója, a M. Tud. Akadémia r. tagja. 
Hoszpotzky Alajos, min. tanácsos, a Közgazdasági Társaság elnöke. 
Dr. Hoffmann Frigyes, a Magyar Keleti Tengerhajózási rt. igazgatója. 
Dr. Hültl Hümér, orvos, egyetemi m. tanár. 
Dr. Ilosvay Lajos, közoktatásügyi államtitkár, a M. Tud. Akadémia r. tagja, a 

K. M. Term. Tud. Társulat elnöke. 
Dr. Kováts József, az Adria m. kir. Tengerhajózási rt. igazgatója. 
Dr. Koch Antal, m. kir. udvari tanácsos, ny. egyetemi tanár, a Magyar Tud. 

Akadémia r. tagja. 
Dr. Koch Nándor tanár. 
Dr. Kormos Tivadar, egyetemi m. tanár, m. kir. geológus. 
Dr. Kövesligethy Radó, egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia r. tagja, 

a földrengési nemzetközi állandó bizottság főtitkára. 
Dr. Lasz Samu, tanár. 
Dr. Lendl Adolf, egyetemi m. tanár, a Budapest székesfővárosi állatkert 

igazgatója. 
Lénárd Jenő, nagykereskedő. 
Leidenfrost Gyula, tanár. 
Dr. Lörenthey Imre, egyetemi ny. r. tanár. 
Dr, Lóczy Lajos, m. kir. udvari tanácsos, a M. Kir. Földtani Intézet igazgatója, 

a M. Tud. Akadémia r. tagja. 
Gróf Majláth J. Géza, orsz.-képviselő, ny. sorhajó-hadnagy. 
Dr. Márky Sándor, egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia r. tagja. 
Dr. Méhely Lajos, a M. Nemzeti Múzeum állattári igazgató-helyettese, a M. 

Tud. Akadémia tagja. 
Dr. Méhes Gyula, tanár. 



4 8 EGYESÜLETI ÜGYEK. 48 

Dr. Majovszky Pál, min. tanácsos. 
Marczell György, az Orsz. Meteorológiai Intézet assistense. 
Mihók Ottó, takarékpénztári főtiszt. 
Dr. Nagy Ferenc, b. t. t., ny. államtitkár, egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. 

Akadémia r. tagja. 
Dr. Polgár Iván, tanár. 
Dr. Rátz István, m. kir. udvari tanácsos, az állatorvosi főiskola tanára, a M. 

Tud. Akadémia tagja. 
Dr. Rákosi Gyula hírlapíró. 
Dr. Réthly Antal, az Orsz. Meteorológiai Intézet assistense. 
Dr. Róna Zsigmond, az Orsz. Meteorológiai Intézet igazgatója, a M. Tud. 

Akadémia tagja. 
Rózsavölgyi Gyula, Budapest székesfővárosi alpolgármester. 
Dr. Schafarzik Ferenc, műegyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia tagja. 
Sényi Péter, a M. Kir. Folyam- és Tengerhajózási rt. igazgatója, szk. sorhajó-

hadnagy. 
Dr. Soós Lajos, egyetemi m. tanár, a M. Nemzeti Múzeum állattóri őre. 
Báró Szalay Imre, min. tanácsos, a M. Nemzeti Múzeum igazgatója. 
Dr. Thirring Gusztáv, a Budapest székesfővárosi statisztikai hivatal igazgatója, 

a M. Földrajzi Társaság alelnöke, a M. Tud. Akadémia tagja. 
Dr. Vadász Elemér, egyetemi assistens. 
Dr. Vangel Jenő, pedagógiumi igazgató. 
Gróf Wickenburg István, b. t. t., fiumei és magyar-horvát tengerparti kormányzó. 
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Nyomatot t az „Élet" irodalmi és nyomda részvénytárs. Budapest, I., Fehérvári-út 15/c. 
Kiadja a Magyar Adria Egyesület. 



a r ^ r ; t a t á r s a d a l m i , 

„ a v ^ c l k ö z g a z d a s á g i , 

s z é p i r o d a l m i é s s p o r t f o l y ó i r a t . 
„ A CEL" a napi pártpolit ika kizárásával az e g y s é g e s 
nemzeti műve lődés , a modern , de magyar haladás 
lehetőségei t és feltételeit keresi . A z e g y s é g e s magyar 
nemzeti á l lameszmét szolgálja, nagy történelmi hagyo-
mányainkat ápolja, a vallás erkölcsi v i lágnézetet melen-
geti. Síkra száll mindenekkel szemben, kik e nagy 
értékek c sökkentésén munkálkodnak. 

Előfizetési ára egy évre 12 korona, egyes szám ára 1 kor. 
Megjelenik minden hó 20.-án. 

KSSS&, Budapesten, VIII, Üllői-út 14, I. 4. 
Kapható az összes nagyobb könyvkereskedésekben. 

ELET" Képes heti folyóirat. 
Szerkeszti: 

f f m M A N D O R J Ó Z S E F 

Az „ELET" a szép és erőteljes lelkiség fejlődését szolgálja 
az időszaki magyar irodalomban. Bátran és híven küzd a 
keresztény magyarság tiszta ideáljaiért és egészséges hala-
dásáért. A művelt családoknak nemes szórakozást nyújt. 
Minden számában sok művészi és aktuális illusztrációt hoz. 
Magasabb szempontból figyeli a heti életet s eseményeit 
könnyed, művészi földolgozásban adja. A kiadóhivatal szívesen 
küld mutatványszámot. Előfizetni évközben is lehet, amikor 
is az évfolyam addig megjelent számait egyszerre küldjük. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, I. ker., Fehérvári-űt 15. 

Előfizetési ára: egész évre 20 korona, félévre 10 korona, 
negyedévre 5 korona. — Megjelenik minden vasárnap. 



MAGYAR ADRIA EGYESÜLET ü t Z t 
V É D N Ö K : 

Ő CS. ÉS KIR. FENSÉGE KÁROLY FERENC JÓZSEF 
T R Ó N Ö R Ö K Ö S - F Ő H E R C E G . 

E l n ö k : Gonda Béla. — A l e l n ö k ö k : Erödy Béla dr., Fejérpataky 
László dr., Szabó László dr. — F ő t i t k á r : Leidenfrost Gyula. 

T i t k á r o k : Halász József dr., Koch Nándor dr., Réthly 
Antal dr. — K ö n y v t á r n o k : Harmos Eleonora dr. 

Az egyesület közlönye: A TENGER népszerű tengerészeti és 
tudományos képes havi folyóirat. 

át A Magyar Adria E g y e s ü l e t csat lakozásra, tömörülésre kéri f e l mind-
azokat , akik a t e n g e r iránt bármifé le vonatkozásban érdek lődnek , 
ás Főfe ladatát egyrészt a tenger és különösen az Adria életvilágának, 
az adriai partvidék természeti viszonyainak, történelmi múltjának tanul-
mányozása, másrészt a tengeri hajózás és k e r e s k e d e l e m , valamint a 
t enger i halászat hazai és nemzetközi vonatkozású mozgalmainak, a hadi-
t e n g e r é s z e t terén itthon és a nagyvilágban felmerülő mozzanatoknak 
éber figyelemmel kisérése s a művelt magyar közönségnek mindezekről 
részint felolvasások és népszerű előadások, részint az egyesület közlönye, 
A T e n g e r útján való tájékoztatása. át ás át 
át Az egyesület egész működésének vezérelve, hogy a tengert közelebb 
hozza az ország szivéhez s a magyart kivigye a tengerre. ás át ás 
át Nagy nemzeti érdekeink fűződnek ahoz, hogy a hadi és kereskedelmi 
tengerészetben, azok intenzív, céltudatos fejlesztésében, a világforgalomban, 
a mi tengerpartunk gazdasági, úgyszintén üdülés céljaira való kihasználá-
sában, az Adria és partvidékeinek tudományos kutatásában minél erő-
teljesebb részt vegyünk. át át á 
át E z e k e t az e s z m é k e t propagálni , a magyar társadalmat e z e k m e g -
valós í tására buzd í tan i : ime, ez a Magyar Adr ia Egyesü le t célja és 
törekvése . Aki e z e k b e n velünk érez, az c sa t lakozzék hozzánk szel-
lemi é s anyagi részvéte léve l . át át át 
át A Mayyar Adria Egyesületnek tagja lehet minden magyar honpolgár, 
férfi és nö egyaránt. P á r t f o g ó t a g lehet, aki egyszersmindenkorra legalább 
1000 koronát, a lapító , aki 300 koronát (üzleti vállalat 500 koronát) fizet. 
A r e n d e s tagok évi 12 korona tagsági díjat fizetnek. Ezért megkapják 
az egyesület közlönyét, A T e n g e r című népszerű tengerészeti és tudo-
mányos képes havi folyóiratot, használhatják az egyesület könyvtárát, részt 
vehetnek az egyesület felolvasásain és kirándulásain, élvezik az egyesület 
tagjai részére engedélyezett kedvezményeket, igénybe vehetik az egyesület 
tájékoztatását és közbenjárását tengeri kirándulásaik, tengerparti üdülésük, 
hadi és kereskedelmi tengerészeti ügyeikben, tudományos kutatásaikban stb. 
át A tagsági kötelezettség a naptári évvel kezdődik s három évig tart. Jelent-
kezni lehet az egyesület elnökségénél (Budapest, VIII, Múzeum-körút 10). 
^̂  ^̂  ^̂  ^ ^̂  
Ú j o n n a n b e l é p ő t a g o k A T E N G E R edd ig m e g j e l e n t é v f o l y a m a i t 
k e d v e z m é n y e s á r o n r e n d e l h e t i k m e g és p e d i g az 1911., 1912. és 
1913. é v f o l y a m o t k ö t e t e n k i n t (12 k o r o n a h e l y e t t ) 8 k o r o n á é r t , 
a h á r o m k ö t e t e t 20 k o r o n á é r t , a z 1914. é v f o l y a m o t 10 k o r o n á é r t . 

Nyomatott az „Klet" irodalmi és nyomda részvény-társ. Budapes t , I., Fehérvári-ut 15/c. 
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A HÁBORÚ KÖZLEKEDÉSFÖLDRAJZI HATÁSAI. 
Irta Dr. PRINZ GYULA. 

Die Verkehrs-geographische Wirkungen des Krieges. — Influenza della 
guerra sulle comunicazioni geografiche. 

harcmezők nemzetek és hadseregeik alkotta teljes közlekedésföldrajzi 
akadályok. A közlekedési eszközök még soha háborúban olyan nagy 

szerepet nem játszottak, mint ma. Jelentős nemzetközi kereskedelmi út-
vonalakat ma a háború kizárólagosan hadi útvonalakká alakít át s a 
kereskedelem útjait azelőtt teljesen elhanyagolt területekre szorítja. A 
világháború tapasztalatai nyomán kétségen kívül új útvonalak építésével és 
jelentőségének emelésével át fogják alakítani a Föld közlekedési úthálózatát. 
A kontinentális hatalmak elsősorban a kontinentális útvonalakat igyekeznek 
majd maguk számára biztosítani. 

Az első kép, amely a világháború folyásán elénk tárul, az Orosz-
birodalom szerencsétlen közlekedésföldrajzi helyzete. Az óriási birodalmi 
terület terjedelmes északi partvidékén a jég már most kizár minden szabad 
közlekedést. Hindosztán felé az óriási hegységláncolatok közlekedési aka-
dályait még nagyon sokáig nem sikerül leküzdeni. Nyugat felé a beltenge-
rekkel elválasztott keskenyebb-szélesebb földszorosok kapcsolják az Orosz-
birodalmat az Atlanti-óceán vidékéhez. A beltengerek, melyek békés idő-
ben az orosz nemzetközi kereskedelemnek kapui voltak, ma a német-
osztrák-magyar-török szövetségesek birtokában vannak. A szárazföldi jár-
ható útvonalak, melyek semleges államok területén vezetnek a tengerhez, 
még kiépítetlenek. El lehet mondani, hogy Oroszország ma a világforga-
lomból majdnem teljesen ki van kapcsolva, mert legkeletibb kapuja, Vladi-
vosztok, melyet az óriási távolság értéktelenné tesz, szintén befagyott . 



5 0 DR. PRINZ GYULA 

Mindössze két szárazföldi útvonala vezet ki nyugat felé, az egyik Romá-
nián át Dedeagacs bulgár kikötőbe, a másik, a háború előtt még kiépí-
tetlen torneai, Svédországon keresztül norvég kikötőkbe. 

Arhangelszk, ma az Oroszbirodalom egyetlen európai kikötője májusig 
rendesen csukva marad. Az oroszok kedvezőtlen közlekedésföldrajzi helyze-
tüket már régen felismerték ; kétségtelen, hogy összes külpolitikai törek-
véseik, terjeszkedési vágyaik első sorban e helyzet javítására irányulnak. 
Az Atlanti-óceán partjára akarnak első sorban eljutni. Hédin néhány év 
előtt a közönség előtt nagy feltűnést keltett azon állításával, hogy Bizánc 
az orosz papság és a befolyása alatt álló népréteg, de Narvik az orosz 
katonai kaszt álma. Itt éri az Oroszbirodalom határa legközelebb a nyilt 
óceánt s katonai tekintetben mérhetetlen értéket nyerne Narvikkal az 
orosz hatalom Angliával Németország ellen együttműködés esetében. Az 
Oroszbirodalom határállomásáig, Karungi-ig már vasútat építettek az 
oroszok. 

Narvik azonban csak Berlinen és Londonon keresztül érhető el az 
Oroszbirodalom részéről. Ha Berlin elesnék, az orosz szárazföldi hadsereg 
az óvilág ura lenne ; Anglia éppen olyan kevéssé tudná megakadályozni 
Narvik elfoglalását, mint Hindosztán, Boszporus és Szuez meghódítását. 
A két hatalmas küzdő fél mellett valóban eltörpül az angol haderő, mert 
a világuralom kérdése a lengyelországi harctéren dől el. 

A mult esztendőben már erősen dolgoztak a Boden-Torneaelf össze-
kötő vasúti vonalon, rnely Svédország és az Oroszbirodalom vasúti háló-
zatát összekapcsolja. Alig van más nagyobb értéke e vasútnak, mint az 
Oroszbirodalom összeköttetése nyugattal a német-osztrák-magyar-török 
háború esetére, amikor a kényelmesebb és gyorsabb németországi és ol-
csóbb Keleti-tengeri útvonalak az oroszok előtt bezárulnak. A politikai 
helyzet okozta verseny ez a szárazföldi és tengeri útvonalak között. Ennek 
köszönheti most a Bottni-öböl sivár és félreeső északi partvidéke, hogy a 
világforgalomba kerül. 

Angol és német lapok bőven foglalkoznak most e nagyfontosságú 
vasúti vonallal, mely bennünket, A Tenger olvasóit különösebben azért 
érdekel, mert a vasút a bezárt kikötőket van hivatva pótolni. Karungi, a 
svéd-orosz határállomás sokat emlegetett átrakóhelye lett, ami tekintettel 
e vasútak különböző nyomtávolságára, kétségkívül nagy befolyással lesz 
a településre és a helység fejlődésére. A „Ztg. d. V. D. E." egyik leg-
utóbbi számában leírja Karungi-t mai állapotában (1915 jan. 13. Nr. 4.) 
egy svéd tudósítás alapján. Karungiban eszerint a postahivatalon, templo-
mon, iskolán, egy szállodán és két üzleten kívül csak néhány száz paraszt-
ház van. Rengeteg nép vándorol most itt keresztül, oroszok és németek, 
franciák, angolok hazafelé. Minden forgalom Oroszország és nyugat kö-
zött itt bonyolódik le. Tornea és Finn-Karungi között a vasúti vonalat 
még nem tudták megnyitani. Ezen a 25 km hosszú vonalon 1500 munkás 
éjjel-nappal dolgozik s megnyitása most január 15.-re volt tervezve. A 
Tornea-EIfen-híd még nem készült el, úgy, hogy a Svéd-Karangiból a Finn-
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Karungiba a folyó jegén halad keresztül az országút. Az árúforgalom 
akkora lett, hogy a svéd vasutak nem győzik, mióta Arhangelszk kikötője 
befagyott. Tornea és Karungi között egyelőre szánokon közvetítik a for-
galmat. Maga a posta 60—70 lóval közlekedik, pedig csónakhosszúságú 
szánokat építettek, melyekkel gyorsan, többnyire galoppban haladnak. 
Ha a hóolvadás beállana, az egész forgalom megakadna, de arra az időre 
már elkészül a vasút. 

Svéd-Karungiban az árúátvételt már hosszabb időre beszüntették, 
úgy, hogy a podgyász- és személyforgalom kizárólagos volt. Svéd-Karungi-
ban kevés a rakodóhely, lázasan dolgoznak új vágányok és barakkok 
építésén. A Boden-Karungi vonalon még most is több mint 500 rakott 
vasúti kocsi áll megrekedve, mert nincs hely a karungii vasúti állomáson. 
A svéd vasúti igazgatóság csak január második felére helyezte kilátásba 
a korlátolt árúfelvétel megindítását, amikor a svéd gyártmányok kiviteli 
lehetőségének adja az elsőséget. 

A Ztg. V. D. E. január 23.-iki száma (1915. Nr. 7 p. 77.) már a 
korlátolt árúforgalom megnyitását jelenti. A forgalom irányítását külön 
vasútigazgatósági kirendeltség intézi s aki Karungin átmenő árút feladni 
akar, ehhez kell fordulnia. Az árúszállításban a Finnország és Svédország 
közötti állandó jellegű árúforgalmat részesítik előnyben s így a Norvégián 
át érkező, vagy Norvégián túli rendeltetésű árú csak másodsorban jön 
tekintetbe. Ezen szabály alól csak a norvégiai halszállítmányok alkotnak 
kivételt. 

A karungii forgalomra támaszkodva egy új hajózási vonal megnyitásá-
ról adnak hírt a német napilapok, az Anglia—Narvik vonalról. Már a posta-
szolgálat is szükségessé tesz nagy változásokat. A négy európai harctér 
az európai keskeny félszigetet nagyrészt elfoglalja s azokat a világposta 
messze elkerüli. Az északi országok Dánia, Svédország és Norvégia nagy 
része postáját Svájc, Olaszország és a balkáni államok felé (Szerbia ki-
vételével) Németországon keresztül küldi, részben Warmdrup, részben 
Warnemünde, részben Sasznitzon keresztül. A balti tengeri gőzkompok 
közlekednek, csak a háború elején akadt meg néhány napra a forgalom, 
valamint január végén, amikor Rügen közelében ellenséges tengeralattjárók 
jelentek meg. Az északi országok postája, Franciaország, az Ibériai félszi-
get és részben Hollandia felé Anglián keresztül megy. Bergen kikötője a 
háború tartamára nagy forgalomra tett szert. Az orosz posta is a Karungi-
Bergeni vonalon megy Nyugat-Európába, valamint Amerika felé is skandi-
náv hajójáratok közvetítik Oroszország postáját. Kissé hihetetlenül hang-
zik a hír, hogy még a japán posta is Amerikán keresztül jut el Eszak-
Európába. A német posta tengerentúli forgalma majdnem kizárólag Észak-
Európán keresztül bonyolódik le s így Kínába is Amerikán keresztül jut 
el a posta. 

Napilapokból értesülünk, hogy az angol és francia kormány ismétel-
ten tett lépéseket a norvég és svéd kormánynál, hogy a karungii vasúti 
vonalon bizonyos hadiárúk szállítását engedje meg, amit azonban lapjaink 
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szerint a két kormány kereken elutasított. Most a nyáron már a hadüze-
net után Izlandból jövet volt alkalmam számos északi emberrel beszélni s 
úgy láttam, hogy általános nézet a szigorú semlegesség megóvásának 
szükségessége. így remélhetjük, hogy a karungii vasútból nem származik 
az oroszok számára nagyobb hadi előny s így kénytelenek lesznek meg-
várni a tavaszt, mikor a Fehér-tenger jege ismét felenged. 

E közben az orosz kormány egy új vasúti vonal sürgős építésének 
ügyével foglalkozik, mely a most épített petroszavodszki vasút folytatásá-
ban vezetve a Fehér-tenger Szoroka-öblébe. E vasút tehát Petrograd felől 
biztosítana összeköttetést a Fehér-tengerhez s a terv szerint 1916 tava-
szára elkészülhetne. A háború nélkül e vonal is sokáig várhatott volna a 
vasútépítésre. 

Arhangelszk, ma az Oroszbirodalom főkikötője, amiről nemrég még 
álmodni sem mert volna e falusias jellegű szerény település. Alig 30.000 
lakosa van, holott akkora területnek fővárosa, mint az egész magyar-
osztrák monarchia. Ennek az óriási sarkvidéki Oroszországnak, mely 
Európa egész területének tizenharmadrésze, mindössze 400.000 lakosa van, 
tehát két négyzetkilométernyi területre jut csak egy lélek. Kevés állatbőrön 
kívül e terület csak fát szállíthat a világpiacra, de a partvidéken, kivált a 
Fehér-tengerben és a Dvina-folyón a halászat is jövedelmező. Arhangelszk 
az oroszok ősi kikötője, mely a Hansa-szövetség balti uralma idején a 
XVII. század közepéig közvetítője volt Oroszország és Norvégia, Anglia 
kereskedelmének, most csak újra régi szerepéhez jutott, bár rövid időre. 
A kikötő a Dvina-folyó deltájában van a Fehér-tenger Dvina-öblétől 40 km 
távolságban. A Moszkvából Vologdán keresztül ide vezető keskenyvágányú 
vasúti vonalon 48 órába kerül az utazás. 

A vasúti vonalon a szállítás már békeidőben is emelkedőben volt, 
1913-ban Oroszország felől már 670.000 tonna, Oroszország felé pedig 
180.000 tonna árút szállítottak Arhangelszk kikötőbe. A tengerentúli for-
galom értékei 21 milló rubel értékkivitel és 4"5 millió rubel értékbehoza-
tal. A kiviteli árú főtömege deszka, másodsorban len, kender, zab, szárí-
tott halak. A behozatal főtömege szén és ipari gyártmányok. A világháború 
kitörése után a forgalom négy hónap alatt az említett összegek négysze-
resére rúgott fel. A három nyári hónap után már hetenkint alig egy hajó 
szokott megfordulni Arhangelszk kikötőjében, míg a Ztg. V. D. E. szerint 
szept. 6-tól nov. l- ig csupán szénnel rakva 106 hajó futot t be, azonkívül 
15 hajó heringgel s még 40 hajó egyéb árúval. November első hetében 
újabb 20 hajó érkezett, míg végre a zajló jég véget vetett a forgalomnak. 
A szerény egyvágányú kis nyomtávolságú vasút természetesen nem győzte 
a forgalmat, még a kincstári árúk szállítását sem. Az orosz kormány 
kanadai és norvégiai jégtörők segítségével szeretné nyitva tartani a hajó-
útat , ami talán sikerül, ha tekintetbe vesszük az idei egészen rendellenes 
enyhe telet. A keskenyvágányú vasút számára sok új mozdonyt és 
kocsit rendeltek, úgy, hogy májusban, amikor a hajózás ismét biztosan 
megindul, a forgalom lebonyolítása könnyebb lesz valamivel. A tél 
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folyamán azonkívül 270 km hosszú vonalat rendes orosz nyomtávol-
ságra alakítanak át. Mindamellett a Dvina-medre és maga az arhangelszki 
kikötő is korlátozza a hajóforgalmat, azon lehetetlen ilyen rövid idő alatt 
segíteni. 

A Petrograd-Szoroka vasút a Fehér-tenger Onega-öblének partján 
egy új kikötő építését teszi szükségessé. Szoroka (Szorokaja) a Wyg-folyó 
torkolata mellett van, homokos lapos parton, melyet nem lesz könnyű 
nagyobb hajók befogadására alkalmas kikötővé kiépíteni. Közvetlenül a 
nyilt tengerparton van s a téli fagy a kevés beömlő folyóvíz miatt néhány 
héttel hosszabb ideig teszi lehetővé a hajózást. Ma csak halászbárkák és 
nyáron a postabárkák kötnek itt ki. 

Az új vasút Petroszavodszkból meglehetősen egyenes vonalon halad-
hat az Onega-tó északnyugati öblének érintésével a Wyg-folyó mentén 
annak torkolatához. Petroszavodszktól Szorokáig a távolság alig 370—380 
km s tekintettel az orosz vasútépíiés eddigi eredményeire, elhihetjük, hogy 
az 1916. év elején, talán még előbb is, e vonal a forgalomnak már át-
adható lesz. A világháború befejezése után, ha a vonal megépítését el 
nem söpri a korábbi békekötés, nem fogja nagy közlekedés lármája za-
varni a Wyg-vidék csöndjét. 

A mai helyzet szerint tehát Oroszország teljesen ki van kapcsolva a 
szabad forgalomból. Az angol és francia hadiszer-segítség, hacsak nem 
talál titkos utakat a semleges államokon keresztül, nagy körülutazással 
Japánon keresztül juthat csak a harctérre. A Panama-csatorna elkészült s 
egy washingtoni híradás ezt éppen így fejezi ki : „A New-York-Vladivosz-
tok egyenes hajóvonal útja elkészült." Két hajó teljes rakománnyal Vladi-
vosztok felé már a csatornán haladt keresztül. (1914 dec. 21.) Időközben 
azonban a csatornában földomlások ismét megzavarták a forgalmat. 
Egyébként természetesen a Panama-csatorna szerepe csekély a világháború-
ban, amíg az Unió semleges marad. 

A kaukáziai harctéren vasútaik révén az oroszok vannak előnyben. 
A Goeben és Breslauval megerősített török flotta a Fekete-tengert meg-
tisztítani és hadiszállítások számára biztosítani még nem tudta , de úgy 
látszik annyit elért, hogy ezt az oroszok számára is lehetetlenné tette. 
Mindkét hadviselő fél tehát a szárazföldi útvonalakra szorul. Oroszország-
nak mindössze egy, csak részben kettősvágányú vasúti vonala van a 
kaukáziai harctér felé s ez is óriási kerülővel jut oda Rosetov-Baku-Tiflisz-
Gyulfa irányon. A török haderő ellenben a vasúttól átlag 800 km távol-
ságban kénytelen harcolni. Érthető tehát, hogy a világháború kitörésekor, 
amikor már kétségtelen volt, hogy a Törökbirodalom nem játszhatja a 
semleges néző szerepét, mindjárt foglalkozni kezdtek az Angora-Sziva 
vasúti vonal építésével. A munka már javában folyik s talán sikerül a 
vonalat még a jövő tél előtt üzembe helyezni s ezzel a vasúttalan távol-
ságot felényire csökkenteni. Oroszországban is sokat foglalkoznak a 
Vladikavkaz-Tiflisz Kaukázus-hegységi harántvasút megvalósításával; két-
ségtelen, hogy a mai háború siettetni fogja a nagy alagút tervének meg-
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valósulását. (Merteus. Eisenbahnwege zum Kaukazus und zur türkischen 
Grenze. Ztg. V. D. E. 1915. Nr. 4 p. 30.) 

A Szinai-félszigeten a törökök Egyiptom felé nyomulnak. A nagy 
Arábia-afrikai sivatagi Tibla darabja ez a terület, melyen a modern ne-
héz tüzérséggel az előrenyomulás nagy nehézségbe ütközik. A mekkai 
vasútból kiindulva itt is szárnyvasútat kell a törököknek építeniök. A 
hivatalos híradások szerint már a legközelebbi hetekben el kell készülnie 
a Bagcse-alagútnak és dserablisszei Eufrat-hídnak, vele együtt a vasúti 
vonalnak Razulainig. Razulain már alig 500 km távolságban van az Urmia-
tótól. Bár a távolság még mindig igen jelentékeny, de mindenesetre a 
helyzet javulásával számolhatunk. Ezzel együttesen a mekkai vasút is köz-
vetlen kapcsolatba kerül az anatóliai vasútakkal. Óriási erőfeszítésekkel 
dolgozik tehát német támogatással a török kormány, hogy a nehéz tüzér-
séget a Szuez-csatornához vigye. Napilapjaink híradásaira támaszkodva 
tájékozatlan közönségünk azt hitte, hogy a csatorna rövidesen a törökök 
kezébe kerül. A fentiek szerint ez aligha következhetik be az ősz előtt. 

Nagy munka folyik tehát a szárazföldi útvonalak kiépítésén. A világ-
háború nem megakasztotta, hanem még előmozdította, siettette a mérnö-
kök munkáját, melynek nyomán jelentős közlekedésföldrajzi átalakulások 
teremnek. 

Kitűnt a világháború során, hogy a hadászati fölény nem a tenger, 
hanem a szárazföldi útvonalak birtoklásán alapul. A tengerszorosok, nagy 
földrészeket elválasztó csatornák birtoklására világhegemóniát többé felépíteni 
nem lehet. A tenger a békés világkereskedelem útja, a földszorosok a harc 
színterei, melyeken az uralom, hatalom kérdése eldől. Eddig a szárazföldi 
útvonalak legnagyobb előnye a gyorsaság volt, melyet a személy- és 
postaforgalom keresett fel, míg a tengeri, általában vízi út előnye az 
olcsóság volt, ezért a tömeges árú szállítását vonzotta magához. Ehhez 
most egy új tétel járul, mely szerint a földrészeket összekapcsoló föld-
szorosokon a legfontosabb stratégiai útvonalak vezetnek keresztül. 



A DARDANELLAK ES A BOSZPORUS. 
— 10 képpel és egy térképpel. — 

Irta GONDA BÉLA. 

Die Dardanellen und der Bosporus. — Gli Dardanelli e il Bosforo. 

A világhatalomra törekvő nagy orosz birodalomnak szinte tradicionális 
régi törekvése a Földközi- és a Fekete-tengert összekötő tenger-

szoros, a Dardanellák és a Boszporus birtoklása. Valahányszor a törökre 
törtek akár ők maguk, akár az általuk elvakított balkáni népek, a végcél 
mindenkor Konstantinápoly elfoglalása volt, de nem magáért ezért a 
históriai múltú, tündérregékbe illő csodás fekvésű metropolisért, hanem 
azért a kettős tengerszorosért, mely útját állja Oroszország világhatalmi 
terjeszkedésének. 

A mostani világháború különösen Törökországnak az orosz ellen 
való aktív beavatkozásával ismét aktuálissá tette a tengerszorosok kér-
dését. S a jelenlegi — szinte természetellenesnek mondható — hatalmi 
csoportosulás mellett egyfelől az angol-francia egyesült flotta akarja ki-
erőszakolni a Dardanellákon való átkelést, másfelől az orosz flotta szeretne 
a Fekete-tengerről kijutni a Földközi-tengerre, holott Oroszországnak a 
tengerszorosok birtokára irányuló többszörös törekvését eddig mindig 
elsősorban éppen Anglia igyekezett ellensúlyozni s ez úton jutott a 
Fényes Portánál bizonyos protektori szerephez, mely Abdul Hamid ural-
kodása alatt Törökországra nézve már-már katasztrofális jellegűvé kezdett 
kialakulni. 

Törökországnak mostani erőteljes föllépése az orosz hatalom ellen s 
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ezzel csatlakozása a német-osztrák magyar szövetséghez, reánk nézve is 
közelebbi érdekűvé teszi a tengerszorosoknak eminens gazdasági és hatalmi 
jelentőségét. S jól esik tudnunk, hogy Törökország a természettől is alkal-
mas védelmi eszközökkel ellátott szorosokat parti erődítményekkel és 

A Dardanellák madártávlati képe. A jobboldali felső kis kép : A Darda 

tengeri aknákkal oly erősen védett állapotba helyezte, hogy azon bármily 
hatalmas ellenséges flotta vagy egyáltalán nem, vagy csak óriási áldozatok 
árán erőszakolhatná ki az áthaladást. 
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Elhaladva Samotraki és Imbori szigetek mellett s jobbra hagyva a 
42 km2 területű termékeny Tenedos szigetet, a velenceiek idejéből való 
erősségével és jó kikötőjével, melyet a második perzsa háborúban Xerxes 
hajóállomásul használt s amelynél az oroszok 1807 március 21.-én Szeid 

: Kale Sultanie. A jobboldali alsó kis kép : A Dardanellák nyugati bejárata. 

Ali pasát, 1822 november 10.-én Kanarisz és Kircakov Kapudan pasát 
legyőzték, beérünk az Égei-tengerből nyíló mintegy 70 km hosszú s 1800 
és 7000 m közt váltakozó szélességű Dardanellák szorosába, a régi Helles-
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pontusba. Bejáratánál az 
ázsiai Kum-Kale (a. m. ho-
mok-erőd) és az európai 
parton a t rák Kerszonezus 
legvégső csúcsán emelkedő 
Szeddel-Bahr-Kalesszi közt 
(a. m. erősség a tenger 
gátján) a mintegy 3 km 
széles szoroson a balparti 
világító-torony jelzi a hajók 
útját s a szemben fekvő 
két erőd hatalmas ütegei 
fenyegetik a szorosba netán 
behatolni törekvő ellensé-
ges hajókat. Kum-Kaletól 
befelé mintegy 15 km-re a 
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Mendercz-csaj és a Düncsekszu folyók között feküsznek Trója romja is az ázsiai 
parton a Top-Tasi és Sigeíon fokok közt volt állítólag a trójai háború tar-
tama alatt a görög hajóhad horgonyzó helye. A szemben fekvő két bejárati 
erődöt elhagyva, erősen kiöblösödik a szoros. Az európai puszta és kietlen 
partokkal szemben az ázsiai oldalon termékeny síkságok, erdős halmok 
és csinos falvak kedves képe váltakozik. Csakhamar eléri legnagyobb 
szélességét, majd arrébb húzódik s a Kepisz-burimnál beugró földnyelvet 
az utána következő kis öböllel elhagyva, elérkezünk a Dardanellák csak-
nem legszűkebb pontjához, ahol a szoros alig szélesebb másfél km-nél 
a szemben fekvő két parton az ú. n. Dardanella-várakkal. Az európai 
parton egy hegyfokon, amelyet a régiek Kynos-Semanak neveztek, áll 
Kilid ül Bahr (a. m. a tenger kulcsa), egy régibb torony modern erődít-
ményekkel s szembe vele az ázsiai parton Kale Szultánié vagy Bogasz 
Hisszar hatalmas erőd, modern ágyúütegekkel, mellette Csanak Kalesszi 
városa. Itt érezhető legerősebben a tenger vizének az Egei-tenger felé 

való áramlása, 
mellyel a vitorlá-
sok csak nehezen 
bírnak megküz-
deni. Ez a hatal-
mas parti ütegek-
kel fölszerelt két 
erősség képezi a 
Dardanellák kul-
csát, melynek még 
megközelítése is 

végpusztulással 
fenyegeti a leg-
nagyobb hadiha-
jót is. 

Tovább haladva, 
ismét kiszélesedik a szoros, hogy nemsokára egy fordulónál az ázsiai 
Nagara földnyelv előugrásával újból összébb szüküljön. Itt van a 
szoros legkeskenyebb része, a régiek Heptasdanionja. Nagara helyén 
állott egykor Abydos, vele szemben Sextos; itt verette Xerxes azt 
a hidat, melyen seregeit a görögök ellen vezette. Abydosból Sextosba 
úszott át minden éjjel Leander Herohoz, míg sírját a tengerben nem l 
lelte, ugyanitt úszott át a szoroson Byron is. Innen túl csaknem egyen-
letesen kiszélesedik a tengerszoros, mindkét oldalán termékeny vidék 
terül el, míg végül Gallipoli (az ókorban Kaliupolis) városnál elérünk a 
Marmara-tengerbe, ahol mindkét parton világító-tornyok jelzik a hajóknak 
a tengerszorosba az utat. Gallipolitól északra a xerosi-öblöt a Marmara-
tengertől elválasztó keskeny földszoroson a Plajair (Bulair) nevű sáncok 
húzódnak, melyeknek az a céljuk, hogy megakadályozzák az ellenséges 
csapatok partraszállását. Végig hajózva a Marmara-tengeren s elhaladva 

A Leándertorony és Szkutari. 
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nagy Rákóczi Ferenc fejedelem bujdosásának és halálának fájó emlékeket 
fölidéző helye, a szent emlékű Rodostó mentén, az orosz-török békekötés-
ről nevezetes San Stefano mellett elhajózva, csakhamar elérjük Konstantin 
császár egykori hatalmas székhelyét, a török birodalom páratlanul szép 
fekvésű fővárosát Sztambult vagy Konstantinápolyt. A világ egyik leg-
szebb panorámája tárul itt a hajón érkező utas elé. A Galata-öböl keleti 
oldalán Pera, az európai város, míg előttünk a hatalmas Galata-híd, mely 
Sztambult, az Aranyszarv nyugoti oldalán fekvő tulajdonképpeni török 
várost az európai városrésszel összeköti. A Galata-hídon áttekinthetjük a 
kikötő nyüzsgő életét, nagyszerű mecsetek, száz és száz minaret emel-
kedik ki a házak tömkelegéből, a nagy bazárok, Nagy Sándor sarko-
phagja, a janicsármúzeum stb. Galatában a Galata-torony gyönyörű kilá-

Konstantinápoly. Az Aranyszarv. 

tással a kikötőre, az Aranyszarv, Szkutari város az ázsiai parton, Pera 
európai házaival, mindmegannyi lebilincselő bájos látványosság. Szemben 

I vele, az ázsiai parton terül el Szkutari város (törökül Uszküdar) a tenger-
parttól a Bulguslu hegy felé amfiteatrálisan emelkedő házsoraival. Előtte 
a tengerpart közvetlen közelében áll a tengerben egy kis sziklacsúcson a 
legendás Leander-torony (törökül „Kis Kulesi" vagyis leánytorony), melyet 
mai állapotában II. Mohammed építtetett s mely jelző- és világító-torony-
ként szolgál. 

Konstantinápolytól csaknem északi irányban terjed a Boszporus (tö-
rökül Isztambul Bogazi vagy Bogaz icsi) tengerszoros, mely Európát el-
választja Ázsiától s a Fekete-tengert a Marmara-tengerrel összeköti. 
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Nevét (ökörgázló) a mithosz onnan magyarázza, Hogy lő, tehénné 
változta után ezen a szorosan úszott át. Hossza 27 km (az európai part 
kanyargásait beleszámítva 31, az ázsiai pedig 38 km), átlagos mélysége 
30—60 m, szélessége 550 és 2200 m közt váltakozik. Keletkezése a dilu-
vialis korszakot meg nem előzhette, az északi bejáratnál az európai és 
ázsiai parton található bazalt-sziklák vulkáni közreműködésre látszanak 
mutatni. A tenger felszini áramlása, amely helyenként igen erős (pl. 
Therapiánál s különösen Kandilli és Arnautköi közt), a Fekete-tenger 
felől a Marmara felé irányul, a felszin alatti áramlás ellenkező irányt 
követ ; ennek tulajdonítandó, hogy a Fekete-tenger sótartalma a belé 
torkoló folyók nagymennyiségű édesvize dacára sem csökken. Mindkét 
part ját szép alakú, sok helyen meredek, 200-tól 300 m magasra is emel-
kedő dombok alkotják, az egymást követő hegyfokok egész sorával, 
melyek közt számtalan a pompás szélesebb és keskenyebb öböl, melyek 
mögött a ciprusokkal és százados platánokkal beárnyékolt változatos és 

festői szép völgyek nyíl-
nak. A partok tájképei 
szépségekben is rend-
kívül gazdagok. Palo-
ták, kastélyok, a geno-
vai és bizánci időkből 
fennmaradt romok, fal-
vak, nyaralók, kioszkok, 
pompás kertek láthatók 
rajtuk, míg vizét kisebb-
nagyobb gőzösök és 
fürge csolnakok szelik. 

A Boszporus alakjá-
nál fogva négy részre 
osztható. Az alsó — 
fölfelé keskenyedő — 

tölcséralakú rész Konstantinápoly és Szkutari közt kezdődve körül-
belül Ortaköiig t a r t ; ebből ágazik ki balra az Aranyszarv nevü öböl, 
mely Perát Konstantinápolytól elválasztja; az összeszűkült meder fölfelé 
folytatódik egész Emirgionig, mely keskeny szorosnak két helyen úgy-
mint Arnautköi és Kandilli közt, majd följebb Rumili Hisszar és 
Anadoli Hisszar közt igazán rohamos áramlata van ; Arnautköinél leg-
keskenyebb (550 m) a szoros, itt veretett hidat Dárius perzsa király, 
midőn a görögök ellen hadat vezetett. Emirgontól fölfelé kiöblösödik a 
szoros előbb az ázsiai, majd Therapián túl Büjükderénél az európai part 
felé, honnan újból összeszükül Ruméli Kavak és Anadoli Kávákig, hogy 
végül tölcséralakulag kibővülve bevezessen a Fekete-tengerbe, a régiek 
Pontus Euxinusába. A Fekete-tengernek a bele ömlő nagy folyók hatalmas 
víztömegétől megáradt vize a szűk tengerszoioson sokszor igen erős 
áramlással igyekszik utat törni a Marmara-tengerbe, ami a Fekete-tengeren 

Konstantinápoly. 
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uralkodó s hirtelen változó erős viharoktól és a gyakori sűrű ködtől 
kísérve, a hajózást itt fölöttébb veszélyessé teszi. S bár a bejáratnál úgy 
az ázsiai, mint az európai parton, Rumili Ferrernél és Anadoli Ferrernél 
áll egy-egy világító-torony, a hajótörések elég gyakoriak s éppen erre 
való tekintettel a bejárat fölött Kiliánál és Silénél mentő állomásokat 
létesítettek. Különben a hajózás biztossága végett a tengerszoros több 
helyen el van látva világító-tornyokkal, illetve tüzekkel, nemkülönben az 
ellenséges behatolás ellen kellően fölszerelt parti erődökkel. 

A Boszporusnak különösen európai part ja egész Büiükderéig, az 
ázsiai par t Kanlüdseig, az öböl kezdetéig festői szépségekben gazdag 
palotákkal, várromokkal, pompás nyaralókkal, kioszkokkal, kertekkel és 
barátságos falvakkal bőségesen van megrakva, képviselve a régmúlt idők 
nagy emlékeit, a közelmúlt pazarló fényűzését. Konstantinápoly maga egy 
tündérregékbe illő csodaváros. Perán túl mindjárt ott van az Abdul 
Medsid szultán által 1853-ban épített szultáni palota, a Dolmabagdse 
közvetlen a tenger part-
ján 659 m hosszban el-
nyúló gyönyörű török-
reneszánsz homlokzatá-
val, Khair Eddin pasa 
síremlékével, Kapudan 
Susan pasa tengernagy 
által a 16. században épí-
tett nagy moséval, vele 
határos északon Besik-
tas. Besiktas keleti vé-
gében van a világszerte 
híres Yildiz-kioszk, II. 
Abdul Hamid szultán 
egykori lakóhelye, ha-
talmas nagy parkkal. 
Besiktastól szinte csatlakozóan terül el a Dolmabagdsehoz hasonló, de 
azt nagyságban és pompában felülmúló híres Csiragan-palota, melynek 
homlokzata háromnegyed km hosszban egész Ortaköi-ig terjed. Ez a 
„középfalu" igen szép fekvésű, gyönyörű kertekkel s Abdul Aziz szultán 
anyja által épített remek szép moséval, mely a török reneszánsz építészet-
nek méltán a legkiválóbb mesterművei közé tartozik. 

Innen kezdve szebbnél-szebb villák és falusi lakok egész sora sze-
gélyezi az európai partot, majd elérjük Arnautköit (Albánfalut), mellyel 
szemben Kandiili terül el közvetlen az ázsiai tengerparton. Ez a helye a 
szorosnak különösen az Akinty Burnu-foknál a hajózás szempontjából 
kissé rosszhírű. Az áramlás ugyanis olyan erős itt, hogy a csolnakokat 
kötélen kell a pártól vontatni. Elhagyva az „ördögáram"-fokát, csakhamar 
elérjük Rumili Hisszar-1 (a ruméliai várat), mellyel szemben az ázsiai parton 
áll Anadoli Hisszar. Itt legkeskenyebb a Boszporus és legerősebb az 

Pera és Gelata. 



A DARDANELLÁK ÉS A BOSZPORUS. 6 3 

áram. Ezen a helyen vert hidat Dárius a scythák elleni hadjáratában. 
Konstantinápoly meghódítása előtt egy évvel építette itt II. Mohammed 
szultán Konstantin császár ellenzése dacára azt a híres hegyi erődöt, 
melynek hatalmas falai a tengerig leérnek, innen uralta ágyúival a tenger-
szorost, vám fizetésére kényszerítve minden áthaladó hajót. Omladozó 
falaival, még ma is elég jó karban levő hatalmas tornyával ma már csak 
szép festői kép, melynek tetejéről remek kilátás nyílik az ázsiai partra 
és a Boszporusra. 

A tájképi szépségek még sokasodnak, amint Emirghian, majd Jeniköi 
felé haladunk s elérjük az előkelő nyaralóiról, kellemes üde éghajlatáról 
igen kedvelt Therapia üdülő helyet, ahol a külföldi nagykövetségek, 
hercegek és más főurak pompás nyári palotái vannak a legmodernebb 
szállodák környezetében. 

Innen egynegyed órányira Büjükderébe érünk, amely az északi széltől 
védett fekvésével, enyhe klímájával nemcsak nyáron, de különösen tavasz-

szal és ősszel, ked-
velt üdülő hely. 
Jenikövei és The-
rapiával szemben 
Beikoznál az ázsiai 
partba beöblösö-
dik a Boszporus s 
ebben az öbölben 
gyülekezett 1854-
ben az orosz ellen 
induló angol-fran-
cia flotta. A leg-
közelebbi hajóállo-
más Mesar Burnu 
után, ahol egykor 

Aphrodité temploma állott, ismét összébb szűkül a tengerszoros s mindkét 
parton láthatókká válnak a szoros védelmére épített parti erődítések s az 
ott felállított hatalmas ütegek. Majd nemsokára elérjük Rumili Kavakot, 
fölötte a még a bizánci időkből származó Imros Kalessi vár romjaival, 
mellyel szemben az ázsiai parton a szintén bizánci eredetű, de a franciák 
által elfoglalt u. n. genuai vár állott kapcsolatban. Az itt védelmi célból 
épített molo nyomai még ma is láthatók. 1628-ban IV. Murád szultán 
alatt az Imros Kalessi s a vele szemben fekvő Joros Kalessi közt láncot 
húztak, hogy az orosz flottának a Boszporusba való behatolását meg-
gátolják. A várhegy lábánál több ágyúüteg védi a Boszporust. 

Rumili Káváktól kezdve a part karsztjellegűvé válik. Kopasz sziklák 
merednek közvetlenül a tengerbe, még egy ösvénynek sem adva helyet. 
A néma egyhangúságot csak egy-egy halászkunyhó s a magasban kó-
válygó sasok zavarják meg. Elérünk a Boszporus fekete-tengeri torkola-
tához, a vitorláshajók első menedék kikötőhelyéhez, Büjük Lunanhoz. A 

Arnautköi és Kandilli. 
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torkolatnál előttünk mered az erőddel koronázott sziklás Karibdse hegy-
fok, melynek legszélső nyúlványán fekszik az erődített Rumili Fener, 
vagy Fanaraki hatalmas nagy világító-toronnyal, mely ködben vagy ziva-
taros éjszakákon reá veti sugárzó fényét a Fekete-tenger hullámaira. 
Szemben az ázsiai part vulkánikus képződményü bazaltbarlangjaival, me-
redek, lakatlan és műveletlen sziklapartjaival rideg és szinte félelmetes 
benyomást kelt. Ennek a sivár partvidéknek nevezetes pontjai Anadoli 
Ferrernél a világító-torony, a hatalmas ütegekkel megerősített Poiras erőd 
és a szintén megerősített Elefánthegy-orom. 

A szorost elhagyva beérünk a Fekete-tengerbe, melynek birtoklása 
évszázadok óta szorosan összefügg a Boszporus és a Dardanellák még 
ma is aktuális kérdésével. 

* * * 

Valahányszor a Balkánon háborús konfliktus keletkezik, mindenkor 
fölmerül a Dardanellák birtoklásának kérdése. Nagy jelentőségét mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, 
hogy sokszorosan összefor-
rott Európa politikai törté-
netével. 

A mostani világháború 
ismét fölszínre hozta ezt a 
rég szunnyadó kérdést s a 
hatalmaknak mai szövetke-
zése mellett beállott az a 
különös helyzet, hogy az 
angol-francia flotta akarja 
kierőszakolni az oroszok 
világhatalmi terjeszkedésé-
nek útját álló tengerszoro-
sok megnyitását, holott 
nem sokkal mult félszázada, hogy éppen az angolok és franciák igyekez-
tek Oroszországba belefojtani a Fekete-tengeren túlra irányuló terjesz-
kedési törekvést. Ez azonban sokkal mélyebben gyökerezik az orosz 
politikában, semhogy azt még nagy erőfeszítések árán is megsemmisíteni 
lehetne. 

A Fekete- és a Földközi-tengert összekötő tengerszorosok: a Bosz-
porus és a Dardanellák birtoklásának kérdése még Nagy Péter cár ural-
kodása idejéből kezdődik. Akkor nyomult Oroszország a Fekete-tenger 
partjaira s amint a cároknak nagy erőfeszítésekkel sikerült szárazon és a 
tenger felől — a Woronesben a cár parancára épített 30 hadihajóval és 
1000 szállító dereglyével — Azov várát elfoglalni, azonnal előtérbe 
nyomult a törekvés, hogy a Földközi-tengerre is kijussanak. Azovot el-
nevezték Petropolisnak s Taganroggal együtt kijelölték a leggyorsabban 
létesítendő orosz fekete-tengeri flotta bázisául. Péter cár a velencei 
signoria beleegyezésével 13 elsőrangú hajóépítő mestert hozatott Woro-

Rumili Hisszar. 
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nesbe. S amint 1699 nyarán az érdekelt hatalmak megbízottjaikat Kon-
stantinápolyba küldték a Karlovitzban félbeszakadt béketárgyalások foly-
tatására, egyszerre csak váratlanul megjelent Konstantinápoly előtt a 36 
ágyúval felszerelt „Kriepost" orosz hadihajó, az első nem török hadihajó, 
mely a Fekete-tengert egyáltalán átszelte. Egy szemtanú a következőleg 
emlékezik meg arról a benyomásról, amit ez a törökökre gyakorolt: „Un 
vaisseau Moscovite etánt venu du port d 'Asoph dans celui de Konstanti-
nopel, ayant á bord un evoyé de cette nation, surpris plus les Turcs, 
quils ne le montrérent et leur ouvrit assez les yeux sur les consequences 
de la perte, quils avaint fait de cette place (Azow) pour leur fairé cra-
indre une visité moins civile de la part du Czar á la premiere brouillerie." 

A „Kriepost" fedélzetén volt Ukraintzou orosz diplomáciai ügyvivő, 
kinek meg volt hagyva, hogy Azov — Taganrog és Konstantinápoly közt 
szabad közlekedést kívánjon az orosz hadi- és kereskedelmi hajók részére. 
Habár a porta eleinte mereven ragaszkodott ahhoz, hogy a Fekete-tenger 

idegen hajó elől elzárt 
török-tenger, hosszas tár-
gyalások után mégis meg-
egyeztek abban, hogy orosz 
hadihajók járhatnak a Fe-
kete-tengeren s orosz keres-
kedelmi hajók a tengerszo-
rosokon is átmehetnek. 

Nagy Péter cár a fekete-
tengeri orosz hadiflotta 
megteremtésével célul tűzte 
ki a törökök állandó nyug-
talanítását mindaddig, míg 
ki nem erőszakolhatják ha-
jóik részére a Boszporuson 

és a Dardanellákon a szabad áthajózást. Az u. n. Nagy Péter cár-féle 
végrendelet 9-ik pontja meghagyja, hogy Konstantinápolyhoz és Indiához 
amennyire csak lehet, közeledni kell, mert aki ott uralkodik, az a világ 
igazi ura. Ezért Törökországot folyton háborúval kell zaklatni, valamint 
Perzsiát is s a Fekete-tengert mindenképpen uralni kell. 

Nagy Péter cár halála után azonban a dolgok más fordulatot vettek. 
S a belgrádi békében 1739-ben az oroszok köteleztettek Azov erődítmé-
nyeit lebontani, Tagonrog erődjének felépítésétől eltiltattak s az oroszok-
nak meg lett tiltva az Azovi- és a Fekete-tengeren hajókat építeni és 
flottát tartani, megengedtetik azonban, hogy kereskedelmi forgalmat űzze-
nek, de csak török hajókon. 

Az oroszoknak ez a rideg visszautasítása azonban II. Katalin cárnő 
uralkodása alatt csakhamar egészen megváltozott s az 1774-ben Kucsuk-
Kainardsiban kötött békeokmány 11. pontjában a hajózás szabadsága a 
Fekete-tengeren mindkét fél részére biztosíttatott s a porta az orosz 
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kereskedelmi hajóknak megengedte a tengerszorosokon az átjárást. Néhány 
évre rá azonban a helyzet egészen megváltozott. Bonaparte egyiptomi 
expedíciója Orosz- és Törökországot közelebb hozta egymáshoz s 1798 
december 23.-án nyolc évre szerződést kötöttek, melyben Oroszország 
kötelezte magát, hogy 12 hajót állít a portának s ez megengedi az orosz 
hadihajóknak a tengerszorosokon az átkelést. Ennek a következménye 
lett, hogy a franciák a már elfoglalt joni-szigeteket kiürítették. 1805 szep-
temberében újabb békeszerződés jött létre Orosz- és Törökország közt, 
melyben a Fekete-tengert zárt-tengernek nyilvánították, melyen semmiféle 
idegen hadihajónak sem szabad megjelenni; az orosz hadi- és csapat-
szállító hajóknak a porta megengedi az átkelést a konstantinápolyi csa-
tornán (a Boszporuson). 

Alig volt ez a kilenc évre szóló szerződés megkötve, amidőn Napoleon 
győzelmei a portát arra indították, hogy a franciákban lássa védelmezőit. 
S a franciák erősen biztatták a portát, hogy a szerződésnek a tenger-
szorosokra vonat-
kozó részét he-
lyezze érvényen ki-
vül. Majd mikor az 
angol is beleavat-
kozott az ügybe s 
a franciák és Sán-
dor cár közt létre-
jött a szövetség 
Anglia ellen, 1809 
január 5.-én létre-
jött az angol-török 
békeszerződés, 
melynek 11.-ik 
pontja kimondta, 
hogy „Amint mindenkor meg volt tiltva hadihajóknak a Dardanella-
szorosba és a konstantinápolyi-csatornába való bemenetele s amint ezt a 
régi rendszabályt az Ottomán-birodalomnak minden hatalommal szemben 
békében is figyelembe kell vennie: kijelenti a britt kormány, hogy ehhez 
az alapelvhez alkalmazkodni fog." Itt jelenik meg a tengerszorosok elzá-
rásának elve először egy nemzetközi szerződés tárgyaként. 

Messze vezetne ezen ügy minden fázisának ismertetése s azért egy 
nagy ugrással elég legyen utalnunk az 1841 július 13.-án létrejött londoni 
konvencióra, melynek 1. pontja a következőket állapítja meg: 

„Egyrészről kijelenti a szultán, hogy szilárd elhatározása jövőre azt 
az elvet fentartani, mely birodalmának régi szabályaként változatlanúl 
fennáll, melynek erejénél fogva idegen hatalmak hadihajóinak minden 
időben tilos a Dardanellák és a Boszporus szorosaiba befutni és hogy 
mindaddig, míg a porta békében van, a szultán nem fog idegen hadi-
hajókat a nevezett szór- <sokba beengedni. A szerződő hatalmak uralkodói 

Therapia. 
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másrészt kötelezik magukat, hogy a szultán ezen elhatározását respektál-
ják és a kijelentett elvhez alkalmazkodnak." 

Oroszországnak szünetlen terjeszkedési törekvése, Törökország meg-
semmisítésére irányuló nyílt és 
alattomos politikája, mellyel 
nemcsak a Fekete-tenger s a 
tengerszorosok erőszakos bir-
toklására törekedett, de a 
többi európai államok hatalmi 
érdekeit is veszélyeztette: 1854 
elején létrehozta az angol-

francia-török szövetséget 
Oroszország ellen s ennek le-
győzetése, illetve Szebasztopol 
eleste után 1855 őszén megin-
dult béketárgyalások az 1856. 
évi párisi békeszerződésre ve-
zettek, mely egyrészről Anglia, 
Ausztria, Franciaország, más-
részről Oroszország között 
köttetett s Poroszország rész-
vételével Íratott alá. Ebben a 
békeokmányban kimondatott 
a Fekete-tenger semlegessége, 
megnyittatott az az összes 
nemzetek kereskedelmi hajói 
számára, de összes vizein és 
kikötőin megtiltatott hadiha-
jók megjelenése, haditengeré-
szeti arzenálok létesítése. Az 
ezen szerződés kiegészítése-
ként kötött egyezményben 
fenntartatott a szultán azon 
joga, hogy amíg a porta bé-
kében van, idegen hadihajók-
nak a Dardanellákba és a 
Boszporusba való bejutását 
nem fogja megengedni. Ez a 
megállapodás Oroszországra 
teljesen lesújtó volt, mert 
világosan kimondja, hogyha 
Törökország más államokkal 
együtt Oroszország ellen háborúba keveredik, a szultán megengedheti 
az oroszellenes hadiflottának a Fekete-tengerbe jutását. 

A párisi békének és az ezt kiegészítő nemzetközi egyezménynek Orosz-
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országra nézve ezen lealázó és erősen korlátozó határozmányai természe-
tesen nem hagyták nyugodtan az orosz diplomáciát, mely nagy erőfeszítése-
ket tett, hogy lerázza magáról a reá húzott kényszerzubbonyt. Az 1870. 
évi sedani katasztrófa meghozta a régvárt alkalmas pillanatot s Gorcsa-
kow herceg 1870 október havában körjegyzéket intézett a párisi béke-
szerződést aláírt hatalmakhoz, melyben a szerződésnek a Fekete-tenger 
semlegességére vonatkozó határozmányait magára nézve érvényteleneknek 
jelentette ki. Az orosz jegyzék Angliában valóságos diplomáciai vihart 
támasztott s háborús mozgolódást idézett fel. Az angol nagykövet Péter-
várott a királyné megsértésének jelezte a jegyzéket s visszahivatásával 
fenyegetőzött. Bismarck és Beust szintén nagy megdöbbenéssel fogadták 
a jegyzéket. Végre is egy Londonban tar tandó konferenciában állapodtak 
meg. Hosszas tárgyalások után 1871 márc. 13.-án aláírták a londoni 
egyezményt, mely a párisi békeszerződés 11., 13. és 14. pontjait oda módo-
sítja, hogy a tengerszorosok, a Dardanellák elzárásának elve fentartatik 
ugyan, de a szultánnak megadatik a lehetőség, hogy a nevezett tenger-
szorosokat békeidőben a szövetséges és barátságos hatalmak hadihajói 
részére megnyissa, a Fekete-tenger pedig továbbra is minden nemzet 
kereskedelmi hajói részére nyitva leend. 

Nemsokára rá 1877-ben kitört az orosz-török háború, melyben az 
orosz sereg egyik vereséget a másik után szenvedte s csak Románia men-
tette meg a teljes vereségtől. Konstantinápolyt most sem sikerült hatal-
mába kerítenie. A San-Stefanoi békeszerződést követő berlini kongresszust 
megelőzőleg az orosz diplomácia a tengerszorosok kérdésében igyekezett 
az angol kormánnyal előzetesen megegyezni s a berlini kongresszus ebben 
a kérdésben egyhangúlag a Status quo ante fenntartása mellett határozott. 

Evek multával, amidőn 1885-ben a folytonos angol-orosz súrlódások 
az afganisztáni határon már erősen kiélesedtek, az angol politikai életben 
fölvetődött a kérdés, vájjon egy angol-orosz háború esetén az orosz kor-
mány követelhetné-e a szultántól a tengerszorosok elzárását, mire nézve 
Lord Salisbury annak a nézetének adott kifejezést, — amit már a berlini 
kongresszus végén is kijelentett — hogy ha a szultán ebben a kérdésben 
nem független s valamely hatalom nyomása alatt áll, Anglia nincs semmi-
féle nemzetközi megállapodás által kötve, hogy a tengerszorosokon való 
átmenettől tartózkodjék, ami világosan azt jelentette, hogy ha háború 
esetén a szultán megtiltaná az angol hadihajóknak a Dardanellákon és a 
Boszporuson való átkelést, őt nem függetlennek deklarálnák, a tilalmát 
tehát nem respektálnák. 

A következő évtizedekben ismét többször merültek föl súrlódások 
Anglia és Oroszország között, valahányszor Oroszország a Fekete-tenger-
ről hadihajókat küldött át a szorosokon, mint különösen a japán-orosz 
háború alkalmával, amidőn a szultán az úgynevezett önkéntes orosz flot-
tát átbocsátotta. 

A legutóbbi balkánháború ismét alkalmat látszott adni arra, hogy 
orosz részről ez a kérdés újból szőnyegre hozassék. A háború kimenetele 
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azonban nem olyan volt, hogy Oroszország időszerűnek tartotta volna a 
kérdést fölvetni. A mai világháború azonban újból és pedig igen erőtelje-
sen előtérbe állította a tengerszorosok kérdését. S amikor az egyesült 
angol-francia flotta minden áron ki akarja erőszakolni a Dardanellákon és 
a Boszporuson való átmenetelt, nem hivatkozhatik még Lord Salubury 
ravasz álláspontjára sem, mert hiszen most a szultán is hadiállapotban 
van az angol királlyal, úgy hogy csak flottájuk erejére támaszkodhatnak, 
amit bizonyára sikeresen fognak ellensúlyozni a török parti erődök hatal-
mas ütegei s a szorosokban elhelyezett alattomos aknák vészthozó sorai. 

Az évszázados orosz terjeszkedési politikával s az úgynevezett Nagy 
Péter cár-féle végrendelettel szemben egységes európai érdek a Dardanel-
lák és a Boszporus birtoklásának és kezelésének kérdése s a Földközi-
tengeri hatalmaknak jól felfogott érdekük lenne, hogy egymásközt minden-
féle ellentétet megszüntetve, egyesült erővel igyekeznének ezen a beltenge-
ren saját hegemóniájukat megteremteni és biztosítani, aminek elengedhe-
tetlen föltétele a Földközi-tengert a Világ-Oceánokkal összekötő természe-
tes és mesterséges csatornák: a Gibraltári-szoros, a Szuez-csatorna s a 
Dardanellák és a Boszporus birtoklása. 



HADIFLOTTÁNK SZEREPE 
AZ ELMÚLT SZÁZAD HÁBORÚIBAN. 

Irta RÓNAY JENŐ tengerész-hadbíró. 

Der Anteil unserer Kríegsflotte in den Kriegen des vergangenen 
Jahrhundertes. — La partecipazione della noslra flotta nelle guerre di 

secolo passato. 

A XVII. század végével Velence bekebelezésével 180 hajó került Ausztria 
birtokába, amellyel meglehetős tengeri hatalmat lehetett volna repre-

zentálni. A hadihajóknak a legtöbbje azonban elkorhadt, sokat szétszed-
tek, így például „Cesare", „Arcole" és „Emo" hadihajókat. „Lombardo" 
sorhajó 19 évig feküdt a csúzdán, míg végre lerombolták. A „Rigenera-
tore" sorhajónak levették a fedélzetét, ily módon azután kisebb értékű 
fregatthajóvá alakították. 

Csakis a kisebb naszádok voltak szolgálatba téve és ezek is a kozá-
rok és a tengeri rablók ellen küzdöttek. Ily módon szolgáltak 1815-ben 
„Carolina" és „Sparviero" naszádok. 1828-ban egy „Carolina", „Adria", 
„Veneto" és „Enrichetta" fregattokból álló hajóraj a marokkóiak ellen 
küzdött, Tetuant bombázta, a legénysége Larasban szállt partra. A tiszti-
kar és a legénység velencei volt. 

így tengődött ez időben a monarchia tengeri hadereje; harckészségről 
persze szó sem lehetett és mikor 1817-ben Leopoldina főhercegnő esküvője 
miatt Braziliába utazott, egy hadihajónak sem volt kronométere. A ten-
gerészet egyetlen kronométerjét Milánóban őrizték, ezt fedezet alatt Velen-
cébe hozták, a szállítás közben azonban elromlott és így kronométer 
nélkül kellett átszelni az Óceánt . 

Ily állapotban volt a haditengerészet 1848 előtt. 
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1848-ban a flotta legénységének legnagyobb része fellázadt, Ausztria 
olasz tartományai elszakadni készültek s a tengerészlegénység a lázadók-
hoz csatlakozott. A velencei tisztek és a legénység minden más nem olasz 
nemzetiségűt egyszerűen a partra tettek, ők maguk pedig Velencébe 
vitorláztak. A még megmaradt kevés hadihajó állományát a kereskedelmi 
tengerészet kapitányaival, dán és svéd tisztekkel helyettesítették, a legény-
séget a horvát határőrvidéki katonasággal és gyalogsággal pótolták. E 
megmaradt flottát a kis Piemont flottája három héten keresztül Trieszt-
ben elzárva tartotta. E zendülést ágyúzás követte a velencei és osztrák 
párt közt, a lázadókat csak Velence bevételével lehetett felelősségre vonni. 

Ebben az időben — 1850-ben — lett Póla, egy kis isztriai halászfalu, 
Velence helyett hadikikötő. 

Az 1854. évi krimi háborúban tűnik ki először a modern haditengeré-
szet fontossága. III. Napóleon kezdeményezésére már páncélos hadihajók 
épülnek s ez idő óta fokozatosan helyettesítik a fa- és vitorlashajókat, amíg 
végleg ki is szorítják. Eleddig a flottát lekicsinyelték s csak ezután kezdő-
dik fontosnak ismert szerepe. Az oroszok minden erőfeszítését megtörte 
az ellenfél tengeri hadereje s Törökország hátrányára Örményországban 
csakis Kars elestét tudták elérni. 

Most azután mindent elkövettek a flotta fejlesztésére. Azonban 1859-ben 
a haditengerészet még mindig képtelen volt valamelyes akcióra. Fran-
ciaország az Adriába küldte flottáját és a monarchia hadiflottája a 
hadikikötő barrikádjai mögött vesztegelt. 

A német-dán háborúban, ahol az osztrák flottilát 1864 május 9.-én 
Tegetthoff sorhajókapitány vezette, sikerült e hajórajnak Helgoland szigete 
előtti tengeri ütközetben a blokádot megtörni. A hajóraj csak „Schwarzen-
berg" és „Radetzky" fregatthajókból, két ágyúnaszádból és egy felderítő-
ből állott. 

Ezidőben még csak az osztrák flottáról lehet beszélni s ezért csak 
mint ilyent fogom a továbbiakban is említeni. A közös hadiflotta későbbi 
fejlemény s a magyarság térhódítása csak a legutóbbi idők következménye. 

Az osztrák flotta szervezője Dahlerup, dán származású tengerésztiszt. 
Vele az 50-es években sok északnémet és külföldi lépett a haditengeré-
szet kötelékébe; az idők folyamán tradícióként e családok leszármazottai, 
majd a határőrség megszűntével a horvát lakosság nagy része a vörös-
fehér-vörös hadilobogó alá sorakozott s így maradt ez kevés változattal 
mind a mai napig, állam az államban, egy külön világ, a magyar nagy-
közönség előtt majdnem ismeretlen. 

A felfrissítésre szükség volt, mert az olasz háborúk következtében az 
olasz származásúak kiléptek a haditengerészet kötelékéből. 

A hadiflotta újjászervezésével az érdeklődés iránta nagyobb lett és 
1850-ben Miksa főherceg már külön állást töltött be a haditengerészetnél. 

1864-ben Miksa főherceg, a későbbi mexikói császár, kilépett a hadi-
flotta kötelékéből s a tisztikar továbbra is teljesen német maradt s csak 
elvétve akadt még született velencei. 
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Tegetthoff 1848-ban a hadiflotta nyomorúságos helyzetéről ír, csak 
három hasznavehető fregattája és hat korvettája volt. 

A fejlődés azonban hamarosan észrevehetővé vált, mert 1858-ban már 
Socotra szigetének megszerzéséről lehetett szó, sőt 1859 — 1860-ban egy 
cirkáló a brazíliai expedícióban is részt vet t ; 1860-ban van már két darab 
3000 tonnás páncélos hadihajó, 1865-ben pedig „Erzherzog Max" és 
„Habsburg" páncélos fregattok már 5000 tonnásak. 

A hadikikötő, mint mondtam Póla ; Velencében csak kisebb tengerész-
különítmény létezik. Velencétől Triesztig a tengerpart 150, az isztriai és a 
dalmát partok 300 tengeri mérföld hosszúak (1 tengeri mérföld 1852 m). 

Mindazonáltal 1864-ben még nagyon mérsékelt a hadiflotta állománya. 
A legénység kiképzése nem elegendő, a tiszteké azonban már elsőrangú. 
A modern nagy ágyúk hiányoztak, mert hiányzott a hozzávaló pénz. 

1866-ban ily körülmények közt az olasz-osztrák háború kitörésekor 
az olasz flotta fölényben volt. A nápolyi és a szárd flotta organizálása 
még nem volt ugyan teljesen keresztülvíve, de a modern fegyverzet a 
flottánál nem hiányzott. Ez évben 11 modern páncélosuk, 7 fregattájuk, 
3 korvettájuk, 8 felderítőjük és 3 ágyúnaszáduk volt az olaszoknak. 
Angliából egy duplatornyú hadihajót vártak és a hadiflotta tonnaarány-
száma 1 : 2'7 volt az olaszok javára. Hadikikötőik Spezia, Nápoly, tengerész-
állomásaik Genua, Tarentum és Ancona. A vezető Pelion Perzano gróf 
admirális. 

Az olasz-osztrák háborúban az osztrák operációk terve volt az olasz 
királyság főhaderejét Észak-Olaszországban megsemmisíteni; a hadiflotta 
a szárazföldi hadsereg kiegészítője és a déli hadsereg főparancsnoksága 
alatt áll. Feladata volt a partraszállásokat megakadályozni és Dalmácia, 
valamint Isztria integritását megvédeni. Külön operációkra nem volt enge-
delme. A déli hadsereg főparancsnoka Albrecht főherceg volt. 

Az olasz haditerv kombinációba vette ugyan a szárazföldi hadsereg 
és a flotta együttes fellépését, de e tervet azután mint keresztülvihetetlent 
elvetette. Az 1866 június 8.-án kiadott parancs szerint az olasz flotta fel-
adata az osztrák flottát megsemmisíteni és az Adrián az olasz uralmat 
biztosítani. A flottaszerep önálló és offenzív. 

Perzano e parancsra azt felelte: „Mindent pontosan keresztülviszek." 
A hajóraj azonban nem volt harcképes állapotban s így csak június 25.-én 
futot t be Anconába. A custozzai vereséget Olaszország mindenáron ki 
akarta heverni, ezért Perzano admirálist folytonosan támadásra ösztökélte. 
Perzano azonban nem akart előbb akcióba lépni, amíg 35 hadihajója nem 
volt harcképes; július elején ebből azonban még egy tucat hiányzott. 

1866 július 7.-én azután újra azt a parancsot kapta, hogy azonnal 
kezdjen akcióhoz, mert jóval felsőségben van az osztrák flotta felett. Erre 
július 8.-án elhagyta Ancona kikötőjét, de öt nap múlva visszatért oda, 
anélkül, hogy az ellenséget látta volna. Július 15.-én Depretis tengerész-
miniszter elbocsátással fenyegette meg Perzanot, ha tovább késlekedik s 
egyúttal Lissza szigetének megszállását követelte. 
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A háború kitörésekor Tegetthoffnak akadályokat gördítettek a hadi-
flotta harcképességének fokozásához. Április végével azonban megválto-
zott a helyzet és egy 24 különböző hajókból álló flottát bocsátottak ren-
delkezésére. Tegetthoff azonnal munkához látott, éjjel-nappal személyesen 
ügyelt fel a flotta akcióba lépésének munkálataira ; parancsnokaival, mérnö-
keivel állandóan ülésezett, még a legutolsó matrózt is munkára serkentette. 
A félig kész fahajók sínekkel, láncokkal lettek páncélozva, Fazánában 
állandóan gyakorlatoztak. E példátlan energiával keresztülvitte, hogy kilenc 
hétre a mozgósítás után harcrakészen állott, bár legénységének nagyrésze 
csak hat hete volt szolgálatban. Tegetthoff önállóan szeretett volna mű-
ködni, kívánságát azonban csak részben engedélyezték. 

1866 július 16.-án Perzano egész flottájával elhagyta Ancona kikötő-
jét, hogy Lissza szigetét elfoglalja. 

Lissza szigete az Adria hosszanti fekvésében, közel a dalmát partok-
hoz, a legközelebbi szigettől hét tengeri mérföldre fekszik. Anconától 120, 
Pólától 140 tengeri mérföldnyire. Maga Lissza szigete 16 kilométer hosszú, 
6 kilométer széles, partjai meredekek, belsejében a legmagasabb hegy a 
Monté Hum, 600 méter. Lissza-San-Giorgio kikötője és több öble van, 1815 
óta több erődítéssel, 1866-ban az erődök parancsnoka Margina ezredes. A 
felszerelés 88 ágyú és 1833 ember. Lissza szigetének lakossága 4300 ember. 

Július 18.-án Perzano nyolc legerősebb páncélosával San-Giorgio 
kikötőjét megtámadta és az északnyugaton fekvő György-erődöt két más 
üteggel elhallgattatta. Az olaszok nagyban pazarolták lö\ egeiket, maga a 
zászlóshajó, amelyre Perzano admirális volt behajózva, 1300 lövést tett, 
mindamellett, hogy az osztrák hajóraj várható volt. 

Július 19.-én megismétlődött az olasz támadás. Július 20.-án újra 
meg akarták ismételni és pedig bombázással és partraszállással egyetem-
ben. 2600 embernek kellett volna Lissza szigetén kiszállania és Lissza 
kikötőjében már csak 15 parti üteg volt harcképes. 

Tegetthoff július 19.-én futott ki Fazánából és 30 különböző hajóból 
és naszádból álló flottáját három osztagra osztotta. A hadiflotta meglehe-
tősen vegyesen volt összeállítva, volt néhány páncélos is, de többségben 
volt a fahajó. E három osztag ékalakban haladt egymás mögött. Tegetthoff 
maga az „Erzherzog Max"-on volt behajózva és a flotta élén haladt. Ez 
ékalakkal szándékozott Tegetthoff az ellenség centrumát áttörni, azt meg-
zavarni és aztán zúzással az olasz flottát megsemmisíteni. 

Július 20.-a reggel. Az idő esős, ködös, délkeleti szél, erős hullámzás. 
Tegetthoff már reggel 7-kor értesült az ellenség hollétéről, de ti tokban 
tartotta, mert nem akarta embereit a reggelizésben megzavarni. 9 órakor 
tisztult az idő; Perzanó a lisszai kikötő előtt készen állt a támadásra, 
Albini Comisa kikötőjében akartá 2600 emberét a partra szállítani, amikor 
Tegetthoff érkeztéről értesült. 10 órakor délelőtt látható lett Tegetthoff 
flottája. A hadiflotta 27 hajóból, 525 ágyúból és 7770 emberből állott, a 
legénység közül 800 olasz. Perzanonak 34 hajója, 695 ágyúja és 11.250 
embere volt. 
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Tegetthoff parancsai a következők voltak: 
„Megrövidíteni a hajók távolságát." „Teljes erővel előre." „A páncé-

losokat az ellenségre vetni és elsülyeszteni az ellenséget." 
A legutolsó jelzés: „Lisszánál győznünk kell" elő volt ugyan készítve, 

de elmaradt, mert a keletkezett puskaporfelhőben úgysem lett volna látható. 
Röviddel a két flotta összeütközése előtt Perzano a „Re d' Italia" 

hadihajóról az „Affondatore"-ra szállt át, anélkül, hogy ezt a tisztikarral 
tudatta volna. Különben az egész ütközet alatt a páncélos parancsnoki 
toronyban volt, míg Tegetthoff körülvéve bizalmasaitól Sterneck, Lindner, 
Attelmayer, Spaun és Minutilló parancsnokoktól, a parancsnoki hídról 
vezette az ütközetet. 

10 óra 45 perckor délelőtt az olaszok kezdték meg az ágyúzást, s az 
ágyúharcnak rövidesen az lett a vége, hogy „Palestro" olasz hadihajón 
tüz támadt s rövidesen elsülyedt. A „Re d' Italia"-t az osztrák zászlós-
hajó támadta meg, oly hevesen támadta oldalba, hogy rövidesen szintén 
a hullámok közé merült. 

Negyed egykor délután Tegetthoff gyülekezésre adot t jelt, flottája 
közel volt Lisszához, míg az olasz flotta eltávolodott. Perzano vissza-
vonult, az üldözésre azonban nem lehetett gondolni, mert az olasz hadi-
hajók menetsebessége nagyobb volt az osztrák flottáénál. 

A lisszai tengeri csata nagyfontosságú. Bebizonyosodott Bouet-
Willaumez francia admirális szavainak igazsága: „Tengeri stratégia hajó-
rajok számára nincs" s ez így maradt mindeddig. Ez a csata volt az első 
nyilt tengeren lefolyt ütközet páncélos és gőzhajókkal. Tegetthoff ener-
gikus szelleme hatotta át az egész ütközetet, mert csakis az ő akarat-
erős fellépésének volt köszönhető, hogy oly kevéssé harcképes és kis 
számú hajókkal tüneményes ütközetet nyert meg. 

Ennek a tengeri ütközetnek a folyománya volt Dalmácia és Lissza birto-
kának biztosítása. Ha a flotta a háború elején harcképesebb lett volna, az 
olasz flottának az Adria délirészén súlyos veszteséget okozott volna. Hiszen 
röviddel a lisszai ütközet előtt Tegetthoff „Schwarzenberg" és hat páncé-
los hadihajó kíséretében Anconába kifutott , hogy az ellenséget kikémlelje. 
Anconában óriási pánik keletkezett, amikor az „Esploratore" cirkáló az ellen-
ség közellétét hírül hozta. A legénység nagy része szabadságolva volt, a 
tisztikar egy mulatságból rohant egyenesen a hajókra, sőt még aknák sem 
zárták el a kikötőt és az „Esploratore" csakis azért futott be cikcak-vonalban 
a kikötőbe, hogy Tegetthoffot abban a véleményben tartsa, hogy aknák 
vannak elhelyezve. Az olaszok ágyútüzelése teljesen ártatlan volt, s könnyű-
szerrel tönkre lehetett volna tenni még a lisszai tengeri ütközet előtt az 
egész olasz hadiflottát. Persze erről csak később lettünk értesülve. Egy 
tökéletes kémrendszerhez mindig hiányzott a pénz. 

A flotta e fényes szereplésének az volt az eredménye, hogy a flotta 
fejlesztésére nagyobb gondot fordítottak. De még ma sincsenek a nem-
zetek tisztában tengeri haderejük értékével. Azonban a megkezdett fejlő-
dést megállítani nem lehet. 
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A vitorlások végleg- eltűntek, helyükbe páncélos nagy hajók, cirkálók, 
torpedónaszádok, legújabban a tenger óriásai, a dreadnoughtok és az 
eddig értékükben fel nem ismert, alattomos tengeralatti naszádok léptek. 

1910-ben a monarchiának 6 nagy csatahajója, 6 kisebb csatahajója, 
11 cirkálója, 19 torpedónaszádja, 24 nagy torpedónaszádja és 49 kisebb 
naszádja volt. Ezenkívül 6 tengeralattjárója, 6 folyam-monitora és több 
patrulnaszádja úszott a Dunán és a Száván. A flotta fejlesztésére s egy-
úttal a legénység számának megnagyobbítására, a magyar elem bevoná-
sára, a flottabázisok megalapozására igen nagy gondot fordított Monte-
cuccoli gróf, a tengerészet volt főparancsnoka, aki a lisszai ütközetben 
mint tengerész-zászlós vett részt. 

1910 óta újabb hajóóriások épültek. Azonban a jelen háború meg-
mutatta, hogy a legyőzhetetlennek hitt hajóóriásoknak hatalmas ellenfelük 
akadt a tengeralatti-naszádokban. Döntő tengeri ütközetekre eddig nem 
került a sor. A nemzetek féltik hajóhadaikat, hiszen igen rövid idő alatt 
pótolhatlan károkat szenvedhetnek nemzeti vagyonban, hatalomban. 

Azonban a kisebb költségű tengeralattjárók nem maradtak tétlenül. 
„Hugue", „Cressy", „Abukir" cirkálók pusztulása, „Audacious" és „For-
midable", legújabban „Jean Bart" elsülyedése és „Courbet" megsérülése 
iszonyatos perspektívát mutattak a jövő tengeri háborúját illetőleg. 

Vájjon várható-e ezek után nyilt tengeri ü tközet? A lisszai csata 
megismétlődése ? 

Ezt teljes bizonysággal lehet állítani. 
Még frissen emlékünkben lehet az ez évi január 25.-én lefolyt tengeri 

csata Németország és Anglia között Helgoland közelében, amely az angol 
dreadnought cirkálókat visszavonulásra késztette s amely alkalommal 
„Blücher" német cirkáló elsülyedt. A németek részéről négy páncélos 
cirkáló, négy kisebb cirkáló és két torpedóflottilla állt az angolok öt 
páncélos cirkálója, több kisebb cirkáló és huszonhat torpedózúzó ellenében, 
íme a legmodernebb fegyverzet, meglehetősen nagy számmal képviselve. 

A kisebb tengeri hatalmak offenzívára fognak szorulni, míg tenger-
alattjáró-hajóik az ellenfél erőit igyekeznek kiegyenlíteni, a gyorscirkálók 
pedig megbénítják a kereskedelmet. Ezek azonban csak előcsatározások, 
amelyek alatt mindkét fél bosszútól lihegve lesi az alkalmat, mikor hatal-
mas páncélosai összecsaphatnak. 

S a tengeri harcnak kimenetele óriási befolyással lesz az egyes 
országok hatalmi állására, gazdasági fellendülésére s ezzel karöltve kul-
túrájára. A tengerészet kiépítése tulajdonképpen csak most fogja kezdetét 
venni. A dreadnoughtok és hiperdreadnoughtok ugyan nem tudták hasz-
nosságukat bebizonyítani, de azért épülni fognak, bár talán nem olyan 
szédületes arányban, mint eddig, mert sérthetetlenségük kétséges lett. 
Hanem a kisebb hatalmak sietnek majd tengeralatti-naszádjaikat szaporí-
tani, tökéletesíteni s ha lesznek még dreadnoughtok, úgy ezek vízalattiak 
lesznek. 



A FRANCIA FLOTTA ÉS MONTENEGRÓ AKCIÓJA 
A BOCCHE Dl CATTARO ELLEN. 

Die Aktion der französischen Kriegsflotte und Montenegro s gégén 
Bocche di Cattaro. — L'azione della flotta francese e di Montenegro contro 

Bocche di Cattaro. 

A világháború kapcsán 1914 augusztus 5.-én Montenegró is megüzente 
a háborút Ausztriának és Magyarországnak. Ez szolgált első alkal-

mul arra, hogy hadiflottánk akcióba lépjen. A 2350 tonnás s mindössze 
8 drb 12 cm-es és 10 drb 4"7 cm-es ágyúval fölszerelt „Szigetvár" kis 
cirkálónk aug. 10.-én megjelent Antivári montenegrói kikötő előtt, egyet-
len lövéssel elpusztította az ottani dróttalan táviróállomást s blokád alá 
helyezte a kikötőt. A montenegróiak már 8.-án és 9.-én kezdték a Lov-
csenről lövöldözni a Bocche di Cattaro érődéit s az öbölben levő hadi-
hajóinkat, de minden eredmény nélkül. Szeptember 1-én reggel megjelent 
a mintegy 60 hajóból, köztük 16 nagy csatahajóból és páncélos cirkálóból 
álló francia flotta a Bocche di Cattaro előtt s a Punta d 'Ostro elavult erőd-
jére 12 kilométer távolságból leadott 40 lövést, melyből azonban mindössze 
négy ért szárazra s az erőd közelében a homokba fúródott , a többi a 
vízbe esett. A flotta erre elhagyta az Adriát. De már szeptember 19.-én 
ismét megjelent a 40 egységből álló flotta a Bocche előtt s a legnehezebb 
ágyúkkal lövöldözte annak bejárati erődjét, de lövéseiből csak három talált, 
mire Lissa felé elvonult, útközben „hősileg" elpusztítva a pelagosai világító-
tornyot s kirabolva a toronyőr szegényes lakását. 

A francia flottának erről a szerepléseiről, kapcsolatban a francia 
ágyúkkal és tüzérekkel fölszerelt montenegrói Lovcsen-hegycsúcsról a 
Bocche ellen kifejtett operációról, igen érdekes cikket közöl a Rómában 
megjelenő „Rivista Mariitima", melyből kitűnik, hogy ellenségeink maguk 



A FRANCIA' FLOTTA É S MONTENEGRÓ AKCIÓJA A BOCCHE Dl CATTARO ELLEN. 7 7 

is konstatálják a Bocche dí Cattaro ellen kifejtett akciójuk teljes siker-
telenségét, sőt azt is megállapítják, hogy sikerre a jövőben sem számít-
hatnak. 

Semmi nevezetes sem történt ebben a medencében, — írja a R. M. — 
ahol még Cattaro időleges bombázása is elhallgatott. Némi hévvel újra 
elkezdték a bombázást, olyannyira, hogy október végén a hivatalos hírek 
az erődítéseket ért komoly károkra céloztak, amelyek közül a Vermaz 
nagy erőd — úgy mondták — teljesen megsemmisültnek volt tekinthető, 
minthogy összes páncélboltozatai elpusztultak. De a tél beköszöntével 
megszűnt minden további művelet az erőd ellen. 

Egy francia tengerésztiszt levelében, melyet a „Tablette des Deux 
Charentes" publikált és a „Petit Var" reprodukált, fel van vetve a kérdés: 
„Elfoglalhatjuk-e Ca t t a ró t?" S a válasz a következő vol t : „Nem, a flotta 
az e célra szükséges eszközökkel nem rendelkezik, dacára a Lovcsenre fel-
vontatott ágyúk közreműködésének : az erőd elfoglalására legalább 25.000 
emberből álló hadtest volna szükséges, mellyel a jelen pillanatban nem 
rendelkezhetünk." 

A „Petit Var" november 12,-i száma ezen közlemény kapcsán egy 
„Commandant" aláírású cikkben a következőket mondja : 

„A tapasztalat által szentesített tény, de különben a józan ész is elég-
séges volna annak megállapítására, hogy egy erődöt hajókkal nem lehet 
elfoglalni. Hogy csak a közelmúlt példáinál maradjunk, a japánoknak 
Port-Arthur elfoglalása céljából oly tekintélyes erőkkel kellett azt ostro-
molniok, mint amilyen Nogi tábornok serege volt ; s olyan túlerőnek, mely 
Tsingtaut meghódította. E két műveletben a flottának az volt a feladata, 
hogy blokirozza az ütegek védelme alatt elzárt ellenséges hajókat, vala-
mint, hogy ostromolja a külső védműveket; de ez csak másodrendű fel-
adat volt, ami nem is lehetett máskép. Mindenek előtt a tengeri ágyúk 
lövedékei a páncélzat átfúrására s nem a mészkőből csinált s vastag föld-
rétegekkel védett művek elpusztítására készültek; továbbá ezen lövedékek 
csak kis számban lévén a hajón, nem igen lehet azokat elpazarolni s 
hamar használhatatlanná teszik az ágyúkat; végül ezen ágyúk alacsony 
irányzékú lövésre készültek, holott csakis a magas irányzékúak okozhatnak 
je'entősebb hatást az erődökkel s a szem elől elrejtett ütegekkel szemben. 
Másrészt, bármilyen is legyen a lövegek hatása, feladatuk minden esetben 
a harc királyának, a gyalogság akciójának előkészítésére szorítkozik, amely 
— a harctéren álló seregek szolgálati szabályzatának elvei szerint — egye-
dül „hódíthat csak meg tért és tarthatja azt meg, annak elfoglalása után". 

„Ilyenformán szintén csak jelentéktelen dologra redukálódott Cattaró 
gyakori bombázása, amiről a lapok beszéltek : az ütegek elhallgattatására 
leadott néhány lövés s hogy megakadályozzák azokat hajóink zavarásában, 
továbbá a Lovcsen hegyről némely belső ütegek ellen indított komolyabb 
támadás, anélkül, hogy a lőtávolon kívül levő ütegek elpusztítását célozták 
volna és csakis azért, hogy kedvezzenek azon pozícióknak, amelyeket a 
montenegróiak részére meg kellett tartani. Meg kell mondani, mert való 
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s mert az ellenkezője abszurdum volna : a francia flotta soha sem kép--
zelte, hogy Cattarót egyedül fogja elfoglalni." 

„A közvetlen s teljesen világos szükség által diktált feladata egyszerűen 
abból állott, hogy a flotta rendelkezésére álló eszközökkel gyengítse ezt 
az erődöt, de főleg, hogy blokirozza az osztrák-magyar flottát, hogy 
őrködjék felette a harcnak felvétele céljából, ha ez elszánná magát a ki-
törésre s hogy Ausztria szükségleteinek a tengerről való ellátását meg-
akadályozza. E feladat hasznos és hálátlan, mert nem ismerik teljes hord-
erejét; fáradságos a tengeren gyakran rossz időben eltöltendő hosszú idő 
miatt s mert a szükségletek ellátásával kapcsolatban gyakran nagy nehéz-
ségek merülnek fel; végül veszélyes, mert az ellenség torpedónaszádokkal, 
tengeralatti hajókkal és aeroplánokkal rendelkezik, amelyeknek szüntelen 
támadásai — valahányszor a mi hajóink az otrantói csatornától északra 
mutatkoznak — hajóink elpusztításával vagy legalább is azok súlyos meg-
károsításával fenyegetnek. A könnyű cirkálók hiánya, amelyek kevésbé 
sebezhetők meg s amelyeknek elvesztése kevésbé érzékeny veszteséget 
képeznének, sem hátráltatja akciónkat kevésbé, mint egy közeli tengeri 
bázis hiánya, ahol a hajók cirkálás közben megpihenhetnének. 

Ez semmit se von le akciónk sikerességéből, amely idáig részünkről 
minden veszteség nélkül járt.1 

Egyelőre törekvéseinkkel erre kell szorítkoznunk. Később, ha a szer-
bek vagy montenegróiak elégséges sereggel fognak rendelkezhetni, vagy 
ha az olaszok akcióba lépnek, flottánk fényesebb hadi műveletekben is 
részt fog vehetni ; várakozván, meg kell elégednünk a flottának kijelölt 
feladattal. Nem szabad azonban, hogy a közönség a különben csak ter-
mészetes türelmetlensége folytán oly sikereket várjon flottánktól, amelyek 
meghaladják erejét." 

* * * 

Gino Berri, aki a helyszínen járt és aki jól informáltnak látszik, a 
„Corriere della Sera"-ban megjelent nevezetes cikkében megfejti a Bocche 
di Cattaro ellen indított akció sikertelenségének o k á t : 

A montenegróiak nem bírtak olyan lövegekkel, amelyek megfeleltek 
volna annak az igen komoly feladatnak, hogy elnémítsák a Bocche di 
Cattaro hatalmas osztrák védelmét. A franciáknak kellett pótolni ezt a 
hiányt; azonban az odaküldött — bár jókarban levő, de régi t ípusú — 
lövegek nem voltak a legalkalmasabbak s mindenekfelett mert ezeknél 
fekete lőport használtak, amely a sűrű füstfelhővel minden egyes lövésnél 
pontosan megmutatta az ellenségnek az ágyúk helyét. Mindazonáltal a 
helyzet a szövetségesekre nézve relatíve jó volt, amikor egyszer csak — 
egy reggel — a Punta d 'Ostro felől befut a Zrínyi2 hadihajó és a Teodo-

1 Mikor a francia „Commandant" ezt írta, még nem sejtette, mekkora csapást mér a 
francia flottára a mi U. 12. tengeralattjárónk. — Szerk. 

2 Nem a „Zrinyi" volt, hanem a vele teljesen egyforma „Radetzky". L. „A Tenger" 
1915. évi I. füzetét. — Szerk. 
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öböl bejáratánál egy oly ponton áll meg, ahol a lovcseni francia tüzérség 
lövései nem érik el; és sárkány-léggömbjének s a fekete lőpor még bizto-
sabb segítségével elkezd tüzelni nem nagyon élénken, de „szörnyű belövés-
sel" : körülbelül 15 lövést tesz reggel, 10-et napnyugtakor, egy párat éjjel. 
Ez a hajó egy csapásra a helyzet ura lett: úgyszólván egyedül tüzelt s ott 
lent, az öböl végéről teljesen uralta a Lovcsent. A kár, melyet két-három 
nap alatt okozott, sokkal nagyobb volt, mint az előző két hónap alatt a 
Bocche erődjeinek és az osztrák flotta száz meg száz ágyúi által oko-
zott kár. 

A balsiker okait vizsgálván, Berri (aki a helyszínen merített ismeretei 
folytán bizonyára értett a dologhoz) kételyét fejezi ki afelett, hogy talán 
némi jelentősebb eredményt lehetett volna elérni, tekintettel a Lovcsen 
szupremáciája által nyújtott óriási előnyökre, melynek ütegei bőségesen 
el voltak látva s derék csapatok által voltak kiszolgálva s így konkludál: 

„Hanem, hogy véget vessen valamennyi reménynek, megjelent az osz-
trák hajó. Hogy mehetett Pólából a Punta d'Ostro-ig, hogyan futhatott 
be zavartalanul a Bocchebe s hogyan semmisíthette meg egyedül a francia-
montenegrói haditervet ?" 

Itt könnyen felmerül a kérdés : hol volt a francia flotta ? S nem 
kevésbé könnyen támad a kritika a távollevő flotta ellen, főleg, mert nem 
vett részt a Bocche bombázásában. 

Több oka van annak, ami a francia flottát tétlenségre késztette: 
katonai és politikai jellegű okok, melyekért a flotta parancsnoka nyilván 
valóan nem felelős. 

A fotta tehát a tengeren rendőri szolgálatokra szorítkozott, ami azon-
ban többször megfoghatatlan módon gyakoroltatott. Például elégséges 
lett volna a Punta d 'Ostro környékén őrködni, hogy megakadályozzák a 
Zrínyit a Boccheba való behatolásban s hogy oly döntően részt vegyen a 
franciák s montenegróiak elleni harcban. Ehelyett e reggel, sőt e napok-
ban a francia flotta még csak nem is mutatkozott. 

Talán az volt a feladata, hogy ne mutatkozzék. De egyidejűleg katasz-
trofális helyzetet teremtett a francia tüzérség számára. Mindenesetre egy 
dolog biztos : hogy a hatalmas osztrák hajó megjelenése s közreműködése 
azonnal megfordította a harcoknak logikusan előrelátható kimenetelét. 

A hosszú fáradtság árán elvégzett munkák, a nehéz fáradtsággal fel-
vontatott s a sziklák közé emberekkel vonszolt ágyúk, az oly rég táplált 
tervek és remények, mind elpusztultak. 

A Bocche győztes maradt a Lovcsen felett. 
* * * 

A tényeknek ezekből az ellenséges részről eredő cikkekből kitűnő 
előadása feleslegessé tesz minden további megjegyzést. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

HADITENGERÉSZET. 

A német haditengerészetről a 
„Rivísta Marittima" a következő ér-
dekes adalékokat közli: Tirpitz tenger-
nagynak tulajdonítják, hogy nem óhaj-
tott folyton nagyobb és nagyobb 
méretű ágyúkat alkalmazni a csata-
hajókon, mely bizonyos „hiányosság"-ot 
mutat a német hadihajóknál, szemben 
más nemzetek, főképpen az angolok 
hajóival, amire többször felhívta a 
figyelmet Persuis tartalékos kapitány 
is és amely körülmény vezetett arra, 
hogy a németeknek 28 cm-es kaliberű 
ágyúik legyenek, midőn az angoloknak 
30'5 cm-esek voltak és 30'5 cm-esek 
legyenek, midőn utóbbiaknak 34'3-esük 
és 38'1-eseik voltak. így történt, hogy 
az újfajta „Kaiser" (5 egység), majd 
a „König" (4 egység) építése alkal-
mával a 35"6 cm-es ágyúk voltak 
tervbe véve, de közepes eredmények 
után, — a Krupp-gyárban készültek 
— a haditengerészet felhagyott velük ; 
a Krupp-cég sietett ezt megcáfolni, 
hogy hírnevét megmentse, de tény, 
hogy a „Kaistr" és „König" még 
30"5 cm-es ágyúkkal vannak felszerelve. 

Ezt a jövőben meg akarják szüntetni, 
egyszerre áttérvén az újabb hajóegy-
ségeknél a 30'5 cm-es ágyúktól a 
38'1 cm-esekhez. A változás későn 
jött, mert az újonnan építendő hajók 
az 1913.-iki költségvetésben tervez-
tettek és 1916-ban kell készen lenniök 
és bárhogy is sietnek a munkával, 
legfeljebb 1915. év végére készíthetik 
el őket. 

Másrészt a nagy hordképességű ágyúk 
tárgyában a német szárazföldi tüzér-
ség elismert fölényben van, mely meg-
engedi a távolból való harcot a leg-
újszerűbb és legerősebb várak ellen; 
nagy kárt okozhatván azokban, míg 
maga lőtávolon kívül marad. 

A hadsereg és a tengerészet tüzér-
ségei között lévő különbség olyan 
kritikát von maga után, mely nem 
tartja az említett tényeket a közér-
deknek kedvezőnek. 

Miután érintettük a 38'1 cm-es hajó-
ágyúk kérdését, nem lesz érdektelen fel-
említeni ezen ágyúk jellemző tulajdonait, 
melyek a német, illetve az angol „super 
dreadnughts" hajókon vannak. 
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Német Angol 

Kaliber 381 38-1 
K. Hosszúság .. 45 45 
Agyúsúly.-. ... (tonna) 83-8 96 
Lövegsúly ... . - (kgr.) 760 885 
Kezdősebesség (m/scc) 890 760 
Energia a nyílás -

ban ... ... ... (Dinam) 30.680 26.170 

Nyilvánvaló, hogy az angol lövedék 
súlya nagyobb, mint a németé, de a 
kezdősebessége ezzel szemben kisebb s 
így a közölt adatok szerint a nyílásra 
ható energiája is kisebb. Ez lényegesen 
a töltés súlyától függ s tényleg úgy 
áll a dolog, hogy a 38'1 cm-es angol 
ágyúk töltéssúlya 165 kgr, legfeljebb 
204 kgramm, a Coventryi-gyár készít-
ményeinél, a Krupp-cég kimutatásai 
szerint pedig, melyek a német tenger-
nagyi hivatal újabb kísérletein alapul-
nak, az illető súlyegység 277 kgramm : 
a különbség lényeges, számítván még 
a lőporok különbségét is. 

Bizonyos, hogy a nehéz lövedéknek 
is meglehetnek az előnyei: több rob-
banó anyaggal rendelkezik, nagyobb 
biztossággal használható, nagyobb 
súlyúak a lövedékei, nagyobb a pusz-
tító hatása a célnál, nagyobb lehet a 
gyorsasága, kevesebb az energia vesz-
tése a lőtávolon és egyéb zavaró 
hatásai. K. G. 

A német tengeralattjárókról. Tirpitz 
tengernagy, ki évek óta áll a német 
tengerészet élén és aki már akkor is 
tisztelője volt a tengeralatti védekezési 
módoknak, midőn még a torpedó sem 
örvendett általános becsülésnek, a 
tengeralattjáró hajóknak határozott 
pártolója volt. Gaszter ellentengernagy 
és Persuis fragettkapitány tartalékba 
helyeztetvén, jó tengerészeti írók lettek 
és nem mulasztották el a német saj-
tóban hangoztatni, hogy a haditen-
gerészetnek minél több tengerelattjáróra 
van szüksége. Az ismert Krupp-cég, 
melynek az angol írók szerint Német-

országban a miniszterrel egyforma súlya 
van bizonyos kérdésekben, az új 
védelmi eszköz zászlóvivője lett és 
folyton dolgozik, úgy hogy a kísérleti 
2 4 0 — 2 4 0 tonnásoktól (1906) már a 
800 tonnások alkalmazásáig jutott el. 
30 tengeralattjáró készült az 1912.-ik 
évi költségvetési tervezetnek meg-
felelően. 

Midőn Percy Scott angol tengernagy 
megfújta ismert riadóját a tengeralatt-
járók érdekében, a német sajtóban 
közlemények jelentek meg ezen „utó-
pia"-t, illetőleg és örvendtek, hogy az 
angol tengernagyi hivatal csak tenger-
alattjárókat építtet, mert Németország 
viszont nagy hajókat alkot, hogy bé-
késebb módon szerezze meg a tengerek 
uralmát. 

Bizonyos, hogy a tények ereje foly-
tán sok eszme megváltozik a há-
borúban. 

Egyúttal közöljük egyéb értesülé-
seinket is — amerikai lapokból — 
valószínűleg német forrás alapján. 

A német haditengerészetnek a ten-
geralattjárók iránti ellenszenve legyő-
zetett az egynéhány évvel ezelőtt tartott 
tengeri hadgyakorlaton, midőn a részt-
vett 12 tengeralattjáró több hajót tett 
ártalmatlanná, mint a két hajóhad 80 
vagy 90 torpedóvadásszal együttesen. 

Gyökeres rendszabályok alapján a 
tengeralattjáró hajók parancsnoksága 
külön szerveztetett. 1914. év március 
hó 15.-én a „Tengeralattjárók felügye-
lősége" állíttatott fel a gyakorlatok 
vezetése, az iskolázás folytatása és a 
legénység számának csökkentése cél-
jából. A felügyelőség áll egy tenger-
nagyból, 3 tengernagyi tisztből, 61 
sorhajóhadnagyból, 11 hadnagyból, 37 
gépészeti tisztből, 5 orvosból, 6 biz-
tosból. 1914. év július hó 1.-én két 
tengeralattjáró hajóhad volt felszerelve, 
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mindegyik 11 egységből állott, mind-
egyik hajóhad egy parancsnok és két 
sorhajóhadnagy vezetése alatt. 

Az l -es hajóhad mellé a „Hamburg" 
könnyű cirkáló, a 2-es mellé a „Stettin" 
rendeltetett. 

Az l -es 1913. év január hó 7.-ike 
után szerveztett, a 2-es 1914. év jú-
lius hó l - e után, a 3-as folyamat-
ban van. 

Az említett hajóhadhoz 3 drb torpedó-
vadász is járul: „D 3", „S 99", 
„S 101", tartalékul és legénységi laká-
sul. A „Vulkán" mentőhajó szintén 
hozzájuk tartozik. Egy másik hasonló 
mentőhajó most készül Danzigban. 

Az ellenségeskedések megkezdésekor 
22 német tengeralattjáró volt forga-
lomban. 

A legénység számának csökkentése 
tökéletes és az előkészítő tanfolyamon 
egy teljes nagyságú tengeralattjáró 
tartatik már a szárazon, hogy annak 
részeivel, gépeivel mindenki nyugodtan 
tisztába jöjjön, még mielőtt a hajóba 
száll. 

Nagy figyelem fordíttatik az általá-
nos biztonságra és a legénység erről 
részletesen kitanittatik. 

A német sajtóban el van terjedve, 
hogy 50 újabb tengeralattjáró készül, 
ami igen valószínű lesz különben. 

A „Times" egy kopenhágai értesü-
lése szerint Elbingben és Hamburgban 
nagy csapatszállító tengeralattjárók 
készülnek. A munka éjjel-nappal folyik, 
hogy minél előbb megtörténhessenek 
a csapatszállítások, kikerülvén a hajó-
kat és a hajójelző készülékek figyel-
mét. E hírt is közöltük anélkül, hogy 
komolyan kijelenthetnénk, hogy tény-
leg efféle csapatszállítás készül a „La 
Manche" csatornára is kiterjesztendő 
német uralom szempontjából. Az Anglia 
körüli tengernek a németek által folyó 

évi február 18.-tól kezdve hadiszíntérré 
történt deklarálása — úgylátszik — 
a német hadvezetőségnek egészen más 
szándékát és pedig Anglia tengeri 
kereskedelmének a blokirozását teszi 
nyilvánvalóvá. (Rivista Marittima.) K. G. 

Az angol hajóhad szaporodása a 
háború alatt. A világháború kitörése 
óta az angol hadiflottában a következő 
hajók kerültek szolgálatba : Négy pán-
célos, és pedig: Ageiscourt (28.000 
tonnás), előbbi nevei: Osman, illetve 
Rio de Janeiro felszerelve hét kettős 
toronyban 14 drb 30'5 cm-es, 
20 drb 15'2 cm-es, 10 drb 7'6 
cm-es ágyúval és 3 drb 53'3 em-es 
torpedóvetővel, páncélzata a viz szí-
néig 23 cm. 

Eveis (23'400 tonnás), azelőtt Rescha-
dies, felszerelve öt kettős toronyban 
10 drb 34'3 cm-es, 16 drb 15'2 cm-es, 
4 drb 7'6 cm-es ágyúval és 5 drb 
53*3 cm-es torpedóvetővel. 

Mindkét páncélost az Armstrong 
és Vickers hajógyárakban foglalták le 
az angolok, ahol azok Törökország 
számára készültek. A másik két hajó 
az Iron Duke típushoz tartozik, melyek 
közül az Iron Duke és Marlborough már 
szolgálatot teljesítenek. A kettő: Em-
peror of India (azelőtt Delhi) és a Benbow, 
25'40 tonnásak, felszerelve (öt kettős 
toronyban) 10 drb 34'3 cm-es, 12 drb 
15'2 cm-es, 6 drb 4'7 cm-es ágyúval, 
8 drb (négy kettős) 53'3 cm-es tor-
torpedóvetővel. 

Egy nagy páncélos cirkáló és pedig : 
liger 28'500 tonnás, felszerelve (négy 
kettős toronyban) 8 drb 34'3 cm-es, 
12 drb 15'2 cm-es ágyúval és 5 drb 
35'3 cm-es torpedóvetővel, a 83'500 ló-
erős Brown-Curtis hajtó-gépe a hajó-
nak 28 tmf-nél nagyobb sebessé-
get ad. 

Négy páncélos cirkáló és pedig: 
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Arethusa, Aurora, Galatea, Undaunted, 
3800 tonna, 29 tmf sebességgel, fel-
szerelve mindegyik 2 drb 15'2 cm-es 
és 8 drb 10'2 cm-es ágyúval. 

Három monitor, úgymint: Humber, 
Mersey, Sevetu 1280 tonnásak, 11'5 
tmf sebességűek, felszerelve 2 drb 
15'2 cm-es, 2 drb 14"7 cm-es és 7 drb 
3'7 cm-es ágyúval, Ez a három egy-
ség azelőtt folyami monitor volt, 
Javary, Maoleira és Solimoes név alatt, 
1913 ban bocsáttattak vizre és a braziliai 
haditengerészet számára készültek Bar-
row in Furners-ben a Vickers telepen. 

Két hajóhad-vezető, úgymint: Faulk-
ner és Broke (azelőtt Amirante Simpson 
és Gonni) torpedóvadászok, 1630, 
illetve 1850 tonnával, 31 tmf sebes-
séggel, felszerelve 6 drb 10"7 cm-es 
ágyúval. 

Nyolc torpedó vadász, úgymint: Lanee, 
Laverock, Leonidas, Loocout, Lucifer 
„L" osztály, 880 tonna, 29 tmf sebes-

séggel, felszerelve 3 drb 10'2 cm-es 
ágyúval és 4 drb 53'3 cm-es torpedó-
vetővel, továbbá: Meteor, Minős és 
Mirandes „M" osztály (1913), 10 drb 
hasonló épités alatt, 1200 illetve 
1380 tonnásak, felszerelve 4 drb 
10'2 cm-es ágyúval és 2 drb 53'3 
cm-es kettős torpedóvetővel. K. G. 

Az angol tengerészet veszteségei. 
Január l-ig hivatalos német adatok 
szerint aknák vagy német hadihajók 
97 angol gőzöst (össztonnatartalmuk 
255.466) és egy vitorlást (1798 tonna) 
pusztítottak el. Január l -e után 14 
angol gőzös, 49.000 tonnatartalommal 
és egy 2294 tonnás vitorlás pusztult 
el, úgy, hogy Anglia összvesztesége 
111 gőzhajó, 304.466 tonnatartalom-
mal és két vitorlás 4092 tonnatartalom-
mal. Az egész angol flotta 12 millió 
tonnatartalmú, úgy, hogy az ismert 
összveszteség a flotta két és fél szá-
zalékát teszi ki. 

KERESKEDELMI TENGERÉSZET. 

Német hajók elárverezése Angliában. 
Az angolok által zsákmányolt német 
tengeri hajók egy részét január első 
felében elárverezték. Erről az árverés-
ről érdekesnek tartjuk közölni a követ-
kező néhány adatot. A Norddeutscher 
Lloyd brémai hajóstársaságnak Schle-
sini nevű 1907-ben épült 5536 bruttó 
reg. tonnás hajójára az első ajánlat 
45.000 font volt, megvette a londoni 
W. Thomas, Sont & C. londoni cég 
65.000 fontért, tehát mintegy 1,600.000 
koronáért. — Egy 1908-ban épült 
1698 bruttó reg. tonnás gőzösre az 
első ajánlat 14.000 font volt s végül 
elkelt 23.150 fonton. — Egy 1905-ben 
épült 1317 bruttó reg. tonnás gőzös 
elkelt 18.225 fonton, míg egy ugyan-

ekkora, de 1898-ban épült gőzösért 
csak 11.600 fontot adtak. Egy 400 
tonnás vitorlást, melyre az első ajánlat 
csak 2000 font volt, egy svéd hajós 
vett meg 4950 fonton. A hajók tehát 
igen jó árakon keltek el. — Az angol 
kormány rendelkezése szerint gőzöst 
csak britt alattvalók vehettek meg, 
vitorlást azonban semleges külföldiek is. 

A Panama-csatorna hajózási for-
galma. A csatorna hajóforgalma a 
megnyitás napjától, vagyis augusztus 
hó 18-tól október hó l-ig terjedő 
másfél hónap alatt 81 hajóból állott, 
a bevételek pedig 1,400.000 márkára 
rúgtak. Szeptember hó folyamán a 
csatornán 27 angol és 25 amerikai 
hajó haladt át. A csatornának ezen 
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csekélymérvű kihasználása (naponként 
átlag két hajó) természetesen a háború-
val van szoros összefüggésben; vég-
leges ítéletet csak a normális viszonyok 
beálltával lehet majd alkotni. Október 
hó 14.-én ismét egy erős vájadék-be-
szakadás történt a Culebra-átvágásban, 
a Golden Hillnél, amely a hajókat a 
csatornában arra kényszerítette, hogy 
rakományaikat Cristobalban és Balboa-
ban partraszállítsák. 

Földcsuszamlások által okozott hajó-
zási üzemzavarok a Panama-csatorná-
ban. Minthogy a Panama-csatornán át 
irányuló hajózásnak még hosszú időre 
— ha ugyan nem állandóan — szá-
molnia kell a földcsuszamlások alakjá-
ban jelentkező forgalmi akadályokkal, 
valószínűnek tartjuk, hogy a biztosító 
társaságok is csakhamar alkalmat fog-
nak találni, hogy ezen természeti ese-
mények következményeivel szemben 
állást foglaljanak. Amennyiben ily ese-
tekben közvetlenül előidézett hajókár-
ról van szó, a kötvények már eddig 
is megfelelő kártalanításokról gondos-
kodnak (force majeur). Másképpen van 
a dolog, ha ily földcsuszamlások kö-
vetkeztében nem valamely tényleges 
hajókár, hanem csakis a hajó útjának 
huzamosabb megszakítása fordul elő. 
Hasonló eseményekből előállható hát-

rányoknak elejét veendő, mindenesetre 
tanácsos lesz a fuvarozási-szerződés 
megszerkesztésénél azokra kellő figye-
lemmel lenni. Bármily esetleges köve-
telések a csatorna-igazgatósággal szem-
ben valószínűleg eredménytelenek ma-
radnak, amint azt az amerikai hajózási 
körökben legutóbb sokszor tárgyalt 
„Arizonan"-eset is bizonyítja. Az „Ari-
zonán" egy 8670 bruttó reg. tonnás 
hajó, mult év okt. 31.-én a Culebra-
átvágásban történt földcsuszamlás kö-
vetkeztében a Pedro Miquel zsilipnél 
egy teljes heti késedelmet szenvedett. 
A hajótulajdonosok a gőzös napi üzem-
költségét 450 dollárra becsülvén, a 
csatom a-igazgatóságától ezen egyheti 
tartózkodás által okozott kár megtérí-
tését követelték, amely követelés azon 
indokolással utasíttatott vissza, hogy 
a csatorna-igazgatóság a csatornában 
földcsuszamlás által előidézett késedele-
mért („demurrage charges on account 
of delays caused by earth slides in 
the Canal") — nem felelős. Kétségte-
len ugyan, hogy az „Arizonán" gőzös 
tulajdonosai ebbe a határozatba nem 
fognak belenyugodni, hanem peres uton 
fognak döntést provokálni, amely lépés 
sikeréhez azonban nem sok remény 
fűzhető. 

Nyomatott az „Élet" irodalmi és nyomda részvénytárs. Budapest, I., Fehérvári-út 15/c. 
Kiadja a Magyar Adria^Egyesület. 



a / ^ p t íi t á r s a d a l m i , 
„ a v ^ c l k ö z g a z d a s á g i , 

s z é p i r o d a l m i é s s p o r t f o l y ó i r a t 
„A CEL" a napi pártpolitika kizárásával az egységes 
nemzeti művelődés, a modern, de magyar haladás 
lehetőségeit és feltételeit keresi. Az egységes magyar 
nemzeti állameszmét szolgálja, nagy történelmi hagyo-
mányainkat ápolja, a vallás erkölcsi világnézetet melen-
geti. Síkra száll mindenekkel szemben, kik e nagy 
értékek csökkentésén munkálkodnak. 

Előfizetési ára egy évre 12 korona, egyes szám ára 1 kor. 
Megjelenik minden hó 20.-án. 

S Ö : Budapesten, VIII, Üllői-út 14, I. 4. 
Kapható az összes nagyobb könyvkereskedésekben. 

Kérelem f. Tagtársainkhoz. 

Az egyesületünk feladatául kitűzött széleskörű s kiváló kulturális, gazda-

sági és nemzeti jelentőségű célok megvalósítását csak úgy remélhetjük, ha 

minél többen sorakoznak zászlónk alá. 

Teljes bizalommal kérjük azért egyesületünk minden tagját, m é l t ó z t a s -
sanak barátaikat, ismerőseiket a Magyar Adria Egyesületbe 
való belépésre minden a l k a l o m m a l buzdí tani . Ha minden tag csak 
1—1 új tagot szerez, egyesületünk nagyobb arányú fejlődése biztosítva van s 

minél többen vagyunk, annál többet nyújthatunk tagjainknak is. Az egyesületünk 

iránt érdeklődőknek szívesen m e g k ü l d j ü k a l a p s z a b á l g a i n k a t s „ A 
Tenger" egy füzetét. 

Felkérjük t. tagtársainkat, méltóztassanak a folyó évi tagdijat 
mielőbb beküldeni. Az alapszabályok 18. §-a szerint ugyanis a tagsági 
dij e lőre f izetendő s az első negyedévben be nem küldött tagsági díj a 
tag terhére pÓStai megbízás Útján szedetik be. 

A megelőző évekről hátralékban levő tagtársainkat különösen kérjük, 

hogy tagsági kötelezettségeiknek eleget tenni méltóztassanak. 



MAGYAR ADRIA EGYESÜLET SfiST 
V É D N Ö K : 

Ő CS. ÉS KIR. FENSÉGE KÁROLY FERENC JÓZSEF 
T R Ó N Ö R Ö K Ö S - F Ő H E R C E G . 

Elnök : Gonda Béla. — Ale lnökök : Erödy Béla dr., Fejérpataky 
László dr., Szabó László dr. — Főt i tkár : Leidenfrost Gyula. 

Ti tkárok: Halász József dr., Koch Nándor dr., Réthly 
Antal dr. — Könyv tá rnok : Harmos Eleonora dr. 

Az egyesület közlönye : A TENGER népszerű tengerészeti és 
tudományos képes havi folyóirat. 

fi A Magyar Adria Egyesület csatlakozásra, tömörülésre kéri fe l mind-
azokat, akik a t e n g e r iránt bármiféle vonatkozásban érdeklődnek, 
fi F ő f e l a d a t á t egyrészt a tenger és különösen az A d r i a életvilágának, 
az a d r i a i p a r t v i d é k természeti viszonyainak, történelmi múltjának tanul-
mányozása, másrészt a t enger i ha józás és k e r e s k e d e l e m , valamint a 
t e n g e r i ha l á sza t hazai és nemzetközi vonatkozású mozgalmainak, a h ad i -
t e n g e r é s z e t terén itthon és a nagyvilágban felmerülő mozzanatoknak 
éber figyelemmel kisérése s a művelt magyar közönségnek mindezekről 
részint felolvasások és népszerű előadások, részint az egyesület közlönye, 
A T e n g e r útján való tájékoztatása. fi fi fi 
fi Az egyesület egész működésének vezérelve, hogy a tengert közelebb 
hozza az ország szivéhez s a magyart kivigye a tengerre. fi fi fi 
fi. Nagy nemzeti érdekeink fűződnek ahoz, hogy a hadi és kereskedelmi 
tengerészetben, azok intenzív, céltudatos fejlesztésében, a világforgalomban, 
a mi tengerpartunk gazdasági, úgyszintén üdülés céljaira való kihasználá-
sában, az Adria és partvidékeinek tudományos kutatásában minél erő-
teljesebb részt vegyünk. fi fi fi 
fi Ezeket az eszméket propagálni, a magyar társadalmat ezek meg-
valósítására buzdí tan i : ime, ez a Magyar Adria Egyesület célja és 
törekvése. Aki ezekben velünk érez, az csatlakozzék hozzánk szel-
lemi és anyagi részvételével. fi fi fi 
fi A Magyar Adria Egyesületnek tagja lehet minden magyar honpolgár, 
férfi és nő egyaránt. P á r t f o g ó t a g lehet, aki egyszersmindenkorra legalább 
1000 koronát, a l a p í t ó , aki 300 koronát (üzleti vállalat 500 koronát) fizet. 
A r e n d e s t a g o k évi 12 korona tagsági díjat fizetnek. Ezért megkapják 
az egyesület közlönyét, A T e n g e r című népszerű tengerészeti és tudo-
mányos képes havi folyóiratot, használhatják az egyesület könyvtárát, részt 
vehetnek az egyesület felolvasásain és kirándulásain, élvezik az egyesület 
tagjai részére engedélyezett kedvezményeket, igénybe vehetik az egyesület 
tájékoztatását és közbenjárását tengeri kirándulásaik, tengerparti üdülésük, 
hadi és kereskedelmi tengerészeti ügyeikben, tudományos kutatásaikban stb. 
fi A tagsági kötelezettség a naptári évvel kezdődik s három évig tart. Jelent-
kezni lehet az egyesület elnökségénél (Budapest, VIII, Múzeum-körút 10). 
A S ^ ^ ö á 
Újonnan belépő t agok A TENGER eddig megjelent évfolyamait 
kedvezményes á ron rendelhetik meg és pedig az 1911., 1912. és 
1913. évfolyamot köte tenkint (12 korona helyett) 8 koronáért , 
a három kötete t 20 koronáért , az 1914. évfolyamot 10 koronáért . 

Nyomatott az „Élet1* irodalmi és nyomda részvény-társ. Budapest , I., Fehérvári-ut 15/c. 
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Kérelem t. Tagtársainkhoz. 
Az egyesületünk feladatául kitűzött széleskörű s kiváló kulturális, gazda-

sági és nemzeti jelentőségű célok megvalósítását csak úgy remélhetjük, ha 
minél többen sorakoznak zászlónk alá. 

Teljes bizalommal kérjük azért egyesületünk minden tagját, m é l t ó z t a s -
sanak barátaikat, ismerőseiket a Magyar Adria Egyesületbe 
v a l ó b e l é p é s r e m i n d e n a l k a l o m m a l b u z d í t a n i . Ha minden tag csak 
1 — 1 új tagot szerez, egyesületünk nagyobb arányú fejlődése biztosítva van s 
minél többen vagyunk, annál többet nyújthatunk tagjainknak is. A z egyesületünk 
iránt érdeklődőknek szívesen m e g k ü l d j ü k a l a p s z a b á l y a i n k a t s , ,A 
T e n g e r " e g y füzetét . 

Felkérjük t. tagtársainkat, méltóztassanak a folyó évi tagdíjat 
mielőbb beküldeni. Az alapszabályok 18. §-a szerint ugyanis a tagsági 
d í j e l ő r e f i z e t e n d ő s az első negyedévben be nem küldött tagsági díj a 
tag terhére pÓStai megbízás Útján szedetik be. 

A megelőző évekről hátralékban levő tagtársainkat különösen kérjük, 
hogy tagsági kötelezettségeiknek eleget tenni méltóztassanak. 



A TENGERI AKNÁK FEJLŐDÉSE. 
— 9 képpel. — 

Irta: DR. SZABO-PATAY JÓZSEF. 

Die Entwickelung der Seeminen. — Lo sviluppo della costruzione delle mine 
submarine. 

A tengeralatti akna nagy szerepét a most folyó tengeri háborúban 
láthatjuk. Tudjuk, hogy az aknáktól való félelem tar t ja távol a mi 

kikötőinktől is az óriási túlsúlyban lévő hajóhadat. Nincs is a tengerészetnek 
ez idő szerint jobb védelmi eszköze, amellyel kikötőit és átjáróit oly biz-
tonsággal zárhatja el, mint az akna. 

Nagy figyelmet fordított rá az utóbbi időben valamennyi jelentékeny 
tengeri hatalom, mert felismerte a háborúban való óriási jelentőségét. 
Lázasan dolgoztak szerkezetének javításán, külön csoport legénységet ké-
peztek ki kezelésére és akna-hajókat építettek. Ennek a törekvésnek az 
oka az orosz-japán háborúban szerzett tapasztalatokban található meg. 
Ebben a háborúban ugyanis éppen annyi hajó pusztult el aknán, mint 
amennyit a torpedó és a tüzérség tett tönkre együttvéve. Ez a háború 
tanított meg arra, hogy a modern szerkezetű tengeralatti aknával úgy a 
védekezés esetében, mint támadáskor olyan eredményeket lehet elérni, 
amely fölér a legnagyobb csatahajó eredményeivel. A tengeri akna mai 
használhatóságát a robbanó anyagok kitűnőségének köszönheti. A tech-
nika pedig ellátta oly készülékekkel, amelyek segítségével automatikusan 
beállítható és így nemcsak védelemre, hanem támadásra is félelmetes 
fegyverré lett. 

/ J / . • ' . *' 
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Az akna és a torpedólöveg eszméje egy törzsből fakadt. Az amerikai 
Bushnell volt az első, aki az 1771—1775 közötti időben oly tengeralatti 
készülék szerkesztésével foglalkozott, amellyel valamilyen robbantó készülé-
ket — aknát — akart a víz alatt a hajó fenekéhez juttatni, hogy az az-
után ott explodáljon. Találmányát 1777-ben az angol „Eagle" nevü hajón 
próbálta ki. A kísérlet azonban nem sikerült. A készülék fúrója ugyanis, 

Fölszedhető akna, a hajó födélzeten, tengerbedobásra készen. 

amelynek segítségével a ha jó derekába kellett volna megkapaszkodnia, a 
rézpáncéllal bevont hajófenékről lesiklott s így az akna, miután elsodró-
dott, a hajóra nézve veszélytelen helyen robbant fel. Ez volt a tengeri 
akna legősibb alakja. Valószínűleg t öbb eredményt is érhetett volna el 
Bushnell, ha az angolok találmányát méltányolják. Ok azonban még akkor 
az ilyen alattomos tengeri háborúskodás gondolata ellen is felháborodtak. 
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Természetesen ez nem akadályozta meg őket abban, hogy később éppen 
ehhez a fegyverhez nyúljanak. 

20 évvel az első aknakísérlet után Fulton, a gőzhajó feltalálója elevení-
tette fel a már csaknem teljesen elfelejtett Bushnell-féle eszmét. Eleinte 
I. Napóleon nagyon érdeklődött Fulton tervei iránt, mert azt remélte, 
hogy ezzel az új fegyverrel hozzáférhet a sokkal hatalmasabb angol flottá-
hoz. A szerencsétlen végződésű trafalgari ütközet után azonban elejtette 
ezt az eszmét. Kevés előzékenységet talált Fulton az akkori szakemberek 
között is. A francia tengerészeti miniszter sem tart ja tengerészekhez illő-
nek a tengeralatti harcmódot. így gondolkoztak Fulton kortársai s ő maga 
is. Sőt mint lelkes barát ja a békének, a teljes lefegyverzést hirdette. O a 
tengeralatti fegyvert is annak az eszköznek tekintette, amely elsősorban 
oly célt szolgáljon, hogy az óriási és drága hadihajókat teljesen mellőz-
hessék. Úgy gondolkozott, hogy ilyen tengeralatti készülékkel szemben a 

Tengeralatti aknákkal elzárt hadikikötő. 

hajók tehetetlenek lesznek s így majd a költséges hadihajók építését be 
kell szüntetni. 

Angliában, ahová később Fulton fordult, idegenkedéssel fogadták 
találmányát, jóllehet sikerült neki egy olyan aknával, amelyet ő konstruált, 
a „Dorothea" nevü dán hajót a levegőbe röpíteni. Az angolok már akkor 
attól féltek, amit a mostani háború eseményei igazolnak. Hogy a ten-
ger alatt működő fegyver az az eszköz, amely az ő tengeri nagy hatalmu-
kat veszélyezteti. Meg is tagadtak Fultontól minden anyagi támogatást, 
sőt nagy pénzösszeget ajánlottak fel neki, ha ilyen irányú feltalálói tevé-
kenységét beszünteti. Fulton ezután kivándorolt Amerikába, de tervei itt 
is dugába dőltek. Végül elment a kedve az aknákkal való kísérletektől 
és teljesen a gőzhajó fölépítésének szentelte magát. 

A későbbi idők folyamán érvényesülhetett csak Fulton találmánya. 
Már 1813-ban, amikor az angol flotta az amerikai kikötőket blokkirozta, 
az ő aknáját vették elő, hogy a kikötők bejáratait velük elzárják. Ezek-
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nek az aknáknak a szerkezete nagyjából megközelítette a mai aknákat, 
legalább is ugyanolyan elvek szerint működött. A víz színe alatt lehorgo-
nyozott hordók voltak ezek, amelyek körülbelül 50 — 50 kgr puskaporral 
voltak megtöltve. Gyújtószerkezetük hasonlított a kézi fegyverhez, amely-
nek ravasza kiállott a hordóból. Az akna akkor robbant fel, ha a ravasz-
hoz ütődött a hajó, tudniillik ez esetben a belsejében lévő fegyver elsült, 
amelynek a lángja a puskaport gyújtotta meg. 

Három évtizeddel később Colt olyan aknát készített, amelyet messzi-
ről villamos árammal lehetett működtetni. Ilyeneket a krimi háborúban 
használtak jó eredménnyel. Ezeket úgy kezelték, hogy az aknából vezető 
kábelt a szárazföldön lévő megfigyelő állomáshoz vezették, ahonnan a 
legalkalmasabb pillanatban villamos árammal a hajókat a levegőbe röpí-
tették. Voltak ekkor már ütköző aknák is, ezeknek a szerkezete olyan 

A Dardanellák elzárására használt aknák. 
A = vezetékes akna, B = elektromechanikus akna , (I. lőgyapot, 11. gyúj tó , III. elektromos vezeték, IV. villam-

telep.) C = gömbalakú veze tékes akna, D — fenékakna , E — úszó kontakt -akna , F = megfigyelő állomás, 
G — őraknák, H -= ellenséges ha jó . 

volt, hogy a hordóalakú akna tetején köröskörül ólomsapkával borított 
üveghengerek állottak ki. Ha valamilyen jármű az akna felületét súrolta, 
akkor valamelyik ólomsapkát okvetlenül behorpasztotta és így a benne 
lévő üveghengert összetörte. Az üveg tartalma — a kénsav — most már 
ráömlött a klórkálium és cukor keverékére, amely ettől lángra gyulladt. Ez 
a láng azután az akna puskaporát gyújtotta meg s így bekövetkezett a 
robbanás. 

Nagy szerepet játszott már a tengeri akna az északamerikai polgár-
háborúban is. Nem kevesebb, mint 22 hadihajója pusztult el teljesen az 
északi államoknak aknákon, négy pedig harcképtelenné vált. Ebben a 
háborúban olyan aknákat is használtak, amelyek 20 métermázsa puskapor-
ral voltak megtöltve. így könnyen megmagyarázható, hogy ily nagy volt 
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a teljesen elpusztult hajók száma. Megállapíthatták, hogy a háború folya-
mán a déli államok tüzérségének az északi államok egyetlen hajóját sem 
sikerült szétrombolnia. Nem csodálható, hogy ilyen tapasztalatok után a 
tengeri hatalmak több figyelmet fordítottak az aknák fejlesztésére. Külö-
nösen az orosz-japán háborúban tűnt ki az akna óriási jelentősége, de 
egyúttal a pótolandó hiányokat is megállapíthatták. Legtöbbször, mint 
védekező fegyvert használták, azonban néhányszor kitűnő támadó eszköznek 
bizonyult s így az akna fejlődésének új útjára lépett. Nagy serénységgel 
fogtak az érdekelt államok ezután a háború után az akna fejlesztéséhez. 

A mostani háborúban használt tengeri aknákat három csoportba 
oszthatjuk : Megkülönböztethetjük az őraknát, az ütköző aknát és az úszó-
aknát. A legutóbbi szintén 
ütköző akna, az előbbi 
kettőtől abban különbö-
zik, hogy szabadon úszik 
a víz színén, míg azok le 
vannak horgonyozva. Szer-
kezetüket tekintve, általá-
ban véve megegyeznek 
egymással. Rendszerint 
vaspléhből készített hen-
gerek vagy gömbök, ame-
lyeknek belsejében \ an 
elhelyezve a robbanóanyag 
és a gyújtókészülék. Tér-
fogatuknak meglehetősen 
nagynak kell lenni, mert 
a robbanóanyag helyén 
kívül még üres térnek is 
kell belsejükben maradni, 
hogy elég nagy legyen a 
felhajtó erejük s hogy 
önmagukat úszóhelyzet-
ben tarthassák. Töltésük az akna nagyságától f ü g g ; 20—1000 kgr-ig 
terjedhet a robbanóanyag súlya. 

Az őraknákat emberi kéz készti robbanásra. Tudniillik ezek kábellel 
vannak összekötve a szárazfölddel és csak akkor robbannak fel, ha elektro-
mos áramot bocsátanak beléjük. Terjedelemre és töltésre nézve ezek a 
legnagyobb aknák, mert a víz színe alatt 10—12 méternyire vannak le-
horgonyozva, sőt vannak olyanok, amelyeket a fenéken helyeznek el. Az 
őraknáknak külön megfigyelő állomásokra van szükségük. Ugyanis minden 
figyelő állomásnak van pontos térképe az aknák elhelyezéséről. Ha most 
már az őrök azt látják, hogy az ellenséges hajó az akna fölé ért, akkor 
zárja az aknába vezető kábel áramkörét s így az akna fölrobban. Nagy 
hátránya az őraknának az, hogy nagy ködben egyáltalában nem használ-

Orosz elektromechanikus akna. 
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ható, éjjel pedig csak fényszóró segítségével kezelhető. A többi akna fö-
lött azonban óriási előnye van. Tudniillik gyújtási módja megengedi, hogy 
oly mélyen horgonyozhatok le a víz színe alatt, hogy használójának hajói 
minden veszedelem nélkül járhatnak fölötte. A mélyen lehorgonyzott akná-
kat különösen Franciaország használja, a fenékre helyezett aknákat pedig 
inkább az angolok kedvelik. Az őraknák elhelyezése nagyon sok bajjal 
jár s azonkívül nagyságuk folytán rendkívül költségesek, úgy hogy inkább 
az olcsóbb, könnyebben kezelhető ütköző- és úszóaknákat alkalmazzák. 

Az ütközőaknák mind önműködők, azaz begyújtásukat a hajó hozzá-
ütődése idézi elő. Gyújtószerkezetük kétféle. Az egyiknél a gyújtást egy-
szerű mechanikai szerkezet eszközli. Tudniillik az akna felső felületén 
gyújtószögek vannak. Ezek, ha hajó ér hozzá-
juk, akkor a belső végükkel szemben elhe-
lyezett robbanóhiganyhoz ütődnek, amely az 
ütéstől meggyullad s ezáltal az akna is fel-
robban. Más aknának villamos-gyújtószerke-
zete van, amely ismét többféle lehet. Vannak 
ugyanis olyan aknák, amelyeknek belsejében 
szárazelem fejleszt állandóan áramot. A hajó 
érintésénél alkalmas szerkezet az áramkörben 
zárja s így a gyújtás megtörténik. Másfajta 
ütközőaknában viszont az elektromos áram 
úgy keletkezik, hogy az ütközésnél valamilyen 
áramfejlesztő folyadékkal telt üveghenger 
törik össze, amelynek tartalma azután a te-
lepbe ömlik s a gyújtáshoz szükséges áram 
keringése megindul. A folyadékot tartalmazó 
üveghengerek ólommal vannak befedve s ezzel 
együtt állanak ki az akna felső födeléből. Az 
olyan aknák gyújtókészülékébe, amelyekben 
állandó villamos áram kering, elhelyezésük 
alkalmával biztosítókészüléket iktatnak be az Orosz elektromechanikus akna. 
áramkörbe, amely arra való, hogy az elhe- A = edény, B — a töl tés betételére szol-

lyezés után csak bizonyos idő múlva legyen 
az akna robbanásra kész. Természetes, hogy 
ezentúl az akna ütközés alkalmával mindig felrobbanhat s éppen ezért a 
legnagyobb óvatossággal kell eljárni, ha ki akarják emelni. 

Ezeket az ütközőaknákat, bármilyen szerkezetűek is, mind leszokták 
horgonyozni a fenékhez. Elmés szerkezet pedig a horgonykötelet csak 
megfelelő magasságig engedi legombolyítani, úgy hogy az akna a víz 
színe alatt megfelelő mélységben lebeg. Ez a mélység rendszerint 3—8 m. 

Az ütközőaknát, mint támadó fegyvert is nagyszerűen lehet alkal-
mazni, tudniillik, ha a köd vagy az éj leple alatt sikerül az ellenséges 
kikötők előtt ilyeneket lerakni. Nagy sikereket ért el ilyen módszerrel a 
német tengerészet — mint tudjuk — az angolokkal szemben. 

gáló nyílás, D — ütközők belső üvegcsövek-
kel. Töl tés : 250 kgr lőgyapot. 
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A tengeri akna harmadik fajtája az úszóakna. Ez, mint már említet-
tem, főleg abban különbözik az ütköző aknától, hogy nem horgonyozzák 
le s így szabadon úszik a vízszínén vagy a víz színe alatt meghatáro-
zott mélységben lebeg. Máskülönben szerkezetük olyan, mint az ütköző 
aknáké. Az úszóakna úgy van berendezve, hogy bizonyos idő eltelte 
után a fenékre süllyed és így veszélytelenné válik. A tengeri csatákban 
úszóaknát rendszerint olyankor alkalmaznak, amikor a visszavonuló fél 
meg akarja akadályozni, hogy az ellenséges hajók kövessék. Ilyen esetben 
nagyszámú úszóaknát szórnak ki maguk mögött a hátráló hajók. Ha nem 
veszi észre az ellenség az aknaszórást, akkor okvetlenül egyik vagy másik 
hajója aknára szalad. Ha pedig észreveszi, akkor nagy kerülőt kell tennie, 
hogy kikerülje az aknát, ami azután nagy időnyereség a menekülő hajók 

számára. 
A föntebb leírt aknák berendezése 

minden fontosabb követelménynek meg-
felel, tudniillik pontosan működik, gyorsan 
és veszély nélkül kihelyezhető, sőt most 
már olyan berendezésekkel is ellátták, 
amelyek elszabadulásuk esetén önműkö-
dően leszerelik. Az orosz-japán háború 
ugyanis megmutatta, hogy az akna a ten-
geri háború céljainak kitűnően megfelel, 
de egyúttal figyelmeztet a veszedelmekre 
is, amelyeknek a semleges hajók vannak 
kitéve, ha az aknák elszabadulnak és el-
sodródnak. Abból a sok száz aknából 
ugyanis, amelyeket háború alkalmával a 
tengerbe helyeznek, nagyon sok elszabadul, 
amelyek azután semleges vizeken is veszé-
lyeztetik a hajózást. Úgyszólván naponkint 
olvashatjuk az elszabadult aknák okozta 

A = úszó szekrény, a á — kábel, B — lőgyapot, . . i • 1 r 

b áramzáró, c = gyújtó károkat még most is, bár a hágai konfe-
rencia határozata alapján már a mostani 

aknák olyan készülékekkel vannak fölszerelve, amelyek önműködően lesze-
relik azokat, ha elszabadultak. Kétféle leszerelő készüléket használnak. Az 
egyiknél a víz nyomása, amely különböző mélységben különböző, működ-
teti a készüléket. Ilyennel villamos ütkőző aknát szoktak felszerelni. Ez 
úgy működik, hogy az áram vezetéke csak akkor van összekötve, ha az 
akna megfelelő mélységben van s a víz nyomása a készülék hártyáját 
benyomja. Mihelyt azonban az akna elszabadul horgonyáról és a víz színére 
emelkedik, akkor a víz nyomása a hártyára megszűnik, mire azt egy rúgó 
kinyomja, így azután a hártyához erősített áramkapcsoló a vezetéket meg-
szakítja. 

Ilyen önműködően leszerelt aknába hiába ütközik a hajó, mert áram-
vezetője meglévén szakítva, nem robban fel, A másikféle készüléket a víz 
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fölhajtó ereje működteti. Ugyanis ez egy rugós készülék, amely a horgony-
kötél és az akna közé van iktatva. A víz színe alatt lehorgonyozott akna 
rugóját a víz felhajtó ereje állandó feszültségben tartja, amely ilyen hely-
zetben az akna áramjának vezetését összeköti. Ha az akna leszakad a 
kötelékről és a felszínre emelkedik, akkor a víz felhajtó ereje megszűnik, 
a rúgó ennek következtében elveszti feszültségét, miáltal az áram veze-
tékének összeköttetése megszakad. 

Az ismertetett önműködő leszerelő készülékeknek még az a nagy hasz-
nuk is megvan, hogy az aknák fölszedését, úgyszólván veszély nélkül, 
lehetővé teszik. Ugyanis, ha a lerakott aknák horgonyait drótkötéllel fel-
húzzák, akkor az aknák a víz színére emelkednek, miáltal önműködő 
készülékeit leszerelik és az aknakereső hajó veszedelem nélkül fölveheti. 

A jelenleg használt aknák robbanó anyaga a pikrinsav és a robbanó 
gyapot stb. Ezeknek az anyagoknak főleg azt a tulajdonságát veszik figye-
lembe, hogy milyen az explodáló gyorsaságuk, azaz mekkora az az idő, 

Angol fenék-akna. 
A = régi, B = új típus, C = az edény, d izolált és vezető kábel. E = lőgyapot. 

amely alatt szilárd részei gázalakúvá vállnak és arra ügyelnek, hogy az 
a lehető leggyorsabb legyen, mert annál nagyobb a feszítőereje. 

Azt is tekintetbe kellett venni, hogy az explózió lehetőleg a hajó 
derekához közel történjék, mert a hatás a robbanó központtól növekedő 
távolságban nagyon csökken. 

Az ütköző aknasorokat rendszerint merőlegesen helyezik el a hajó-
járatok irányára és pedig sakktáblaszerű csoportokban. Többnyire három 
ilyen sort állítanak fel egymás mögött, úgy, hogy a közöttük való hajózás 
lehetetlen. Az aknarakók saját hajóiknak a sorok között bejárókat, kapukat 
hagynak. Ezeket őraknákkal biztosítják, amelyek fölött, minthogy emberi 
kéz robbanthatja csak fel, bátran mehetnek a saját, vagy a semleges 
hajók. 

Az aknák lerakásához külön berendezésű hajókat szoktak alkalmazni. 
Rendszerint az ilyenek gyorsjáratú, laposfedélzetű, kis hajók. Fedélzetükön 
egy vagy két pár sín vezet hosszában, amelyeken az aknákat gördíthetik 
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a hajó pereméig, ahonnan a vízbe bocsátják. Nagyon jól fölhasználhatók 
aknarakáshoz a gyorsan mozgó torpedóhajók, vagy mint a háborúban 
láthat juk, a kereskedelmi gőzösök is. 

Aknakeresésre azonban csak egészen laposfenekü hajókat lehet alkal-
mazni. Tudniillik ezeknek az aknák fölött el kell haladni anélkül, hogy 

azokat érintené. Az akna-
keresést két ha jó szokta 
végezni. A két ha jó ugyanis 
egy-egy drótkötele t vontat , 
amelynek két végét hatal-
mas súlyok ta r t ják a víz 
fenekén. A két súly között 
a vontatókötelekre merő-
legesen szintén drótkötél 
van lefelé lengő helyzetben 
erősítve, amely azután, ha 
lehorgonyzott aknát talál 
maga előtt, akkor a hor-
gonyáról leszakítja. A le-

szakított akna magától a víz színére emelkedik, amelyet könnyen be-
emelhetnek a hajóba. Ilyen módon , bár sok veszéllyel és fáradsággal, 
eltávolíthatja az ellenség is az aknákat . Ha ilyen eszközökkel nem sikerül 
eltávolítani az aknákat , akkor ar ra törekednek, hogy 
óriási ellenaknákat igyekeznek az ellenség akna-
sorai közé juttatni, hogy azután ennek az explózió-
jától a szomszédos aknák is fe l robbanjanak s így 
a járható hézagon a hadihajók benyomulhassanak. 

Mindenesetre, ha azt meg akar ják akadályozni, 
hogy az ellenség aknakereső vagy aknaromboló 
hajói az aknasorok között ú ta t csináljanak, akkor 
a szárazföldi tüzérségnek kell ügyelni arra, hogy 
ilyenek az aknamezőket meg ne közelíthessék. 

A háborúban különböző nemzetközi ha tározatok 
szabályozzák az aknák használatát . így például 
aknákat hadviselő felek csupán a saját par t ja ik 
közelében vagy az ellenség hadikikötői elé szabad 
helyezni. Nemzetközi útvonalakon egyáltalában nem 
szabad aknákat lerakni, kivéve ha ott csata folyik. 
Ilyen esetben azonban az aknáknak olyan szerke-
zetűeknek kell lenniök, amelyek bizonyos idő múlva 
leszerelik önmagukat . 

A mostani v i lágháborúban az akna első á ldozata 
az angol „Amphion" nevű cirkáló volt. Azóta számos 
más hadi- és kereskedelmi ha jó pusztult el az akná-
kon, melyek továbbra is rémei a hajósoknak. 

A k n a k e r e s ő e l r e n d e z é s . 
A = uszálykötél, B = a kötél öble, S = mintegy 90 kgros súlyú acél-

sodrony (50 mm-es kötél). 

E l e k t r o m o s k o n t a k t - a k n a . 
A — áramzáró, B = nedves 16-
gyapot, C - = száraz lőgyapot, 
D — gyújtó, E — kábel vezeték. 



KÁBELEK SORSA A HÁBORÚBAN. 

Krieg und Seekabel. — La guerra mondiale ed i cavi sottomarini. 

A világháború kitörése az antant hatalmak részéről a 'rágalmak és hazug-
ságok egész lavináját indította el romboló útjára. A külföldi sajtó 

leghangosabb orgánumai, a kitartott és kibérelt lapok egész tömege ver-
sengett egymással a kitalálásban. S ha e háború papíron vívatnék meg, 
már az első hónapban elintéztetett volna. A taxaméteres lapok hasábjain 
hazánk, Ausztria és a Németbirodalom már augusztusban leverve hevert 
az antant lábainál, várva az utolsó eltipró lépést. A megfizetett újságok 
Angliát és szövetségeseit, köztük az Oroszbirodalmat is, mint a népjogok 
ideális védőit mutatták be. Velük szemben a „német militárizmus" — ez 
a frázis hangzik most leggyakrabban a két pólus között — asszonyok és 
gyermekek ellen folytat háborút s Belgium ennek a háborúnak ártatlan 
áldozati bárányaképpen szerepel. Anglia e lapokban a belga menekültek 
nyomorát bőven is kamatozta a saját céljaira. Semleges országok érzékeny 
szívei, akiknek ezek a közlemények szóltak, vérkönnyeket sírtak a belgák 
szomorú sorsán, viszont idegenben élő, vagy ott rekedt véreink agyon-
búsulták magukat az őshaza pusztulásán. 

E sajtóhadjáratot Anglia jó eleve szervezte meg s ütőkártyái között 
talán ennek is szentelt legnagyobb gondot. A világnak a hazugságokkal 
való elárasztását legalább is kezdetben a német kábelek elvágása tette 
lehetővé. A brit admiralitásnak a hadüzenet napján — augusztus 5.-én — 
semmire sem volt nagyobb gondja, mint arra, hogy a kábelhálózatokat 
hatalmába kerítve, Németországot és szövetségeseit a hírszolgálat terén 
teljesen izolálja, pedig az angol lapok többszöri szemrehányása szerint, a 
szigetország közönsége e helyett a német flottabázisok elleni energikus, 
megsemmisítő támadást várt volna. Anglia államférfiai azonban megelé-
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gedtek azzal, hogy „győzelmeiket" kábelek útján arassák és kürtöljék világgá, 
ugyanakkor, mikor a központi hatalmak seregeikkel halmoztak egymásra 
valóságos diadalokat. 

A német birodalom kábelpolitikája kezdettől fogva arra törekedett, 
hogy Németországot a brit kábelhálózattól függetlenítse. A világháború 
kitörésekor azonban Németország még messze volt a kitűzött céltól. Amíg 
ugyanis Anglia 1913 végén 281.828 km kábelhálózattal bírt, addig a Német-
birodalom kábelhálózata mindössze csak 43.429 km hosszú volt.1 A német 
kereskedelem a birodalmi kábeleken kívül főképp az amerikai, francia és 
orosz kábelhálózatot is igénybe vette s ilyen módon is igyekezett magát 
a brit kábelmonopóliumtól függetleníteni. A háborúban az orosz és francia 
kábelek természetesen nem jöhettek számításba, az amerikai vonalak leg-
nagyobb része pedig angol partokon végződik s így Németország számára 
ezek is elvesztették korábbi jelentőségüket. A kábelek elvágásával tehát 
Angliának — legalább rövid időre — sikerült a központi hatalmakat a 
világ 476.053 km-t kitevő hálózatától teljesen elzárni s erre az időre esnek 
az antant hatalmak legnagyobb papírgyőzelmei. 

* * * 

Kábelek elvágására háborús időben az első vezetékek lerakása óta 
számos példa van. Kisebb jelentőségű esetek már az első német-francia 
háborúban (1870—1871) előfordultak, hasonlóképpen az 1877.-Í Balkán-
háborúban, továbbá Alexandria blokádjában (1882) és az 1884,-i chile-perui 
hadjáratban is.2 Ezekben a háborúkban azonban a kábel nem játszott 
nagyobb szerepet és így az elvágásoknak sem lett semmi különösebb 
következménye. Annál jelentősebb volt azonban a spanyol—amerikai 
háborúban. Az anyaország és a nyugatindiai gyarmatok között ugyanis 
nem volt független kábelösszeköttetés. A Kubával tervezett spanyol veze-
ték lerakása 1908-ban még nem volt befejezve s ez a körülmény Spanyol-
országnak csaknem egész flottájába és majdnem összes gyarmataiba 
került.3 

A háború kitörésekor a spanyol flotta Cervera admirális parancsnok-
sága alatt Martinique előtt cirkált s a tengernagynak a szénfelvételre és 
a hazatérésre vonatkozólag küldött utasítások az idegen kábelen ellensé-
ges kézre jutottak. Cervera megfelelő instrukciók hiányában Sant jágó 
kikötőjébe futot t be és ott 1898 július 3.-án hajóhada meg is semmisült. 
Ennek a háborúnak a sorsát tehát úgyszólván teljesen a kábelek döntöt-
ték el. 

Az amerikai Egyesült-Államok haditengerészete a háború kitörésekor 
szintén a kábelek elvágásával kezdte meg tevékenységét, de szigorúan 

1 Archív für Post und Telegraphie. 1914. p. 373. 
2 Scholz, dr. Fr., Krieg und Seekabel. Berlin, 1904. 
3 Hennig, dr. R., Zerstörung von Seekabeln in Kriegszeiten. Weltverkehr und Welt-

wirtschaft 1914. p. 171. 
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ügyelt arra, hogy a vezetékek elvágása az ellenség territoriális vízteiüle-
tén belül történjék meg. Igaz, hogy az idegen, semleges alattvalók magán-
tulajdonát képező kábeleket is kiemelték s elpusztították, de ezeket sem 
a nyilt oceánon, tehát neutrális területen, sem pedig Haiti és Jamaika 
semleges partjain, hanem a kubai partok közelében, jóllehet az elvágáso-
kat ezeken a helyeken a spanyol parti ütegek heves tűzzel igyekeztek 
meghiúsítani. Ugyanígy jár tak el a Filippini szigetek kábelével s mindazon 
vezetékekkel, melyeknek az ellenség hasznát vehette volna. Ilyen sorsra 
jutottak az angol „Cuba Submarine Telegraph Company", a francia 
„Compagnie Fran?aise des cables télégraphiques", továbbá az „Eastern 
Extension Australasia and China Telegraph Company" tulajdonát képező 
vonalak is, de nem kímélték az amerikai magántársaságok tulajdonát al-
kotó, Floridába vezető kábeleket sem. Egyedül a santjagói kábel kihalá-
szása nem sikerült, de a spanyolokon már ez sem segített, mivel a 
szigeten levő távíróvonalak mind a felkelők kezében voltak. Viszont az 
egyik kábelt sikerült teljesen kiemelni, úgy hogy az egyik hadihajó fedél-
zete Washingtonnal állandó összeköttetésben állott, ami a hadviselés 
szempontjából rendkívüli előnyökkel járt. 

Megjegyzendő, hogy az érdekelt kábeltársaságok a vezetékek elvágá-
sát, illetve lefoglalását teljesen jogosnak tekintették és csupán az elmaradt 
haszon címén kértek méltányos kárpótlást. Ezt azonban, bár kérésüket 
kormányaik is támogatták, nem kapták meg. 

A spanyol-amerikai hadjáratot Squir tehát nagyon is találóan nevezi 
a kábelek háborújának. Az 1904—1905.-i orosz-japán háború döntő ese-
ményei a kontinensen játszódtak le s így a kábeleknek nem volt különö-
sebb szerepük. Japánt Oroszországgal egy dán-orosz társaság birtokában 
lévő kábel köti össze (Vladivosztok-Nagasaki-Sanghai), melyet a háború 
kitörésekor a tulajdonosok önként kikapcsoltak a forgalomból, elvágására 
tehát nem került a sor. A Por t Artúr és Csifú közti vezetéket s a balti 
orosz flotta közeledésekor a formósai kisebb kábeleket a japánok azonban 
szintén elpusztították, jóllehet az utóbbiak magántársaságok birtokában 
voltak. E kábelvonalak elpusztítása a hadjárat sorsára semmiféle behatás-
sal sem volt, a hadviselés érdeke azonban mégis megkívánta. 

Az olasz-török háborúban — 1911-12-ben — több ízben fordult elő 
kábelelvágás, amelyek a nemzetközi tengerjog szempontjából igen súlyos 
problémákat vetettek fel. Az olaszok előbb a Szaloniki és Lemnosz közötti 
összeköttetést szüntették meg 1912 április 18.-án. Két nappal később 
Tenedosz-Chiosz és a Chiosz-Szyra közötti két kábelt emelték ki. Az 
utóbbi görög sziget lévén, a kábelösszeköttetés megszakítása a semleges 
Görögországot is érzékenyen érintette. Az olasz-török háborúban a kábel-
pusztítások sorozatát április 24.-én a Tenedosz—Lemnosz—Besszeka közti 
két vonal elnémítása zárta be. A tenedosz-konstantinápolyi vezetéket az 
olasz haditengerészet egész az ouchyi békéig hiába kereste, ezen tehát 
zavartalan volt a forgalom. Az elpusztított nyolc kábel kivétel nélkül 
mind az „Eastern Telegraph Company" tulajdona volt. Ez a társaság 
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birja ugyanis a Földközi-tenger keleti medencéjének csaknem egész kábel-
hálózatát. Hogy az elmetszett kábeleket a közbejött Balkánháború alatt 
és óta a társaságnak sikerült-e újakkal pótolni, arra nincsenek adataink. 
Hasonlóképpen az sem ismeretes, hogy a társaság részesült-e valami kár-
pótlásban. Az olasz-török békekötés jegyzőkönyve a kábelekről hallgat s 
nem tudjuk, hogy az angol parlamentben e kérdésben elhangzott inter-
pellációnak volt-e eredménye. A dolog lényege nem is ebben van, hanem 
abban, hogy az olaszok e tengeralatti kábeleket nem az ellenség territoriális 
határán belül, hanem semleges területen, a nyilt vízen emelték ki és szakí-
tották meg. Ezzel veszedelmes precedenst teremtettek, amelyre a szokás-
jog nevében a népjogok megsértői — így elsősorban a britek is — állan-
dóan hivatkozni fognak. 

Az olasz mintát követte a mostani háborúban Anglia is. A német 
tranzatlanti kábelek mind Borkum szigetéről indulnak ki s ennek hatal-
mas érődéit a brit flotta eddig tiszteletben tartotta. Egészen bizonyos 
tehát, hogy az angolok e kábeleket nem a három tengermértföldes zónán 
belül, hanem az óceán neutrális területén (a német ágyúktól teljes bizton-
ságban) szakították el. Az angoloktól, akik most a népjogok védőinek 
álarcában tetszelegnek, az is egészen természetes, hogy a neutrális terüle-
ten nemcsak az állami, hanem a magántársaságok vonalait is szétrombol-
ták, mivel ezt a brüsszeli „Institut de droit international" 1902 szeptember 
22—23,-i ülésen tiltottnak deklarálta. De a nemzetközi egyezmények meg-
sértéséből ez még nem volt elég, hanem elvágták a Svédország felé vezető 
kábelek egy részét is, amivel egy neutrális államot is megkárosítottak. 
Anglia, ha anyagi érdekeiről van szó, nem csinál lelkiismereti kérdést a 
nemzetközi egyezmények megsértéséből. Az a hatalom, melynek kitartott 
újságai az egész világon a német atrocitásokat, a neutrális államok meg-
sértett érdekeit és a népjog lábbaltiprását harsogják, a kábelek jogtalan 
elvágásával maga járt legelői rossz példával, amely azonban csak szövet-
ségesei körében talált követőkre. Az első hágai békekonferencia egyik 
ülésén Fischer admirális, aki a mostani háborúban is szerepet játszik, 
dúrva őszinteséggel s igazi brit dőlyffel vetette oda, hogy „Ha a Brit-
birodalom érdekei kívánni fogják, akkor pokolba minden nemzetközi 
határozmánnyal!" E jellemző kijelentést a világháború eseményei más 
téren is egész sereg gyakorlati példával igazolták. 

A szikratávíró korszakában a kábel jelentősége nem akkora többé, 
mint régebben volt s így az angolok rágalmazóhadjárata csak rövidéletű 
volt. Az igazságnak különben is megvan az a természete, hogy a leg-
parányibb réseken is áthatol. A brit kábeluralom sem jelent tehát túlsó-
kat, annyival inkább nem, mivel a német kormány hamarjában megtalálta 
az ellenszert. Ma Berlin Newyorkkal közvetlen összeköttetésben áll és a 
semleges sajtó tisztességes elemei nem szorulnak többé az antant hír-
gyáraira. 

Kétségtelen, hogy a szikratávíró a nemzetközi jog megoldatlan pro-
blémáit még nagyobb mértékben fogja szaporítani, mint a kábel. Ilyen 
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problémák már az orosz-japán háborúban fölmerültek s a világháború 
még többet fog termelni.1 Ezektől eltekintve, a drótnélküli távirónak meg-
van az a nagy előnye, hogy elvágni és monopolizálni nem lehet. 

Kibúvóul szolgáló precedenst, mint láttuk, találhat Anglia. Azokban 
az esetekben azonban, bármennyire sajnálatosak is ezek minden jogtisz-
telő nemzet szemében, a népjogoknak a kábelek elpusztításával történt 
megsértése kizáróan a hadviselés érdekében történt. Arra, hogy ezzel a 
jogtalan kábelmegszakításokkal a hazugságok hadjáratát szolgálják, hogy 
a hírszolgálat teljes meghamisítására és a semleges közvélemény jóhiszemű-
ségével való visszaélésre s feluszítására használják, még nem fordult elő 
eset s erre az antant hatalmak soha sem találhatnak majd mentséget. 

A központi hatalmak ebből az esetből azt a tanulságot vonhatják le, 
hogy a jövőben a hírszolgálatot tökéletesebben kell megszervezni és a 
világsajtóra több gondot kell majd fordítani. Az antant — mint egy 
amerikai hírlapíró interjújára a német trónörökös is kijelentette — a há-
ború elején e téren (de csakis ezen az egyetlenen 1) fölényben volt, de 
azóta sikerült a hiányokat helyrepótolni. Ami e téren még hátra van, az 
már a győzedelmes jövő feladata! (—»'•) 

1 Scholz, Fr., Drahtlose Telegraphie und Neutralitat. Berlin, 1905. 



A CATTAROI „CATENÁK" EREDETE. 

Irta DR. SZABÓ LÁSZLÓ. 

Die Herkunft der „Catenen" von Cattaro. — U origine delle „Catene" di Cattaro. 

Acattarói öböl, mely a most folyó nagy háborúban haditengerészetünk-
nek köztudomás szerint egyik legerősebb bázisa, Dalmácia területének 

az a része, mely a középkorban legutoljára jutott magyar uralom alá. 
A magyar uralmat közvetetlenül megelőzően szerb főhatóság alá tartozott 
Cattaro az öbölnek azon részével, melynek falvai és kisebb területei 
magával a várossal együtt az autonom, csaknem állammá fejlődött cattarói 
„civitas"-t alkották. A XIV. század felében, főként V. Uros idejében 
(1356—1367) a szerb uralom nagyon meggyengült a tengerparton és ugyan-
akkor Velence nagyon igyekezett megvetni lábát az Adria keleti partján. 
Velencének és a dalmát városoknak érdekei homlekegyenest ellenkeztek; de 
legtöbb féltenivalója volt Velencével szemben Cattarónak, mely a Balkán 
igen jelentékeny részének kereskedelmét bonyolította le. Amikor tehát 
a cattaróiak azt látva, hogy a szerb királyok többé nem védelmezhetik 
meg őket Velencével szemben, — a magyar király protektorátusa alá 
helyezkedtek: erre a lépésre létérdekük késztette őket. Nagy Lajos kirá-
lyunk 1370-ben védelmébe fogadta Cattarót, annál is inkább, mert 1358 
óta a magyar uralom és protektorátus már az egész Dalmácia minden 
egyéb területére kiterjedt. A magyar protektorátus egyelőre csak névle-
ges (jogi természetű) maradt, mert Nagy Lajos nem rendelkezett elég nagy 
flottával ahhoz, hogy védelmét elég hatásossá tehette volna. így történt , 
hogy Vittore Pisano, a velencei hajóraj vezére a genovaiak adriai hajóraján 
aratott győzelme után 1378 augusztus 14.-én, vasárnap Cattaro városát 
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elfoglalta. Mivel Cat taro ekkor már magyar főhatóság alá tartozott, a 
magyar király pedig szövetségese volt a genovai köztársaságnak, Pisano 
Cattarot is ellenségnek tekintette és a védtelen várost nemcsak elfoglalta, 
de ki is rabolta. Három év múlva azután a torinoi békeszerződés Cattarot 
ismét visszaadta a magyar királynak. 

Adriai törekvéseink történetének e fontos korszakáról a legjobb össze-
foglaló tájékoztatást egy angol könyvben találjuk.1 T. G. Jackson angol 
mérnök a mult század nyolcvanas éveinek elején beutazta az Adria 
keleti partjait, ahol főként építészettörténeti tanulmányokat végzett. Útjá-
ról írott nagy munkájában azonban a bejárt vidék történetéről is meg 
emlékezett, miután nagyon gondosan átnézte nemcsak a középkori króni-
kákat és a könnyen hozzáférhető, XVII—XVIII századbeli irodalmi forrásokat, 
hanem sok helyütt kiterjesztette figyelmét az epigrafikus és levéltári 
anyagra is. A cattaroi öböl és Cattaro történetének igen könnyen áttekint-
hető vázlatát állította össze,2 amely annál inkább figyelemreméltó, mert 
Nagy Lajos korának történetírója, Pór Antal természetszerűleg sokkal 
többet foglalkozott Nagy Lajos itáliai politikájával, mint dalmáciai ügyei-
vel s ez utóbbiak között is Cattarónak a sorsa csak másodrendű fontos-
ságú volt. 

Jackson munkájában többnyire kiterjeszkedik a helynevek eredetére 
is; az ilyen kutatás közben tudvalevően vajmi könnyű hibákba esni, 
amelyek, ha helyre nem igazítják őket, rendesen tovább vándorolnak az 
illető helynek történeti irodalmában, egyik könyvből a másikba. 

Jackson kétségkívül helyesen értelmezi a Bocche di Cattaro elneve-
zést, amikor az öblöket egymással összekötő vizekről azt mondja, hogy „e 
keskeny csatornák azok a „bocca"-k vagy „szájak", amelyekről elnevezték az 
öblöt".3 

A ma is Le Catene néven ismert bocca elnevezéséről Jackson eze-
ket ír ja: 

The narrowest „bocca" is that at the entrance of the sea or laké of Perasto, known 
as „le catene", because defended by a chain in 1380 when Lewis of Hungary was defen-
ding Cattaro against the Venetians.4 

Magyarul: 
A legszűkebb „bocca" az, mely a perastói tenger vagy tó bejáratánál van; ez „le 

catene" néven ismeretes, mert egy lánc védelmezte 1380-ban, amikor Magyarországi Lajos-
nak Cattarot Velence ellen kellett védelmeznie. 

Ebben az értelmezésben már egy kis történelmi hiba van, amelyet 
nem csupán azért igazítunk helyre, hogy azoknak, akik tengerparti ural-

1 Dalmatia, the Quarnero and Istria. By T. G. Jackson, M. A., F. S. A. Oxford, 1887. 
I—III. k. 

2 I. m. III. k. XXII. és XXIII. fejezet. 
3 These narrow channels are the Bocche or mouths that give the name to the gulf. 

I. m. III. k. 18. 1. 
4 I. m. III. k. 31. I. 
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munk emlékei iránt érdeklődnek, rátereljük a figyelmét egy elég jelenté-
keny földrajzi név eredetére, hanem azért is, mert ezzel alkalmunk nyílik 
rámutatni tengerparti városaink XIV. századbeli védelmi rendszerének egyik 
részletére is. 

Jackson Luciusnak, a híres dalmát történetírónak egy megjegyzésére 
támaszkodik, amelyet idéz is a következő formában : 

Lewis had no navy capable of resisting that of Venice. „Tunc ad excludendum 
Venetae classis appulsum jussu Regio pluribus in Iocis ubi situs permittebat Catenae institu-
tae fuernat, quarum usus quamvis in disuetudinem abierit adhuc tamen loca nomen 
catenaram retinent, ut in sinu Rizonico nunc Culfo Catarensi dicto, Sibinicensi, aliisque 
in locis quos superfluum esset recensere. Lucio, de Regn. 1. v. c. i. p. 247.1 

Magyarul: 
Lajosnak nem volt olyan hajóraja, mely képes lett volna ellenállni Velence hajórajá-

nak. „Ekkor, hogy a velencei hajóraj betörését kizárják, a király parancsára több helyen, 
ahol a hely fekvése megengedte, láncokat alkalmaztak, amelyeknek használata ámbár 
kiment a szokásból, ezek a helyek még ma is megtartották a láncokról való elnevezést, 
mint például a risanoi öbölben, amelyet most cattarói öblözetnek neveznek s a sebeni-
coiban, valamint más helyeken, amelyeket fölösleges volna felsorolni. Lucius, De Regn. 
V. könyv, 1. fej. 247. 1. 

Luciusnak az a kiadása, mely éppen kezünknél van,2 újabb a Jackson 
által használt kiadásnál; mi a fentebb közölt idézetet a 239—240. lapon 
olvassuk s azt látjuk, hogy Jackson nem tekintette át ezt a különben 
elég terjedelmes fejezetet. Lucius a fentebb említett láncok készítését nem 
1380-ra teszi, mint Jackson, hanem egész világosan (és a történeti tények-
nek megfelelően) 1381 végére. Annak a bekezdésnek elején, amelyről itt 
szó van, említi, hogy 1381 aug. 15.-én Zárába megérkezett Jacobus de 
Radicich és Paulus de Georgiis levele Lajos király, a genovaiak és a 
velenceiek békekötéséről ;3 elmondja, hogy ugyanazon év szept. 15.-én 
Leonardus de Guarro, a genovai hajóraj kapitánya egész hajórajával haza-
ment a zárai kikötőből4 és ettől kezdve csend és nyugalom volt az Adriai-
tengeren. A risanói öbölnek lánccal való elzárása tehát már a torinói 
békekötés után történt, amikor az Adrián dúló nagy harcok már véget 
értek s amikor Cat taro ügyében az egyezség Nagy Lajos és Velence kö-
zött már létrejött. Tudjuk, hogy a torinói békeszerződés egyik pontja ép-
pen Cattaróra vonatkozott ; tudta ezt maga Lucius is, mert maga is elő-
adja, hogy a békeszerződés szerint a velenceiek kötelesek Cattaro városát 
(s itt a „Civitas Catarus" alatt nem csupán a város, hanem a hozzátar-

11. m. III. k. 31—32. 1. 
2 Joannis Lucii de Regno Dalmatiae et Croatiae libri sex. Editio noua atque emendata. 

M. D. CC. LVIII. Vindobonae. 
3 Lucius i. m. 239. 1.: „1381. die 15. Aug. venerunt Iadram litterae a nuntiis nostris 

vid. D. Iacobo de Radicich & D. Paulo de Georgiis de confirmatione pacis inter Dominum 
nostrum Regem, lanuen. & Venetos". stb. 

4 Ugyanott: „eodem (i. e. 1381) anno die 15. Sept. recessit D. Leonardus de Guarro 
Cap. armatae lanuen. cum sua armata a portu Iadrae, intentione repatriandi." 
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tozó autonom terület, tehát a cattaroi öböl nagy része is értendő) a zárai 
György fiának, Pálnak, a király vitézének á tadni ; Pál vitéznek továbbá 
joga volt a cattaroi várban talált muníciót felbecsülés után átvenni, ha az 
értékét megfizeti, vagy joguk volt a velenceieknek a munició értékét 
levonni abból a hétezer aranyból, amelyet a torinói szerződés szerint 
Velence abban az évben Magyarországnak tartozott fizetni.1 

Mivel a cattaroi lánc-húzás a genova-velencei tengeri háború lezajlása 
után történt meg, úgy tűnik fel a dolog, mintha ez nagyon megkésett 
intézkedés lett volna. Mindenesetre megérdemli érdeklődésünket az a kér-
dés, hogy vájjon e lánc-húzásnak nem volt-e egyéb rendeltetése is, mint 
amelyet Lucius neki tu la jdoní t? 

A kikötők bejáratának láncokkal való védelme ebben a korban, ami-
kor a hajók és a kikötők még kicsinyek voltak, általános szokás volt az 
Adrián. Bizonyosan tudjuk, hogy a kikötő elzárására láncot használtak 
például Zárában és Trauban is. Semmi esetre sem magyar találmány ez 
a lánccal való védekezés, mert már a cattaroi lánc előtt alkalmazták a 
magyarok ellenfelei, a velenceiek is. Például mikor Nagy Lajos nápolyi 
hadjárata után (1348) Velencétől visszakövetelte Dalmáciát, a velencei 
kormánytanács azonnal rendelkezett, hogy „Zárát azonnal szereljék föl, 
kivált a nagy láncot a kikötő elzárására tüstént készítsék el".2 Trau 1378.-i 
ostroma alkalmával, melyet Sabellicus és Caresinus nyomán nagyon részle-
tesen ír le Lucius, (ami nem is csoda, mert hiszen szülővárosának törté-
netében nagyjelentőségű, dicsőséges esemény volt ez az ostrom) szintén 
szerepelt a lánc-húzás mint kikötővédő művelet. A város védelmét maga 
a horvát-dalmát bán, Durazzoi Károly vezette, akinek nemcsak a trauiak 
és a magyarok állottak rendelkezésére, hanem a ligurok (azaz: a geno-
vaiak) sőt a környéken lakó „horvátok vagy oláhok is", akiket a bán a 
város védelmében való részvételre kényszerített. A védelemnek minden 
módját alkalmazták i t t : a szárazföldi oldalról falakat emeltek, a kikötő 
egyik bejáratát kővel rakott hajók elsülyesztése útján járhatatlanná tették, 
másik bejáratát pedig, amely nem volt eléggé védve, lánccal elzárták.3 

Dalmáciának, nem említve a szigetek kikötőit, akkoriban hat kikötője 
volt a szárazföld par t j án : Zára, Trau, Sebenico, Spalato, Ragusa és Cat-
taro . Érdekes, hogy Lucius, aki a genova-velencei tengeri hadjárat alkal-
mából leírja mind a hat kikötőt, nemcsak hogy nem említi a cattaroi öböl-
ben a Catenákat, amelyek akkor nem voltak még meg, hanem nem is 
tart ja szükségesnek a kikötő megerősítését. Cattarónak, úgymond, nincs 

1 „Pro restitutione Civitatis Catari conventum ut traderetur in manus Pauli de 
Georgio de Iadra, Regii militis, de munitionibus autem quae intra castrum reperiebantur, 
quae Paulus retinere voluerit, eius extimationem Venetis solvi debere vei detrahi de 7. 
mill. ducatis eodem anno a Venetis solvendis." Lucius, i. m. 239. 1. 

2 Pór Antal, Nagy Lajos, Budapest, 1892. — 204. 1. 
3 „Ligures Banum ad perficiendas munitiones coeptas juverunt, & ut alias aliis in 

locis opportunis excitaret auctores fuerunt (quarum vestigia adhuc supersunt) fauces enim 
portus validioribus operibus coarctatas reliquam Cathena clauserunt." Lucius i. m. 235. 1. 
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ugyan megerősített kikötője, de nagyon hosszú az öble, körülbelül tizen-
nyolcezer lépés; itt tehát könnyű dolog idején értesülni egy hajóraj érke-
zéséről és mivel az öbölnek a torka több helyen nagyon szűk, a cattarói 
öbölben a barátságos hajórajt könnyű megvédelmezni és az ellenséges 
hajórajt elűzni.1 Lucius művének ugyan-e fejezetében azonban a zárai ki-
kötőről is megemlékezve már megemlíti, hogy e tágas és védekezésre 
alkalmas kikötő lánccal volt elzárva. 

Hogyan történhetett tehát, hogy a cattarói öböl bejáratát mégis el-
zárták ? 

Akkoriban a parti városok közül csak Zára és Ragusa volt jól meg-
erősítve. A többiek örökös félelemben éltek és nem csupán a velenceiek-
től, hanem a környék apró zsarnokaitól és a kalózoktól is gyakran kellett 
remegniök. A veszedelem napjaiban mindig gondoltak Magyarországra, 
mely őket már annyiszor megvédelmezte és segítségkérő leveleikkel gyak-
ran ostromolták a magyar királyt. Ilyenkor többnyire intelmet is kaptak, 
hogy erősítsék meg városukat. A genova-velencei háború előtt ezt Lajos 
király egyenesen meg is parancsolta. Mivel azonban az olaszországi had-
járat a magyar államkincstárat nagyon igénybevette s a király adószedői 
elvitték a vámok és a harmincad jövedelmét a dalmát városokból, nem 
igen volt miből fedezni az erődítések költségeit.2 Miután a torinói béke-
kötés megtörtént, nem volt többé nagy szüksége a királynak a dalmáciai 
vám- és harmincad-jövedelemre, (annál kevésbé, mert Velence a szerző-
désben évi hétezer arany fizetésére kötelezte magát) — meg volt a pénz-
ügyi lehetőség arra, hogy a király által már előbb elrendelt általános 
erődítést a dalmát városok megkezdjék. 

Ami Cattarot illeti: a város a lánc-húzásra egyenesen kötelezve is 
volt. A torinói békeszerződés egyik pontja ugyanis úgy szólt, hogy „a 
velenceiek gályái ne mehessenek be egyetlen olyan királyi kikötőbe se, 
amely lánccal van elzárva".8 A kikötő-lánc volt tehát a velencei hadi-
hajókra nézve tilalmas kikötőknek ismertető jele. 

A békeszerződés csak a „triremiseket", e hadicélokra is alkalmas nagy 
gályákat zárta ki a láncos kikötőkből, — ami különböző feltevésekre 
adhat alkalmat. Nevezetesen arra következtethetünk belőle, hogy maga a 
lánc korántsem nyújtott a kikötőnek biztos védelmet, mert különben nem 
kellett volna a békeszerződésbe belefoglalni azt a tilalmat, hogy a triremi-

1 „Catharum, quamvis portum munitum non haberet, tamen ex longitudine sinus, qui 
per 18. mii. pass. protenditur facile adventus Classis praenosci, & ob angustias faucium 
pluribus in locis amica tutari, inimica vero repelli poterat." Lucius i. m. 232. 1. 

2 (Civitates). . . „fere apertae reperirentur, & quamvis jussu Regis muniri coepissent, 
tamen ob brevitatem temporis, & quia Rex praecipuos reditus Duanae et Trigesimae Civi-
bus abstulerat, suaeque Camerae Salis junxerat, ob inopiam infirmis muris obducebantur; 
eoque in perpetuo metu versantes a Bano per vices supplementa militum accipiebant." 
Lucius, i. m. 232. 1. 

3 „Venetorum triremes ingredi non possent aliquem portum Regium cathena clausum." 
Lucius i. m. 239. 1. 
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sek ne mehessenek be a láncos kikötőkbe. Másrészt ha a nem-triremis, 
azaz kisebb hajók a lánc ellenére is ki-be járhattak a kikötőkbe (mert 
hiszen nem voltak ettől a békeszerződésben eltiltva), akkor a kikötőt védő 
lánc alkalmasint könnyen eltávolítható és ismét kifeszíthető szerszám lehe-
tett, amely ennélfogva sokkal alkalmasabb lehetett vámsorompónak, mint 
erődítési eszköznek. Hatásos és jólkezelhető vámsorompóra pedig a cat-
taroi öbölben annál nagyobb szükség volt, mert Velencének a Balkán 
félsziget belsejébe irányuló kereskedelmi forgalmát abban az időben jó-
részt Cattaron át bonyolították le. 
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francia hadiflotta, melynek harci értéke a németével vetekedik s a 
kiadása meghaladja a 400 millió koronát, a most folyó világháború-

ban szinte szégyenletesnek mondható szerepet játszik. Az Adrián való 
céltalan és eredménytelen, sőt veszteséges kalandozásai, a Dardanellák 
előtt való tüntetése, az Óceánon hírlett csekély jelentőségű szereplése 
egyáltalán nem állanak arányban azzal az erőkifejtéssel, amelyet a francia 
nemzet flottájára áldozott, sem azzal a hatalmas harci értékkel, melyet 
ez a flotta képvisel. A francia flottának mai szereplése a külföldi tengerész-
körök figyelmét nem ok nélkül irányította tehát a francia tengerészetnek 
a helyzetére és történelmi fejlődésére. 

Az észak-amerikai „Schipping Illustrated" érdekes cikket közöl erről, 
melyben sok része lehet valamely angol tengerésztisztnek is. 

A szerző mindenekelőtt történelmi visszapillantást vet a francia hadi-
tengerészet múltjára, ahol megtaláljuk azoknak a híres tengernagyoknak 
a nevét, akikről a francia flotta hajói el vannak keresztelve; majd rámutat 
a tengerészet hiányaira és arra, hogy évek mulasztását miképpen lehetne 
jóvátenni. 

A cikk ezután a jelenlegi haditengerészetről beszél, főképpen annak 
újjászervezéséről, melynek kapcsán keserűen kifakad a belpolitika ellen, 
mely előidézte III. Napóleon haditengerészetének hanyatlását. 

A kelták, teutonok, ibériaiak és egyéb földközi tengeri népek, a 
francia nép ősei, mind tengerészek voltak. A normannok soká első helyen 
álltak a tengerészet történetében és Rouen, Dieppe, Fécamp jó hangzású 
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nevek e tekintetben. Mikoriban Normandia angol jogar alatt élt, az ellen-
séges bretonok éreztették hatalmukat a vízen és az örökös csatározásban 
fejlődött a jövő lelke, mely a dieppei tengerészeket a Congóba vezette, 
míg a jelen korban a „normannok" a szárazföldet többre becsülik a 
tengernél. 

A Provence tengerészete a barbár kalózokkal való harcokból fejlődött 
ki és Suffren, a dicső tengernagy, aki a 18. században megtisztította a 
tengereket a kelet-indiai „kereskedőkétől , provencei ember volt. 

Franciaországnak a Valois-k és Bourbonok alatt Angliával folytatott 
küzdelmei idejében a normannok nagy haszonnal űzték a kalózkodást, 
míg a bretonok, akik nem voltak erőszakoskodók, becsületesen engedel-
meskedtek vezéreiknek és a francia királynak. Anna, Bretagne hercegnője, 
ki egymásután két francia királynak volt a felesége, szenvedélyesen sze-
rette a tengert. Saját költségén megépíttette és felszereltette a „La belle 
Cordeliére" hajót, a kor legnagyobb hadihajóját és parancsnokul megtevén 
Hervé de Primoquet-t, húsz kisebb hajóval útnak indíttatta azt egy körül-
belül hatvan hajóból álló angol hajóhad ellen, de három ellenséges hajó 
elsülyesztése után megsérült és kigyulladt. A legénység menekült, de 
Hervé de Primoquet a hajón veszett el. Anna királynő azután meghalt, 
talán nagy hadihajója pusztulása miatt való bánatában. Halála után a 
francia tengeri haderő hanyatlani kezdett és nem tudták újjászervezni a 
francia királyok által Itália birtokáért folytatott küzdelmek idejében sem. 

Azután Richelieu következett, aki törekedett a tengeri uralomra s 
politikai végrendeletében a francia kereskedelmi tengerészet erősítését 
ajánlotta. XIV. Lajos alatt a francia tengerészet vetélkedett az angollal 
és főképpen a hollandiai tengerészet hanyatlása után Duquesne és Pour-
ville jó nevet hagytak maguk után. 

Az angol Albemarle és Russel sokat tet tek a legyőzetés iránt, de XII. 
Lajos alatt Franciaország megint elsőrangú tengeri hatalom volt. A francia 
hajók jobb készítményűek voltak s legénységük is jobb volt az angolénál, 
azonban a francia tengerészet vezetősége a haszonlesés fészkévé vált 
annyira, hogy a hajóhad parancsnoksága nemes családok egyedárúsága 
volt, mely körülmény menthetetlenül vitte azt a romlás felé. 

XVI. Lajos alatt mégis érvényesült a francia hajók jobb minősége 
úgy, hogy azt lehet mondani, hogy az amerikai szabadságharc sikereiben 
része volt a francia haditengerészetnek is, melyet különben Choiseul-
Praslui herceg szervezett újjá. 

Míg a francia De Grasse az angol tengernaggyal, Hood-al küzdött 
a Nyugat-Indiákon, Soffren megverte az angolokat az indiai oceánon. 
Meg kell jegyeznünk, hogy ebben a korban az angol haditengerészet nem 
volt jól szervezve s ámbár a francia hajóhad Yorktownba kényszerítette 
Cornwallis tengernagyot, Anglia megtarthatta Nyugat-Indiát, Rodney tenger-
nagy jelentős győzelmet aratván De Grasse hajóhadán Les Saintes mellett. 
Míg a számbeli túlsúly a franciáknak kedvezett, elbizakodottságuk végze-
tes hanyatlást szült. 
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Az „ancien regime" idejében a francia haditengerészet királypárti és 
katholikus volt; amint kitört a forradalom, az összes tisztek kiléptek a 
tengerészet kötelékéből és mint a legtöbb kivándorló, Angliába menekül-
tek. Végre is a köztársaságnak altiszteket kellett tengernagyokul meg-
tennie, kik nagyon megfelelhettek előbbi kötelességeiknek, de semmi 
esetre sem vezethették egy vagy több hajóhad gyakorlatait, hadműveleteit. 
A hadiállapot lehetetlenné tevén különben is a tengeri műveleteket, a 
haditengerészet egészen aláhanyatlott. A köztársaság tengeri hadereje csak 
arra volt hivatva, hogy esetleg nemesen megsemmisüljön. Elérkezett 
Trafalgarhoz, ahol Nelson összetörte a francia flottát. I. Napóleon tűrte, 
hogy a haditengerészet ezek után is előbbi állapotában maradjon. Nagy-
szerű gyarmatpolitikát kezdett, ami Angliát hasonló tevékenységre kész-
tette. Még is volt ebben a korszakban egy-két apróbb diadala a francia 
haditengerészetnek; Bouvet, Bruix, Livois, Dupetit-Thouars nevei a meg-
említésre méltók. 

A Bourbonok visszajövetelével a kivándorolt tengerésztisztek nagy-
része is visszatért a szolgálatba, de az ország annyira kimerült volt, hogy 
a tengerészet helyreállításáról nem lehetett szó. A francia tengerészeinek 
csak a navarini ütközetben volt része, mely megakadályozott bizonyos 
török törekvéseket; ebbe az időbe esnek Dumont d'Urville felfedező útjai 
és az ausztráliai gyarmatosítások. 

Algírnak 1830-ban történt megszerzése a barbár kalózkodásnak vetett 
véget. 

A francia haderő együttműködött az angollal a Balti- és Fekete-
tengereken a krimi háború idejében. III. Napóleon uralma is újjászületést 
jelentett; Ducos vezetése alatt, kinek a híres hajómérnök Dupui de Lomé 
volt a segítőtársa, elsőrangú tengeri erővé vált, felemelkedvén a technikai 
újításokig, midőn is a fábólkészült hadihajó eljutott a vaspáncélos hadi-
hajó fokozatáig. 

A franciák, akik elsők voltak a tudományos és gyakorlati elveknek 
a tengerészetnél való felhasználásánál, a páncél alkalmazásánál, elsők 
voltak a tengeralattjárók fejlesztésénél is. A francia szellem megmutatta 
magát a hajók alkotásánál, de meg kell jegyezni, hogy egy nemzet sem 
csalódott annyit a hajók tartóssága tekintetében, mert a tudományok, 
elvek és azok gyakorlati alkalmazása között soha sem volt összhang. 
Megjegyezhetjük, hogy míg ez egyfelől az újítások sikerétől függ, más-
felől a kezdők sorsa szokott lenni: aki útat vág az erdőben, megsérti 
magát, aki meg a járt úton halad, ritkán találkozik veszéllyel. 

1870-ben a német-francia háború a francia haditengerészetet jó álla-
potban találta, de miután a németeknek nem volt hajóhaduk, a franciák 
a hajóágyúkat a szárazon használták, ugyanúgy a legénységet is. 

A háború után a hajóhad megmaradt használható állapotában. Tunis 
elfoglalása és Itáliával való rossz viszony idejében Franciaország indíttatva 
érezte magát az újításokra Itáliával szemben délen, Angolországgal szem-
ben északon. Ebben az időben érezte a hanyatlás súlyát, melyet a köz-
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társasági kormánynak köszönhetett. Az elv, mely a haditengerészetnél 
uralkodott, ellentétben állott a hadászat elveivel. 

A politikai befolyások a tengerészet nagy megrendeléseinél érvé-
nyesültek. 

Nem a vezetőség által ajánlott építési tervezet volt az irányadó, ha-
nem a parlament által nemcsak elfogadott, de a nagy ipari cégekkel 
megbeszélt tervezet. 

Ez a végzetes rendszer az összhangzó vezetés hiányának következ-
ménye volt, midőn senki sem törődött a másikkal, mindenki a saját szám-
lájára dolgozott a nemzet pénzügyi és tengerészeti érdekei rovására. 
Hihetetlen ellentétek voltak a hajó-építők és a hajó-tüzérség között, továbbá 
a hadihajó-mérnökök között . A francia tengerészet szervezése a ziláltság 
képét mutatta, rettenetes véletlenek, mint a Jéna és Liberté páncélosok 
felrobbanása jellemezték az állam lőporszállítóinak megbízhatóságát. Azokat 
a tengernagyokat, akik erről a kérdésről nyiltan beszéltek, azonnal el-
mozdították. 

Miközben ez a lehetetlen rendszer uralkodott, a hajóhadra többet 
költöttek, mint amennyit az megért. 

A hanyatlás egy érdekes oka még az a körülmény, hogy a tenger-
nagyi fok elérése oly nehéz volt, hogy legfeljebb hosszú életkor mellett 
sikerült, midőn az illető már a nyugdíjaztatáshoz is közel volt. 

Mintegy önmagától alakult ki a törekvés a hadikészültség olcsóbbá 
tételére, a határtalan bizalom a tengeralattjárók iránt, mely a jeune école-t 
jellemzi, amiről cikkünk azonban nem beszél. Ezt a törekvést mindenesetre 
el kell ismernünk. 

1907-ben Franciaország a tengeri hatalmak sorában Japán után követ-
kezett, mely előretört. Dacára a sok milliónak, a tengerészet nem tudott 
egyebet felmutatni, mint régiesen felszerelt hajókat, rossz lőszert, rossz 
arzenálokat és nagy kedvetlenséget a szolgálatban. Ezeket az állapotokat 
súlyosbították a vizsgák körüli nagy visszaélések, melyek folytán nem 
lettek tisztek a rendes, bár nem magas képzettségű, de nagy ügyességgel 
és gyakorlattal bíró emberek. 

Azonban úgy látszik, hogy a Libertén történt robbanás óta gyökeres 
átalakítás van mégis folyamatban. 

Egyidejűleg Oroszország is nagy erőfeszítéseket tesz tengerészete fej-
lesztésére. 

Az angol-francia-orosz entente ideje óta Franciaországnak jutott a 
Földközi-tengeren a felügyelet és e feladatának, mely megkönnyíti munká-
ját a másik két tengeren, a francia hajóhad teljesen meg is felel. Az 
arzenálokban is megrövidül az építés ideje; míg azelőtt 5—6 évig épí-
tettek egy hajót, ma egy 23.000 tonnás dreadnoughtnak is elég 32 hónap, 
sőt a magánhajógyárak ezt a határidőt 27 hóra is leszállítják. 

A tengeren is változás történt, a hajóparancsnokságok feltétlenül 
illetékes kezekbe jutottak, hosszú távolságú rendes lőgyakorlatok tartat-
nak, bármilyen időjárás mellett. 
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A haladás egyik oka az angol mintára szervezett Tengerészeti-Tanács. 
A Conseil Superieur-t a Conseil d'Amirante segíti munkájában, melynek 
végrehajtó hatásköre van, továbbá négy tengernagyi tisztje, kik a minisz-
tériumot is segítik munkájokkal. E tanács fejének hatásköre hasonló az 
angol admirálitás első lordjáéhoz; egy másik tengernagy a személyi ügyek-
kel foglalkozik, a harmadik a hajóépítésre ügyel, a negyedik a tengeré-
szeti miniszter segédje, ki résztvesz a tanács hetenkénti összejövetelén. 

A tényleges francia hadiflotta ma a következő egységekből áll: 
41 dreadnought (12 építés alatt), 18 pre-dreadnought, 20 páncélos és 

egyéb cirkáló, 11 könnyű cirkáló, 84 torpedó-vadász, 153 torpedóhajó, 
70 tengeralattjáró, összesen 64.000 emberrel. 

A sorhajóhad a Földközi-tengeren van, a La Manche és Biscayai-öböl 
torpedóvadászok és tengeralattjárók által van védve. 

A legénységet négy évre sorozzák, 50 éves koráig tartalékban van. 
A behajózott tisztek két osztályba soroztainak: hajó és gépésztisztek, 

de az illetékes körök komolyan fel akarnak hagyni ezzel a rendszerrel, 
mely két különböző tisztikart helyez a hajókra s az a törekvés jut újabban 
érvényre, hogy a hajókon minden igényt kielégítő egységes tisztikar legyen, 
mert csak így remélheti a francia haditengerészet céltudatos fejlesztését. 

/ 
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TENGERKUTATÁS. 

GRUND ALFRÉD DR. + 

Áprilisban a Magyar Adria Egyesület tengerkutató második expedíciója 
Őfelsége Najade hajójával Gravosa kikötőjében pihent meg. Ott, kedves hajója 
mellett találkoztam vele utoljára. Ma nekrológot írok róla. Róla, akiről úgy 
látszott, mintha arra lenne teremtve, hogy bibliai kort érjen. A magyar föld 

védelmében Temeskubinnál november 11.-én 
homlokon találva esett el. 

A prágai német egyetem földrajzi tan-
széke nyilvános rendes tanárát, az oceano-
gráfiai tudomány egyik legkiválóbb és leglel-
kesebb munkását, egyesületünk egyik nagyra-
becsült levelezőtagját, Tengerkutató Bizott-
ságunk pedig legjobb tanácsadóját vesztette 
el benne. Kora elmúlása fiatal özvegyét és 
három kis gyermekét döntötte mély gyászba. 

Grund született talentum volt s mint ilyen, 
aránylag igen fiatalon ért célhoz. Született a 
Prága melletti Smichovban 1875-ben. Egyetemi 
tanulmányait 1894—1899- ig Bécsben végezte 
s kezdetben történelemmel foglalkozott. Nagy-
nevű mestere Penck professzor hatására azon-

ban csakhamar átpártolt a geográfiához, de első alkotásaiban még erősen 
meglátszik históriai előtanulmányainak a nyoma. A bécsi egyetemen 1904-ben 
lett magántanár, de három évvel később, mint rendkívüli tanár Berlinbe került. 
Ott, mint Drygalski utódja az Institut für Meereskunde oceanográfiai osztályá-
nak vezetője lett. A prágai német egyetem tanszékére 1910-ben nevezték ki. 
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Sokoldalú tudományos tevékenysége főképp három irányban haladt. Előbb 
a települési földrajz terén fejtett ki élénk munkásságot, amely a históriai geo-
gráfiát egészen új mederbe terelte. Még nagyobb jelentőséggel bírnak Karszt-
tanulmányai, amelyek már maguk is elévülhetlenül vésték volna be nevét a 
geográfia annaleszeibe. A Karszt és a Dinári Alpok hidrográfiai és morfológiai 
viszonyairól írott tanulmányai klasszikus alkotások. E nehéz témával, mellyel 
kapcsolatban az Adria medencéjének fejlődéstörténetét is megírta, szeretettel 
foglalkozott mindvégig, jóllehet munkás életének utolsó éveiben főképpen az 
oceanográfiai kutatások domináltak. 

Az oceanográfia iránti közelebbi érdeklődése Berlinben ébredt föl, ahol 
ez különben állásával is járt. Már Prágában volt, mikor a bécsi Adria-egyesület 
az olasz-osztrák Adriakutató bizottságot megteremtette s az osztrák hidrográfiai 
kutatások vezetésére sikerült őt megnyerni. Grund nemcsak nevét kölcsönözte 
oda, hanem valóban vezetője és éltető szelleme lett az osztrák expedícióknak. 
Semmit sem túlozunk azzal a kijelentéssel, hogy az osztrák kutatások sikerei-
ben a legnagyobbrész Grundot illeti meg. A „Najade" mind a tizenkét útján 
résztvett s az anyag túlnyomó részét egymaga dolgozta fel. Sajnos, a végső 
következtetések levonásában megakadályozta őt az ellenséges golyó. 

Oceanográfiai munkásságához sorolhatjuk még Efezus és Miletosz partjain 
végzett tanulmányait is, amelyek a parteltolódással foglalkoznak. Egyéb mun-
kái közül még csupán az Atlasz-folyó völgyeiről írt értekezését, algiri meg-
figyeléseit és néprajzi dolgozatait emeljük ki, amelyek mind sokol lalúságáról 
tesznek tanúbizonyságot. 

Mint embert a páratlan szerénység és megnyerő modor, a tudóst pedig a 
mélyenjáró, de sohasem kicsinyeskedő alaposságon és éleslátáson kívül hihe-
tetlen munkaerő és energia jellemezte. A tizedik osztrák expedíción óriási 
viharban tizennyolc órán keresztül láttam őt villamos felvonójával dolgozni s 
ebben volt sikereinek egyik titka. Munkaközben pihenést nem ismert. Midőn 
viharverte hajónkat az imbatto Brindisi alól Teodóba űzte vissza, nem csábí-
tották őt a Bocche elragadó szépségei, — bár ezeknek nem volt nálánál meg-
értőbb bámulója. Két napi jól megérdemelt pihenőnk alatt a mólóra sem lé-
pett, hanem az albán s az olasz partok mellett gyűjtött anyagon dolgozott. Csak 
ez a szorgalom és munkakedv tette lehetővé, hogy amint az osztrák expedíció 
Triesztben révbe tért, a hidrográfiai eredmények már publikálásra készen állottak. 

Utolsó találkozásunkkor, az Ombla forrásához tett kirándulása előtt tanít-
ványai körében láttam. A tiszteletteljes szeretet és ragaszkodás, mellyel körül-
vették, mindennél jobban jellemzik őt, mint tanárt. 

Egy golyó mind ennek véget vetett. Utána olyan ür támadt, aminek betöl-
tésére sokáig nem lesz mód. Grund Alfréd a becsület mezején vérzett el, neve 
élni fog munkáiban, emlékét szeretettel őrzik barátai és tanítványai. A kék 
Adria fodros hullámai a Pomo magányos szikláitól az otrantói szorosig, a 
Karszt fenségesen zord sziklái Grund nevét fogják mindenkor emlékünkbe 
hozn i. Leidenfrost Gyula. 
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A horvát Adriakutatás eredményei. 

A horvát országos kormány és a zágrábi délszláv akadémia az ígéreteknél 
többre becsülik a tetteket s ez az oka annak is, hogy a horvát Adriakutatás 
eredményei megelőzték megjelenésben a magyar kiadványokat. Versengés nincs 
köztünk s ha e sorokat a keserűség diktálja, az nem ellenük irányul. A mi 
szakembereinkre mindenesetre előnyös, ha adataikat összehasonlíthatják. Ben-
nünket az bánt, hogy a magyar tudományosságnak mindig hátul kell kullognia 
s hogy míg a horvát kutatásokat a báni kormány és a délszláv akadémia tetemes 
összegekkel, hajóátengedéssel stb. segélyezik, addig a magyar Adriakutatás ígérete-
ken kívül egyebet még nem kapott. A mostani idők, tudjuk, rekriminációkra nem 
alkalmasak s ez a pár sor nem is indult annak, de tollúnk annyira megszokta 
már e bántó ellentéteket szembeállítani, mihelyt a magyar és horvát tenger-
kutatást párhuzamba hozzuk. Körülöttünk most tombol a vihar s talán azok 
előtt, akiktől az ellentétek megszüntetése függ, a ma és holnap száguldó ese-
ményeiből világosabb lesz a tenger mérhetetlen jelentősége. Ha Oroszország 
nyugati partját óceán mosná, ma nyugodtan kutathatnánk a tengert s áramlás-
kutató üvegpostáink helyén nem kerengnének úszó aknák. A világháború sok-
féle tanulsága között bizonyára ott fog szerepelni a tenger szerepének felis-
merése s ez maga után vonja már a többit. Tehát remélhetünk, aminthogy 

ma minden orvoslást a nagy küzdelem befejezése után várunk. 
* * * 

A horvát Adriakutatás eddigi eredményei s előzetes jelentései a zágrábi 
délszláv akadémiának az országos kormánytól támogatott Prirodoslovna isztra-
zsivanja Hrvatszke i Szlavonije című folyóiratában jelentek meg. E folyóirat 
múlt évi második füzetét „Izvjestaji o 1. i 2. Naucsnom isztrazsivanju Jadransz-
koga Mora God. 1913." címmel teljesen az a két első tengerkutató út közle-
ményei töltik meg. 

A bevezetést: Opisz provoga i drugoga putovanja (11 kartom) címen 
dr. Senoa Milán közli. Ebben találjuk a horvát kutatások létrejövetelének tör-
ténetét s a két út leírását. A bukkarii tengerészeti iskola hajója, a „Vila Vele-
bita" 1913 augusztus 25.-én indult el első tudományos útjára. Fedélzetén a 
tudományos személyzetet Gavazzi Artúr dr., Senoa Milán dr. egyetemi tanárok 
és asszisztenseik Bacsics és Accurti bölcsészethallgatók, mint vegyészek, továbbá, 
mint biológusok Car Lázár dr., Hadzsi dr. zoológusok és Vouk dr. botanikus 
alkották. Az első út szeptember 3.-án végződött, de a második már valamivel 
rövidebb volt: november 16.-ától 24.-éig tartott. A második úton, mint kémikus: 
Sándor Ferenc dr. egyetemi tanár, mint bakteriológus pedig Gutschy dr. vett 
részt. Az első úton 34, a másodikon pedig 42 állomást tartottak, mivel az 
utóbbin a 11. és a 23. állomást megismételték s a Barbato csatornában is 
tartottak megfigyelő állomást. Mint egy előbbi ismertetésünkben már említet-
tük, a horvátok az állomások jelzésében eltérnek az olasz-osztrák egyezménytől. 
Felszíni állomásuk egyáltalán nincs, elsőrendű állomásnak pedig a 24 órás 
megfigyeléseket tekintik. 

A füzet két részre oszlik: hidrográfiai és biológiai eredményekre. A hidro-
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gráfiai részt Gavazzi Odnosi temperature című jelentése vezeti be a hő-
mérsékleti viszonyokról, míg utána Sándor dr. Kemijszka isztrazsivanja címmel 
a klór- és oxigén tartalomra vonatkozó vizsgálatok általános eredményeit szűri 
le. A két út meteorológiai és hidrográfiai táblázatai a füzet végén találhatók. 

A biológiai rész két értekezést közöl. Az elsőt Car és Hadzsi írták és ez 
Biologijszka opazsanja címmel és tizenkét táblázattal jelent meg. E dolgozat a 
két kutató út planktológiai gyűjtéseit ismerteti s a zágrábi akadémia Izvjesca 
o raszpravama mat. prir razr. című folyóiratában a táblázatok nélkül Biologische 
Beobachtungen címen németül is megjelent. A táblázatok a plankton-zsákmány-
nak az osztrákokéhoz hasonló leltárát adják. 

A horvát bizottság biológiai felszereléséből az első úton a Nansen-féle 
záróháló még hiányzott és ezt egy Hensen-fé\e hálóval eszközölt igen primitív 
módszerrel igyekeztek pótolni. Biológiai állomást fenékhalászattal egybekötve 
a két út alatt mindössze tíz helyen tartottak.1 

Az expedíció botanikusa Voak dr. 0 isztrazsivanju fitobentosa u Kvarnerszkom 
Zavalju című értekezésében a két első úton gyűjtött algákat sorolja lelőhelyek 
szerint. A közölt leltár, mely mélységi adatokat is tartalmaz, szorgalmas gyűj-
tésre vall. Vouk dr. nincs megelégedve Lorenznek az algák mélységi eloszlására 
vonatkozó felosztásával s új tájékok felállításával igyekszik az általános viszo-
nyokat feltüntetni. 

A horvát bizottság felszerelése jóval mögötte marad a magyar expedícióké-
nak, de munkaterületük is kisebb, tehát feladatuk kevesebb eszközzel is elvé-
gezhető. Készséggel ismerjük el, hogy a feladat megoldása az első út csak 
előzetesnek tekinthető rövid jelentései alapján már eleve is teljesen sikeresnek 
ígérkezik. Az első két úttal a horvát kutatók derék és lelkiismeretes munkát 
végeztek és sok becses adattal pótolták a Quarnero természeti viszonyaira 
vonatkozó hézagos ismereteinket. 

HADITENGERÉSZET. 

A Dardanellák ostroma. 

A német admiralitásnak Anglia ellen február 18.-ára bejelentett blokádjá-
val szinte egyidőben, február 19.-én nagy erővel megkezdte az egyesült angol-
francia flotta a Dardanellák bejárati erődeinek a bombázását, már a2 e lső 
napon 8 0 0 — 1 0 0 0 lövést adtak le a hajók a védőművekre, de igen kevés ered-
ménnyel. Pedig azok a külső erődítmények, amelyek körül folyik az eddigi elkesere-
dett küzdelem, Törökország legrégibb védőmüvei közé tartoznak, amelyeknek azonnali 
leküzdésével már eleve számolt a török hadvezetőség. A tengerszorosok tulajdon-
képpeni védelmi vonala természetesen nem kívül van, ahol a nyílt tenger az 
ellenségnek szabad mozgást biztosít és így a képzelhető legkedvezőbb előfel-
tételek mellett támadhat, hanem sokkal beljebb, ahol a tengerszoros keskenyebb 
és ahol a nehezebb viziút megfosztja a hajókat a szabad mozgástól és kényszeríti 

1 Bővebben 1. Leiden/rost Gyula ismertetését: Állattani Közlemények (Természettudo-
mányi Társulat kiadása) 1914. p. 205. 
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őket, hogy keskeny ütegekkel és aknákkal védett szorosban mozogjanak. Ebbe a tulaj-
donképpeni védelmi körzetbe mindeddig senki sem nyomult be. Mindaz, ami eddig tör-
tént, a Dardanellák tulajdonképpeni védelmét a legcsekélyebb mértékben sem érinti. 
Limpusz tengernagy, aki a háború kitöréséig Konstantinápolyban a török tenge-
részet tanácsadója volt, elutazása előtt a Dardanellák védelmének minden titkát 
kikémlelte. A török hadvezetőség ennek tudatában német tüzértisztek segítségével új 
védelmi tervet dolgozott ki s a haditörténelem kétezer éve óta a Dardanellák 
sohasem voltak úgy felszerelve és oly elszántan védelmezve, mint most. Külön-
ben maguk az angol hajózási körök sem sok reményt fűznek ahoz, hogy a 
Dardanellák bombázása egyhamar meghozná a kívánt eredményt s Oroszország 
— a Nagy Péter cár végrendeletének megvalósulásaként — birtokába vehetné 
a tengerszorosokat és Konstantinápolyt, amivel könnyen úrrá lehetne a Föld-
közi tengeren, az angol-francia tengeri uralom megérdemelt csúfságára. Az 
angolok megérthetetlen elvakultságukban mindenáron ki akarják erőszakolni a 
Dardanellák elfoglalását s hogy orosz szövetségeseiknek kikaparják a geszte-
nyét, nagy erőt összpontosítottak az ostromhoz. 

Az egyesült angol-francia flotta hajói Tenedos szigete körül gyülekeznek. 
A flotta hadműveleti alapja Lemnos szigetének kikötője, ott van a megfigyelő 
állomás és a szikratávíró. Az angol nagy csatahajók közül Lemnos szigete kö-
rül tartózkodik a „Queen Elisabeth" dreadnought, a leghatalmasabb angol hadi-
hajó, amely a legmodernebb ágyúkkal van fölszerelve. Az eddigi közlések sze-
rint a következő nagyobb hadihajók vesznek részt az ostromban (a kisebb cir-
kálók, torpedózuzóhajók és naszádok, aknaszedőhajók, tengeralattjáró naszádok, 
melyek a csatázó flotta rendes kísérői, nincsenek kimutatva, de a számuk lehet 
40—50). 

Az angol flottából: 
A Queen Elisabeth superdreadnought még csak két hónapja, hogy elkészült, 

29.000 tonnás, 25 csomós, tüzérsége pedig 8 darab 38" 1, 16 darab 15"2, 12 
darab 7'6 (köztük négy darab léghajó ellen szolgáló) és négy darab 4—7 
cm.-es gyorstüzelő ágyúból áll. A hajónak 9 darab 53 cm.-es torpedókilövő-
csőve és 1250 főnyi legénysége van. A nagy páncélost 58.000 lóerejű turbinák 
hajtják. 

Az Agamemnon predreadnought 1906-ban épült, 16750 tonnás, 19 tengeri-
mérföld sebességgel, tüzérsége 4 darab 30'5, 10 darab 23'4, 24 darab 7'6 és 
2 darab 4"7 cm-es gyorstüzelő ágyúból, személyzete pedig 860 emberből áll. 
Ez a csatahajó közvetlen az első dreadnought előtt épült és a beérkezett jelen-
tések szerint a Dardanellák előtti harcokban súlyos sérüléseket szenvedett. 

Az Albion, Canopus, Óceán és Vengeance 1898-ban épült 13.150 tonnás 
csatahajók 19 tengerimérföld sebességgel, egyenkint 4 darab 30'5 cm-es, 12 
darab 15 cm-es, 10 drb 7*6 cm-es és 6 darab 4'7 cm-es ágyúval, 700—750 
főből álló legénységgel. 

A Triumph és Swi/tsure másodosztályú csatahajók 12.000 tonnás, 1903-ban 
épült, 20 tengerimérföld sebességgel, tüzérségük 4 darab 25'4, 14 darab 19, 
14 darab 7'6 és 4 darab 5'7 cm-es gyorstüzelő ágyúból, legénységük pedig 
700 főből áll. 
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Az Irresistible harmadosztályú csatahajó 1898-ban épült. 15.250 tonnás, 
18 csomós, tüzérsége 4 darab 30'5, 12 darab 15, 16 darab 7"6 és 2 darab 
4'7 cm-es gyorstüzelő ágyúból, legénysége pedig 750 főből áll. 

A Defence 4.800 tonnás páncélos cirkáló, 23"4 tengerimérföld sebességgel, 
4 darab 23'4 cm-es, 10 darab 19 cm-es, 16 darab 7'6 cm-es ágyúval, 750 
főnyi legénységgel. 

A Cornvallis harmadosztályú csatahajó 1901-ben épült. 14.200 tonnás, 20 
csomós, tüzérsége 4 darab 30 5, 11 darab 15, 12 darab 7"6 és 2 darab 4'7 
cm-es gyorstüzelő ágyúból, legénysége pedig 750 főből áll. 

A Majestic harmadosztályú csatahajó 1895-ben épült, 15.150 tonnás, 18 
csomós, tüzérsége 4 darab 30"5, 12 darab 15, 16 darab 7'6 és 4 darab 4"7 
cm-es gyorstüzelő ágyúból, legénysége pedig 750 főből áll. 

A Dublin 5500 tonnás védett cirkáló, 25'5 tengerimérföld sebességgel, 
8 darab 15'2 cm-es ágyúval, 380 főből álló legénységgel. 

A Sapphire 3050 tonnás védett cirkáló, 22'3 tengerimérföld sebességgel, 
12 darab 10.2 cm-es ágyúval. 

A francia flottából: 
A Suffren csatahajó 1899-ben épült, 12.730 tonnás, 18 csomós, tüzérsége 

4 darab 30'5, 10 darab 16'4, 8 darab 10 és 22 darab 4"7 cm.-es gyorstüzelő 
ágyúból, személyzete pedig 655 emberből áll. 

A Gaulois és Charlemagne csatahajók 1896-ban épültek, 11.300 tonnásak, 
18 csomósak, tüzérségük egyenkint 4 darab 30'5, 10 darab 14, 8 darab 10 és 
20 darab 4'7 cm-es gyorstüzelő ágyúból, személyzetük pedig 630—630 főből áll. 

Ezekhez jött legújabban az „Atkold" 6000 tonnás, 23'5 tengerimérföld 
sebességű orosz védett cirkáló, 12 darab 15 cm-es ágyúval, 650 főnyi legénységgel. 

Ezeken kívül van még számos különféle hajó, de a franciák — úgy látszik 
— tartózkodnak aktív résztvenni az ostromban s hajóegységeik ezért még 
nem szerepelnek. 

A Dardanellák ostromára tehát ugyancsak hatalmas flottát állított az án-
tánt csatasorba. Feltűnő azonban, hogy a nagy csatázó hajókat (a dreadnoughto-
kat) s a csata-cirkálókat, melyek pedig nagyobb kaliberű ágyúkkal vannak 
felszerelve, egyik hadviselő sem küldte a Dardanellákhoz. Ezeket — úgy lát-
szik — a német flottától való féltükben tartják vissza. 

S ennek a hatalmas flotta-akciónak eddig csupán annyi eredménye van, hogy 
néhány régi török védművet megrongáltak, az erődök ütegei azonban több hadi-
hajót oly súlyosan megrongáltak (a többi közt a Queen Elisabeth, az Agamemnon, 
Canopus, Cornevallis, Swiftsure, Sapphire, Defence), hogy kénytelenek voltak 
egy „semleges" görög kikötőbe vonulni, sőt szemtanuk állítása szerint egy 
hajó elsülyedt, különben maguk az angol szakértők sem fűznek sok reményt 
ahoz, hogy megfelelő szárazföldi hadsereg együttes közreműködése nélkül a 
flotta-akciónak kívánt sikere legyen. Egy tekintélyes angol katonai szakíró, 
Repington ezredes maga azt mondja, hogy „Ha a legszélső erődöket szét is 
rombolták, a nehézségek még csak akkor kezdődnének, ha a hajók bemerészkednek 
a Dardanellák belső csatornájának veszedelmes vizére. El kell készülve lenni arra 
is, hogy német tüzérek által kiszolgált elbujtatott ütegek kezdenek támadást, amelyek 
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a támadó hajókat súlyosan megrongálhatják. A belső csatorna szűk vizén 
amelynek számos kanyarulata van, a hajók nem volnának már oly mozgéko-
nyak, mint a nyilt tengeren és az ellenük támadó ütegeket csak közvetetlen 
közelből lehetne hatásosan lövöldözni". Közvetlen közelbe jutni pedig egyrészt 
a gondosan elhelyezett vízalatti aknáktól, másrészt az erődök hatalmas ütegei-
től nagyon bajos, szinte lehetetlen. A Dardanelláknak különös védelme az akna-
zárlaí. Az aknák különböző helyeken vannak elhelyezve és mivel a tengerparti 
ütegek tűzterületében vannak, eltávolítása nagyon nehéz. Ameddig azonban eze-
ket el nem távolítják, addig hasztalan minden kísérlet, amely a szoroson át 
való benyomulásra irányul. Az egyes erődítmények azelőtt a szárazföld felől 
nyíltak voltak. Amióta azonban a balkáni háború eseményei megmutatták, 
hogy számításba kell venni ellenséges csapatok partraszállítását, azóta a szá-
razföld felől is megerősítették, úgy hogy most zárt, mindenfelé védelemre ké-
pes erődök. A partraszállás ellen a fővédelem azonban a mozgatható haderő. 
Semmi kétség, hogy Törökország erős csapattömegeket tart a parton készenlétben. 
Egyelőre különben is csak gyöngébb ellenséges csapatrészek partraszállításával 
lehet számolni. Nagyobb csapatok partraszállítására aligha van elegendő ereje akár 
Franciaországnak, akár Angolországnak, különösen azért, mert a törököknek a 
Szuez-csatorna ellen való fenyegetődző támadása következtében Egyiptomból 
aligha lehetett jelentékenyebb erőket elvonni. Az eddig érkezett jelentések szerint 
a bombázásnak nem volt sikere, de még abban az esetben is, ha a török erődök 
legelső csoportját szétrombolják, még mindig nem szabad az út, mert akkor a 
hátrább álló csapatokkal kell harcba szállani. Ez a harc jóval nehezebb körül-
mények között folynék le, mert az ellenséges hadihajók a szűk viziúton csak egy-
más mögött haladhatnak és nem sokat manőverezhetnek. Ennek következtében 
kevés kilátásuk van arra, hogy hatásosan lövöldözhessenek, míg maguk a hajók 
rendkívül kedvező célpontot nyújtanak. Ennek az eljárásnak csak akkor volna 
sikere, ha a szárazföldről való nagyobb stílű támadással lehetne összekötni. 
Ez azonban a mostani viszonyok közt teljesen lehetetlen. 

A történelem is csak egy példát tud rá, hogy ellenséges hatalom erővel 
bejutott a szorosba. 1807-ben történt. Az angol flotta Duckworth admirális 
parancsnokságával megjelent a Dardanellák előtt s egy török divízió tönkre-
tétele után sikerült Konstantinápoly elé jutnia. Tizennégy napig fenyegetőzött 
és tárgyalt a flotta parancsnoka a török kormánnyal, de mikor a szultán hirte-
len ágyúkat vont föl a közeli erődökbe, jobbnak látta hirtelen fölszedni a hor-
gonyt és sietve távozni a veszedelmes környezetből. Az angolok szerencséjére 
a török tüzérség akkoriban nem sokat ért. Agyúi nehézkesek voltak, emberei 
ügyetlenek. Mindössze néhány márványgolyóbist küldtek a távozó flotta után, 
melyek preciz célzással nagy veszedelembe sodorhatták volna a hajókat. De 
még így is sikerült több hajót eltalálniok s mire az angolok, segítve kedvező 
északi széltől, kijutottak a szorosból, a szenvedett sérülések kijavítása céljából 
kénytelenek voltak sietősen fölkeresni a legközelebbi biztos kikötőt. Azonkívül 
kétszáznál több sebesültet és halottat vittek magukkal. 

Ez történt 1807-ben. Azóta nagyot fordult a világ s bár az ágyúteknika 
tökéletesedése lehetővé teszi a támadó flottának, hogy már nagy távolságból 
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bombázhassa a védő erődítéseket, valószínű, hogy az egyesült flotta kísérlete 
épp oly hiú kudarccal fog végződni, mint végződött több mint száz évvel 
ezelőtt Duckworth admirális büszke expedíciója. Nauticus. 

Német blokád Anglia ellen. 

Az angol kormánynak a német birodalom kiéheztetésére irányuló nemzet-
közi jogellenes eljárása tudvalevőleg arra kényszeritette a német kormányt, 
hogy február 18.-ától kezdve — amit a semleges államokra való tekintettel 
már két héttel előbb, február 4.-én kijelentett — a Nagy-Britannia körüli ten-
gert hadiszintérnek jelentette ki, figyelmeztetve a hajósokat, hogy ezen a 

területen a tengeri aknák és a német tengeralattjáró 
hajók veszélyének teszik ki magukat. Az angol admi-
ralitás ugyan lekicsinyelte ezt a blokádot, de azért 
sietett újból nekibiztatni hajózási vállalatait — amit 
már előbb is megtett —, hogy az angol hajókat sem-
leges lobogó alatt járassák, sőt semleges államok 
színeire is átfestessék azokat, sőt hogy a semleges 
államokat Németország ellen ingereljék, egy holland 
hajó kapitányának — hír szerint — százezer font 
sterlinget ígértek, ha elsülyeszti hajóját s azt jelenti, 
hogy német tengeralattjáró hajó sülyesztette el, aztán 
meg saját tengeralattjáróiknak azt a parancsot adták, 
hogy sülyesszék el az első amerikai gőzöst, amellyel 
találkoznak s fogják ezt rá a német tengeralattjárókra. 

7 irpitz, a német haditengerészet Hogy úgy az angol kormány, mint egyes hajózási intéze-
foadmirálisa. ( r , . , , „ 1 1 . 

tek es maganosok jutalmakat tűztek ki nemet tengeralatt-
járók elpusztítására, az vele jár a háborúval. A brit admiralitás a saját és a 
semleges államok sajtója útján igyekezett ugyan elhitetni a világgal, hogy a 
németek blokádjától Angliában senki sem fél és hogy a németek nincsenek is 
abban a helyzetben, hogy szándékukat még csak megközelítőleg is megvalósít-
hassák, ennek a nagyhangú üres fogadkozásnak azonban sem Angliában, sem a 
semleges államokban senki sem adott hitelt. A hajótulajdonosok mindenfelé egészen 
méltán megijedtek, több mint huszonöt nagy hajósvállalat mindjárt kezdetben tel-
jesen beszüntette a forgalmát, a hajókra nem kapni személyzetet, a biztosítási díjak 
több mint száz százalékkal emelkedtek. Az északi semleges államok, de külö-
nösen az amerikai Egyesült-Államok erélyes jegyzékekben szólaltak fel a brit 
nemzetközi jogellenes eljárás ellen. Az angol admiralitás a blokád első hetének 
a végén büszkén hivatkozott arra, hogy mindössze hét hajót sülyesztettek el 
a német tengeralattjárók, pedig ezalatt az idő alatt 708 mindenféle nemzeti-
ségű gőzös érkezett brit kikötőbe és 673 indult onnan útnak. Ezzel szemben 
a tényállás az, hogy már az első héten egy segédcirkálót, két angol csapat-
szállító gőzöst (egyenkint 2000 emberrel) és tizenkét nagy angol gőzöst sülyesz-
tettek el a német aknák és tengeralattjárók, s ezeken kívül két francia, három 
norvég, egy spanyol és két amerikai gőzös pusztult el az aknákon. Azóta 
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ismét elpusztult egy csomó angol hajó, fennakadt Angliából a csapatszállítás, 
a semleges államokkal való hajózás napról-napra csökken, az Egyesült-Államok 
eltiltják a hadianyagok kivitelét, s a blokád második hetében valamennyi 
angol kikötőből már csak 164 hajó indult el, míg február első hetében 830 
hajó hagyta el az angol kikötőket. 

Egy biztosító társaság elnökének közlése szerint az a veszteség, melyet 
német tengeralattjáró hajók angol hajók rakományának az elpusztítása által 
eddig okoztak, több mint négy millió font sterlinget lesz ki, az elpusztított hajók 
értéke pedig másfél millió font sterlinget meghalad. Pedig mindezideig csak 
szórványos hírek érkeztek a német tengeralattjárók akciójáról, amelyek — úgy-
látszik — a tőlük várt nagyobbszabású tevékenységet még meg sem kezdték. 
Azonban maga a tőlük való rettegés is óriási károkat okoz Angliának s való-
sággal elriasztja tőlük a semleges államok hajózását, a magukét pedig — az 
angol admiralitás minden ellenkező állítása dacára — máris ugyancsak erős 
béklyókba szorította a kezdetben annyira lekicsinyelt német blokád, melynek 
valódi hatásairól csak akkor fogunk megbízható adatokat kapni, ha annak 
eredményeit az eddig mélyen hallgató német admiralitás szokott őszinteségével 
közzéteszi. 

A blokád eddigi hatásáról igen figyelemreméltó cikket közölt egy bécsi 
lap érdemes tagtársunk, Frankfurter Albert, az Osztrák Lloyd vezérigazgatója 
tollából, aki a blokádnak az angol kereskedelmi hajózásra szinte megsemmisítő 
hatását frappáns vonásokban állítja az olvasó elé. Utal arra, hogy Angliának 
kétségtelenül virágzó hajópartija sohasem volt elegendő az angol fogyasztás 
ellátására, most pedig ennek több mint a harmadát az angol admiralitás 
kisegítő cirkálóknak foglalta le, az idegen hajók pedig nem igen merik 
Angliával a forgalmat fentartani, amit az aknaveszélyeken kívül a horribilis 
biztosítási díjak is erősen korlátoznak. Sőt az Egyesült-Államok biztosítási 
hivatala a hadviselő államok részére szállitó hajók és rakományaik biztosítását 
el sem vállalja. Most már a francia-angol postahajójáratok is csak korlátozva 
közlekednek, a norvég, dán és hollandi hajók az angol kikötőkből csaknem 
teljesen kimaradtak. A blokád folytán a szállítási és biztosítási díjak szinte 
sugárszerűen rendívül magasra felszöktek, a behozatal megrekedt, Kanada 
gazdag búzatermése, Délamerika és Ausztrália kimeríthetetlen húskészlete nem 
juthat az angol fogyasztóhoz, az élelmiszerek máris rettenetesen megdrágultak 
s ez a helyzet napról-napra súlyosbodik, s mivel Anglia nem igen van ellátva 
kéthónapravalónál több élelmiszerrel, a helyzet mihamar katasztrofális jelleget 
ölthet. De az ipar és a hadviselés is súlyosan érzi a behozatal fönakadását. 
A híres angol szövőgyárak és más ipari üzemek nem kaphatnak nyersanyagot 
s ami most a legfőbb, az Egyesült-Államok gyárai nem szállíthatnak hadi-
anyagokat, ami nélkül azt a gőgösen hirdetett milliós hadsereget bajos lesz 
kiállítani. S ez még csak a kezdet. Mit hoz a legközelebbi jövő, az ma még 
beláthatatlan. Nauticus. 
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A n t i v á r i b o m b á z á s a . Az olasz 
lapok téves közléseivel szemben a 
sajtóhadiszállásról a következőket je-
lentik Antivári bombázásáról: Március 
1-én reggel félhárom órakor három 
torpedónaszádunk három torpedózúzó 
kíséretében behatolt Antivári kikötő-
jébe és csapatot szállított partra, amely 
a parton lévő raktárakat felgyújtotta 
és elpusztította. A francia csapatok 
partraszállításának gyorsítására újonnan 
épült mólót robbanással teljesen elpusz-
títottuk. Az úgynevezett „Russija" 
yachtot, melyet már évek óta csak 
árúszállításra használnak és amelyet 
eddigi akciónknál állandóan megkímél-
tünk, most kihoztuk a belső kikötő-
ből és miután a viharos időjárás meg-
akadályozta, hogy a yachtot magunk-
kal vigyük, azt a kikötő bejáratánál 
elsülyesztettük. E hadműveleteink során 
hajóinkat egy óra hosszat öt ágyú 

egyre hevesebben bombázta, de nem 
talált. A torpedónaszádok csak gép-
fegyverrel viszonozták azt a tüzelést, 
amit ellenük és a partraszállított le-
génységre zúdítottak. Ezenkívül két 
fényszórót közvetlen közelből gránát-
tal lövöldöztek és egyet el is pusztí-
tottak. A várost egyáltalán nem is 
bombáztuk. A torpedózúzók sem a 
kikötőben, sem a kikötő előtt egyetlen 
egy lövést sem adtak le. A parton 
elhelyezett nagyobb benzinmennyiséget 
is megkíméltük, mert két ismeretlen 
nemzetiségű vitorlás hajó tartózkodott 
a közelében. A montenegrói részről 
a város bombázásáról, az elpusztított 
vagy lángbaborított lakóházakról, a 
romok alatt eltemetett vagy shrapnell 
által megölt polgárokról terjesztett 
rémmesék, mind csak tendenciózus 
koholmány, amint az az ellenséges ol-
dalról előreláthatólag várható volt. 

Antivári. 

A hadviselő felek hadihajó vesz-
t e s é g e i . A trieszti La Rivista köz-
lése szerint a hadviselő felek öt havi 
háborúskodásuk alatt az alább meg-

nevezett hadihajókat vesztették el, 
megjegyezvén, hogy az összeállítás 
csak a nyilvánosságra jutott esetekre 
szorítkozik. 
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Ausztria-Magyarország: Zenta cirkáló 
2350 tonnás. Ágyúzással elsülyeszte-
tett. Kaiserin Elisabeth cirkáló, 4000 
tonnás. Tsing-Taoban saját maguk meg-
semmisítették. Temes folyami ágyú-
naszád, 550 tonnás. Aknábaütközés 
következtében elsülyedt. 

Franciaország: Zélée ágyúnaszád, 
647 tonnás. Ágyúzással elsülyesztetett. 
Mosquet torpedóvadászhajó, 303 tonnás. 
Ágyúzással elsülyesztetett. Curie tenger-
alattjáró naszád, 400 tonnás. Ágyú-
zással elsülyesztetett. Kiemelve az 
osztrák-magyar haditengerészet birto-
kába jutott. Saphir tengeralattjáró 
naszád, 360 tonnás. A Dardanellákban 
aknábaütközés következtében elsülyedt. 
Kiemelve Törökország birtokába jutott. 

Németország: Yorck cirkáló, 9500 
tonnás. Saját aknába való ütközés kö-
vetkeztében tönkrement. Scharnhorst 
és Gneisenau cirkáló ikerhajók, együtt 
11500 tonnásak. Ágyúzással elsülyesz-
tettek. Köln cirkáló 4350 tonnás. 
Ariadné cirkáló, 2650 tonnás. Emden 
cirkáló, 3650 tonnás. Leipzig cirkáló, 
3650 tonnás. Nürnberg cirkáló 3650 
tonnás. Ágyúzással elsülyesztettek. 
Magdeburg cirkáló, 4550 tonnás. Zá-
tonyra jutott, ágyúzás következtében 
tönkrement. Königsberg cirkáló, 3400 
tonnás. Folyam torkolatába rekedt. 
Hela cirkáló, 2040 tonnás. Torpedó-
löveg érte. Möwe ágyúnaszád, 2150 
tonnás. Ágyúzással elsülyesztetett. 
V 187 torpedóvadászhajó, 650 tonnás. 
S 115 torpedóvadászhajó, 420 tonnás. 
S 117 torpedóvadászhajó, 420 tonnás. 
S 118 torpedóvadászhajó, 420 tonnás. 
S 119 torpedóvadászhajó, 420 tonnás. 
Ágyúzással elsülyesztettek. 5 126 
torpedóvadászhajó, 485 tonnás.Torpedó-
löveg érte. U 15 tengeralattjáró naszád, 
400 tonnás. Ágyúzással elsülyesztetett. 
Kormaron, lltis, Tieger, Jaguar és Luchs 

vértezetlen cirkálók, mindegyike 900 
tonnás, valamint Talcu torpedóvadász-
hajó, 280 tonnás, Tsing-Taoban saját 
maguk megsemmisítették. 

Japán : Takashiko vértezett cirkáló, 
3700 tonnás. Aknába ütközött. Shiro-
taye torpedóvadászhajó, 380 tonnás. 
Ágyúzással elsülyesztetett. 33. torpedó-
hajó, 80 tonnás. Aknába ütközött. 

Anglia : Audacios elsőosztályú páncé-
los csatahajó, 23400 tonnás. Aknába 
ütközött. Formidable páncélos csatahajó, 
15250 tonnás. Torpedólöveg érte. 
Bulwark páncélos csatahajó, 15250 ton-
nás. Lőportár felrobbanás. Aboukir, 
Hogue, Cressij vértezett cirkálók mind-
egyike 12200 tonnás. Torpedólövegek 
érték. Good Hope cirkáló, 14300 ton-
nás. Monmouth cirkáló, 9950 tonnás. 
Ágyúzással elsülyesztettek. Hermes cir-
káló, 5700 tonnás. Torpedólöveg érte. 
Amphion cirkáló, 3600 tonnás. Aknába 
ütközött. Pathfinder cirkáló, 3000 ton-
nás. Hawke cirkáló, 7450 tonnás. Niger 
ágyúnaszád, 820 tonnás. Torpedólöve-
gek érték. Pegasus ágyúnaszád 2200 
tonnás. E 3 tengeralattjáró naszád 720 
tonnás. Ágyúzással elsülyesztettek. 
Speedy aknarakó hajó, 800 tonnás. D 5 
tengeralattjáró naszád, 500 tonnás. Ak-
nába ütköztek. AE 1 tengeralattjáró 
naszád, 730 tonnás. Elveszési oka 
ismeretlen. 

Oroszország: Pallada cirkáló, 8000 
tonnás. Torpedólöveg érte. Shemtshug 
cirkáló, 3180 tonnás. Ágyúzással el-
sülyesztetett. Donetz ágyúnaszád, 1250 
tonnás. Torpedólöveg érte. Putschine 
torpedóvadászhajó, 356 tonnás, Pruth 
aknarakó hajó, 5459 tonnás. Ágyúzás-
sal elsülyesztettek. 

Törökország: Mesudjé páncéloshajó, 
9250 tonna. Torpedólöveg érte. Donruk-
Reis torpedóvadászhajó, 450 tonnás. 
Ágyúzással elsülyesztetett. Berak-Reis 
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ágyúnaszád, 560 tonnás. Saját maguk 
megsemmisítették. 

Amerikai tengerala t t járó naszá-
d o k . A:i Egyesült-Államok haditenge-
részete az 1914/15. költségvetési év-
ben építendő nyolc, esetleg több tenger-
alattjáró naszádra — melyek közül egy 
nyilt tengeri naszád 1000 tonnát meg-
haladó vízkiszorítással — dec. 15.-én 
tartotta meg az árlejtést. A Laké 
Torpedo Boát Co. Bridgeportban har-
minc különféle ajánlatot tett és pedig 

kikötő- és partvédő naszádokra dara-
bonként 1'8—2'4 millió koronával, ha 
a naszádok a keleti parton épülnek, 
100 —120 ezer koronával drágábbak, 
ha a nyugati parton építendők. A nyílt-
tengeri tengeralattjáró naszád építési 
költsége 6'5—6*7 millió korona. Az 
Electric Boát Co. Quincyben egy-egy 
naszádért mintegy 14000 koronával kért 
többet, a nyílttengeri vízalattjáró naszá-
dokra 6'48 millió koronával tett aján-
latot. 

KERESKEDELMI TENGERÉSZET. 

A tengeri hajózás veszteségei 
1914-ben . A világháború a tengereken 
a kereskedelmi hajózásnak is igen nagy 
veszteségeket okozott. A liverpooli 
biztosítók szövetsége a tengeren 1914-
ben beállt veszteséget kétszerannyira 
becsüli, mint volt 1913-ban vagy 1912-
ben. Ha csupán a 10.000 fonton 
(240.000 koronán) felüli veszteségeket 
vesszük tekintetbe, 1914-ben az összes 
veszteség 330 millió koronára rúg, míg 
1913 ban csak félennyi volt. 1914 ben 
összesen 323 hajó (csak az ötszáz ton-
nán felülieket számítva) pusztult el, 
melyek közül 105 a hadihajóknak és 

aknáknak esett áldozatul. A Germa-
nischer Lloyd mór sokkal pontosabb 
és részletesebb adatokat közöl a hajó-
veszteségekről. Eszerint 1914-ben 433 
gőzös (770353 tonnával) és 309 vitor-
lás (153347 tonnával) pusztult el. A 
gőzösök közül 161 esett a hadviselés 
áldozatául, ezek közül 97 angol, 28 
német, 9 svéd, 8 norvég, 7 hollandi, 
5 dán, 4 osztrák, 3 orosz. Angol gő-
zös összesen 191 pusztult el (434860 
tonna) és 47 német (96769 tonna), 39 
norvég (43743 tonna), 22 japán (25945 
tonna), 22 svéd (24065 tonna) stb. 

TENGERI HALÁSZAT. 

Az adriai halászat és a háború. A 
világháborúban az aknák eddig nem is 
sejtett jelentőségre emelkedtek. Az 
északi vizeken valóságos aknaháború 
folyik, amelyet a német birodalmi 
haditengerészet vezetősége páratlan 
zseniálitással és tervszerűséggel irá-
nyít. Alig indult meg a háború, a 
német aknarakó hajók már megjelen-
tek az angol partokon s azóta titok-
zatos módon egyre újabb és újabb 
helyeken bukkannak fel német aknák 

a szigetország bizonytalanná vált part-
jain. Nagy szerepe van az elaknázás-
nak a mi partjainkon is. Szigeteink 
útvesztői az ellenséges flottának már 
magukban is halálos veszedelmeket 
rejtegetnek, aknaövei pedig lehetet-
lenné tesznek minden partelleni táma-
dást. A francia flotta szánalomgerjesztő 
adriai kirándulásain meg sem kísérti 
ennek az övnek az áttörését. 

Az aknák természetesen veszedel-
met jelentenek a kereskedelmi hajó-
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zásra is, mivel bármilyen gondosan 
történik is a lerakás, nem lehet meg-
akadályozni, hogy a viharok egyes 
aknákat el ne sodorjanak. Az orosz-
japán háború után a Sárga-tengeren 
még két év múlva is fordult elő 
szerencsétlenség az elszabadult aknák-
kal való összeütközés következtében. 
A napilapok időnkint közlik, hogy a 
holland partokon angol és francia 
aknákat vetnek ki a hullámok. A 
kóbor útra indult akna természetesen 
nem nézi a semleges lobogót s így a 
hajózás az európai vizek nagy részén 
óriási veszedelmeket rejt magában, 
amelynek a hadviselő és neutrális 
államok flottái egyaránt ki vannak 
téve. A vándoraknák bénítólag hat-
nak a halászatra is. Bár a sekély 
merülésű halászhajók az aknamezőkön 
is meglehetős biztonságban lehetnének, 
az elszabadult aknákkal való össze-
ütközés veszélye ezeket is fenyegeti. 
Ilyen szerenzsétlenség a holland par-
tokon több is történt, de hasonló 
esetek az Adriában is előfordultak s 
ezekről röviden a napi sajtó is meg-
emlékezett. 

Az Adrián egykori erős viharok több 
aknát téptek le láncaikról s mivel az 
áramlás az Adria keleti partjairól a 
nyugatira csap át, e veszedelmes ten-
geri szörnyek az olasz partok homok-
ján feneklettek meg. Szeptemberben, 
tehát mindjárt a háború elején Ancona 
és Castellamare Adriatico közelében 
több halászbárka járt szerencsétlenül 
ezekkel az aknákkal való találkozás, 
jórészben pedig az óvatosság hiánya 
miatt. Ugyancsak szeptemberben egy 
másik, nagyobb szerencsétlenség is 
történt, amelynek azonban a kíván-
csiság volt az oka. 

A „Michele Marosini" (1667 t.) és az 
1990 tonnás „San Martino" nevű halász-

bragozzók tizennégy főnyi legénységgel 
26.-án indultak el Cattolicából. Viserba 
magasságában gazdag zsákmányra tet-
tek szert. A halat partra szállították 
és jeget hajóztak be. Utána ismét le-
bocsátották a hálót. A két halászhajó 
egymástól 500 m-nyi távolságban ha-
ladt s miután ismét jó fogást csináltak, 
hozzáláttak a háló kihúzásához. A 
kokkiát bárkával a Marosini felé von-
tatták s már közvetlen mellette voltak, 
mikor a vízben valami fényes, halalakú 
tárgy úszott feléjük. A csónak legény-
sége most abbahagyta a hálóvontatást 
s az ismeretlen valamit igyekeztek — ki 
kézzel,ki evezővel — kihalászni. Ez azon-
ban nem sikerült, hanem ehelyett a 
torpedó a bárka falához ütődött s a 
következő pillanatban a csónak s a 
bragozzó a levegőbe röpült. A robba-
násnak tizenkét áldozata volt. 

A baleseteken okulva, az olasz kor-
mány hirdetményekben oktatta ki a 
tengerjáró népességet s a szubvencio-
nált adriai járatokat egy időre be is 
szüntette. Hasonló szerencsétlenségek 
elejét veendő, az adriai partokat tor-
pedónaszádok kutatták át, sőt e célból 
a jesii hangárokból az „M 3" kormá-
nyozható léghajó is felszállott. Egy-egy 
akna kihalászására az olasz kormány 
100 lírányi jutalmat tűzött ki s ezt 
az összeget a téli hónapokra, amikor 
a leghevesebb viharok dúlnak, a két-
szeresére emelték fel. A kiküldött tor-
pedónaszádok Termoli és Pesaronál 
találtak a fövenyen aknákat, a halászok 
azonban a mondott idő óta csak alig 
néhány esetben tehették zsebre a ki-
tűzött jutalmat. Ez arra mutat, hogy 
a veszedelem azóta sokkal kevesebb 
lett, mindamellett a semleges keres-
kedőhajók, eléggé nem helyeselhető 
óvatosságból, az Adrián csak nappal 
közlekednek s akkor is csak csökken-
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tett menetsebességgel és a hajó elején detben alkalmazták volna, e sajnálatos 
elhelyezett őrszemekkel. Ha ezt az balesetek sem következnek be. 
óvatosságot szomszédaink mindjárt kez-

VEGYESEK. 

Egy sirály é l e t é b ő l . Mult év má-
jusában fogtam egy sirályfiókot (Larus 
argentatus) Zecs szigetén. (Kopár sziget 
Zengg átellenében, sirályok fészkelő-
helye.) Eleinte bizony erővel kellett 
etetni, de úgy egy hét múlva, amikor 
megszokta már a házi kosztot, maga 
evett és ha éhes volt mindig ci ci-t 
hangoztatott s azért el is neveztük 
Ci-nek. Mivel a feleségem vagy a szol-
gáló etette, ezekhez ragaszkodott. Tő-
lem eleinte szintén elvette az eledelt, 
de mire nagyobb lett, bizalmatlanná 
vált irányomban. Tőlem azután nem kel-
lett neki semmi. Magához sem eresz-
tett, az asszonynép ellenben csinálha-
tott vele, amit akart. így élte fiatal-
ságát a tyúkok és kacsák között. 
Mindig velük volt és velük hált, mig-
nem megkezdte repülési kísérleteit. 
Eleinte a kertben gyakorolta magát, 
később a tengerre is merészkedett. Az 
első kirándulás balul ütött ki, a szó 
szoros értelmében hadifogságba esett. 
A dolog a következőképp esett meg: 
A sirály az itteni fürdő közelében 
úszkált s ott egy fürdőző fiú elfogta. 
Az éppen ott időző csendőrszázados 
(itteni térparancsnok) meglátta a sirály 
lábán a jelző aluminiumgyűrűt, ebben 
a háborús időben hirtelenében holmi 
madárpostára gondolt és annak rendje 
és módja szerint lefoglalta az én sirá-
lyomat. Szerencsére idejében megtud-
tam az esetet és kellő magyarázat után 
kiszabadítottam sirályomat a hadi-
fogságból. Még egyszer került, de most 
már privát fogságba ilyen kirándulás-

kor, de akkor is sikerült kiszabadítani. 
Ez a két lecke használt, azóta a 

tengeren senkit se eresztett közel ma-
gához. Eleinte még hazajött nemcsak 
enni, hanem aludni is, de úgy egy hét 
múlva jobban ízlett neki a szabad ég 
alatti hálás, már csak enni járt haza. 
Ha reggel húst kapott, nem jött aznap 
vissza, de ha valami gyenge kosztot 
adtak neki, délután is eljött megint. 
Reggel 9, délután 3 óra körül jelent 
meg rendesen. így ment ez egész 
augusztus végéig. Egyszer elmaradt. 
Már azt gondoltam, hogy déli vidékre 
vonult, de ime szeptember 20.-án ismét 
beállított. A szolgáló vette észre és 
szalad jelenteni, hogy megjött a Ci. 
Kimegyek, megnézem, addigra a szol-
gáló is jött az ennivalóval. A madár 
magatartása azonban igen különös volt, 
még a szolgálót se bocsájtotta magá-
hoz. Kézből enni nem akart, látszott 
rajta, hogy kémlel. Beletartott jó öt 
percig, míg megismerte a volt gondozó-
ját, erre aztán eljött a leányhoz és 
evett a kezéből, amíg jól nem lakott. 

Ezután vagy három napig rendesen 
jött megint enni; aztán újra kimaradt 
egészen december l l . -é ig . Na, de most 
már végleg elvonult, gondoltam. Megint 
nem volt igazam. Ezúttal minden teke-
tória nélkül mindjárt kézből evett. 
Azóta, ha nagy bóra nem fúj, eljön 
minden nap, vagy délelőtt, vagy délután. 
Mikor e sorokat írom, még mindig itt 
van (január 26.-án). Talán nem is akarja 
rokonai példáját követni és nem vonul 

délnek" Nyitray Ottó, 
kir. erdőtanácsos. 



Taschenbuch der Luftflotten. Heraus-
gegeben von F. Rasch und W . Hormel. 
I. F. Lehmann's Verlag in München. 
Preis 4 Mark. 

Most, midőn először van alkalma a 
világnak meggyőződni a légi járművek 
óriási fontosságáról és jelentőségéről 
a háborúban és ezért az összes had-
viselő államok minden erejükkel igye-
keznek légi flottájuk nagyarányú fej-
lesztésére : érthető, hogy az egész em-
beriség szeme fokozott érdeklődéssel 
tekint e nagyjelentőségű harci esz-
közök felé. Tudjuk, hogy a felderítő 
szolgálatot, mely azelőtt teljesen a 
lovasság feladata volt, ma már csak-
nem kizárólag a légi járművek végzik. 
Igen nagy jelentőségük van azon-
kívül, mint a mai titáni küzdelemben 
számtalanszor láttuk, az ellenséges erő-
dítések, városok, hidak, hadihajók stb. 
megtámadásánál. Nagy szerep jut e 
téren úgy a kormányozható léghajók-
nak, mint a repülő-gépeknek. London 
már régen sötétségbe burkolózva retteg 

a félelmetes német légi járművek táma-
dásaitól. Ilyen körülmények között fel-
tétlenül nagy szolgálatot tett tehát a 
nagyközönségnek az I. F. Lehmann 
kiadásában Münchenben megjelent 
Rasch és Hormel-féle németnyelvű 
évkönyv, melyből megismerhetjük az 
összes hadviselő és semleges államok 
különféle légi jármű-típusait. Német 
és osztrák-magyar légi járművek képei 
és adatai is találhatók e könyvben. 
Természetesen vannak dolgok és ada-
tok, amiket a háborúra való tekintettel 
most nem lehetett közzé tenni. A 
főértéke a könyvnek azonban az, hogy 
segítségével az össszes különféle légi 
jármű-típusok könnyen felismerhetők, 
sőt azt is könnyen meg lehet állapí-
tani, hogy melyik államé valamelyik 
légi jármű. Rendkívül érdekes és érté-
kes ez a kis könyvecske, mely nem-
csak a hadsereg legszélesebb köreiben, 
de a nagyközönségben is igen nagy 
érdeklődésre számíthat. 

Nyomato t t az „Élet" irodalmi é s nyomda részvénytárs . Budapest, 1., Fehérvár i -ú t 15/c. 
K i a d j a a Magyar Adria Egyesüle t . 



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. 
A jövő iskolaév kezdetével (szeptember 16) a f iumei CS. és kir . tengerészeti 

akadémián a növendékek részére előreláthatólag 70 hely (és pedig 30 egész- és fél-
ingyenes kincstári, továbbá 40 fizetéses és alapítványi) lesz üresedésben. 

A felvétel az első és kivételesen a második évfolyamba is eszközöltetik. 
Az első évfolyamba való felvétel általános feltételei a következők: 
Az osztrák, illetve magyar állampolgárság, vagy bosnyák-hercegovinai országos ille-

tőség (külföldiek csupán O császári és királyi Apostoli Felségének legmagasabb bele-
egyezésével vehetők fel). 

A testi alkalmasság úgy a tengerészi, mint a tengeri hadiszolgálatra, és pedig a 
Tengerészeti Rendeleti Közlöny XXII. 1902. számában foglalt „Előírás azoknak orvosi 
megvizsgálására nézve, kik mint növendékek óhajtják felvételüket a cs. és kir. tengerészeti 
akadémián" követelményei szerint.1 

Kielégítő erkölcsi magaviselet. 
A betöltött 14-ik, de túl nem haladott 16-ik életév. 
Legalább „átlagos jó' : eredménnyel elvégzett előtanulmányok, és pedig, valamely 

nyilvános középiskolának négy alsó osztálya, vagy valamely katonai alreáliskolának négy 
évfolyama, azon további feltétellel, hogy a „mathematika" tantárgyból legalább „jó" 
osztályzat volt az eredmény. 

Kincstári helyekre igényük van: tisztek, katonai, udvari és államhivatalnokok fiainak. 
Mint fizetéses növendékek osztrák, magyar állampolgárok és bosnyák-hercegovinai 

országos illetőségűek fiai vehetők fel, ha az előírt feltételeknek megfelelnek. 
Ellátás fejében fizetéses helyért 1600.—, félfizetéses helyért 800.— korona fizetendő 

évenkint. Ezen összeg — melyben a növendéknek összes kiadásai bennfoglaltatnak — 
két előleges részletben: szeptember és március 16.-án egyenlítendő ki a tengerészeti 
akadémia parancsnokságánál. 

Azon pályázók, kik a felvételre kijelöltetnek, Fiúméban felvételi vizsgának kötelesek 
magukat alávetni. Ez a vizsgálat az első évfolyamba leendő felvételnél a következő tan-
tárgyakra terjed ki : a) német nyelv, b) mathematika, c) földrajz és történelem, cl) termé-
szettan ; és pedig oly mértékben, mint ahogy azok valamely középiskolának első négy 
osztályában adatnak elő. 

A felvételi vizsgálatok szeptember 10.-én kezdődnek és a vizsgára kijelölt pályázók 
e végből Fiúméban tartoznak megjelenni. 

A kiképzés a tengerészeti akadémián 4 évig tart. A negyedik évfolyamnak kielégítő 
elvégzése után a növendékeket tengerészkadétokká nevezik ki. 

Minden negyedik éves fizetéses növendék részére az ellátás utolsó részletének fize-
tésénél a kiruházásra fordítandó és mindenkor külön megállapított összeg is lefizetendő, 
az intézetből tengerészkadéti minőségben való kilépés esetére. Az alapítványi és kincstári 
helyeken lévő növendékek kiruházása a kincstár részéről történik. 

A cs. és kir. tengerészeti akadémiába való felvételért folyamodók folyamodványaikat 
a „Cs. és kir. Hadügyminisztérium, Tengerészeti szakosztály, Wien" címhez intézzék és 
pedig, az állami vagy udvari szolgálatban levő személyek a fölöttes hatóság, magán-
személyek a legközelebbi katonai, tér-, állomás-, vagy hadkiegészítő parancsnokság közve-
títésével. A folyamodványoknak legkésőbb június hó 30.-áig a Hadügyminisztérium Tenge-
részeti szakosztályánál kell lenniök, mivel a később beérkezetteket figyelembe nem veszik. 

A kérvényhez csatolandók : 
1. Keresztlevél (születési bizonyítvány). 
2. Honossági bizonyítvány. 
3. Tengerész- (katonai) orvosi bizonyítvány. 

1 A vizsgálat tárgyai : n é m e t nyelv, más nye lvek , természet- és vegy tan , mennyiségtan, ábrázoló mértan. 
2 A színlálóképesség megvizsgálásánáj a cs. é s k i r . hadi tengerészet a Stilling és Nagel-féle t áb láka t alkalmazza. 



4. Oltási bizonyítvány, az esetben, ha a beoltás az orvosi bizonyítványban nem 
igazoltatik. 

5. A középiskolai összes bizonyítványok, bezárólag az utolsó év első félévének 
bizonyítványa (a második félévről szóló bizonyítvány a tengerészeti akadémián leendő 
jelentkezéskor adandó át). 

6. Hivatalosan igazolt vagyonkimutatás (ez csupán az ingyenes és félingyenes helyért 
folyamodók kérvényéhez melléklendő). 

A szolgálati idő meghosszabítása esetén, annakelvállalására vonatkozó'reverzálisnak 
kiállítása nem követeltetik meg, tekintve, hogy ezen kötelességet a védőtörvények mondják ki. 

A felvételre vonatkozó feltételeket magában foglaló nyomtatott szabályzat L. W. 
Seidl & Sohn, Wien cégnél kapható, ezenkívül 20 fillér ellenében, mely bélyegjegyekben 
is beküldhető, a Hadügyminisztérium Tengerészeti szakosztályának irodaigazgatóságánál, a 
pólai kikötőparancsnokságnál, a trieszti tengeri hadkiegészítő parancsnokságnál és a fiumei 
tengerészeti szakosztályánál is megszerezhető. 

A felvételi szabályzatnak magyar nyelvű kiadása Budapesten Grill Károly udvari 
könyvkereskedésében kapható és a fiumei tengerészeti akadémia parancsnokságától is 
beszerezhető. 

A cs. és kir. Hadügyminisztérium Tengerészeti szakosztálya. 

Bekötési táblák 
„A TENGER" 1914. évfolyama részére 1 korona 50 fillérért megrendel-
hetők a Magyar Adria Egyesületnél Budapest, VIII., Múzeum-körűt 10. sz. 

„A TENGER" 1914. évfolyama díszes vászonkötésben megrendelhető 
ugyanott 14 koronáért. 

• i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i H m i i > 

Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság. 

Közlemény. 
A Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság 

igazgatósága közhírré teszi, hogy 1. vegyes hajójáratait V u k o v á r — 
Ú j v i d é k között márc ius h ó 1 . - én indította meg. Az említett napon 
ezen vonal állomásainak egymásközti forgalmában úgy a személy- mint 
az áruszállítás megnyílt. 

2. Folyó évi március hó 1.-én a R e g e n s b u r g — ú j v i d é k i vonalon fekvő 
állomásain kívül a Tisza mentén fekvő állomásaival és Nagybecskerekkel való 
forgalomban is megkezdte az árufelvételt. A magyar átrakási állomásokon 
át hajóról vasútra irányuló forgalom további intézkedésig még szünetel. 

3. Vegyes hajójáratait B a j a — A p a f i l l között március hó 6.-án kezdte meg, 
mely nappal a személy- és áruszállítás ezen vonal állomásaival való forgalom-
ban megkezdődött. Monostorszeg állomást a gőzös egyelőre nem érinti. 

4. A Kisdunán B u d a p e s t — V i s e g r á d — D ö m ö s között vegyes hajó-
járatait március hó 1.-én indította meg. Ezen járatokkal egyidejűleg a 
kisdunai állomások a személy- és áruforgalomra megnyíltak. 

5. Budapes t és E r c s i között az első menet mindkét irányban folyó 
évi március hó 1.-én indíttatott meg. Érd és Szigetújfalu állomásokat a 
gőzös egyelőre nem érinti. 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I IMIIIII I i l l l l l lMMMIIIIIIMMMIIIIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l i 
Nyomatot t az „Éle t" irodalmi és nyomda részvény-tára. Budapes t , I., Fehérvári-ut 15/c. 



50066 
V. ÉVFOLYAM 1915. ÁPRILIS IV. FÜZET 

A TENGER 
n é p s z e r ű 

t e n g e r é s z e t i é s t u d o m á n y o s 
h a v i f o l y ó i r a t 

A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET KÖZLÖNYE 
F Ő S Z E R K E S Z T Ő r — , F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

M 
G O N D A B E L A 

A MAGYAR ADRIA E G Y E S Ü L E T 

LEIDENFROST GYULA 
A MAGYAR ADRIA E G Y E S Ü L E T 

E L N Ö K E FŐTITKÁRA 

A Zenta kis cirkáló s az Uhlan torpedóhajó menekül a támadó francia flotta elől. 

A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET TAGJAI A LAPOT TAGDÍJ FEJÉBEN 
KAPJÁK. MÁSOKNAK AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGÉSZ ÉVRE 12 KORONA. 
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, VIII., MÚZEUM-KÖRŰT 421 



A TENGER 
A MAGYAR ADRIA 

EGYESÜLET KÖZLÖNYE 

TT M A R F PERIODICO DELL'ASSOCIAZIONE 
1 V 1 / - M X I L UNGHERESE DELL'ADRIATICO 

I A M F R PERIODIQUE DE L*ASSOCIATION 
IVIEJ IV HONGROISE DE L'ADRIATIQUE 

d a s m e e r ORGAN DES UNGARISCHEN 
ADRIA-VEREINES 

t h e s e a PERIODICAL OF THE HUNGÁ-
RIÁN ADRIATIC-ASSOCIATION 

MEGINDÍTOTTÁK 1911-BEN GONDA BÉLA ÉS SZABÓ LÁSZLÓ 

TARTALOM. 
RÓNAY JENŐ : Hadizsákmány és hadidugárú 125 
DR. CHOLNOKY JENŐ : Az elsülyedt hajó 130 
BECK ZOLTÁN: A tengeralatti aknák önműködő lehorgonyzása 139 
DR. SZŰTS ANDOR: Tisztogatás a tengeren _ 143 
DR. SZ. K.: Drótnélküli távíró a francia tengeri halászat szolgálatában 146 

KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

A „Zenta" hadihajónk hősi küzdelme 150 
A kereskedelmi tengerészet hajó-

lobogója 154 

INDICE. 
Bottino e Contrabbando die guerra. — II 
nave sommerso. — L'inpiantamento auto-
matico delle mine submarine. — Purifica-
zione dei mari. — Radio-telegrafia in ser-

vizio della pesca marittima francese. 

Spanyol oceanografiaí intézet 155 
A tengeri sport a háborúban 155 

INHALT. 
Prise und Konterband. — Das versunkene 
Schiff. — Die automatische Verankerung 
der Seeminen. — Die Reinigung des Oceans. 
— Drahtlose Telegrafie im Dienste der 

französischen Seefischerei. 

Kérelem t. Tagtársainkhoz. 
Az egyesületünk feladatául kitűzött széleskörű s kiváló kulturális, gazda-

sági és nemzeti jelentőségű célok megvalósítását csak úgy remélhetjük, ha 
minél többen sorakoznak zászlónk alá. 

Teljes bizalommal kérjük azért egyesületünk minden tagját, méltóztas-
sanak barátaikat, ismerőseiket a Magyar Adria Egyesületbe 
való belépésre minden alkalommal buzdítani. Ha minden tag csak 
1—1 új tagot szerez, egyesületünk nagyobb arányú fejlődése biztosítva van s 
minél többen vagyunk, annál többet nyújthatunk tagjainknak is. Az egyesületünk 
iránt érdeklődőknek szivesen megküldjük alapszabályainkat s ,,A 
Tenger" egy füzetét. 

Felkérjük t. tagtársainkat, méltóztassanak a folyó évi tagdíjat 
mielőbb beküldeni. Az alapszabályok 18. §-a szerint ugyanis a tagsági 
díj előre fizetendő s az első negyedévben be nem küldött tagsági díj a 
tag terhére pÓStai megbízás Útján szedetik be. 

A megelőző évekről hátralékban levő tagtársainkat különösen kérjük, 
hogy tagsági kötelezettségeiknek eleget tenni méltóztassanak. 



HADIZSÁKMÁNY ÉS HADÍDUGÁRÚ. 
Irta RÓNAY JENŐ tengerész-hadbíró. 

Prise und Konierband. — Bottino e Contrabbando di guerra. 

magántulajdont a szárazföldi és tengeri háború esetére nemzetközi 
megállapodások védik. A védelem mértékét egy tengeri háború esetére 

legutóbb a hágai konferencián és az 1909-ben Londonban megtartott 
tengeri hadijogi konferencián iparkodtak körlvonalazni. 

A kereskedelmi tengeri hajózás Napoleon és Chatham ideje óta nagyot 
változott, a vitorlásokat gőzhajók cserélték fel s a változott viszonyokhoz 
kellett alkalmazkodni az új határozmányoknak is. Már az 1856.-i párisi 
deklaráció nyomatékosan foglalkozik a hadizsákmányolás jogával és a 
magánzsákmányolást megszüntette. 

A nemzetközi jog megengedi a hadban álló államoknak az ellenséges 
kereskedelmi hajók és árúk elvételét, ellenben semleges kereskedelmi hajót 
és árút csak akkor, ha a semlegesség megsértésének evidens esete forog 
fenn. Ez a tétel azon feudális felfogásnak az eredménye, hogyha a nem-
zetek egymás ellen küzdenek, akkor a küzdő nemzetek minden egyes 
tagja részt vesz a hadakozásban s így mintegy külön privát háború is 
folyik. A szárazföldi háborúban ez az elv eltűnt, a magántulajdon sért-
hetetlen és elkobozhatlan; a tengeri hadjáratban azonban mind a mai 
napig fennmaradt az előbbi szokás. Nem nagyon régen egyes kalandorok 
külön elkobzóleveleket kaptak, amelyeknek alapján joguk volt a hadi-
zsákmány ejtésére. 

E visszás állapotok ellen már 1750-ben szót emel Mably abbé, később 
Nagy Frigyes, Franklin, John Stuart Mill, Salisbury és Avebury lordok. 
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Ellenben a hivatalos Angolország mindvégig heves védője maradt a zsák-
mányolás jogának. 

A legutóbbi időkben Loreburn lordkancellár szállt síkra a zsákmá-
nyolás jogának eltörlése mellett. (Manchester Guardian, 1913.) Statisztikai 
alapon igyekszik kimutatni, hogy főleg Angliának érdeke a hadizsákmány-
jog és a hadidugárú elkobzás jogának eltörlése, a semleges kereskedelem 
pedig sértetlen maradjon. 

1803-ban Anglia összes kereskedelmi hajóinak tonnatartalma két 
millió, 1910-ben a kereskedelmi hajók tonnatartalma 13'5 millió1 (Ausztria-
Magyarországé együttvéve 700.000 tonna), 1776 millió font sterling értékű 
külkereskedelemmel. A tizenkilencedik század elején Anglia fejenként 22 
font lisztet hozott be, a huszadik század elején e szám már 270 fontra 
emelkedett. (Statistical Abstract for the British Empire.) 

A kereskedelmi hajók háború esetén, hadi eshetőségre bebiztosíttat-
nak ; a biztosítási illetékek, a viszontbiztosítások növekednek, a károsok 
csak magántulajdonosok lehetnek, esetleg semleges viszontbiztosítók. 
Angliának, mint a legelső tengeri hatalomnak eszerint okvetlen érdeke 
lett volna a hadizsákmányolás jogának az eltörlése. A kereskedelmi hajók, 
amelyek az ellenséges állam polgárainak tulajdonai, eszerint elkobozhatok; 
az elkobzás többnyire az állam javára történik, Angliában azonban az 
elkobzó (kaptor) hajó tisztjeinek és legénységének javára. 

Ezenkívül joga van a hadvezető államnak a magántulajdont képező 
kereskedelmi hajót, bármely nemzetiségű legyen az, ha az ellenség számára 
hadianyagot, dugárút szállít, vagy őt a hadban segíti, feltartóztatni és a 
hajót valamint a rakományát lefoglalni. Kereskedelmi hajókból önkéntes 
flotta keletkezett, amelyek az alkalmas időpontban felvontatták a hadban 
levő hatalom hadilobogóját, így átváltoztak hadihajókká és gyakorolták 
a hadizsákmányolás jogát. 

A zsákmányolás jogának ezt az elfajulását mutatták az 1904. évi orosz-
japán háború orosz önkéntes flottájának elkobzásai. Az önkéntes flotta 
hajóiból a „Petersburg" és „Smolensk" 1904 július havában az orosz 
kereskedelmi lobogó védelme alatt átjutott a Dardanellákon, a Veres-
tengeren feltűzték a hadilobogót s a „Malacca" kereskedelmi hajót azon 
ürügy alatt fogták el, hogy hadidugárút szállít, csakis Anglia közbeveté-
sére bocsátották szabadon. 

Mint ebből láthatjuk, a kereskedelmi hajók hadihajókká változtat-
hatók, ha az illető hatalom hadilobogóját tűzik ki, parancsnokának azon-
ban államszolgálatban kell lennie és neve a hadiflotta tisztjeinek listájában 
előforduljon. A legénység katonai fegyelem alatt áll és az így átváltoz-
ta tot t kereskedelmi hajónak a hadijogot, a hadiszokást meg kell tartani 
s a hadihajók állományába felveendő. A hadilobogó határozza meg a 
hajó semleges vagy ellenséges voltát. De a kereskedelmi hajók nemzeti-
ségüket is változtathatják, ha az ellenségeskedés előtt semleges államok 

1 1914 végén kereken 20 millió. — Szerk. 
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kötelékébe lépnek, avagy hadihajókká is átváltoztathatok. (Londoni tenger-
hadjogi konferencia 55., 56. és 57. cikkei.) 

Az 1907. és 1908—9.-i konferenciákon a hatalmak erélyesen védték 
azon jogukat, hogy kereskedelmi hajókat hadihajókká átalakíthassanak s 
ezzel a zsákmányolásnak széles kaput nyitottak. Desart lord delegátus a 
londoni tengerjogi konferencián ugyan már reámutatott az esetleges vissza-
élések lehetőségére, azonban teljesen eredménytelenül. 

A hadizsákmányolás jogával szorosan összefügg a hadidugárú kérdése. 
A nemzetközi jog, régi gyakorlat alapján, megengedi a hadviselő fél-

nek, hogy hadianyagot, amely hadi célokra szolgál (dugárú-contrebande), 
elkobozhasson. Mely hadicikkek tekintessenek hadidugárúknak, erre eddig 
még szabatosan körvonalozott határozmányok nincsenek. 

A XII. században III. Sándor pápa egy bullájában megtiltja, hogy a 
szaracénok részére fegyvert, lőszert, hajóépítésre alkalmas fát szállítsanak. 
Egyházi átok terhe alatt adnak ki hasonló tartalmú tiltó rendelkezéseket 
XIV. Bonifác és VIII. Kelemen pápák. Maga a terminológia is innen értel-
mezi á contrabbando kifejezést (contra bannum): „Quicquid enim contra 
pacta et edicta subvehitur contrabandum est." 

Albericus Gentilisnál olvashatjuk: „Jus commerciorum aequum est, 
ac hoc aequius salutis, est illud gentium jus, hoc naturae f s t ; est illud 
privatorum, hoc regnorum." Hugó Grocius már három osztályát ismeri a 
kereskedelmi materiáknak: 1. Amelyek közvetlenül és elkerülhetlenül a 
háború szükségleteit szolgálják. (Fegyver, lőpor stb.) 2. Azok, amelyek ily 
célra nem használhatók. (Bútor, stb.) 3. Azok, amelyek a körülmények-
hez képest háborús célokra szolgálhatnak. (Usus ancipitis, pénz, élelmi-
szer, stb.) 

E felosztást nagyban a londoni tengerjogi konferencia is elfogadja. 
Ha egy semleges hatalom jön az egyik hadviselő fél segítségére, 

kiteszi magát anr.ak a veszélynek, hogy a másik hadviselő fél hajóit, 
árúit elkobozza. Míg a hadizsákmányolási jog alapján csakis ellenséges 
árút lehet elkobozni, addig a hadidugárú elkobzásának joga kiterjed a 
hadviselő fél számára a semlegesektől szállított bizonyos meghatározott 
árúkra is. Ezek az árúk mindenütt elkobozhatok, csak semleges vizeken nem. 

Anglia egy századdal előbb úgy akarta Franciaországot kiéheztetni, 
hogy minden élelmiszert, amely francia kikötőkbe szólt, elkobozhatónak 
nyilvánított ki. De már 1783-ban találkozunk olyan törekvéssel, amelyek 
az abszolút dugárúk meghatározását kivánják. Ez elvet Franciaország és 
Oroszország is elismerték, mégis 1885-ben Franciaország Kína elleni 
háborújában a rizst hadidugárúnak nyilvánította, Oroszország pedig az 
1904. évi japán háborúban mindazon anyagokat, amelyek tengeri vagy 
szárazföldi háborúskodásra szükségeltetnek, hadidugárúnak akarta ki-
nyilvánítani. Anglia 1885-ben és 1904-ben megtagadta a hozzájárulást, 
1915-ben azonban már a Németországba szállítandó összes élelmiszereket 
hadidugárúnak nyilvánította. 

Az 1907. és 1909. évi hágai békekonferenciák már bőven megvitatják 
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a dugárú kérdését és az 1909. londoni deklarációban háromféle listában 
állapodnak meg. 

Megkülönböztetnek: 1. abszolút hadidugárút, vagyis azokat az anya-
gokat, amelyek csakis a háború céljaira használatosak: ágyúk, hajók, 
robbanószerek; (Londoni deklaráció 22. cikke.) 

2. relatív hadidugárúkat, amelyek úgy háború, mint béke idején szük-
ségeltetnek: élelmiszer, gabona, ruha, szövet, papír és ércpénz; (Londoni 
deklaráció 24. cikke.) 

3. végül megállapodtak a szabadlistában, vagyis felsorolták azokat 
az anyagokat, amelyek egyáltalán nem szolgálhatnak elkobzás tárgyául. 
(Londoni deklaráció 28. cikke.) 

Az abszolút hadidugárú zár alá vehető, ha meg van állapítva, hogy 
az anyag az ellenséges területre, vagy az ellenségtől megszállt területre 
való, vagy onnan származik. E tényt bizonyítják a hajópapirok, vagy az 
a jelenség, hogy a hajó csakis ellenséges kikötőbe fut be. A feltétele 
dugárú zár alá vehető, ha meg lett állapítva, hogy az ellenség hadi céljait, 
vagy hadi igazgatását szolgálja. E feltételes hadidugárú is csak azon eset-
ben foglalható le, ha a kereskedelmi hajó ellenséges kikötőbe, vagy az 
ellenségtől megszállt terület kikötőjébe fu t be és a tárgyakat, anyagokat 
esetleg nem egy utközbeni semleges kikötőben kell kiraknia. A hajó-
papirok teljes bizonyítékát képezik a hajó útjának. A hadidugárú tárgyai 
lefoglalhatok. 

A londoni tengerhadjogi konferencia terve volt a nemzetközi meg-
állapodásokat kodifikálni és a vitás kérdéseket egy nemzetközi dugárú-
bíróság döntésére bízni. A londoni konferencia határozmányai azonban 
nem lettek ratifikálva s nemzetközi bíróság sem lett felállítva. Jelenleg a 
hágai békekonferenciák, a nemzetközi egyezmények, államszerződések 
határozmányai igazítanak útba. 

Őfelsége 1914 november 28.-án kelt legfelsőbb elhatározásával hadi-
dugárúbíróságot állított fel a monarkia részére és pedig elsőfolyamodásut 
Pólában, másodfolyamodásut a cs. és kir. hadügyminisztériumban. 

Az elsőfokú hadidugárúbíróságnak három tagja van, egy ellentenger-
nagy, vagy sorhajókapitány, mint elnök és két tengerészeti igazságügyi 
tiszt, mint bírósági tagok; e két igazságügyi tiszt egyike a referens. 

Az elnök az eljárás lefolytatására egy hadidugárú vizsgálóbizottságot 
alakíttat. E vizsgálóbizottság egyik tagja a vizsgálatvezető, aki a hadi-
dugárú, a hajó, a legénység és a rakományra vonatkozólag a vizsgálatot 
lefolytatja és a befejezett vizsgálati iratokat a hadidugárú bíróság elé 
terjeszti, az ítéletet végrehajtja. 

A másodfokú hadidugárúbíróság egy magasabbrangú admirálisból, 
két magasabbrangú tengerészeti igazságügyi tisztből, akiknek egyike a 
referens és egy jogtudó külügyminiszteri funkcionáriusból, valamint a 
magyar és az osztrák kereskedelmi minisztérium egy-egy jogtudó funkcio-
náriusából áll. E bíróság az első bírósági ítéletek felett dönt, szavazat-
egyenlőség esetén az elnök szavazata a döntő. 
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Az ellenséges vagy gyanús hajók a hadikikötőbe vonszolandók és a 
hajót lefoglaló esetről azonnal jelentést tesz a dugárúbíróság elnöké-
nek, vagy a vizsgálatvezetőnek. A vizsgálatvezető a kaptor (lefoglaló) 
jelenlétében, valamint a hajós jelenlétében megvizsgálja a hajópapirokat, 
kihallgatja a hajó parancsnokát, a rakományost, a legénységet, esetleg 
az utasokat. A hajóról szakértők útján leltárt vesz fel. A vizsgálati iratok 
lezárása előtt a kaptor helyettese és az ellenfél írásbelileg nyilatkoznak, 
van-e a vizsgálat kiegészítésére indítványuk s csak ezután kerülnek az 
ügyiratok a hadidugárúbíróság elé. 

A hadidugárúbíróság dönt a gondnok kijelölése, a hajó és rako-
mányait illetőleg, a hajó és a rakomány eladása és a befolyt összeg bizto-
sítása, a gyanútlan hajó és rakományának kiadása, a legénység és utasok 
felett. Ugyancsak e bíróság dönt a vizsgálatvezető rendelkezései ellen 
beadott felfolyamodások felett. 

Az ítéletnek a rendeleti közlönyben való kihirdetésétől számított 30 
napon belül az érdekeltek fellebbezést jelenthetnek be s az ügyiratok 
felülvizsgálat céljából a másodfolyamodású hadidugárúfőbírósághoz, a cs. 
és kir. hadügyminisztérium tengerészügyi osztályához küldetnek be. 

Az ítélethozatalnál az érvényben levő törvények és határozatok, az 
államszerződések és a nemzetközi jog határozmányai az irányadók, maga 
az ítélet indokolandó. 

Egy nemzetközi bíróság hiányában az államok külön bíróságot állí-
tottak fel a dugárú elbírálására s így döntésük sem lehet majd egyöntetű. 



AZ ELSÜLYEDT HAJÓ. 
Irta DR. CHOLNOKY JENŐ. 

Das versunkene Schiff. — II nave sommerso. 

Újságokban, beszélgetésekben sok szó esik arról, hogy mi is történik 
az elsülyedt hajóval. Hallottak az emberek sok mindenfélét a víz nagy 

nyomásáról, mélyen lenn a tenger fenekén s ebből a kevésből minden-
féle fantasztikus dolgokat következtettek: hogy a hajó összelapul, mint 
a papiros stb. 

Csakugyan érdekes kérdés, hogy mi lesz azzal a hajóval, amelyik a 
tenger fenekére sülyedt. Okoskodásunkat két részre kell bontanunk. A 
háború a tengeren két különböző jellegű óceáni vidéken folyik. A merészen 
szabadon cirkáló német hadihajók a nyilt oceánon sülyesztgetik el az angol 
kereskedelmi hajókat, a tengeralatt járó naszádok pedig a partok közelében. 
Már pedig tudjuk, hogy a tengereket mélységük szerint általában két 
részre oszthatjuk. Az egyik csoportba tartoznak az igazi óceáni medencék. 
Ezeknek mintegy 4000 m az átlagos mélységük. A másikba tartoznak a 
melléktengerek, mert ezekben átlag a víz nem mélyebb 200 méternél. Az 
ilyen, aránylag sekély tengerek nem tartoznak az óceáni medencékhez, 
hanem inkább a kontinensekhez. Ezek elöntött részei a kontinentális 
talapzatoknak, az úgynevezett shelfeknek. 

Nagy-Britanniát ilyen mellék-tenger veszi körül. A La-Manche-csatorna, 
az Északi- vagy Német-tenger, meg a brit szigeteket északról és nyugat-
ról határoló tengerek messze ki a Rockall szintig mind ilyen, aránylag 
sekély tengerek, mert 300 méternél seholsem sülyed mélyebbre a mélység-
mérő. Valóságos tengeralatti plató ez, hirtelen lejtősödése van a nyilt 
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óceán felé s amint elhagyjuk a shelf peremét, egyszerre 1000, 2000, majd 
3000, sőt 5—6000 méteres mélységekre sülyed a mérő ón. Aránylag na-
gyon meredek a shelf pereme s igen rögtönös az átmenet a melléktenge-
rek mélységéből az óceáni, úgynevezett abisszikus mélységekbe. 

Már most a nyilt tengeren cirkáló gőzöstől elsülyesztett hajó több 
ezer méter mélységre sülyedhet, a shelfen elsülyesztett hajó — és ilyen a 
legtöbb, — az pedig csak néhány száz méternyi mélységre sülyed. Es 
eszerint különböző a két elsülyedt hajó sorsa is. 

A shelfen, vagy kontinentális talapzaton elsülyedt hajó megint kétféle 
sorsra juthat. Ha egészen a partok közelében sülyedt el, még ha ott 
valamivel mélyebb is a tenger a rendesnél, egészen más jövő elé néz, 
mint a partoktól több száz kilométernyire elmerült roncs. 

A partok közelében a tenger feneke még meglehetősen egyenetlen. A 
tenger hullámaitól letarolt sziklák zátonyai lappanghatnak ott , azután a 
partról bekerült durva törmelék meglehetősen meredek lejtővel helyez-
kedhetik el. Itt a hajó roncsát nagyon nyugodt és tiszta tengervízben még 
meg is lehet látni lenn a víz fenekén. Mivel a modern hajók rendesen 
magasabbak, mint szélesek, azért az elsülyedt hajó valószínűleg oldalára 
fordul, amint ezt sokszor látni lehet egészen a partszélen elsülyedt hajó-
kon. Valószínűleg a parti lejtőn lefelé dőlt el, azért gerincét mutatja a 
szárazföld felé s fedélzete a tenger felé tekint. A fedélzet összeroppant 
résein, nyílásain át talán a hajó terhének egy része kidőlt, de kéményei, 
árbocai mindenesetre letörtek s esetleg lecsúsztak a parti törmeléklejtőn, 
bár a vízben, tudjuk, nem mozoghatnak a tárgyak olyan könnyen a súr-
lódás miatt, meg a víz emelő hatása miatt, mert ez a tárgyak nehézkedé-
sét a helyükből kiszorított víz súlyával arányosan megcsökkenti. 

Pezsgő élet folyik a tengerben itt a partok mellett. Ha valami olyant 
szállított a hajó, például húst, gabonát , zöldséget, gyümölcsöt stb., ame-
lyik a halaknak táplálékul szolgálhatnak, akkor millió hal lepi el az el-
sülyedt hajó környékét s a szétázó, szertefoszló táplálékot gyorsan fel-
habzsolják. De ellepi a hajó körüli vizeket milliárd apró élőlény is, mert 
ezek is a vízben szétázott, oldatba került organikus anyagokból táplál-
koznak. 

Idők multán elfogy a szétázható, szerteszéledhető organikus anyag. 
A hullámverés itt még lényeges mozgásban tart ja a vizet, még ha a hajó 
50—60—100 méter mélységben van is. Az áramlás és az árapály is jelen-
tékenyen mozgatja a vizet s a hajóból kikerülő szétázott anyag messze el-
széled és lassankint elfogy. Nem marad más a roncsban, mint nehezen 
oldódó anyag, ami már táplálékul nem szolgálhat a tengeri állatoknak. 
A hullámmozgás meg-megiazít egy-egy deszkát, valami bútort s az ki-
szabadul. Talán matrózláda, tán a fürdőszoba farácsa. Elő-előbukkanik 
a mélységből s a hullámok kiverik a partra. Rég elsülyedt hajóknak ilyen 
izenetei rémületet kelthetnek békés időkben, mert a parti lakosság valami 
hajótörés hírnökét vélheti benne. 

De a legtöbb faanyag néhány évtized múlva képtelen lesz a tenger 
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színére emelkedni, még ha el is szabadult, mert reátelepedik mindenféle 
állat és növény. Algák, tengeri füvek lepik el, ha nincs túlságos mélyen, 
hogy a fény még oda behatol. Reátelepülnek a lithotanniumok, mész-ház 
építő férgek, azután fúrókagylók, spongyák, koralliumok, osztrigák és 
egyéb helyüket nem változtató kagylók s olyan nehéz lesz a fadarab, 
hogy nem emelkedhetik föl a víz színére. A reátelepült lények egy része 
a fa anyagát felemészti, más része meg ellenkezőleg, vastag mészkőburko-
lattal veszi körül. Ez azután a fa további pusztulását megakadályozza. 

Különös látvány lenne, ha a búvár be tudna hatolni egy ilyen féloldalra 
dőlt, régen vízalatt heverő, szép hajó roncsába. Az ebédlőterem bútorai 
még a helyükön vannak, hisz minden szék és minden asztal le van sró-
folva. A bőrbevonat, a posztó- és bársony-áthuzat rég eltűnt, szétmállott 
és megették a tenger milliárdnyi lakói. A fa és vasvázak még ott vannak. 
A fa tele és tele van sikamos, tapadós, undok lényekkel, a vason is meg-
telepedett mindenféle csodaállat. A vas nagyon kevéssé rozsdásodik, csak 
ahol a szénsav-termelő állati élet éri a felszínét, ott alakul az át erősen 
meszes, vörösen vasrozsdás masszává, amiről már bajos megmondani, hogy 
kard volt-e vagy nyárs. A réztárgyak jobban megmaradnak. Az élő-lények-
től kiválasztott hulladék mérges rézvegyületeket állít elő s azok az állati 
élet továbbfejlődését a réz körül megakadályozzák. A felfordult étterem-
ben talán még az elektromos lámpák körtéi sem zúzódtak össze, az üveg 
nagyon lassan, de oldódik, azonban annak elpusztulásához évszázadok 
kellenek. Évszázadokkal ezelőtt elsülyedt hajókból pedig vajmi kevés ma-
radt meg, mert anyaguk legnagyobb része fából volt. 

A kredencben félrecsúszott, összetörött edény kitörte a szekrény 
ablakát és kihullott az alul került falra, talán az egyik szép tükörüveg-
ablakra, azt is bezúzta és belehullott a tengerbe. Darabjai még ott van-
nak. A ledugaszolt palackok részben a felfordult terem alsó részében 
hemperegnek, részben, amelyikek nem voltak tele, felemelkedtek a felfor-
dult terem felső részében s most ott csendesen himbálódznak, amint a 
tenger hullámai lassan ingatják a vizet a félig elzárt helyiségben. Az órát 
még föl lehet ismerni díszes rézfoglalatában, talán még a vízalatt is járt 
egy darabig. Miért ne ? Most persze már megállt örökre, szerkezete tele 
van tengeri állatok építményeivel, vagy finom iszappal. A falon üres 
aranykeret. A fáját már majdnem fölemésztették a tenger lakói, ha hozzá 
nyúl az ember, szétesik a keze közt, de az arany most is fénylik rajta, 
bár a tengervíz az aranyat is oldja. De hova lett a kép ? A vászon, az 
olajfesték atomusaira szétszedve, parányi lények táplálékául szolgált s most 
ki tudja, hol vannak ezek a parányok, szerte az oceánokban. Talán valami 
hatalmas fejedelem arcképe volt, bizonyosan aranyszínűre festett zsinórza-
tos díszruhában. Amelyik tengeri állat a zsinórzat sárgafestékéből hab-
zsolt, az fel is fordult tőle, mert az krómmal, vagy kadmiummal volt festve 
s azt nem emészti meg semmiféle túldemokrata tengeri állat. 

Azonközben a szárazföldről szünetlenül, szakadatlanul száll alá a tör-
melék. Folyton folyik itt a temetés. A patakok vize finom homokot és 
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kavicsot, egy-egy zápor után a megáradt vadvíz hatalmas köveket és 
görgetegeket hengerget a tengerbe, de minden kis vízfolyás, a leszivárgó 
csendes eső leve is hoz finom, lebegő iszapot. Ez az iszap lebeg a mozgó 
vízben, de a csendes vízben szép lassan alászáll. A part felől jövő, a 
fenéken hömpölygetett törmelék lassankint besáncolja a hajó partfelé néző 
fenekét, a torpedótól ütött résen át bejut a hajó belsejébe, teletömi azo-
kat az üregeket, amelyikekbe belejut. Az iszap pedig száll le szép csende-
sen s lassankint úgy betemeti a hajót, hogy csak alig vesszük ki a kör-
vonalait. Mint ahogy a hordókat, szálfákat ellepi a hó s alig ismerjük fel 
az alakjukat, úgy tesz az iszap is a hajóronccsal. Évszázadok múlva csak 
enyhe lejtőjű halom jelzi, hogy hol van eltemetve a milliókat érő hajó. 
Igazi sírdomb a tenger fenekén 1 Az állatélet mindig föléje kerül a le-
rakodásoknak s az ezredik ivadék ott üti fel sátrát az óriási sírdomb tete-
jén, mitsem tudva arról, hogy ősapja előkelő hajószalón fényes csillárján, 
vagy több ezer lóerejű gőzgép hengerén, esetleg egy elpusztult matróz 
szerelmesének sokszor csókolt arcképén telepedett le először ezen a tá jon . . . 

* * * 

Más a sorsa a partoktól távolabb, de még mindég a shelfen elsülyedt 
hajónak. A shelfeken a melléktengerek vize nem olyan tiszta, mint a nyilt 
oceánok vize, de azért ebbe is mélyen lemegy a fény. 200 m mély tenger 
fenekén még mindig elég fény van, körülbelül olyan, mint nálunk hold-
világos éjjelen, ha a holdat felhő takarja. Tehát ha oda lejutna valami 
búvár, akkor még kivehetné a hajó körvonalait, fekvését stb. 

De búvár oda le nem juthat. Tudjuk, hogy 10 m magas vízoszlop 
nyomása minden négyszögcentiméternyi területre egy kilogramm, tehát 
éppen annyi, amennyi körülbelül a levegő nyomása a tenger színében 
rendes körülmények között. A 10 m mélységben levő felület minden 
négyszögcentiméternyi helyére tehát 2 kg nyomás hat, egy a levegő nyo-
mása, egy pedig a víz nyomása. A levegő normális nyomását egy atmosz-
féra-nyomásnak nevezzük, tehát tíz méter mély vízben már két atmoszféra, 
100 méter mélységben 11 atmoszféra és 200 m mélységben 21 atmoszféra 
nyomás van. 

Az emberi szervezet többet, mint 2—3 atmoszféra nyomást nem bír 
ki. A levegőben élő ember testének minden részét egy atmoszféra nyo-
mású levegő vagy folyadék tölti ki. Erre van berendezkedve. Ha növel-
jük a nyomást, akkor az emberi test belsejében levő levegő és folyadé-
kok nyomása is emelkedik. Igen ám, de ezzel változik a test belsejében 
az anyagok magaviselete. Tudjuk, hogy a folyadékok oldóképessége, gáz-
elnyelő képessége, forráspontja stb. mind megváltozik a folyadékra ható 
nyomással. A test belsejében levő sejtek falain át ozmotikus nyomások-
kal, diffúzióval van dolgunk, a vese elválasztóképessége is efféle tünemé-
nyeken alapul. Ezeknek most mind megváltozik a funkciója. Nagyon érde-
kes biológiai tanulmány volna az, de még eddig nem törődtek vele, hogy 
a sejtfalakon át történő diffúziók stb. miképpen változnak meg a nyomás 
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növekedésével? Ha a nyomás emelkedik, a folyadékok oldóképessége is 
női. Vájjon milyen veszedelmes biológiai következményei lehetnek ennek ? 

Egyszóval a nyomás növekedésével a test életműködésében változá-
sok, zavarok következnek be. Nem lapít össze bennünket hét atmoszféra 
nyomású levegő, mert hisz belsőnket is ilyen tölti meg 1 Éppen úgy nem 
lapít össze, mint ahogy az egy atmoszféra nyomás sem lapít össze 1 Gon-
doljuk csak meg, hogyha egy ember testének felületét körülbelül egy 
négyszög méternyinek vesszük, akkor erre a felületre már a légköri nyo-
más is 10.000 kilogramm, vagyis 100 métermázsa ! És mégsem lapít össze 
bennünket. 

De hogy szervezetünk a 3—4 atmoszférát nem bírja ki, azt temérdek 
tapasztalás igazolja. A modern hídépítések alkalmával a hídpillérek alapo-
zásához az úgynevezett pneumatikus módszert használják ma. Lebocsáta-
nak a víz fenekére egy vas-szekrényt. Ennek az alaprajza olyan, mint az 
építendő hídpillér alaprajza. Alul teljesen nyitva van, fedele vízszintes és 
egy vaspáncélokból készült akna vezet le hozzá. Ezen az aknán keresztül 
lejuthatunk a szekrény (keszón) fenekére. Ha az aknába nagy nyomású 
levegőt pumpolunk bele, akkor az kiszorítja a keszónból a vizet és ott 
dolgozni lehet. A kőművesek a keszón tetején építik a hídpillért, a keszón-
ban levő munkások ássák a földet és sülyesztik a keszónt. Amikor az-
után elérték az alapozáshoz elég szilárd talajt, akkor a keszónt is tele-
rakják kővel, a tetejét, meg az aknát kitöltik betonnal s a pillér szilár-
dan áll. 

Az akna teteje persze el van zárva, hogy a keszónban a levegő nyo-
mása növelhető legyen. Hogy oda valaki be- és onnan kijuthasson, ahoz 
kell az akna tetején az úgynevezett légzsilip. Ez szintén zárt szekrény. 
Először ebbe küldik a munkásokat, azután a szekrény ajtaját bezárják s 
egy kis szelepen keresztül kezdik a sűrített levegőt beereszteni. A kis 
kamrában szorongó embereknek kezd zúgni a füle, szédülnek, melegük 
lesz, izzadnak és a gyomruk émelyeg. Végre a kamrácskában olyan nagy 
a nyomás, mint lenn a keszónban. Akkor ki lehet nyitni a légzsilip-kamrá-
ból az aknába vezető a j tó t s a munkások lemennek a keszónba. Akik 
eddig ott dolgoztak, azok feljönnek az aknán a légzsilipbe, becsukják 
mögöttük az akna légmentesen záró csapó-ajtaját s egy szelepen keresz-
tül lassan kieresztik a sűrített, nagy nyomású levegőt a zsilip-kamrából. 
Ez a munkások legnagyobb szenvedése. A fokozatosan kisebbedő nyomás 
következtében minden sejtjükben túlnyomás keletkezik. Fülük, orruk vér-
zik, elájulnak, a szívbajosok pedig föltétlenül elpusztulnak. Végre lecsök-
kent a nyomás a normális légnyomásra, ki lehet nyitni a zsilip ajtaját s 
a szegény munkások kiszabadulnak zúgó fejjel, szédelegve, támolyogva. 
Rettentő hatása van a nyomásváltozásnak! Ha lemenetkor hirtelen kipat-
tanna az akna ajtaja s a munkások egy szempillantás alatt a két atmosz-
féra nyomású levegőbe kerülnének, egyik sem igen élné túl ezt a katasz-
trófát. Ugyanígy járnának, ha kiszálláskor kipattanna a légzsilip külső ajtaja 
s ők egy pillanat alatt a rendes légköri nyomásba jutnának. A bennük 
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levő nagy nyomás valóságosan szétrobbantaná őket, minden sejtfaluk, 
minden erük, minden részecskéjük szétszakadna. Nem tudok róla, hogy 
történt-e már ilyen katasztrófa, de kisebb arányban, a szelepek elromlása 
következtében voltak már hasonló szerencsétlenségek s ezek mindig a 
gyengébb ellenállóképességű munkások életébe kerültek. 

Három atmoszféránál nagyobb nyomást még a legerősebb szervezetű 
ember, még a legnagyobb óvatosság mellett sem képes elviselni. Ezért 
tehát búváröltönyben 20 méternél mélyebbre lejutni nem lehet, mert hisz 
a búváröltönyben is a levegő nyomását emeljük fel a tömlőn át lenyo-
mott levegővel annyira, hogy az egyensúlyt tarthasson a víznyomással. 
Ha a külső nyomás nagyobb volna, akkor a búvárruhát benyomná a 
sisakba, gyorsan megfojtva a szerencsétlent. Ezért közönséges búvár nem 
mehet mélyebbre semmi körülmények közt 20 méternél. 

Ha a német tengeralattjáró hajók úgy készültek, hogy azoknak belsejé-
ben mindég akkora a légnyomás, mint a külső víznyomás, akkor az ilyen 
tengeralattjáró hajó sem mehet mélyebbre 20 méternél, mert ott már három 
atmoszféra a nyomás. Már pedig így kellett készülniök, mert különben a 
tengeralattjáró hajót képtelenül szilárdan kellene építeni. Ha csak egy 
atmoszférával kisebb a hajó belsejében a nyomás, mint a külső felületén, 
akkor a külső felület minden négyszögcentiméterére egy kg túlnyomás ju t ! 
Ha a tengeralattjáró hajó felülete 100 m2 (legalább is ekkora!), akkor arra 
100 X 10.000 = 1,000.000 kilogramm túlnyomás hat! Rettentő erős szerke-
zetűnek kellene tehát lennie 1 Oly sok és súlyos vasanyag kellene akkor 
a szerkezetébe, amit alig lehetne könnyen mozdítható formában össze-
állítani. És ez még csak egy atmoszféra túlnyomást jelent! Ha 100 méter 
mélységre le akarna jutni, ott 11 atmoszféra a nyomás. A hajó belsejé-
ben a személyzet kibírna három atmoszférát, tehát nyolc atmoszféra túl-
nyomásnak, négyszögcentiméterenkint 8 kg, négyszögméterenkint 800 
métermázsa, vagyis 80 tonna nyomást kellene kibírnia. Vájjon lehetne-e 
ilyen szerkezetet készíteni, azt most hirtelen nem tudom elképzelni. Régibb 
vasúti teherkocsiink megterhelve körülbelül 15 tonnát nyomnak, tehát 
minden négyszögméternyi területre öt megterhelt vasúti teherkocsi nyo-
mása jutna. Ilyen nagy nyomásra még aligha készítettek nagyobb szerke-
zetet. Kazánokat, csöveket igenis lehet így készíteni, de azoknak a belse-
jében van a nagy nyomás, tehát a kazán fele csak húzásra van igénybe 
véve, de a tengeralattjáró hajó fele nyomással volna kívülről terhelve s 
mivel egyenletes viszonyokat teljes lehetetlenség elképzelnünk, ott hajlító 
igénybevételek keletkeznének s a szerkezetnek képtelenül szilárdnak 
kellene lennie 1 

A 200 méter mélységre elsülyedt hajót tehát semmiféle búvár sem 
kereshetné föl odalenn. Azért csak elképzelhetjük a sorsát. Legelőször is 
meg kell jegyeznem, hogy távol a partoktól a tenger feneke tökéletes 
síkság. Nincs azon semmi kiemelkedő rész, semmi egyenetlenség, ami 
szembetűnő volna, ha a tenger vize onnét eltávoznék s száraz lábbal jár-
hatnánk a tenger fenekén. Finom homok és iszap fedi azt be, nincsen 
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rajta semmi szilárd. A partoktól 50—100 km távolságban még van finom 
homok a tenger fenekén, de nagyobb távolságra már csak egészen finom 
iszap, sőt agyag borít be mindent. 

Az elsülyedő hajó a vízben csendesen hegyére fordulna, mert így 
nyújt legkevesebb ellentállást a víznek. Mindjárt el is érné a feneket s 
nagyot ütne az orrával, vagy a farával a fenéken, azt hiszem az bele is 
törne. A nagy zökkenés következtében minden kiemelkedő része: árbo-
cok, kémény, fedélzeti építmények stb. letörnének róla. A gépszerkezet le-
szakadna állványáról és lezuhanva át törné a hajó keresztfalait, az árú a 
bezúzott hajó orrán vagy farán kizúdúlna a tengerbe. Azután szépen le-
feküdnék a tönkretett hajó, megint féloldalra s még néhányat talán leb-
benve, megszűnnék örökre mozogni. 

Odalenn már nem igen érezni a hullámverés mozgását, csak az áram-
lás és árapály érezhető még mindég. Itt is ellepnék a hajó környékét az 
állatok, amíg abból organikus anyagok ázadéka szivárog elő. A hajó 
belsejéből a zökkenés pillanatában talán kiszabadul egy-egy jól elzárt láda, 
amibe nem tudott a víz egészen behatolni, csak annyira, hogy a láda 
belsejében a légnyomás fölemelkedett a kellő mértékre. Akkor azután nem 
szivárog bele több víz, hanem a kiszabadult láda fölemelkedik a tenger 
színére. Szomorú híradás a mélységes sírból! Sokáig még buborékok is 
emelkednek föl a tenger színére. Majd valami palacknak a dugóját fúrta 
meg valami féreg, majd valami szögletben szorult levegő talált útat a 
pusztuló páncélokon, deszkákon keresztül. Evek múlva minden elhallgat, 
a finom iszap mindent belep. Ilyen mélységben már sokkal gyérebb az 
állati élet, mint a partok közelében, de az iszap nagy része élőlények 
apró kis kova és mész-páncélkájából van. Ezek, a foraminiferák, radio-
láriumok, globigerinák, diatomák folyton pusztulnak, elhalnak s gyönyörű 
finom kis páncélkájuk milliárd számra hull alá, mint a hó. Itt, a shelfen 
sok még a mészkő-páncélka, de mélyebb tengerek fenekére ezek nem jut-
nak le, mert feloldódnak a vízben. 

Legfélelmesebb elképzelnünk annak a hajónak a sorsát, amelyik abisz-
szikus mélységekre sülyedt le. 

A nyílt óceánon a fénynek némi nyoma lehatol 400 m mélységre. 
Azon alul tökéletes sötétség van. A víz a felszínen lehet akármilyen hő-
mérsékletű, az ilyen nagy mélységekben igen hideg, rendesen + 2 ° körül 
van. Es ebben a teljes sötétségben és hidegben is élnek élőlények 1 Még 
pedig a legfinomabb szervezetű, csodálatos állatok. Köztük világító álla-
tok úsznak s néha talán kivilágítják ezeket a mélységesen mély infernumo-
kat is úgy, hogy talán az o t t járó búvár meglátná az elsülyedt hajót. De 
ide lejutni már teljes lehetetlenség, még csak elképzelni sem tudok olyan 
találmányt, amivel ide ember leszállhat. 

4000 méter mélységben — a levegő egy atmoszféra nyomását figye-
lembe sem véve, édes vízben 400 atmoszféra volna a nyomás, tehát min-
den négyszögcentiméternyi területre 400 kilogramm; egy m2 területre 
400 X 10.000 = 4 millió kilogramm 1 Nehéz ezt elképzelni! Egy teljesen 
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megterhelt tehervonat mindenestül együtt 400 tonna. Tehát 10 ilyen teher-
vonat súlya fejtené ki ugyanazt a nyomást, mint ami itt lenn uralkodik 
minden m2 területen 1 — A tenger vize azonban sós ! Minden kilogrammjá-
ban 35 gramm só van oldva. Ennyivel tehát minden liter víz nehezebb, 
mint az édesvíz, vagyis 10 m mélyen nem 1 kg, hanem 1035 gramm a 
nyomás, tehát 4000 m mélységben sem 4 millió kg, hanem 4,140.000 kg! 

És még ez sem lapítaná össze a hajót, mert hisz annak a belsejébe 
is ugyanilyen nyomású víz tódulna! 

A palackokba benyomná a dugót, vagy ha gyöngébb üvegek volná-
nak, össze is roppantaná őket, de persze csak akkor, ha nem mehetne 
beléjük a víz. Be nem dugott palacknak semmi baja sem történnék. 

Ennél sokkal érdekesebb kérdés, hogy milyen sebesen és mennyi idő 
alatt érkeznék le a hajó erre a nagy mélységre. Levegőben a 4000 m 
magasságról hulló test, ha nem nagy a súrlódása a levegőhöz, a puska-
golyó sebességével érkezik a Föld felszínére. A jégeső szárazon hulló 
jégszemei tanúsítják ezt. Az esővel hulló jég nem érkezik nagy sebesség-
gel, mert a lassan hulló esőcseppekbe folytonosan ütközik s elveszti nagy 
sebességét, azért az esővel hulló jég nem tesz kárt. Az esőcseppek hullás 
közben folyton változtatják alakjukat, azért nagy a surlódásuk. 

A vízben azonban sokkal nagyobb a hulló testek súrlódása. Ez a 
súrlódás tartja fenn sokáig a vízben a felkavart iszap szemecskéit. Para-
doxonnak látszik ugyan, de tény, hogy minél kisebb valamely test, annál 
nagyobb aránylag a felülete a tömegéhez képest. Képzeljünk egy sor 
golyót egymás mellett, mindég kisebbet és kisebbet. A golyók felületének 

4 területe T = 4 n r2, köbtartalma pedig K = -j n rs, tehát a felület a sugár 

második hatványával, a köbtartalom a sugár harmadik hatványával ará-
nyos. Kisebbedő sugárral tehát a felület csak négyzetesen, de a köbtarta-
lom a harmadik hatvány alakjában csökkenik. Fél méter sugarú gömb 
felszíne 1 / i része az egy méter sugarú gömbnek, míg köbtartalma csak 
1/s része lesz! A félméter sugarú gömb felszíne tehát aránylag kétszer 
akkora köbtartalmához képest, mint az egy méter sugarú gömbnek. És 
minél kisebbre vesszük a gömböt, annál nagyobb aránylag a felszíne! A 
súrlódás pedig a surlódófelület nagyságával arányos. Eszerint nagyon 
kicsiny, szabad szemmel alig látható por, vagy iszapszemeknek aránylag 
óriási a felülete s így óriási a súrlódás is, ami lebegve tartja. Ezért hul-
lik le a búzaszem gyorsan, az ugyanolyan fajsúlyú szemekből álló liszt 
pedig csak lassan. Ezért lebeg a parányi vízcseppekből álló köd a levegő-
ben, ezért száll olyan nehezen a víz fenekére a felkavart iszap. 

De a hajó igen nagy darab, felületének súrlódása nem nagy, azért 
elég gyorsan hull alá a vízben s néhány perc múlva bizonyosan eléri az 
óceán fenekét. Ott azután nagy sebességgel érkezve meg, hevesen ütkö-
zik a fenékhez és rapityára törik, összegörbül és szertehullik. Útközben 
mind jobban gyorsuló forgásba jön, mert súrlódása egyenetlen s a benne 
levő holmi összevissza csúszkál benne. A nagyobb felületü és kisebb faj-
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súlyú anyagok elmaradnak, a hajó átlagos fajsúlyainál nehezebb és kis, 
sima felületű dolgok pedig előre sietnek. Az ágyúgolyók mindenesetre 
előbb feneket érnek, mint a hajó, ha kiszabadulhatnak belőle, a szén, a 
puskapor stb., pedig elmaradnak, sőt a leszakadt fadarabok, ágynemű stb. 
visszaemelkednek a tenger színére. A fenéken szerte hullott hajóból el-
szabaduló, vasrészekkel terhelt fadarabok igen lassan emelkednek s talán 
csak napok múlva bukkannak fel a víz felszínén. 

Rémületes elhagyatottságban van odalenn a hajóroncs! Az óceán 
feneke még tökéletesebb síkság, mint a melléktengerek feneke! Napok 
hosszat röpülhetnénk ott gyorsvonattal, vagy autóval s nem vennénk észre 
semmi egyenetlenséget. Es a fenéken levő finom, laza agyag is hosszú, 
nagy utakon mind egyformának bizonyulna. A kontinensektől legtávolabb 
fekvő, mély medencékben a legtöbb helyet a vörös agyag foglalja el. A 
levegőből hulló porból van ez legnagyobbrészt, de rendesen van benne 
több-kevesebb állati páncélka. Ide azonban már mészkőpáncélka nem jut-
hat le! A vörös agyagnak megfelelő geológiai réteg szárazföldeinken nem 
igen található. A hegyekben felbukkanó tengeri rétegek majdnem kivétel 
nélkül shelf-képződmények és nem abisszikus mélységű lerakodások. Ez 
azt mutatja, hogy abisszikus tengerfenekek sohasem emelkednek ki konti-
nensekké. Az elsülyedt hajó is ott maradna tehát időtlen időkig, egy velőt 
fárasztó óriási síkság teljesen elhagyatott pusztaságában, tökéletes sötét-
ségében, teljes mozdulatlanságában. Talán százezer esztendő kellene hozzá, 
hogy betemesse egészen az agyag s még évmilliók múlva is ott lesz elásva 
ugyanabban a helyzetben, ugyanabban az állapotban. 

Csak néha-néha dereng körülötte valami alvilági tengerlakó halavány, 
foszforeszkáló fénye. Talán hogy utána még sötétebb legyen az örök 
é j szaka . . . 



A TENGERALATTI AKNÁK 
ÖNMŰKÖDŐ LEHORGONYZÁSA. 

— 3 ábrával. — 

Irta BECK ZOLTÁN cs. és kir. nyug. fregatt-kapitány. 

Die automatische Verankerung der Seeminen. — L'inpiantamento automatico 
delle mine submarine. 

A mostani világháborúban nagy szerepet játszó tengeralatti aknákról, 
azok belső szerkezetéről e lapok t. olvasói eléggé tájékoztatva van-

nak; ismerik ezen vízalatti hathatós fegyver különféle rendszerét, úgy hogy 
erről a tárgyról fölösleges lenne többet írni. S ezért csupán ezen aknák 
önműködő lehorgonyzásáról kívánok némi tájékoztatást nyújtani. Mindenek-
előtt, aki a tengeralatti aknák elhelyezéséről a napilapokban megjelent táv-
iratokat némi figyelemmel olvasta, szembe kellett tűnnie annak a ténynek, 
mily gyorsan történtek ezek a hadiműveletek, amint az például a „Königin 
Luise" német gőzös, a Themse folyam torkolatában végbevitt tevékeny-
ségének szabatosabb leírásából észlelhető volt. 

Hogy az ilyen akna-elhelyezéseknek jóformán röptiben kell végeztet-
niük, világos, ha megfontoljuk ennek a feladatnak a célját, amely az ellenség 
saját partjain való veszélyeztetésében, bezárásában áll, aminek tehát meg-
lepetésszerűen, lehetőleg feltűnés nélkül, tehát gyorsan kell megtörténnie. 

Mindezen fontos okokból manapság ez a művelet a tengerészeteknél 
vagy gyorsjáratú torpedónaszádokról, vagy külön ezen aknavetésre be-
rendezett gyorsjáratú hajókról történik. 

A „Königin Luise", amely rövid idő múlva e háború kitörése után 
ismert hőstettét végbevitte, hogy a büszke, dölyfös Anglia fővárosának 
kapuját tengeralatti aknával elzárhassa, de a reárohanó túlnyomó ellen-
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félnek áldozatul esett, békeidőben az északnémetországi tengerifürdők közt 
tartotta fenn a közlekedést s aknavetésre átalakított gyorsjáratú turbinás 
gőzhajó volt. 

Mint minden modern, bármiféle hadműveletnél, úgy itt is a gyorsa-
ság a siker főfeltétele. 

Midőn az aknákat sikerült hasznavehető szerkezettel előállítani s ezek 
a tengeriharcok egyik fontos eszközévé váltak, ami a mult század hatvanas 
éveiben, kivált az északamerikai polgárháború alkalmával következett be : 
azok elhelyezése a tengeri hadműveletek egyik jelentős tényezőjéül lőn 
beillesztve. Eltekintve az aknák kiváló nagyságától, amire szükség volt, 
hogy az edénybe nagymennyiségű robbanószert lehessen beletenni, az 
elhelyezőmunkát az is megnehezítette, hogy minden egyes víziakna helyé-
nek a mélységét ki kellett mérni s eszerint kellett a horgonyláncot avagy 
sodronykötelet elvágni, mire a horgonyt odakapcsolták. Ekkor az egészet 
egy darú segítségével az úszóval előre megjelölt helyen vízbe bocsátották. 
Szeles idő beálltával ezt a munkát gyakran félbe kellett szakítani és így 
ez nemcsak az időjárás szeszélyeinek, hanem időközben az ellenség neta-
láni támadásainak is ki volt téve. 

Elképzelhető tehát, mennyi időpazarlásba került egy kikötőnek vagy 
torkolatainak úszóaknákkal való kellő elzárása. 

Mai időben már minden kontakt akna önműködő lehorgonyzó készü-
lékkel van fölszerelve, ami nélkül ez a fegyver nem is képzelhető és akna-
harc nem is volna viselhető. 

Büszkeséggel kell fölemlítenem, — amiről kevesen tudnak valamit, — 
hogy az önműködő akna-lehorgonyzó készülék bölcsője a mi tengerésze-
tünkben volt. 

A szerkezet eredeti alakját tudniillik a mintegy tíz év előtt elhunyt 
lovag Pietruski ellentengernagy — akkortájt fiatal sorhajóhadnagy — is-
mertette s találmányát, amelyet majdnem Kolumbus tojásának lehetne 
mondani, haditengerészetünk el is fogadta s így ez volt — sajnos nem-
sokáig — az egyetlen, amely ily önműködően lehorgonyzó tengeralatti 
aknákkal rendelkezett. 

Az idő folyamán természetesen javításokon ment át ez a jellegében 
éppen oly egyszerű, mint szellemesnek mondható szerkezet, de a mi hadi-
tengerészeti tisztünk által megállapított elv a későbbiekben is felismerhető. 
A célt, a hajóról kivetett aknának a megállapított mélységben a víz felü-
lete alatti lehorgonyzását háromféle módon érik el. 

Az eredeti eljárást, illetve szerkezetet már nagyon kevés tengerészet 
s talán már csak a meglevő régibb aknáknál használja. 

Ez a szerkezet a következő: 
Az aknaedény fenekén két csapágy-állványban egy sodronykötelet 

vivő cséve tengelye foroghat . A cséve egyik végoldala fogaskorong, amely-
nek fogai elé egy emeltyű egy rúgóval leszoríttatik s így a csévét forgá-
sában megakadályozza, azaz zárja. 

Ezen emeltyű végére egy úszó zsineg van odakötve, amelynek hossza 
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a kívánt mélységnek felel meg, amelyben az akna a felszín alatt ússzék, 
ami rendesen 3—5 méter. 

A csévére feltekert horgonykötélen az aknahorgony van megerősítve. 
Midőn az aknát mindenestől — legtöbbnyire 

a hajó faránál — vízbe dobják, az a horgony 
súlya folytán elmerül s addig sülyed, míg az ~ 
úszó zsinege meg nem feszül s ezáltal a záró-
emeltyűt a cséve fogából ki nem húzza. így a 
cséve felszabadulván, a horgonykötelet leteke-
rődni engedi. 

De ezáltal az aknaedény felhajtó ereje ér-
vényesül s a horgony lefelévonó erejétől meg-
szabadulván, felfelé szállni törekszik. Ennek 
folytán az úszó zsinege meglazul s a záremeltyű 
a csévét zárja. Az akna ismét sülyed és ez a 
bukdácsoló játéka mindaddig folytatódik, míg 
az aknahorgony a feneket nem éri. Ekkor az 
aknaedény utolsó felszállásával az úszó zsineget 
meglazítja s így önönmagát a kívánt mélység-
ben megállítja. 

A zsinegen levő úszót vagy csónakkal kellő 
óvatossággal szedik fel vagy az bizonyos idő 
után magától elsülyed. 

Ez a lehorgonyzási mód például az olasz 
•Susan/ia-féle s az orosz Beklemicsei/-féle vízalatti 
akna-rendszernél használatban van. 

A lehorgonyzás második módja az úgy-
nevezett előfutó súlyon alapszik, ami az előbbi 
megfordítottjának tekinthető. 

A horgonykötél csévéje éppen oly alakban, i. á b r a . 

mint az előbbinek, a horgonyra van illesztve s 
az úszót az akna meghatározott mélységű helyének megfelelő hosszú 
zsinegével az előfutó súly pótolja, amely a záróemeltyűt lefelé húzva, a 
csévét szabadon tartja, míg a horgony sülyed s az aknaedény ezalatt a 
víz felszínén lebeg. 

Abban a pillanatban, amelyben az előfutó súly a feneket érinti, a 
zsinegje meglazul és az emeltyűjét elereszti, miáltal ez a csévét forgásában 
megakadályozza, úgy hogy a horgonykötél többé le nem tekerődhetik. 
A továbbsülyedő horgony az aknát a víz alá húzza, hol a megállapított 
mélységben lebegnie kell. 

Ez a lehorgonyzási mód a legtöbb aknarendszernél dívik, úgymint 
az olasz Belemo-félénél, az angol Vickers-félénél, amely a mostani háború-
ban annyi panaszra ad okot s végre a francia Santer-Harlé-féle akna-
rendszernél. 

Végre a lehorgonyzás harmadik módja az elsőhöz annyiban hasonlít, 
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hogy a horgonykötelet hordó cséve megint az aknaedény fenekén van s 
az egész a horgonnyal egy kapoccsal össze van kötve s így az akna a vízbe 

dobat ik . (Lásd „A Tenger" III. 
füzetének 86. oldalán.) 

Ezen összekötés addig ma-
rad fentartva, míg a horgony 
s vele az aknaedény is a 
tenger fenekét érinti. Ebben 
a pillanatban egy külön, egy-
szerű emeltyűkészülék által 
ezen összekapcsolás megoldó-
dik s az akna — a horgony-
kötelet a csévétől letekerve — 
a víz színe felé száll. A záró-
emeltyű, ha a zsinegre erősí-
tett előfutó úszó a víz felszí-
nére jut, a csévét zárja s így 
az aknaedényt felemelkedésé-
ben a meghatározott mélység-
ben megállítja. 

A német „Carbonit" rend-
szerű, a jelenlegi tengeri harc-
ban nagy hírre szert tett ak-

2. ábra. nánál, a csévében levő víz-
nyomásra reagáló készülék, a 

csévét a kellő mélységben lezárja, úgy hogy ezen 
rendszernél a cséve fogas lapja, a záró emeltyű, 3. ábra. 
valamint az előfutó úszó elesik. Miután a víz fel-
színén semmiféle tárgy sem úszik, ezen akna rakása minden feltűnés és az 
helyet eláruló úszó tárgy nélkül végezhető. Amint hírlik, az új német akna-
tengeralattjáró naszádok képesek lennének merült állapotban ilyen rend-
szerű aknákat vetni. 

Ezen három lehorganyzási módnak számos előnye mellett meg kell 
azonban említenünk azt a hátrányát, hogy az akna-edénynek túlerősnek 
kell lennie, tehát különben a szükségesnél hátrányosan aránylag súlyosabb-
nak, hogy a tenger fenekén levő nyomásnak, hová az egész készülék 
lesülyed, ellentállhasson. Tudvalevőleg 100 m mélységben — és ily mély-
ségű vizeken aknákat bizony lerakhatunk — 10 légnyomásnál valamivel 
nagyobb nyomás nehezül az o t t levő tárgyakra. 



TISZTOGATÁS A TENGEREN. 
Irta DR. SZÜTS ANDOR. 

Die Reinigung des Oceans. — Purificazione dei mari. 

Ha majd a világháború lezajlása után ismét a béke puha szárnyai 
simogatják a tengeri csaták és a német tengeralattjárók működésének 

egykori színterét, ha majd a hadi flották száguldását ismét a békés keres-
kedelmi gőzösök rendes járatai váltják fel, a megszokott medrébe lassan-
lassan visszatérő tengeri forgalomnak még mindig igen sok akadályt kell 
majd leküzdenie. 

Előbb az aknákat kell eltávolítani, hogy a hajózás rendes útvonalai 
megnyíljanak és még ezután is sok veszedelem fenyegeti a hajózást az 
óceán mélyéből. Ezek közül nem utolsó a sok félig elsülyedt, félig lebegő 
hajóroncs, amelyek számát a tengeri ütközetek meghatványozzák. 

A nemzetközi tengerésznyelven „wrack"-nak nevezett hajóroncs békés 
időben is tekintélyes veszedelmet jelentett a hajózásra nézve. Ha az el-
sülyedt hajó szilárdan épült, különösen, ha fából volt és rakománya köny-
nyebb a víznél, úgy csak oly mélyre sülyed, hogy a kiszorított vízzel 
egyensúlyba kerüljön és így, szilárdsága mértékéhez képest évekig is meg-
maradhat és lebeghet, szabadon kiszolgáltatva a szelek és áramlások játéká-
nak. Nappal még ki lehet az ilyen lebegő wrackot a hajóval kerülni, ha 
azonban éjjel akad a hajó útvonalába, úgy az összeütközés majdnem el-
kerülhetetlen, mint ezt a sok ki nem derített szerencsétlenség bizonyítja, 
amelyekért a legtöbb esetben a wrackokat kell felelőségre vonni. 

A wrack tartóssága és vándorlásainak kiterjedése majdnem hihetetlen, 
amint erről néhány feljegyzésből meggyőződhetünk. A „Crown" nevű 
norvég bárka 1909 december 26.-án sülyedt el az Atlanti-óceán közepén, 
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a következő májusban a Sárga-tengerben látták, később az óceán 
ellenkező sarkában tűnt fel. Ezen idő alatt 1100 mérföldet vándorolt. 

1910 nyarán Dél-Karolinában és a 
Bermuda-szigeteknél jelent meg. Az 
elsülyedt „Fannie E. Woolston"-t 
1891-ben Jerseynél, a következő három 
évben pedig egyszer az afrikai parton, 
később az Atlanti-óceán túlsó part-
ján, Floridánál látták. 

A Lloyd, a londoni nagy hajósbiz-
tosító társaság, rendszeresen kutatja 
és üldözi a wrackokat. Amint egy 
ilyen a világtengerek bármelyikében 
feltűnik, azonnal jelentik a központba, 
ahonnét intézkednek az elpusztítása 
végett . 

Az „Unites States Revenue Cutter Service" (az Egyesült-Államok 
tengeri vám- és finánc szolgálata) egy gőzhajót építtetett, amelynek ki-
zárólagos célja, hogy az Atlanti-óceán vizein a hajózást fenyegető wrackok 
után kutasson és hogy veszedelembe jutott hajóknak segélyt nyújtson. 
A „Seneca" állandó otthona Jompkinsville-kikötőjében, Staten Islandon 
van. Ide küldik a wrackokról szóló jelentéseket, amelynél a szikratávíró 
fontos szerepet játszik. 

A „Seneca" lőgyapottal robbantja fel a felfedezett wrackot. A rob-
banószer 1*6 c m 3 tartalmú rézdobozokban van, minden egyes ilyen rob-
bantó egység 50 kocka nedves lőgyapotot tartalmaz. A doboz közepében 
van elhelyezve a száraz lőgyapotból való gyújtó, amelyet egy robbanó 
higany-kapszli által, elektromos úton robbantanak fel. Ehhez egyszerű 
akkumulator-battériát használnak. A robbantó egységekből szükség szerint 
megfelelő mennyiséget alkalmaznak. 

Az 1. rajz a robbantó egységek 
elhelyezését tünteti fel, a „Belle Hal-
liday" nevű, kővel rakódott három-
árbocos schontr felrobbantásánál, 
amely hajó a Pollockriffen sűlyedt el. 
A wrack felrobbantásánál olymódon 
jártak el, hogy egy csomó robbantó-
egységet kötöttek egy kábelra és ezt 
csónakkal vontatva, a fenékre sü-
lyesztették és akkor alkalmas hely-
zetben a wrack taréja (Kiel) közé 
vonták és mintegy 245 m távolságról 
felrobbantották. A wrack a szó szoros 
értelmében darabokra szakadt. 

Kisebb lebegő akadályok elpusztítására többnyire egyetlen robbantó 
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egység is elég. Nagyon gyakoriak és veszedelmesek az úszó árbocok, 
amelyeknek rendesen az alsó vége áll fölfelé, kis részével a vízből ki-
nyúlva, míg a nehezebb, vasalt részek több méternyire alább úsznak. 
Ebben az esetben egy nehéz vasgyűrűt alkalmaznak az árbocra, erre rá-
akasztanak egy aknát, az egészet lecsúsztatják az árbocon és a csónakból 
felrobbantják. 

Megemlíthetjük, hogy egy akkora hajótest felrobbantásánál, mint 
például a „Belle Halliday", az aknákat, amelyek mindegyike 18"14 kg lő-
gyapotot tartalmaz, 7'5 m távolságban helyezik el a kábelen és rendesen 
nyolc aknából állítanak össze egy sorozatot. A töltés nagysága természe-
tesen a wrack nagysága és szilárdsága szerint változik. így például, ami-
kor az „Anglo-African" négy mérföldnyire a Cap Charles világító-torony-
tól délre zátonyra jutott úgy, hogy hídja kinn volt a vízből és főárboca 
állott, teljes elpusztításához 27 robbantó-doboz volt szükséges. 

A wrackok felrobbantása azonban még nem meríti ki a „Seneca" 
kötelességeit, igen gyakran teljesített nehéz és érdemes szolgálatokat hajók 
és emberélet megmentése körül is. 



DRÓTNÉLKÜLI TÁVÍRÓ A FRANCIA TENGERI 
HALÁSZAT SZOLGÁLATÁBAN. 

Drahtlose Telegrafie im Dienste der französischen Seefischerei. — Radio-
telegrafia in servizio della pesca marittima francese. 

A legelső francia halászjárművek, melyeket szikratávíróval szereltek fel, 
az arcachoni „Société nouvelle des pécheries á vapeur" „Sacha" és a 

„Margueritte Marié" nevű gőzősei voltak. 
Ennek a két gőzösnek a szikratávírászait a boulogne-sur-meri „École 

Pratique d'industrie et de Mecaniciens de Marine" képezte ki. 
Boulogne-sur-Merben az első szikratávírókat gőzösein 1913 január 

havában a Porét , Lobez et Co halászvállalat alkalmazta. Ezt követték a 
többiek, úgy, hogy ez idő szerint a következő boulogne-sur-meri gőzösök 
vannak szikratávíró készülékkel ellátva, amelyeket a párisi „Société Fran-
caise radio-éléctrique" (S. F. R.) és a „Compagnie général de radiotélé-
graphie" (C. G. R.) szerelt fe l : 

Halásztársaság : Gőzös : Brutto-tonnatartalom : Személyzet 

Porét, Lobez et Co. Suzanne-Marie 302.47 31 
ff » Europe 316.27 31 
>f ft Amerique 458.30 35 
tt ff Rorqual 467.84 38 
ft »» Nordcaper 417.94 35 
ft ft Afrique 11. 516.39 38 
ff tf Paris 551 01 39 
ff ff Asie 560.00 39 

Huret József Labrador 398.92 37 
ff ^ Canada 486.05 38 
ff » Mauretanie 445.93 37 
ft ff Maroc 560.00 39 

Bidor et Co. Charlotte 241.86 26 
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Halásztársaság: Gőzös : Brutto-tonnatartalom : Személyzet : 

Bidor et Co. Emma 258.05 26 
Jeanne 287.04 26 
Henriette 287.11 26 
Marie-Rose 309.90 26 

Fourny Viktor Rosemonde 364.16 33 
Rosita 452 60 39 

A legközelebbi időben már a többi boulognei hajótulajdonos is szikra-
távíró állomásokat szerel fel s az új halászgőzösöket már építésük alkal-
mával ilyen készülékekkel látják el. 

A felsorolt gőzösök egytől-egyig 1 KW.-os állomásokkal vannak el-
látva. Kivételt alkotnak Bidor et Co. halásztársaságának hajói, amelyek 
a heringhalászat szolgálatában állanak; miután ezek a hajók a hering 
halászata közben egymáshoz sokkal közelebb állanak, ezért csak fél KW.-os 
állomásokkal vannak felszerelve. 

Az 1 KW.-os állomások hatóképessége nappal körülbelül 150 tengeri 
mérföldre, éjjel 200—250 tengeri mérföldre, míg az 1 KW-os állomásoké 
csak 80—100 mérföldnyire terjed. Az antennák minden egyes gőzösön 
körülbelül 20 méter magasan nyúlnak a fedélzet fölé. 

Az állomások közmegelégedésre működnek, főként a C. G. R.-nél, 
amelyek Lepel-féle rendszer (hangadó szikrák) szerint dolgoznak és a 
német távszikra-rendszerhez hasonlatosak. 

A halásztársaságokat többnyire az állomás létesítésével járó nagy 
kiadás riasztja vissza attól, hogy hajóikon ilyeneket szereljenek fel; ezt 
elkerülendő, a már fentebb említett párisi társaságok az állomást teljesen 
berendezik, jókarban tartásukról gondoskodnak és tanult szikratávírászt 
alkalmaznak; mindez az ő számlájukat terheli. A hajóstársaságok mind-
ezért havonként 400 francot fizetnek s a szikratávírásznak, akivel a 
parancsnok rendelkezik, teljes ellátást és szabad lakást biztosítanak. Ez 
ideig mindössze csak a Ribor et Co. váltotta meg állomását és vezeti 
saját költségén. A szikratávírász abban az esetben, ha szolgálata közben 
senki sem segíti, 150 f ranc havi fizetést, szabad lakást és ellátást kap. 

A halásztársaságok hajóik fedélzetén felállítandó szikratávírókért a 
francia állam részéről semmi segítségben sem részesülnek, de attól tel-
jesen függetlenek is. 

Ha yalakí szikratávírásszá akarja magát kiképezni, úgy egyes állami 
intézetekben ingyenes oktatást kap, a kiképzési idő alatt azonban fenn-
tartásáról és ellátásáról magának kell gondoskodnia. Boulogne-sur-Mer-
ben két intézet van, amely a szikratávírászok kiképzésével foglalkozik. 
Ezek: 

1. az École pratique d'industrie et de Mécaniciens de Maríné; 2. az 
Ecole hydrographique. 

Mindkét intézet azt is szem előtt tartja, hogy a jelentkezőket a halász-
hajó gépezetével megismertesse. A halászhajók költségei azonban tete-
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mesek, mert a hosszú kiképzési idő alatt a hajótulajdonos nemcsak a 
fenntartási költségeket, hanem a kiképzendő egyén helyettesítésével járó 
összes költségeket is viseli. Az említett boulogne-sur-meri intézetek azon-
ban találtak módot arra, hogy ezen a nehézségen valahogy könnyítsenek. 

Ezeknek az intézeteknek tulajdonképpeni feladata az, hogy hajógépé-
szeket neveljen s e fiatal embereknek amellett alkalmuk van, hogy ama 
szükséges tudnivalókat is elsajátíthassák, amelyek alapján a hajó fedél-
zetén felszerelt szikratávíró állomásokat önállóan kezelhetik. Az említett 
intézeteket az utóbbi években sokan látogatták. Ennélfogva a halászhajók 
számára számos tanult szikratávírászt nevelnek, akik egyúttal arra is ké-
pesek, hogy a szükséges javításokat megtegyék. 

1911-ben az említett intézetek egyéves szikratávírászi tanfolyamot 
létesítettek és szikratávíró állomást is építettek. A növendékek tanulmá-
nyaik harmadik évében posta- és távíróállomásokon vizsgáznak és szikra-
távírászi bizonyítványt kapnak. 

Ezután mint gépészek a gőzhajókra kerülnek, ahol néhány év alatt 
második és első gépésszé lépnek elő s közben a szikratávírászi teendőket 
is végzik. 

A hajótulajdonosnak mindenképpen előnyös az a körülmény, hogy a 
hajó gépészét nevelik szikratávírásszá, miután a pusztán szikratávirásszá 
képzett egyén a maga szakmájában igen kiváló lehet, de az egyúttal 
gépésszé nevelt szikratávírásznak feltétlenül mögötte áll. 

A két francia intézet az állam részéről szikratávíró állomásuk létesí-
tésekor egyszersmindenkori 4000 franc segélyt kaptak. A fennmaradt 
kiadásokat a halásztársaságok, Boulogne városa és a kereskedelmi kamara 
fedezte és viseli a jövőben is. 

* * * 

A halászhajók fedélzetén felállított szikratávírók hasznát a boulognei 
hajótulajdonosok már általában felismerték s e haszon annál jobban tűnik 
ki, mentői nagyobb valamely halásztársaság hajóinak száma. 

A szikratávíró segélyével a hajótulajdonos nemcsak hogy jó előre 
értesülhet a halászat eredményéről, hanem utasításokat is adhat a ten-
geren járó hajóinak arról, hogy zsákmányukkal oly kikötőbe hajózzanak, 
ahol pillanatnyilag emelkedett a hal ára. Igen fontos továbbá a szeren-
csétlenség vagy hajókár esetében is a segélykérés vagy segélyhozás szem-
pontjából. A halászat eredményére, vagy a fogás idejére szintén igen 
nagy befolyása van a szikratávírónak. Ennek bizonyítására a következő 
két példa szolgálhat: 

1. A boulogne-sur-meri heringhalászat idején igen gyakran elő-
fordul, hogy ugyanazon társaság egyes hajója gazdag zsákmánnyal tér 
haza, míg a másik, amely hálóit annak közelében rakta le, igen rossz 
eredményt ér el. Ilyen esetekben azok a hajók, amelyek szikratávíróval 
vannak felszerelve, igen könnyen megérthetik egymást s nem is érhetnek 
el rossz eredményt, miután az egyes hajóról, vagy a szárazföldről oda 
rendelik őket, ahol a halászat a legeredményesebbnek Ígérkezik. 
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2. A szikratávíró hasznos volta kitűnik a vontató hálóval való halá-
szatkor is: Island szigetén Reykjavieban a tőke-hal halászatakor egy ismert 
boulognei hajótulajdonos tartózkodik, esetleg annak egyik alkalmazottja. 
E tulajdonos hajói kötelesek nappal 2 és 4 óra, reggel 8 és 10 óra között 
a halászat helyét és idejét egymással közölni. A hajótulajdonos, miután 
egyik-másik hajója szénfelvétel céljából, vagy más ügyben leggyakrabban 
a kikötőben tartózkodik, minden esetben tudja, hogy hajói hol vannak és 
tetszése szerint odairányíthatja azokat, ahol a zsákmány gazdagabbnak 
ígérkezik. A halászat közben utasítást adhat továbbá arra nézve is, hogy 
a zsákmányt egyik hajóról a másikra rakják át, hogy az teljesen meg-
rakodva elhajózhasson. 

Németország, mint mindenben, e téren is megelőzte a franciákat. Az 
Északi tengeren működő nagy német gőzhalásztársaságok hajói már rég-
óta fel vannak szerelve drótnélküli távírókészülékkel. 

Az anyagi haszon a szikratávíró használatával tetemesen növekedik 
és a hajótulajdonos gyakran bánja azt, hogy már jóval előbb nem ren-
dezte be hajói fedélzetén. Dr. Sz. K. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

HADITENGERÉSZET. 

A „Zenta" hadihajónk hősi küzdelme. 

Alig néhány napra a világháború megkezdése után a mi haditengerésze-
tünknek egy tragikusan végződött hősi tette nyitotta meg úgyszólván azt a 
szinte legendás küzdelmet, mely azóta a világtengereken a német haditenge-
részet fölényét oly fényesen igazolta, szemben az angol és francia flotta vesz-
teséges próbálkozásaival. S a mi különösen az Adrián szerencsét próbált 
francia flotta kudarcát illeti, találóan írta róla az olasz Rivetta Marittima, 
hogy jobb lett volna, ha meg sem próbálkozik ezzel a reá nézve szégyenle-
tesen végződött feladattal, melynek egyetlen eredménye a kis „Zenta" hősi 
pusztulása. 

Jól értesült helyről szerzett közlések alapján csak most vagyunk abban a 
helyzetben, hogy részletesebben vázoljuk a Zenta akciójának lefolyását. 

A mult év augusztus 13.-án vette át Pachner Pál fregattkapitány a Zenta 
hadihajó parancsnokságát. A Zenta hadihajó a mult év angusztus 16.-án hajnali 
négy órakor hagyta el a kattarói öböl horgonyzó helyét, hogy a Banjilli Egon 
korvettkapitány parancsnoksága alatt álló Uhlan torpedónaszáddal egyetemben 
a montenegrói partvidéket blokirozza. A hajó harcrakész állapotban volt és 
az összes kazánok fűtve voltak olyképpen, hogy a hajó a legrövidebb időn 
belül maximális sebességét fejthette ki. A két hajó a Volovica és Menders 
földnyelvek között cirkált mintegy öt tengeri mérföldnyire a parttól, miközben 
az Uhlan a Zentától délre körülbelül egy tengeri mérföldnyire tartotta magát, 
amikor hét óra negyvenöt perckor délnyugati irányban füstoszlopokat vettek 
észre, amelyek gyorsan közeledtek. 

Az Uhlan ugyanebben az időben hasonló észleleteket tett és ezért a leg-
nagyobb sebességgel a Zentához sietett, hogy észleleteiről jelentést tegyen. A 
Zenta, amely eddig délkeleti irányban haladt, északnyugat felé fordult és 
mindkét hajó teljes gőzerővel a kattarói öböl bejárata felé tartott. Eközben 
az Uhlant, amely a Zentának a part felé néző oldalán haladt, ez utóbbi fedezte. 
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Kevéssel ezután nyugat-északnyugati irányból is számos füstoszlop tünt 
föl, amelyeknek gyors közeledtével hajóink hamarosan észrevették, hogy e 
füstoszlopok a 1 7 — 1 8 nagy hajóból álló francia flottától származnak. Danton-
típusú csatahajók és páncélos cirkálók voltak, amelyeket nagyobb torpedó-
flotilla kísért hegyes lépcsőzetes vonalban, a legnagyobb gyorsasággal olyképen 
kormányoztak a két hajónk és a még mintegy harminc tengeri mérföldnyire 
fekvő kattarói öbölbejárat közé, hogy a mienk elől a visszavonulást a kikötőbe 
elzárják. 

Dacára annak, hogy az ellenséges flotta igen intenzív módon zavarta a 
szikratávíró összeköttetést, a Zentának mégis sikerült dróttalan távirón meg-

A Zenta kis cirkáló s az Uhlan torpedóhajó menekül a támadó francia flotta elől. 

figyeléseit eljuttatni a kattarói öbölbe. Az utolsó távirat így szólott: „Tizenkét 
ellenséges hajó üldözi a Zentát. A tüzet megnyitottuk /" 

E kritikus helyzetben a Zenta parancsnoka azt a parancsot adta az Uhlan-
nak, hogy jelentékeny nagyobb gyorsaságát felhasználva, igyekezzék a fenyegető 
körülzárás elől menekülni. A sokkal kisebb gyorsaságú Zenta részére már 
lehetetlenség volt az ellenséges hajók vonalának áttörése. A hajó parancsnoka 
azért elhatározta, hogy közelebb húzódik a partvidékhez és harcolva hajózik 
a kattarói öböl felé. Amennyiben nem sikerülne a kikötőt elérnie, úgy hajóját 
önként elsülyeszti. A hajó azonban teljes megsemmisüléseig ellentállást fog 
kifejteni. 

Időközben a 20 tengeri mérföldnyi sebességnél gyorsabban haladó ellen-
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séges flotta 10—12.000 méternyire közelítette meg a Zentát és a hajóoszlop 
végén először délnyugati irányból észrevett hajók csatlakoztak a flotta zömé-
hez, amikor az ellenség két lövést tett, amelyek tekintettel arra, hogy lecsa-
pódás nem volt észlelhető, megadásra való felszólításnak voltak tekinthetők. 
Válaszképen a Zenta parancsnoka annak jeléül, hogy felveszi az egyenlőtlen 
harcot, a főárbocra felvonatta a cs. és kir. hadilobogót, a hajó végére pedig 
kitüzette a selyemdíszlobogót, mire három-négy csatahajó legsúlyosabb kaliberű 
ágyúit a Zenta felé irányítva, megkezdette a belövést. Az első kettős lövés 
túlhosszú, a második túlrövid volt. Azután össztűz következett, mely közvet-
lenül a hajó mellé vágott és a hajó előrészét, valamint a hajóhidat vízhullám-
mal árasztotta el. Amidőn a távolság mintegy 10.000 méternyire csökkent, a 
Zenta parancsnoka elrendelte, hogy a 12 centiméteres ütegek kezdjék meg a 
tüzelést. Az első, amelyet a Zenta leadott, rövid volt, a többi talált. 

Időközben körülbelül 9 óra lett, amikor egy a gépházban felrobbant ellen-
séges gránát, melynek szilánkjai Rotter Frigyes gépüzemmestert úgyszólván a 
teljes ottlévő gépészszemélyzettel együtt megölték, a jobboldali gőz fővezetékét 
átszakította és üzemen kívül helyezvén mindkét gépet, a hajót akcióképtelenné 
tette. 

A Zenta most már mozdulatlan céltáblát nyújtott az ellenségnek. Az 
útnak legutóbb megtett részét a hajó parancsnoka arra használta fel, hogy 
hajójával úgy forduljon, hogy a baloldali ütegnek kedvező kilövést adjon és 
hogy híven haditengerészetünk hagyományaihoz, a fegyverek becsületéért folyó 
harcot a végsőig folytassa. A parancsnok egyúttal elrendelte, hogy a hajó-
kazánok alatt a tüzet oltsák el és a biztonsági szelepeket nyissák ki. 

Dacára annak, hogy a hajót a gépházból az összes kürtőkön át nagy 
erővel feltörő füst forró gőzfelhőbe burkolta, a legénység a tisztek, zászlósok 
és tengerészkadétok bátor példáját követve, kitartott a helyén és dacára annak, 
hogy csak igen kevés reménye volt arra, hogy a kiskaliberű ágyúkkal a súlyos 
páncélzatú ellenséggel szemben eredményt érjenek el, a tüzelést szakadatlanul 
folytatták. 

A további ellenséges találatok tüzet okoztak a fedélzeten és az ütegben, 
úgy, hogy a hajó hátsó része és a hajóhíd között az összeköttetés lassankint 
lehetetlenné vált. Dacára Leonhardi Ferenc báró sorhajóhadnagy önfeláldozásá-
nak, lehetetlen volt eloltani a tüzet, mert a szivattyúk felmondták a szolgálatot, 
vezetékeik épp úgy szét lévén rongálva, mint a hajó villamvilágítási telepe. Egy 
lövés az elülső kazánházba csapott le, vízbeömlést okozott és leszakította a 
gépügyelősegédnek mindkét lábát. 

Az ellenséges tüzelés hatása az összes ágyúkat egynek híján leszerelte. 
Ezt az ágyút egészen addig a percig, amíg a hajót el kellett hagyni, Homayr 
Albert sorhajóhadnagy tüzértiszt maga szolgálta ki, minthogy az ágyú egész 
legénysége harcképtelenné vált. 

A Zenta összesen százhúsznál több lövést tett. A hajó fedélzeteit halottak 
és sebesültek borították. A sebesülteket nem lehetett segítségben részesíteni, 
minthogy az ellenség tüzelése elpusztította a kötözőhelyiséget, a kórházat, 
valamint a felső fedélzeten kötözőhelyiségnek berendezett radiokabint. Leg-
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inkább a hajó előrészét lőtték össze, a hajóhíd egy része romokban hevert. 
A hajó közepén az ütegbe, a fűtők mosdóhelyiségébe és a kézi kormány helyi-
ségébe az ágyúgolyók hatalmas lékeket szaggattak. Sértetlenek csak a hátsó 
fedélzet egy része, az árbocok, a hajó kéményei és a lobogó maradtak. 

A hajó a vízvonalon ért lövés következtében szemlátomást sülyedni kezdett. 
A titkos aktákat külön sülyesztették a tengerbe és a parancsnok parancsot 
adott, hogy a legénység hagyja el a hajót, amely körülbelül 4—5 tengeri 
mérföldnyire volt a castellastuai parttól. 

Amikor Pachner fregattkapitány abban a hitben, hogy mint utolsó hagyta 
el a hajót, már úszva visszapillantott, észrevette a hátulsó fedélzeten, amelyet 
a tűz következtében a parancsnoki hídról nem figyelhetett meg, Kramer Miksa 
tengerészzászlóst több más tengerésszel. A parancsnok visszaúszott, fölmászott 
a hajóra és mindaddig ott maradt, amíg az utóbbiak is a tengerbe ugrottak. 
Ezután hagyta el másodízben a hajót. 

Pachner fregattkapitány alig volt még száz méternyire, amikor a Zenta 
orrával kiemelkedett a tengerből és hátulsó részével lefelé lobogó zászlókkal 
elmerült a mélységben. A hullámokkal küzdő hajólegénység sokszoros spontán 
hurráh-kiáltása kísérte a küzdelem ez utolsó aktusát. Ez délelőtt 9 óra 40 
perckor történt. Az ellenség, mely e percig folytatta a tüzelést, délfelé fordult 
és eltávozott a harc színteréről, anélkül, hogy csak kísérletet tett volna a 
hajótöröttek megmentésére. 

Négy-öt órányi úszás után a Zentát túlélő legénység elérte a castellastuai 
partot. Az egyik csoportot, melynél a hajó parancsnoka is volt, a part köze-
lében a genfi konvenció lobogójával ellátott csónakok halászták ki és a mene-
külteket kérésükre S.-Domenica zátonyra vitték, nehogy montenegrói fogságba 
jussanak. Néhány órával később azonban mégis montenegrói katonaság érkezett 
és elvitte a kimerült védtelen menekülteket. 

Dacára annak, hogy a Zenta az oly óriási túlerőben levő ellenségnek a 
vele folytatott egyenlőtlen harcban aligha okozott nevezetesebb kárt, a hajó 
és hősies legénysége e küzdelemben mégis kétségtelenül magas erkölcsi sikert 
vívott ki. A hajó elmerüléséig bátran harcolva fogalmat nyújtott az ellenség-
nek ama merész és áldozatkész szellemről, amely a császári és királyi hadi-
tengerészet történetét a dicsőség egy újabb lapjával gazdagította. 

* * * 

A Zenta hadihajónak tragikus sorsa dacára is dicső fegyverténye alkal-
mából a király a következő kitüntetéseket adományozta : 

Pachner Pál fregattkapitánynak, a Zenta hadihajónak az ellenség előtt 
történt vitéz vezetésének elismeréseképpen díjmentesen a Il-od osztályú vas-
koronarendet a hadiékítménnyel; az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartás 
elismeréseképpen a vaskoronarend IH-ik osztályát díjmentesen a hadiékítménnyel 
Leonhardi Ferenc báró és Homayr Albert sorhajóhadnagyoknak; a Ferenc 
József rend lovagkeresztjét a katonai érdemkereszt szalagján Mikesch Gusztáv 
I-ső osztályú tengerészeti biztosnak, Stengel Frigyes és Bonne János Il-od osz-
tályú gépüzemvezetőknek és az ellenség előtt elesett Rotter Frigyes I-ső osz-
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tályú gépüzemvezetőnek; a III-ad osztályú katonai érdemkeresztet a hadiékít-
ménnyel Cerri Károly sorhajóhadnagynak; az arany vitézségi érmet draubergi 
Kramer Miksa és Déry Ernő fregatthadnagyoknak, Kaiser József hajómester-
ütegmesternek, Lulic Viktor gépügyelősegédnek, Zicz János szállásmester-tüzér-
oktatónak és az ellenség előtt elesett Schuss Adalbert gépügyelősegédnek ; az 
I-ső osztályú ezüst vitézségi érmet stodai Herold Ferdinánd tengerészkadetnek, 
Bemer Emil és Siesz Iván hadtengerészapród-jelölteknek, Kriesmanicz József 
hajómesternek, Worn Emil hajómester-segéd-távirómesternek, Kramer János 
szállásmester tüzéroktatónak, Gubieca Lajos tartalékos másodosztályú tengerész-
nek és az ellenség előtt elesett Simunicz József hajómestersegéd-torpedó-
mesternek. 

KERESKEDELMI TENGERÉSZET. 

A kereskedelmi tengerészet hajó-
l o b o g ó j a . A mostani háborús időben 
sokszor említés történik a kereskedelmi 
tengerészet hajólobogójáról, mely kö-
rülménynél fogva időszerűnek véljük, 
hogy egyet-mást elmondjunk róla. 

A magyar szent korona országai és 
Ausztria országai, tartományai közt 
létrejött s az 1867. évi XVI. törvény 
alapján becikkelyezett vám és kereske-
delmi szerződés állapítja meg a mi 
kereskedelmi tengerészetünk hajólobo-
góját. Ez egy közös lobogó, melyet 
úgy a magyar, mint osztrák hajó egyen-
lően viselni tartozik. 

A törvény előírja a lobogó alakját 
is, valamint megállapítja a hajón azt 
a helyet, ahova kitűzendő, hogy ki-
fejezze a hajó nemzetiségét. Eszerint 
a hajólobogó a hajótatján lévő zászló-
rúdra vagy a hátsó árboc szögvitorlái-
nak rúdjára tűzendő ki. Kivételes ese-
tekben, ha nincs zászló vagy szög-
vitorlarúdja, akkor a hátsóárboc csú-
csára, egyárbocú hajónál az egyedül-
álló árboc csúcsára vonatik fel. A hajón 
egyéb más helyen felvont lobogó nem 
fejezi ki a hajó nemzetiségét s ez dísz-
zászló vagy hajózásvállalati jelvény. 

A hajók lajstromozására vonatkozó 
1879. évi XVI. törvénycikk az előírt 

lobogó kitűzését csak a bejegyzett, 
vagy ehelyett még csak ideiglenes út-
levéllel (passavanti) ellátott hajóknak 
engedi meg. 

Révrendőri szabályok szerint a ki-
kötőbe lépő hajó köteles nemzeti lobo-
góját felhúzni, valamint előirás van 
arra is, hogy a tengeren hadihajóval 
való találkozás vagy erőd közelében 
való elhaladásnál a lobogó kitűzendő. 
Ilyenkor a lobogóval való tisztelgés 
szokásos, olyképp, hogy a kereskedelmi 
hajó lobogóját lassan, háromszor egy-
másután mélyen leereszti, mire a hadi-
hajó, illetőleg az erőd lobogójának 
egyszeri levonásával üdvözöl. Szintén 
egyszeri levonással üdvözlik a keres-
kedelmi hajók is udvariasságból egy-
mást. 

A gyászt a hajólobogónak fél magas-
ságra való felhúzásával fejezik ki. 

A hajólobogó alá helyezve a nemzet-
közi jelzőzászló megértési jelét, azt 
jelenti, hogy a nemzetközi jelzőkodex 
értelme szerint történik a felhúzandó 
jelzőzászlókkal való jelzés. 

A kikötőkben a hajólobogónak csomó-
kötötten való felvonása pedig a vám-
hivatali közegek hajóra való hívását 
jelzi. 

Az 1774. évben Mária Terézia császár-



122 KISEBB KÖZLEMENYEK. 1 5 5 

és királynő által kiadott hajózási edik-
tum tiltja más fejedelmi lobogónak a 
hajóra való kitűzését. Ennek alapján 
a hosszújáratú kapitány, parti nagy-
hajózás- és parti kishajózás-vezető mi-
nősítési oklevelének átvétele előtt fo-
gadalmat tesz, hogy mást, mint az elő-

írt lobogót nem tűzi ki s idegen hajó-
okmányokat nem használ. 

Hasonló előírások dívnak más álla-
mokban is s ha mégis arra vetemednék, 
hogy hajójára idegen lobogót vonat 
fel, úgy vét a nemzetközi hajózási 
szabályok ellen. Kardos László, 

tengerészkapitány. 

OCEANOGRAFIA. 

Spanyol oceanográfiái intézet. 
Spanyolország az újabb időben élénk 
érdeklődést tanúsít az oceanográfiái 
mozgalmak iránt, ami különben az 
ország földrajzi helyzetéből önként is 
következik. A pireneusi félsziget vezető 
állama gyarmatainak legnagyobb részét 
elvesztette ugyan s régi hatalmának 
még emléke is alig maradt, de érdekei 
azért ma is a tengerhez fűzik és ennek 
köszönhető a spanyol oceanográfiái 
irodalom fellendülése is. A spanyol 
tudományosság képviselői újabban min-
den oceanográfiái kongresszuson ott 
vannak s ezek egyikén csak nemrégi-
ben jelentették be a Földközi-tenger 
nemzetközi kutatásához való csatlako-
zást. Az Atlanti-óceán tanulmányozá-
sában való részvételüket pedig már 
ennek előtte kijelentették. Hogy a 
spanyolok e kijelentéseiket mennyire 
komolyan veszik, mutatja, hogy most 
— a világháború kellős közepén — 
királyi dekrétum jelent meg, amely 
körvonalozza Spanyolország feladatait 
a tengeri biológia és az oceanografia 
terén. E feladatok megoldását a leg-

felsőbb kézirat a spanyol oceanografiaí 
intézetre bízza. 

A királyi dekrétum a szervezendő 
új intézet alapjaiul a Baleárokon lévő 
biológiai laboratóriumot a szantanderi 
és a Malagában levő biológiai állomá-
sokat jelöli meg. E hálózatot a Vigo-
ban és a Kanári-szigeteken építendő 
új állomásokkal fogják kibővíteni. Az 
állomások központja, az új oceanografiaí 
intézet igazgatósága Madridban lesz, 
ahol laboratóriumot, oceanografiaí mú-
zeumot és akváriumot is építenek. Az 
intézet népszerű kurzusokat is rendez, 
melyek az oceanografia elemeit fogják 
terjeszteni a közönség és főképp a ha-
lászok körében. A dekrétumot ugyanis 
a tudományos szempontokon kívül az 
intézet megalapításánál a tengeri ha-
lászat érdekei is vezérelték. 

A haditengerészeti minisztériummal 
történt megegyezés értelmében a 
spanyol oceanografiaí intézet évenkint 
terminushoz kötött kutató utakat is 
rendez, vagyis megvalósítja és szervezi a 
spanyol szakemberek részvételét a nem-
zetközi oceanografiaí munkálatokban. 

(L. Gy.) 

TENGERI SPORT. 

A tengeri sport a háborúban. A 
tengeri sportoknak is van ebben a 
háborús világban némi hadi jellegük, 
mire nézve csak a német és angol 

motorcsónakok jelentőségére kell utal-
nunk. Bizonyos, hogy most szívesen 
áll a vízi sport a haditengerészet szol-
gálatára. És ha minden polgár köte-
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lessége és dicsősége vérét és pénzét 
a hazára áldozni, még inkább áll ez 
azokra a yacht- és motortulajdono-
sokra, akiknek béke idején a tenger 
annyi szórakozást nyújtott. Ezt a köte-
lességet, úgy látszik, legjobban az 
angolok érzik. 

A sport gyakorlata nélkül nem volna 
lehetséges a világ legkevésbé katona 
népének a milliót meghaladó hadsere-
get rögtönözni. Ha vannak is kétségek 
ezen önkéntes sereget illetőleg, meg 
kell gondolni, hogy a háborúban az 
izmok is sokat érnek és Angliában az 
erős ifjúság virága megy majd a játék-
mezőről a harcba. Angliában a férfit 
az jellemzi, hogy „sportsmanship". 
Most, hogy nincs verseny Cowes-ban 
és Alderleorst-ban, nincs tennis, nincs 
crickett, sem polo és a nép nem néz-
heti a regattát a Themse partjain: 
sokan el fognak menni a háborúba. 
A háború „sportsmanslike". A szereplő 
egyének, a nép emberei életrajzában 
mindig ott van, hogy „sportkedvelő" 
volt. Egy tábornoknál vagy tenger-
nagynál, tudósnál vagy bankárnál, hogy 
mire vergődik, az a fontos : „Your' 
favourite Sport. Sir?!" Mielőtt Loyd 
Georg híre nagyranőtt, már ismerték, 
mint jó „golfer"-t. Lord Beresford 
híres volt, mint tengernagy, de nem 
kevésbbé, mint „sportsman". Balfour 
és Bonar Law esetei is ilyenek. Az 

oxfordi és cambridgei regatták sok 
diáknak szereztek nagyszerű pálya-
futást. 

Az angol képeslapok sokszor hoz-
ták már lord Roberts és Kitchener 
képeit, de nem ágyúk társaságában, 
sujtásokkal, rendjelekkel ábrázolva, 
hanem egyszerű, jó szabású, „cut avay"-
ban, fejükön cilinderrel. Látszott, hogy 
a két nagy ember a Saville-Street-en 
szerzi öltönyét és éppen ezért is 
„ sportsman " - ek. 

Az angol nép nem helyesli a „Dum-
dum"-ot sem, Lord Roberts élesen 
kikelt ellene, szerinte az „unsports-
manlike" és nem szabad ismételni 
Kipling mondását a búr háborúból: 
„Killing Kruger with your montle." 
A shrapnell szerinte megengedhető. 
Katonáinak ezt mondja: 

„Tartsuk kezünket tisztán és úgy 
harcoljunk a németekkel, hogy becsü-
lésüket megszerezzük!" 

Ez „sportsmanship". 
Müller és De-vett a németek szemé-

ben hős, az angolok szemében még 
„perfect sportsman" is. Milliókat tett 
amaz tönkre a tengeren, uralkodott az 
indiai óceánon, de elsülyesztett egy-
két hajót, utána kabinjában „bridge"-t 
játszott tisztjeivel. 

Sport vagy háború az angolnak egy-
formán csak izgató, nagy játékok bi-
zonyos szempontból. K. G. 

Nyomatott az „Élet" irodalmi és nyomda részvénytárs. Budapest , I., Fehérvári-út 15/c, 
Kiadja a Magyar Adria Egyesület. 
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F E L H Í V Á S 
hazánk ifjúságához. 

Azokhoz az intelligens, hazafias lelkületű, 
szorgalmas, ambiciózus, kötelességérző ifjak-
hoz fordulunk, akik most végzik a gimná-
zium vagy a reáliskola negyedik osztályát. 

Lépjenek minél többen a haditengerészeti pá-
lyára és jelentkezzenek felvételre a fiumei cs. 

és kir. haditengerészeti Akadémiában. 

De csak olyanok jelentkezzenek, akik erősek 
a matematikában, a földrajzban, a nyelvek-
ben s akik érzik magukban az erőt, hogy 
ezen a szép, hazafias, de folytonos tanulást, 
szilárd fegyelmezettséget és kötelességérzetet 
kívánó pályán mindvégig híven kitartanak. 

Nagg nemzeti érdekeink fűződnek ahhoz, hogy 
a maggarság minél naggobb tért foglaljon hadi-

- tengerészetünkben. = = 

Ezt szívleljék meg a szülők és az ifjak egy-
aránt. A pályázati feltételek „A Tenger" 
folyó évi Ill-ik füzetében voltak közölve, de 
kívánatra bárkinek szívesen megküldjük azt. 
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V É D N Ö K : 

Ő CS. ÉS KIR. FENSÉGE KÁROLY FERENC JÓZSEF 
T R Ó N Ö R Ö K Ö S - F Ő H E R C E G . 

Elnök: Gonda Béla. — Ale lnökök : Erödy Béla dr., Fejérpataky 
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Ti tká rok : Halász József dr., Koch Nándor dr., Réthly 
Antal dr. — Könyv tá rnok : Harmos Eleonora dr. 

Az egyesület közlönye: A TENGER népszerű tengerészeti és 
tudományos képes havi folyóirat. 

át A Magyar Adria Egyesület csatlakozásra, tömörülésre kéri fel mind-
azokat, ak ik a tenger i rán t bármiféle vonatkozásban érdeklődnek, 
át F ő f e l a d a t á t egyrészt a tenger és különösen az A d r i a életvilágának, 
az adr ia i p a r t v i d é k természeti viszonyainak, történelmi múltjának tanul-
mányozása, másrészt a t e n g e r i hajózás és k e r e s k e d e l e m , valamint a 
t e n g e r i h a l á s z a t hazai és nemzetközi vonatkozású mozgalmainak, a h a d i -
t e n g e r é s z e t terén itthon és a nagyvilágban felmerülő mozzanatoknak 
éber figyelemmel kisérése s a művelt magyar közönségnek mindezekről 
részint felolvasások és népszerű előadások, részint az egyesület közlönye, 
A T e n g e r útján való tájékoztatása. át át át 
át Az egyesület egész működésének vezérelve, hogy a tengert közelebb 
hozza az ország szivéhez s a magyart kivigye a tengerre. át át át 
St Nagy nemzeti érdekeink fűződnek ahoz, hogy a hadi és kereskedelmi 
tengerészetben, azok intenzív, céltudatos fejlesztésében, a világforgalomban, 
a mi tengerpartunk gazdasági, úgyszintén üdülés céljaira való kihasználá-
sában, az Adria és partvidékeinek tudományos kutatásában minél erő-
teljesebb részt vegyünk. át át £ 
át Ezeket az eszméket propagálni , a magyar társadalmat ezek meg-
valósítására buzdítani: ime, ez a Magyar Adria Egyesület célja és 
törekvése. Aki ezekben velünk érez, az csatlakozzék hozzánk szel-
lemi és anyagi részvételével. át át át 
át A Magyar Adria Egyesületnek tagja lehet minden magyar honpolgár, 
férfi és nö egyaránt. P á r t f o g ó tag lehet, aki egyszersmindenkorra legalább 
1000 koronát, a lap í tó , aki 300 koronát (üzleti vállalat 500 koronát) fizet. 
A r e n d e s t a g o k évi 12 korona tagsági díjat fizetnek. Ezért megkapják 
az egyesület közlönyét, A T e n g e r című népszerű tengerészeti és tudo-
mányos képes havi folyóiratot, használhatják az egyesület könyvtárát, részt 
vehetnek az egyesület felolvasásain és kirándulásain, élvezik az egyesület 
tagjai részére engedélyezett kedvezményeket, igénybe vehetik az egyesület 
tájékoztatását és közbenjárását tengeri kirándulásaik, tengerparti üdülésük, 
hadi és kereskedelmi tengerészeti ügyeikben, tudományos kutatásaikban stb. 
át A tagsági kötelezettség a naptári évvel kezdődik s három évig tart. Jelent-
kezni lehet az egyesület elnökségénél (Budapest, VIII, Múzeum-körút 10). 
^ ^ íí 
Újonnan belépő tagok A TENGER eddig megje lent évfolyamait 
kedvezményes áron rendelhet ik meg és pedig az 1911., 1912. és 
1913. évfolyamot kö te t enk in t (12 korona helyett) 8 koronáért , 
a három köte te t 20 koronáér t , az 1914. évfolyamot 10 koronáért . 

Nyomato t t az „Élet1* irodalmi és nyomda részvény-társ. Budapest, I., Fehérvári-ut 15/c. 
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H A U S A N T A L 
CS. ÉS KIR. TENGERNAGY, HADITENGERÉSZETI PARANCSNOK. 

— Arcképpel. — 

A magyar nemzetet sok százados történelmi kapcsok fűzték Itáliához. 

Klasszikus földjét szívesen látogattuk, nemzeti törekvéseivel nemcsak 
rokonszenveztünk, de az Unita Itália megteremtésében közvetlen részt is 
vettünk. Türr István, Tüköry és hős társai dicső tetteikkel és kiontott 
vérükkel segítették diadalhoz Garibaldit, ami nélkül ugyan hol lenne most 
az az egységes Itália. S ugyancsak mi lenne, ha Andrássy Gyula gróf 
bele nem vonja a hármas szövetségbe, melynek védőszárnyai alatt meg-
erősödött, hatalommá fejlődött, hogy végül 33 évi békés fejlődés után 
igazi briganti módon orvul há tba támadjon éppen minket, akik nemcsak 
hü és hasznos szövetségesei, de őszinte, igaz, nemes barátai voltunk. 

A történelem nem ismer hasonló perfid hitszegést. De mi bízunk az 
igazságos Istenben és a 10 hónapos harcok viharában megedzett vitéz 
német, magyar és osztrák hadseregben, hogy ezt az égbekiáltó erkölcs-
telenséget meg fogja torolni. 

De bízunk a mi bár kicsiny, de hősi szellemtől áthatott hadiflottánk-
ban, annak céltudatos vezetésében, kellő felkészültségében, kitűnő taktikai 
szervezettségében és legfőképpen tengerészeinknek harci lelkesültségében, 
bátor és vakmerő elszántságában, aminek egypár alkalommal már eddig 
is fényes tanújelét adták. Bízunk abban, hogy nemcsak Haus Antal tenge-
részeti parancsnokban, de az egész tisztikarban s magában a legénységben 
is él még Tegetthoff dicső szelleme, hős haditettének örökéletű emléke. 
S szinte látjuk, hogy a lissai csata emlékét őrző oroszlán, mintha fölriadna 
csaknem félszázados szunnyadásából s megrázva sörényét, harcra készen 
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várja — régen várja — azt a perfid szövetségest, amely lopva ellensé-
günk volt akkor is, amikor legjobb barátunknak mutatkozott. 

Az a vitézi bátorság, azok a hősi erények, az a csodásan nagy harci 
készség, melyek katonáinkat ott a zordon Északon, a mindnyájunkat le-
hengerléssel fenyegetett orosz kolosszus sokszoros túlerejével szemben is 
világszerte bámulatot keltő diadalra vezérlik: méltán lelkes visszhangot 
keltenek, lobogó vágyakat fakasztanak ott lenn az Adrián a mi kis hadi-
tengerészetünk körében is, hasonló hősi tettek után. S ha a mi dicsőséges 
múltú szerény kis hadiflottánknak az ő eddigi tartózkodó, figyelő helyzeté-
ben itt-ott máris alkalma nyílt egy-egy kis kirándulásra, annak már ismé-
telten oly fényes sikerű vitézi haditett járt a nyomában, mely a mi flot-
tánk vezetőségét, a mi tengerészeinket méltó bajtársaivá avatja dicsőséges 
szövetségesünk hatalmas flottája tengerész-gárdájának, mely céltudatos, 
vakmerőségig bátor és elszánt támadásaival oly tüneményes sikereket ért 
el, amelyek méltán keltették föl a világ bámulatát, újra meg újra kihívták 
az ellenség féktelen dühét és tehetetlen vergődését. 

A mi hadiflottánknak is abban a nagy tettekre hívatott hősi szellem-
ben van az ereje, mely szilárd alapja tengerészeink nevelésének és bajtársi 
együttérzésének. Abban a sok viharedzett testben egységes bátor lélek 
lakik, melyet egy kiváló szellem lelki nagysága inspirál, kinek egész élete, 
egész lelki világa élő megtestesülése a fegyelmezett gondolkodásnak, a 
megfontolt cselekvésnek, az erejében bízó szelídségnek s a bajtársi össze-
tartozásnak. 

Ez a férfiú, ez a hivatásszerű vezér Haus Antal tengernagy, hadi-
tengerészetünk nagytudományú és fenkölt nemeslelkületű parancsnoka, 
egyesületünknek nagyérdemű tiszteleti tagja. 

S amikor haditengerészetünk harci akcióját a hitszegő szövetséges, az 
oly nemtelenül, hiéna módon reánktámadó Olaszország ellen immár oly 
erélyesen és oly sikeresen megindította, elsősorban ő hozzá szállanak lel-
künk mélyéből fakadó hazafias szerencsekívánataink, mert jól tudjuk, hogy 
az a kiváló szellem, az a nemes együttérzés, az a kiváló szaktudással párosult 
harci készség, az a nagy tettekre törekvő, erőtől, bátorságtól, hősi elszánt-
ságtól duzzadó hazafias lelkesedés, mely vitéz tengerészeinket egészen át-
hatja s egy gondolatban forrasztja össze : az mind a szellemi vezérnek, a 
rajongásig szeretett és tisztelt flottaparancsnoknak Haus Antal tengernagy-
nak a nemes példáján, a bölcs tanításain fakadt. 

Az Adria kulcsa, a monarchiának a tengeren való uralma most Haus 
Antal flottaparancsnok erős kezébe van letéve. Az ő fényes katonai tulaj-
donságai, az ő nagy koncepciókra képes termékeny katonai elméje, bölcs 
előrelátással, csodálatos nyugalommal és megdöbbentő lélekjelenléttel páro-
sult energiája, általában az ő kitűnő hadvezéri hivatottsága bízó remény-
séggel, erős hittel tölthet el mindnyájunkat az iránt, hogy diadalra viszi 
kicsiny, de bátor hadiflottánk dicsőséges lobogóját. 



AZ ÉSZAKSARKI TENGER ÁRAMLÁSAIRÓL. 
Irta DR. CHOLNOKY JENŐ. 

— Három ábrával. — 

Über den Strömungen des Nordpol-Meeres. 

A Balaton jegének tanulmányozása, meg a spitzbergeni zajló-jég tanul-

mányozgatása felhívta figyelmemet egy nevezetes tüneményre, ame-
lyet eddig nem vettek figyelembe az arktikus tengerek jégmozgásának 
magyarázatában. így aztán a látszólag érthetetlen tüneményeket különös 
módon próbálták magyarázgatni. Ebbeli tanulmányaim részletezett ered-
ményeit külföldi folyóiratban óhajtom közrebocsátani, mert hisz különösen 
a sarkvidéki kutatásokkal behatóbban foglalkozó nemzetek szakembereit 
érdeklik. Itt csak kivonatosan, közérthetően óhajtom leírni az eredménye-
ket, annál is inkább, hogy először magyar nyelvű folyóiratban lásson 
napvilágot. 

Tudvalevő, hogy az északi sark körül abisszikus mélységű tenger 
van. Ezt minden oldalról elég széles tengeralatti talapzaton (shelfen) álló 
kontinensek veszik körül s csak három bejáró nyílik a nyilt óceánokból 
ebbe az elzárt tengermedencébe. 

Az első bejáró a szűk és sekély Behring-szoros. Ez a legszűkebb 
helyen mintegy 90 kilométer széles és átlag, meglehetősen egyenletesen 
50 méter mély. 

A második nyílás Grönland és Labrador közt nyílik, de ezt temérdek 
sziget bontja szűk csatornákra. Legjobban összeszűkíti a Baffin-föld, mert 
ez rendkívül közel fekszik Amerika legészakkeletibb félszigetéhez, a Mel-
ville-félszigethez. Ettől csak a fjordszerűen szűk Fury- és Hecla-csatorna 
választja el. A Baffin-föld és Grönland közt nyíló széles Baffin-öblöt 
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északon ismét lezárja North-Deom és az összefoglaló néven Ellesmere-
földnek nevezhető nagy sziget. Három csatorna nyílik tehát i t t : délen a 
felfedezések történetében oly nagy szerepet játszott Lancaster-szoros, 
középen a Jones-út és végre észak felé a Smith-út nyílik. Az első a 
szigetektől körülrajzott Melville-tengerbe vezet, a második alig ismeretes, 
de ez is betéved a Parry-szigetek közé és végül a Smith-út a Kane-
medencén, a Kennedy-szoroson és a Robeson-csatornán át a nyílt arktikus 
tengerbe vezet. Mindezek az utak oly szűkek, hogy itt nagyobbarányú 
áramlások keletkezéséről szó sem lehet! Valóságos sikátorok, amelyek 
kétségkívül a diluviálís jégtakaró szelektivus denudácziójának köszönhetik 
eredetüket a fjordok min-
tájára. 

A legfontosabb, legtá-
gasabb bejáró Grönland 
és Norvégia közt nyilik. Ez 
két részből áll. Grönland 
és a Spitzbergen-szigetek 
közt mély tenger köti össze 
az Atlanti-óceánt az Ark-
tisszal. A Spitzbergen-szi-
getek, a Ferenc-József-föld 
és Novaja-Zemlya-sziget 
Európával közös tenger-
alatti talapzaton áll (1. 
ábra). Európa és a szigetek 
közt nem mély a tenger, 
sehol sem sülyed 400 mé-
teren alul. Ezért itt valami 
nagy, az egész arktikus 
tengert át járó áramlás nem 
keletkezhetik. Az igazi nagy 
áramlások útja minden 
esetre Grönland és a Spitz-
bergák közt lesz. 

Leghosszabb vonalon 
rekeszti el a sarktengert 
Szibéria. Széles kontinen-
tális talapzata van ennek, messze benyúlik az Uj-Szibériai szigeteken túl. 
Ott hirtelen szűnik meg s a tenger egyszerre mélyed le az Arktisz 2—3000 
méter mély medencéjébe. 

Elég messze benyúlik a talapzat Amerika felől is. Vannak már jó 
méréseink, amelyek a talapzat végződését kimutatják Alaska északi partjai 
előtt. Peary kimutatta a talapzat végződését Grönlandtól északra, nem 
messze a partoktól. így tehát elég jól körül van már határolva az arktikus 
medence s egyedül Prince-Patrick-szigettől és a Parry-archipelágus északi 
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7. ábra. Az északsarki tenger összeköttetése 
az Atlanti-óceánnal. 
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partjai előtt nincs tisztázva a dolog. Lehet, hogy ez adta az eszmét valami 
nagyobb szárazföld feltevésére a pólus és Alaska közt.1 Ezt a feltevést 
különben még támogatja a tenger dagályának járása is az Arktiszban. A 
dagályhullám Grönland és Norvégia közt hatol be, aztán körül kerül, 
elhalad Szibéria partjai, majd Alaska partjai mellett s az amerikai arktikus 
szigetvilágban hal el. Olyan részletesen még nem ismerjük a dagály járá-
sát, hogy erről oly részletes rajzot adhatnánk, mint Stefánsson az idézett 
értekezésben. A szép térkép igen csábító s ha csakugyan ilyen járása 
volna a dagályhullámnak, akkor valóban gyanús volna a dolog, hogy ott 
csakugyan valami szigetet kerül meg. De ebben a rajzban egy kicsit sok 
a képzelet s ha csak egy csekélyét módosítjuk a dagályvonulás rajzát, 
mindjárt fölöslegessé válik az arktikus kontinens hipotézise. 

Csodálatos tünemény játszódik le ebben a meglehetősen elzárt meden-
cében. Tudjuk, hogy állandóan jég van benne a tenger színén s ha nyáron 
át ez a jég nagy darabokban szerte is szakadozik, sohasem tűnik el tel-
jesen. Minden évben megmarad igen nagy része a jégnek s télen újra 
szilárdan befagy az egész, sőt torlódások, túrolások keletkeznek rajta, 
tehát hatalmasan felhalmozódik benne a jég. Mivel minden évben több 
fagy, mint amennyi tud olvadni, mert hisz az egész Arktisz évi közepes 
hőmérséklete O c alatt van, tehát ott a jégnek in infinitum fel kellene hal-
mozódnia. Ha teljesen zárt volna az Arktisz medencéje, minden össze-
köttetés nélkül a nyílt tengerrel, akkor csakugyan igen vastagon befagyott 
volna már, talán örökre. Az Antarktiszon Scott kapitány felfedezett egy 
kis tavat, amelyen 20 méter vastag jégpáncél volt, de ez alatt még mindig 
vizet talált, apró élőlényekkel 1 

Az Arktisz azonban nem teljesen zárt medence, tehát ilyen örök 
befagyás nem jöhet létre. De megjegyzem, hogy a végleg befagyott 
Arktiszon a dérképződés és hóhullás következtében mégis szörnyű jég-
takaró halmozódnék fel, úgy mint Grönland belsejében, mindaddig, amíg 
túl nem hágná a zárt medence peremének legalacsonyabb csorbáit s 
glecserek alakjában kitódulna a melegebb vidékek felé. 

Egyszóval ez a tengerrész a hóhatár fölött van. Ennek igen sajátságos 
következményei lehetnek. Ilyenféle gondolatok szülték az ősjég rövidéletű 
hipotézisét is. 

A mély tengerben nem áramlik ide föl melegvíz, amely a jeget alul-
ról megakadályozná felhalmozódásában, sőt éppen ellenkezőleg, tudjuk, 
hogy a mélységben a nehéz hidegvíz csöndesen áramlik a nyílt tenger 
felé s már az ekvátor alatt is egészen -f- 2°-ig hűtötte a vizet. A felszínen 
ehelyett csendesen beáramlik némi melegvíz, de ez nem volna képes a 
jég felhalmozódását megakadályozni. Ez a melegvíz egyedül a Golf-áram 
folytatásában jelentkezik, Norvégia partjairól felhatol Spitzbergen felé, 

1 Nat. Geogr. Magazin, XV. k. 1904. 255 I. Harris R. A. : Somé indications of land 
in the vicinity of the North Pole. — Ugyanígy képzeli a szigetet V. Stefánsson is: The 
canadian arctic expedition c. jelentésében. Geogr. Journal, XLII. k. 1913. júliusi füzet. 
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azért itt megy legmesszebb északra a nyílt tenger, itt lehet hajóval, nyílt 
vízen legjobban megközelíteni a pólust. Tovább keletre egészen Novaja 
Szemlya-szigetig érezhető ez az áramlás, de azon túl határozottan nem! 
Itt ez az áramlás vagy lebukik a tenger alá, vagy visszafordul s a Spitz-
bergákat megkerülve, Grönlandnál jut vissza a nyílt tengerbe, tehát nem 
hatol be az arktikus medencébe. Ezt határozottan tagadnunk kell, mert 
a Spitzbergen-szigeteken és a Ferenc-József-földön belül, a pólus felé 
elterülő tengeren minden áramlás Grönland felé tart, tehát éppen ellen-
kezőleg, mint a Golfnak mennie kellene. 

És mégsem halmozódik fel az arktikus medencében a jég in infinitum 1 
A Bering-szorostól északra járó expedíciók azt konstatálták, hogy 

nyaranta Alaska északi partjairól fölszakad a jég és észak felé elhúzódik 
a parttól, de messze nem lehet északra hatolni, mert nyár végén is sok 
a jég már a 74° szélesség körül is (Collinson, Kellett, Jeanette stb.). 

A Jeanette hajó 1879-ben itt fagyott be, a Wrangell-szigettől kissé 
északkeletre, aztán a szibériai partokkal körülbelül párhuzamosan hurcol-
tatott , míg végre az Uj-szibériai szigetektől északra elsülyedt. Alaskától 
északra azonban hiába próbálnánk befagyasztani hajót, azt a jég megint 
délre vinné vissza a partokhoz. Kissé keletebbre a Beaufort-tengerben, a 
Mackenzie folyó torkolata előtt a jég keletre hurcolja a befagyott hajót 
s beleviszi a szigetek közé. 

Szibéria északi partvidékén is fefszakad nyaranta a jég s széle messze 
felhúzódik északra. Nordenskjöld Vegája ezért tudott végigsurranni a 
partok meni én, bár nem minden jégakadály nélkül. A Fram (Nansen 
hajója) tudjuk, hogy az Uj-Szibériai szigetektől északnyugatra fagyott be 
s nyugatra vonszolódott (drift) a Ferenc-József-földtől északra, míg végre 
a Spitzbergen-szigetektől északra kiszabadult. Tehát mintegy folytatta a 
Jeanette drifjét. 

Nansen maga elhagyva a Framot, a pólus felé indult, de észrevette, 
hogy a jég délies irányban mozog, tehát hiábavaló a fáradsága. 

Bátran mondhatjuk tehát, hogy az arktikus medence keleti vagy 
ázsiai felében minden áramlás az izlandi kijáró felé tart. 

Grönlandtól nyugatra, Amerika felé az északnyugati átjáró keserves 
keresése a tanú reá, hogy itt az arktikus medencéből a jég betódul a 
szük szorosokba, ott megtorlódik s csak következő nyáron szabadul ismét 
ki, leúszik dél felé s hozza a jéghegyeket New-Foundland vizeire, hogy 
az amerikai hajózást veszélyeztesse. Kane a Wellington csatornában, meg 
a Smith-uton, Franklin a Pr. Regent-csatornában mind megszenvedték a 
jégnek ezt a dél felé való nyomulását. Rettenetes torlaszok keletkeznek 
a szük fjordszerü szorosokban s a nyáron kiszabadult jég aztán úszik 
szépen le délfelé (Hayes stb.). 

A legerősebb jégvonulás Grönland keleti partjain van. Csodálatos, 
mily gyorsan, milyen óriási tömegekben s milyen folytonosan özönlik itt 
le a jég. A német északsarki expedíció, különösen a Hansa hajó sorsa, 
aztán meg Nansen tud róla sokat elmondani, amikor a Grönlandot délen 
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átszelő utazását a keleti par ton kezdte meg. Messze levitte őt a jég 
délre. 

A jég tehá t á l landóan áramlik ki a sarkvidéki tengerből Grönland 

keleti és nyugati oldalán. Ső t ez a tendenciája megvan még a Kari-tenger-
ben is, mert Vajgács-sziget körül valóságos torlaszok támadnak mindig 

2. ábra. Az Ark t i kus - t enge r t é r k é p e . A nyilak a r e n d e s j égvonu lás i rányát jelzik. 
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az északkelet felől idetóduló jégből. Emiatt olyan nehéz bejutni a Kari-
tengerbe s ez volt az első és talán legnagyobb akadálya az északkeleti 
átjáró felfedezésének. 

Mindezt 2. képünk részletesen bemutatja. Látjuk az áramlásirányokat, 
a drifteket s méltán csodálkozhatunk a dolgon. Miért rohan innen ki a 
jég olyan energikusan, mi hajtja ki s mi pótolja a kitódult jeget ? 

Az Atlanti-óceán nyugati szelét gyanúsíthatjuk, hogy talán sok vizet 
tol fel a Golf-áram alakjában ide s ez a víz túltölti a zsákot s a felszínen 
visszafolyik, magával ragadva a jeget. De akkor nem ilyennek kellene 
lennie a dolognak, hanem a Bering-szoroson, meg a Baffin-úton stb. 
sebes áramlásoknak kellene kijönniök, jégbe kellene temetnie a szigeteket, 
a Bering-szoros környékét stb., különösen pedig nem szabad lett volna a 
Framnek és a Jeanettenek a megtett drifteket követnie, éppen szemben 
a Golf-áramlattal. 

Egészen más téren kereshetjük a megoldást. 
A Spitzbergen-szigetek felé hajózva, tekintélyes jégzajlásba jutottunk 

1911-ben s csodálkozva láttam, hogy mennyire szétszéled a jég. Messze 
eltávoznak egymástól a jégmezők s mindegyik külön-külön vándorol el 
magányos útjára. Mi lehet az oka ennek a szétszéledésnek, mi hajtja szét 
a jégtáblákat? Ha benn a sarki tengerben van az az ok, ami kihajtja 
a jeget, akkor éppen a hátulsóknak reá kellene torlódnia az elülsőkre, 
mert minél jobban távolodnak a kihajtó októl, annál lassabban mennek. 
Itt pláne találkoznak a szemben jövő Golffal, tehát erősen össze kellett 
volna torlódniok. Ehelyett szerteszélednek. Valami tehát széthajtja őket 1 
Ez a kisebbszabású tünemény volt az, ami gondolkodóba ejtett a tüne-
mény felett 1 

De könnyen rájövünk mindennek a magyarázatára, ha nem felejtjük 
el, hogy a jégben sokkal kevesebb só van, mint a tengervízben. Ha a 
jég olvad, sokkal édesebb víz lesz belőle, mint a tengervíz. Fagyáskor 
ugyanis a só nagyrészt kiválik a jégből.1 Az olvadó tengerjég tehát édes-
vizet, vagy legalább jóval kevésbé sósvizet ad, mint a tengervíz. Sőt 
tudjuk, hogy a tengeri jég tekintélyesen meggyarapodik a reá hulló hótól 
és dértől. Ez pedig teljesen édesvíz. Az olvadó tengeri jég tehát igen 
kevéssé sós vizet szolgáltat. Ez sokkal könnyebb, mint a tengervíz s azért 
a tetején úszik s szétáramlik rajta. Minden olvadó jégdarabot tehát a 
sósvíz felszínén szétáramló édesvíz vesz körül. Ez a csekély, de folytonos 
áramlás elegendő, hogy két jégtáblát eltávolítson egymástól. Hullámverés, 
áramlás, szél stb. mind zavarhatja pillanatokra a tüneményt, de ez a 
folyton ható ok mindig ott van s ez elegendő, hogy a jégtábláknak 
centrifugális tendenciájuk legyen. 

Amint tavasszal a jég olvadni kezd, egyszerre az egész arktikus me-
dencében mindenütt kevésbé sósvíz van a felszínen. Ennek innen szét 

1 L. A Balaton tudom, tanulmányozásának eredményei. I. kötet, V. rész, VI. szakasz : 
A Balaton jege. 
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kell folynia, mint az olajnak a víz felszínén. Hata lmas áramlásnak kell 
megindulnia, természetesen minden nyílás felé. Az elfolyt édesebb víz 
helyét alulról fe lemelkedő sósvíz foglalja el. Az édesebb víznek ez az 
áramlása ragadja magával a jeget is. Ne gondol juk, hogy ez csekély erő 
és nem hozhat létre e rős á r amlás t ! Sőt ellenkezőleg 1 Amíg az olvadás 
tart , ez a szétáramló édesebb víz mindig pót lódik s az ilyen, táplált ha-
tások mindig a legerősebbek. Amíg jég olvadhat , ez az áramlás mindig 
ú j és ú j t ápot nyer s az édesebb víz a jéggel együt t gyors mozgásba jön. 

Mondot tuk , hogy az olvadás következtében két szomszédos jégtáblá-
nak egymástól távolodó tendenciája van. Mintha minden jégtábla taszítaná 
magától a másikat. H a valamerre gyorsabban ha ladha tnak a táblák, akkor 
mind a r ra fog mozogni . Grönland keleti par t ja in mozoghatnak legköny-
nyebben, itt keletkezik tehá t a leggyorsabb áramlás, itt szökik ki a leg-
több jégtábla. 

Az édesebb víz helyét alulról felszálló sósvíz foglalja el. De ezt is 

3. ábra. A hőmérsékletek vertikális eloszlása az Atlanti-óccán déli részében, a „Deutschland" 
hajó észlelései szerint, dr. W. Brennecke összeállítása alapján. A rajz 500-szorosan túl van 

mélyítve. A vonalkázott részek O 0 alatti hőmérsékleteket jelentenek. 

pótolni kell. Az édesebb víz áramlása alatt tehát egy el lenáramlásnak kell 
lennie, hogy a cirkuláció befejezett legyen. Természetesen ez nagy vastag-
ságú vízrétegben tö r ténhe t ik , tehát lassú lesz, de mozgásmennyisége (mv) 
ugyanaz lesz, mint az édesvíz és jég mozgásmennyisége. A mozgás ener-
giája is ugyanaz lesz. Es ha így cirkulációba kerül t a víz, akkor aztán 
nehéz azt megállítani. Télen elvégre meglassúdik, de nyáron új ra fokozot t 
energiával indul meg. 

Nagyon könnyen elképzelhetjük, hogy az olvadó jég édesvize az 
Atlanti-óceán felé talál lefolyást, mer t erre könnyebb az ú t ja s ezért 
szakad el a szibériai pa r tokró l s ezért nem megy a Bering-szoros felé, 
csak nagyon kis mér tékben . 
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Ez az áramláskör semmiképpen sem zavarja azt a másik, még- sokkal 
nagyobb áramláskört, amely a hidegvizet az egyenlítőhöz viszi, a meleg-
vizet pedig a sarkok felé szállítja. Nem zavarja a Golf visszatérő áram-
lásait sem. Mindezek egymással összetevődve, a vektor-mennyiségek össze-
tételének törvényei szerint kombinálódnak és a mozgások mégis mind 
érvényesülnek. 

Mindenesetre figyelembe kell venni az olvadó jégnek ezt a részleteiben 
kicsiny, de végeredményében óriási hatását. Egyedül ez magyarázhatja 
meg a jég-driftek sajátságos irányait a sarkvidéki tengerben. Talán ugyanez 
hordja szét az antarktikus jégmezőket is oly messze az Antarktisztól, bár 
ott valaki a gyakori déli szelekre is gondolhatna, amelyek akár mint 
állandó téli monzun, akár mint állandó hegyi-szél, az Antarktisz fagyos 
felvidékéről a tengerre tódítja a levegőt s ez széthajtja a felzüllött jeget. 
Közvetlen a kontinens közelében ez valószínű, de távolabb attól nem 
érvényesülhet. Már pedig a jég roppant messze eltávozik a déli sark-
vidéktől. 

Semmisem bizonyíthatja jobban elméletünket, mint a német antark-
tikus expedíció legújabb eredményei.1 Az Atlanti-óceán déli részében 
végzett sűrű és gondos hőmérsékletmérések elárulják, hogy az édesebb 
és hidegebb víz mintegy 200 méter vastag rétegben a tenger felszínén 
elúszik egészen az 53° déli szélességig, tehát körülbelül a Falkland-szigetek 
tájára. Ennek a felszínen úszó vékony rétegnek a hőmérséklete 0° alatt 
van (ne feledjük, hogy a tengervíz fagyáspontja — 2°-on alul van!). Ez az 
alacsony hőmérséklet kétségtelenül tanúsítja, hogy a felszínen úszó víz a 
jég olvadásából keletkezett. De bizonyítja ezt kisebb sótartalma is. A 70° 
szélességen az expedíció tapasztalatai szerint a felszínen 33'85 %o volt a 
sótartalom, míg 200 méterben 34'66 °/oo. A hőmérséklet a felszínen — 1*17° C, 
200 méter mélyen pedig + 0'65°. Fényesen bizonyítja ez az olvadó jégből 
keletkező hideg és kevésbé sósvíznek a szétáramlását a felszínen. Ugyan-
ezt szemlélteti Brennecke összeállítása szerint a 3. ábra. Látjuk, hogy az 
óceán fenekén a sűrű sós, hidegvíz milyen szépen lopódzik az egyenlítő 
felé, de még feltűnőbb a tenger felszínén az édesebb, hidegvíznek a szét-
áramlása. Az Antarktiszon ez a szétáramlás nem ütközik akadályba, az 
Arktiszon meghatározott, befejezett felszíni és mélységbeli cirkuláció lesz 
belőle. 

Nagyon érdekes volna kitérnem az arktikus jég egyéb mechanismu-
sára is, amire a Balaton jegének tanulmányozása hívta fel figyelmemet. 
A termikus diletációk, az így keletkező túrolások, torlódások, feszülések 
azok, amelyeket a Tegetthoff és Jeanette annyira megszenvedett. De ezek-
ről most hosszadalmas volna írni, egyedül a fent említett megfontolásokat 
akartam némileg megismertetni. 

1 L. : Dr. W. Brenncke: Deutsche antarktische Expedition. Die ozeanograp'nischen 
Arbeiten in Weddel-Meer. Zeitschr. d. Ges. für Erdkunde zu Berlin, 1914. No. 2. p. 118. 



AZ ADRIA SZIGETEINEK ÉS KELETI PARTJÁNAK 
TÖRTÉNETI HELYNEVEI. 

Irta DR. SZABÓ LÁSZLÓ. 

Die geschichilichen Ortsnamen der Insel und der östlichen Küste des 
Adriatischen Meeres. 

Mindenki, aki az Adria keleti partjának vagy szigeteinek történeti múlt-
jával — bármily szempontból is — foglalkozott, tapasztalhatta, hogy 

a helynevek változása, ami ezen a területen talán gyakoribb volt, mint 
másutt bárhol a világon, mily sokszor megnehezíti a helyes tájékozódást. 
Ami különben nem csoda, mert ennek az érdekes területnek a birtokáért 
az utolsó kétezer év alatt nagyon sok nép, sőt nagyon sok népfaj küzdött 
és természetes, hogy az új hódító többnyire új nevet adott az elfoglalt 
terület nevezetesebb helyeinek. A történeti időkben legelőször az encheleusok 
mythikus népe szerepel itt, mely Phoeniciából került ide; ezeket oly népek 
váltották fel, akiket a kelták közé sorolhatunk; utánuk következett az illyr 
név alatt ismeretes konglomerátum, amely fölött a római, majd a bizánci-
görög kultúra diadalmaskodott ; a bizánci korszakot megszakította az avarok 
és gótok igen rövid ideig tar tó uralma. Bizánci védelem alatt terjeszked-
nek a horvátok, akik csaknem évezredes küzdelem által tudják csak ki-
szorítani a Velence által idehozott olasz kultúrát. A magyar uralom, mely 
a mai Dalmácia területén sohasem volt huzamos, nagyon kevés nyomot 
hagyott, úgyszintén a szerb uralom is, mely a partvidéknek csak kis ré-
szére és csak rövid ideig terjedt ki. A szaracén, majd a tatár betörés 
csak portyázás volt az Adria keleti par t ján; a törökök már hosszabb 
időre megvetették a lábukat egyes vidékeken, de éppen úgy nem maradt 
nyomuk, mint a XIX. század elején rövid ideig tartó francia, angol és 
(lenn, délen) az orosz uralomnak. Ott , ahol ennyi különféle faj hordozta 
körül a fegyvereit, természetesen sok változáson mehetett át a vidék 
politikai földrajza és számos helyneve. 



AZ ADRIA SZIGETEINEK ÉS KELETI PARTJÁNAK TÖRTÉNETI HELYNEVEI. 1 6 9 

Megkönnyítette a helynevek többszörös változását az a körülmény 
is, hogy ezen a területen egységes kultúra, egységes nemzeti lét és erős, 
centrális állami hatalom sohase volt. Azok a népek, amelyeket e terület 
régibb történetéből ismerünk, nem a szó mai értelmében vett „népek" 
voltak, egységes fajjal, nyelvvel és kultúrával, hanem egy-egy ily régi 
nép fajilag nagyon vegyes volt, — viszont a különböző neveken ismert 
népek közül bizonyára nagyon soknak közös volt a faji eredete, a nyelve 
és a kultúrája és csak politikailag váltak el egymástól időlegesen. Nagyon 
sokszor egészen bizonytalan, hogy valamely nép, mely egy régi írónál 
szerepel, valóban a többitől nyelvben különböző nép volt-e, vagy csak 
egy város, sőt esetleg csak egy kis falu lakossága? A legrégibb földrajzi 
írók a történetírók (sőt gyakran az epikus költők) munkáiból és a szóbeli 
hagyományokból, utasok és hajósok mendemondáiból merítették adataikat, 
amelyeket rendesen kritika nélkül közöltek, úgy, hogy több-kevesebb 
megbízható adat mellett igen sok megbízhatatlan vagy éppen képtelen 
állítás is van a munkáikban. A jövő történetírásának egyik legnehezebb 
feladata lesz a Kr. előtti néhány századból s a Kr. u. következő első 
évezredből ismeretes több mint ezer európai nép-névnek a tisztázása, 
illetőleg e népek egymáshoz való viszonyának megállapítása. Hogy mily 
pazarok voltak a régiek a nép-nevek alkotásában, erre nézve itt most 
csak egy példát említünk. Plinius szerint (Hist. nat. 1. III. c. 22.) Liburniát, 
mely alatt az író a mai Dalmáciának csak egy részét értette, a következő 
harminchárom nép lakta: 

Dalmatae, Devoni, Ditiones, Mezei, Sardiates, Issei, Colentini, Separi, 
Epetini, Ceraunii, Daorizi, Disitiates, Docleatae, Deretini, Deremistae, 
Dindari, Glonditiones, Melcomanni, Scirtari, Siculotae, Vardaei, Oenei, 
Partheni, Hematini, Architae, Armistae, Labeatae, Enderudini, Sassei, 
Grabei, Illyrii, Taulantii, Pyrei. 

Nyilvánvaló, hogy mindezek egyes városoknak, falvaknak vagy kisebb 
telepeknek a lakói. Azt azonban, hogy az itt említett harminchárom nép 
(bár aránylag kis területen húzódott meg egymás mellett) egy fajhoz tar-
tozott vagy egy nyelven beszélt, már semmiképpen sem állíthatjuk; sőt 
azt se tudjuk, hogy ők adtak-e nevet a geográfiái helyeknek, vagy meg-
fordítva : ők kapták-e nevüket a geográfiái helyektől ? 

Mindazokat a változásokat, melyek az Adria keleti partján a hely-
nevekben a történeti idők folyamán végbementek, kikutatni oly nagy 
feladat volna, amelyre talán egy emberéletnek a munkája sem lenne ele-
gendő. Már maga az irodalmi anyag is óriási. A római történetírók közül 
Livius, Appianus, Tacitus, Sext. Rufus, Vegetius, Entropius, Justinus és 
Jordanis szolgáltatja a legtöbb anyagot, a görögök közül Arrianos, Dio 
Cassius, a halicarnassosi Dionysios, a siciliai Diodoros, a bizanciak közül 
pedig Stephanos, Biborban született Konstantin, Prokopios, Theophylaktos 
Simokattés, Zonaras, Kedrenos és Skylizes. A mythikus kor hagyomá-
nyait főként Apollonius Argonanticonja és Lucanus Pharsaliaja őrizte 
meg. A legrégibb geográfusok közül JStrabo, Plinius, Pomponius Mela, 
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Pto lema ios , Skylax és S c h i m n o s C h i o s voina első s o r b a n f e l d o l g o z a n d ó , 
az ú j k o r első g e o g r a f u s a i közül p e d i g főkén t Cel lar ius , Ho l s t en , Schön-
leben, H o r n és H o f f m a n n J. J . D e l eg tö b b h a s z n á l h a t ó a n y a g o t a közép-
kor i k rón ikák ( D a n d o l o , T a m á s főespe res , a Dioklea i p a p , s tb . ) és a 
ho rvá to r s zág i és da lmác i a i oklevelek szo lgá l t a tnák . 

Az itt a l á b b közöl t jegyzék sok a p r ó a d a t o t közöl ugyan , d e korán t -
sem t a r t igényt a r ra , h o g y bárk i is a t á rgya t k imer í tő , tel jes g y ű j t e m é n y -
nek tek in t se , — sőt ké t ség t e l en , h o g y az egyá l t a l án m e g s z e r e z h e t ő ada-
t o k b ó l t ö b b hiányzik belőle , mint amennyi b e n n e van . D e m á r így is 
hosszú időre t e r j e d ő m u n k á n a k e r e d m é n y e ez a k i m u t a t á s . A t e n g e r p a r t 
t ö r t é n e t é n e k egyes kérdése ive l való h u z a m o s f o g l a l a t o s k o d á s k ö z b e n csak 
mel lékesen p a p í r r a v e t e t t j egyze tekbő l alakult ki ez a g y ű j t e m é n y , amely-
nek a lkalmilag ta lán h a s z n á t vehet i az , aki a t e n g e r p a r t t ö r t é n e t é r e vonat -
kozó m u n k á t vagy ok leve le t o lvasva, egy-egy he lynévné l eset leg m e g a k a d . 
E g y é b igénye vagy cél ja e kis j e g y z é k n e k egyá l t a l án nincsen. 

Absari, Ossero latin nevének gyakori 
alakja. 

Absaro, Ossero régi latin neve. 
Acrolissus, Dardania egyik (Lissa és 

Epidamnus mellett legjelentékenyebb) 
városa Strabonál. 

Acruvium, a régi Cattaro római nevé-
nek egyik változata. 

Ad Fines, római község, Szávaújvár 
helyén. 

Ad Turres, a Peutinger-térképen sze-
replő város, Rataneum mellett. Körül-
belül Növi táján lehetett. 

Adilichium, a Peutinger-térképen sze-
replő város, Epidaurustól északra. 

Adriai tenger egyéb régi nevei: Mare 
Saturnium, M. Liburnicum, M. Supe-
rum, M. Dalmaticum, M. Venetum. 
Volt rá eset, hogy a Mare Jonium 
névvel az Adriát is jelölték. 

Aeas, folyó, melyről Pomponius Mela 
írja, hogy „Apollonia felé" folyik. 
Scylax szerint a Pindusban ered és 
az ioni öbölbe ömlik. 

Aenona, Nona régi nevének egyik 
változata. 

Aetienites, Scylax Car. (sorrendben 
Iadera után második helyen) Liburnia 
egyik városaként említi. 

Aequum, Dalmácia öt római coloniájá-
nak egyike. Ma: Csitluk. 

Alba ad Mare, a tengerparti Belgrád. 
Albamaris, a tengerparti Belgrád egyik 

neve. 
Alba supra Mare, szintén a tengerparti 

Belgrád latin neve. 
Albania, az Adria keleti partjának a 

Bojana folyótól délre eső része. Az 
ókorban legnevezetesebb városai: 
Apollonia és Dyrrachion. Róma 230-
ban hódította meg. 1257 —1360 közt 
nápolyi uralom alatt állott. 

Albania Veneta, Albániának a nápolyi 
uralom után Velence uralma alá ke-
rült része, melynek legjelentékenyebb 
városai: Budua, Drivasto, Antivari. 

Albona, isztriai város. Pliniusnál („Al-
vona" alakban) a scardonai con-
ventushoz tartozó liburniai város. 
Porphyrogenitus Const. már Horvát-
ország határának mondja Istriában. 

Alessio, a régi Lissum, dalmát város. 
Kasztriota György itt van eltemetve. 

Alminium, Almissa nevének egyik régi 
változata. 

Almissa, (Luciusnál néhol „Almisum") 
Porphyrogenitus Const.-nál még nem 
szerepel Pagania városai között; 
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alkalmasint a X. sz. után keletkezett. 
II. Endre király 1207-ben a dalmát 
városok sorába emelte. Szerb lakói 
az Adria rettegett kalózai voltak; 
egy ideig birtokban tartották Lesina 
és Brazza szigetét is. Püspöki szék-
hely is volt. Mai horvát neve: Omis. 

'AAorjn, Const. Porph.-nál lakatlan szi-
get az Adria északi részében. Lucius-
nál már: Luibo. 

Alupci. Scylax Car. szerint Liburnia 
egyik tengerparti városa, melyet 
Dyirta és Olsi közt említ az író. 
A mai Lopar várrom helyén volt a 
tengerparton, a modrus-fiumemegyei 
Novi közelében. Nevének változatai: 
Alupei, Alupsi, Halupsi. 

Alvona, I. Albona. 
'AÁcorjJi, Nona város neve Const. Porph.-

nál. 
Andetrium, Clissa római neve ; Strabo 

Iiburniai erős várként említi. Evans 
angol archaeologus szerint („Bosnia 
and Herzegovina") kelta eredetű; 
ugyanő az „ Andretium" és apevenseyi 
„Anderida" helynév között rokon-
ságot lát. 

Antibarium, Antivari régibb, görögös 
neve. 

Antivari, horvátul Bar, montenegroi 
város és kikötő; állítólag Bariból 
telepítették. A keletrómai császárság-
hoz, maj'd a zetai fejedelemséghez, 
kevés ideig (1159—1195) Szerbiához 
tartozott, 1450—1571-ig velencei bir-
tok, ezután a törököké. 1067-ben 
már érsekség. 

Apollonia, Pomponius Mela Illyria ten-
gerparti városaként említi, Salonaval, 
Iaderaval, Naroneval és Tragurium-
mal együtt, az Aeas folyó torkolatá-
nál. Scylax Car.-nál Apollonia görög 
város, 50 stadion távolságra a ten-
gertől, az Aeas mellett. 

Apsyrtides. Az Apsyrtides Iusulae: 

Cherso és Ossero (ma Lussin) szi-
gete. Scylax szerint az első sziget 
CCCX stadion hosszú és CXX stadion 
széles. 

"AtpoqoOssero neve Ptolemaeusnál. 
"AtpVQTig, Ossero város általánosan 

használt görög neve. (Az Argonauta-
monda szerint Medea itt ölte meg 
testvérét, Absyrtost, s innen szár-
mazott a város neve.) 

Arauso, Vrana egyik régi neve ; állító-
lag kelta eredetű. Evans („Bosnia 
and Herzegovina) az orangei, szintén 
kelta „Arausio"-hoz hasonlítja. 

Arbatis, Scylax Car. szerint folyó Libur-
nia mellett, a Iiburniai nagy szigetek 
közelében. 

Arbe, a legészakibb dalmát sziget, ha-
sonló nevű várossal; alkalmasint 
görög kolonia volt. A X. században, 
bár horvát telepek vették körül, 
megtartotta római jellegét. 998-ban 
Velencének, 1105-ben a magyar ki-
rálynak hódolt meg. 1115-ben ismét 
velencei, majd 1307-ben ismét magyar 
kézre jutott. 1420-ban ismét Velencéé 
lett. 1307-ben a „terra firma"-n is 
volt területe. 

"A.QfSfj, Arbe neve Const. Porph.-nál. 
Arbum, Arbe latinosított neve. 
Arcegovína, Hercegovina nevének egyik 

régi, XVIII. századbeli alakja. 
Arcellae, római erőd Bocca d'Arsa-

nál; középkori neve: Castel Rachele, 
ma Rakalj. A XVI. sz.-ban a velencei 
Loredan családé. Megmaradt belőle 
az 1495-ben épült S. Ágnese tem-
plom. 

Ardium, Strabonál a Dalmáciát száraz-
földi és tengerparti részre ketté-
választó hegylánc. 

Arduba, dalmáciai város a római kor-
ban ; azonos a mai Potravjevel. 
Régebben Kninnel azonosították. 

Argyruntum, japod város neve Pli-
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niusnál. Valószínűleg azonos Obbro-
vazzoval. 

Ario, folyó; Scylax Car. szerint a Naron 
folyótól egy nap alatt lehet az Ario-
hoz hajózni. Ma: Ombla folyó. 

Arsia, kis folyócska Istriában, a keleti 
parton; horvát neve: Rase. Augus-
tus idejében ez volt a határ Itália 
és Dalmácia közt. 

Arsa, az ókori Arsia mai neve. 
Arte, kis sziget, hosszú időn át Sebe-

nicohoz tartozott. 
Arupinum, a japodok egyik városa, az 

Alpesek alatt, Strabonál. 
Asanum, a Peutinger-térképen Epidau-

rus mellett levő város. 
Asauro, Ossero neve Dandolonál. 
Ascrivium, a mai Cattaro helyén állott 

római város neve Pliniusnál. 
Asisa, másként: Asseria, római város 

a Zára melletti Podgraje falu helyén. 
Farlati Ostrovizzaval azonosította. 

'AanaAá&og, Spalato neve Const. Porph.-
nál. 

Asphalatus, Spalato régibb, latinosított 
görög neve. 

Asseria, Asisa neve a Peutinger-féle 
térképen. 

Atinium, másként Vatinium, római vá-
ros Epidamnus mellett; Vatinius 
római vezérről nevezték el. 

Aulona, az albaniai Valona régi neve. 
Aurania, Vrana egyik régi neve. 
Auserum, Ossero nevének egyik régi 

valtozata. 
Avendona, mely Antoninus Itinerariumá-

ban Aquileja és Siscia között van, al-
kalmasint azonos StraboVendum-ával. 

Bacina, a makarskai kerület végvára 
a Neretva felé. 

Badia, scoglio (szikla-sziget) Curzola 
városával szemben. 997-ben bencés 
apátság, 1350-ben remeteség, 1392-
ben ferencrendi kolostor, szép gót 
stílben; temploma 1533-ban készült el. 

Bakar, Buccari horvát neve. 
Barbana, Kelet-Isztriában az Arsa mel-

mellett, a római Barbianum helyén. 
Kr. u. 800-ban már két apátsága volt. 
1533-ban Velence uralma alá került 
s a Loredan-család birtoka lett. 

Barbirea, Bribir olasz neve a XV. szá-
zadban. 

Bauo, Bua neve Pliniusnál a Cod. 
Salmant.-ben. 

BéxÁa, Veglia neve Const. Porph.-nál. 
Belgrád, a mai Zara Vecchia helyén volt. 

A X. században Const. Porph. a horvát 
városok közt említi. 1097-ben Kálmán 
király itt tartotta lakodalmát a nor-
man-siciliai őrgróf leányával, Busillá-
val. 1114-ben a velenceiek elfoglal-
ták. 1127-ben teljesen elpusztította 
Domenico Michieli; a püspök Scar-
donaba, a nép nagyrésze Sebenicoba 
telepedett át. 1202-ben Zara elpusz-
títása után Belgrád romjai közé me-
nekültek ideiglenesen a zaraiak, akik-
nek városukba való visszatérése után 
kezdték csak e helyet Zaravecchianak 
nevezni. Latin nevei: Albamaris, v. 
Alba supra Mare. 

Balta v. Blato, a Scutari-tó neve a 
a diocleai pap krónikájában. 

Bar, Antivari horvát neve. 
Bag, Carlopago horvát neve. 
Belina, Const. Porph. a keresztény 

horvátok városai között említi. 
Be/úi^fiv, Belina görög neve Const. 

Porph.-nál. 
BeAóyQaöov, Belgrád görög neve Const. 

Porph.-nál. 
Benkovac, felső-dalmáciai városka Zárá-

tól keletre; a mellette levő hegyen 
vár volt már a X. században is. 
Velence 1684-ben foglalta vissza a 
töröktől. 

Berullia, Const. Porph.-nál Pagania 
városa. 

Bescanuova, eredetileg csak Besca ; ős-
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régi telep Veglia sziget délkeleti 
sarkán egy öbölben. A rómaiak is 
ismerték. Az újkor elején hirhedt 
uszkok fészek. 

Bescavecchia, Bescanuovától nyugatra, 
Veglia sziget nyugati partján ; jelen-
téktelen kis falu, melynek népe az 
uszkokok leszármazottja és még ma 
is nagyon zárkózott életet él. 

Biac, Bihac nevének egyik változata. 
Bianca, a középkorban Cattaro városá-

hoz tartozó telep a cattaroi öblözet 
északi partján. 

Bielograd, Belgrád nevének egyik vál-
tozata. 

Bihac, Trautól öt kilométernyire a 
szárazföld belseje felé. Ma jelenték-
telen falu. Farlatusnál: „oppidum 
magnificentissimum et aula regia." 
Valóban, a horvát királyok közül 
többen datáltak okleveleket Bihac-
ról. 1387-ben Zsigmond király is járt 
itt. Várának romjai még megvannak. 

Bijela Hrvatska. L. Fehér-Horvátország. 
Billubium, római város a dalmaciai 

Lovrana helyén. 
Biskupada, a tengerre kiugró szikla 

Lesina szigetén: neve onnan ered, 
hogy 1033-ban itt hajótörést szen-
vedett és életét vesztette Cattaro, 
Dulcigno, Antivari és Suacia (?) püs-
pöke, a spalatoi zsinatra menet. 
Hogy a püspökök ne járjanak többé 
Spalatóba és így többé hasonló ve-
szedelem ne érje őket, ezzel a meg-
okolással alapították az antivarii 
érsekséget. 

Bistra, régi római város Dalir.aciában, 
a mai Zenica helyén. 

Blagaj, ősrégi vár a régi Zachlumia 
területén, melynek már a X. század-
ban legnevezetesebb erődje volt. 

Blandona város Antoninus ltinerariuma 
szerint Zárától 20000 lépésre volt 
keletre. 

Blato, a Scutari-tó neve a diocleai pap 
krónikájában. 

Blatta, falu Curzola sziget belsejében; 
valószínűleg görög kolonia marad-
ványa ; görög pénzek és görög fel-
iratos táblák lelőhelye. 

Boas, Bua sziget régi, görögös neve, 
Ammianusnál. 

Bocca d'Arsa, az Arsa torkolatánál levő 
öböl, mely már a rómaiak idején 
erődökkel volt körülvéve. L. Arcellae. 

Bochachi, (Botyácsi ?) megye az arbei 
püspökség területén, Otocsác és Zeng 
közt; alkalmasint azonos Buccani 
megyével. 

Bocche, a. m. „szájak" ; a cattaroi 
öblök olasz neve. 

Bocche di Cattaro, a cattaroi öböl 
három medencéjének és összekötő 
szorosainak közös, összefoglaló neve. 

Bol, nagy falu Brazza szigetén ; híres 
bortermelő hely; állítólag kelta ma-
radvány. 

Hova, Blagaj görög neve a X. században. 
Boranj, 1. Borovo. 
Borovo, a mai Boranj-hegy, az ősrégi 

Mons Pini (Fenyves-hegy), állítólag 
itt volt Dalmacia keleti határa a 
XI—XII. században. 

Borgo Erizzo, albán eredetű falu a zara-
vranai út mentén. 

Bosiljina, korona-birtok Trau mellett, 
a hasonló nevű (olaszosan Bossoglina) 
félszigeten, mely azonos az ókori 
Hillissel. 

Boua, Bua neve Pliniusnál a Toledoi 
codexben. 

Boúxofta, Budua neve Const.Porph.-nál. 
Brac, Brazza horvát neve. 
Brachia, Brazza nevének egyik régi 

alakja. 
Bracia, Brazza neve az 1180,-i spalatoi 

zsinat aktáiban. 
Brattia, a „kecskéiről híres" Brazza 

sziget neve Pliniusnál. 
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BQÜT^rjg, Brazza neve Const. Porph.-nál. 
Brazza, jelentékeny sziget Spalatotól 

mintegy 15 km.-nyire, mintegy 18.000 
lakossal. 639-ben, Salona elpusztítása 
után a város népének egy része ide 
menekült. A X. században lakatlan 
volt, mikor a szláv elem elkezdett 
ide is bevándorolni. 1239-ben elfog-
lalta Almissa. Az 1358.-Í zarai béke 
a magyaroknak juttatta. 1415-ben 
Zsigmond királytól megvásárolta 
Ragusa, de pár év múlva már Velence 
kezére került. 

Brebera, Brebir neve Const.-nál. 
Brebir megye a Kerka mellett volt, 

várai: Scardona és Brebir. 
Brebir, folyócska a hasonló nevű me-

gyében. 
Brebir vára, a hasonló nevű megyé-

ben ; birtokosai, a Subichok, a XIII. 
század óta már mint brebiri grófok 
szerepelnek. 

Brela, a római Peguntium helyén épült; 
régi vár a makarskai kerületben. 

Breno, Ragusa egyik birtoka 950 óta. 
Bribir, Brebir nevének egyik változata. 
Brinj, Lika-Krbava megyében ; Frange-

pán-birtok; a XVI. században jelen-
tékeny vár, melynek már csak romjai 
vannak meg. 

Brioni szigetek, a középkor elején: 
Brivona vagy Breuoni, a XV. század-
ban Brevonia, a XVIII. században 
Breoni szigetek Istria délnyugati 
partja előtt. A Kis- és Nagy-Brioni 
az ókorban még egy sziget volt, csak 
a császárság idején szakadt ketté. A 
középkor elején a Brioni szigetek a 
parenzoi püspök birtokai közé tar-
toztak. 

Brobor, (Farlatusnál) Brebir nevének 
egyik változata. 

Bua, kis sziget, melyet híd köt össze 
Trau városával. 

Bubua, Bua régi neve. 

Bubus, Bua neve („insula contra Su-
rium" ?) Pliniusnál a Codex Pin-
tianusban ; ugyancsak nála a Codex 
Salmanticensisben „Bauo", a Codex 
Toletanusban „Boua". 

Buccani (Buzsani?) megye, Lika mellett 
volt; alkalmasint azonos Bochachi 
megyével. 

Buccari, horvátul Bakar, város a ha-
sonló nevű öbölben, a római Velcera 
város helyén; a középkorban fontos 
kikötő volt. IV. Béla Zenggel együtt 
a Frangepánoknak adta. 1777-ben 
Fiúméval együtt ismét magyar ura-
lom alá jutott. 1868-ban Horvát-
országhoz csatolták. 

Buccarizza, kis falu a Buccari-öböl 
nyílásánál. A XV. században már 
megvolt. 

Budua, Zeta egyik megyéje a diocleai 
pap szerint. 

Budua, ősrégi város; állítólag már a 
Kr. e. VI. században is ismerték a 
görög hajósok, Plinius is említi. 
1398-ban a Balsa-család átengedte 
Velencének, de már 1406-ban vissza-
cserélte Skutariért. 1567-ben felégette 
Uliz Ali algiri király. 1797-től rövid 
ideig Montenegrohoz, majd a franciák 
illyr királyságához tartozott; 1815-
ben Dalmáciával együtt Ausztriához 
került. 

Budva, Budua nevének új kiejtése. 
Buthoa, Budua nevének egyik régi vál-

tozata. 
Butua, Budua neve Pliniusnál. 
Burnista, liburniai város Pliniusnál; 

nyilván azonos Burnummal. 
Burnum, a scardonai conventushoz tar-

tozó római-liburniai város, melynek 
romjaiból néhány árkád-ív még meg-
van a S. Arcangelo g. kel. kolostor 
közelében, Scardona és Knin között. 
Sisic a Kistanje melletti Supljajaval 
azonosítja. 
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Caisole, ősrégi város Cherso-sziget 
északkeleti partján. 1018-ban meg-
hódolt Orseolo Ottó dogénak. Nevé-
nek régi változatai: Cha-Fisole és 
Cavisole. 

Calamotta, kis sziget Ragusa közelé-
ben ; több régi író Calypso nympha 
szigetének tartotta. 

Campora, helység volt Arbe szigetén, 
a Veglia felé vivő úton. 

Canali, horvátul: Konavlje, a diocleai 
pap krónikája szerint Travunia kilenc 
megyéjének egyike, Cavtat és Vita-
iina közt. 1420—27 között szerezte 
vásárlás útján Ragusa. 

Cao, másként Crai, Dobassiniza várá-
hoz tartozó falu Veglia szigetén; a 
XV. században kezd szerepelni. 

Capo Rodone, ókori neve: Promon-
torium Nimphaeum, a Drina folyó 
torkolatának közelében. 

Capri, kis sziget Sebenico közelében. 
Captat, 1. Cavtat. 
Carlopago, újabb eredetű város az ős-

régi Scrissa (Scrisia, Scrisalea) vár 
helyén. Állítólag az ősi Tugomeric 
család birtoka volt. A XIV. század 
óta szerepel. Horvát neve: Bag; 
régies alakban: Bago. A törökök 
1525-ben elfoglalták. A visszafoglalás 
után Rabbata 500 uszkók családot 
telepített ide 1602-ben. 

Carniai öböl, a Quarnero régi neve. 
Carober, 1. Porto Carober. 
Cartolli, a XV. század óta Cattarohoz 

tartozó mező. 
Caska, falu Pago szigetén, Novaglia 

közelében, római emlékekkel. Talán 
azonos a nyomaveszett Quessa v. 
Kessa várossal. 

Cassione, erdős szigetecske, régi francis-
kánus kolostorral, Ponté közelében 
Veglia szigete mellett. Apátságát S. 
Marianak dedikálták. 

Castelli, a traui rivierán épített erődsor. 

Castello, néhány egymáshoz épített ház-
ból álló, távolról erődnek látszó telep 
Arbe szigeten, az Arbe és Dolin közti 
csatorna partján. 

Castelmuschio, Veglia északkeleti sar-
kán, hegytetőn épült falu, mely a 
XII. században már megvolt. (Neve 
magyarra fordítva : Mohavár.) A ma-
gyarok Magyar Balázs alatt elfoglal-
ták 1480-ban Frangepán János vegliai 
gróftól, aki hűtlenné lett a magyar 
királyhoz. Velence még az évben bir-
tokba vette és 300 évig bírta. Nevé-
nek változatai: Castel Musclo, Castel 
Musello. A horvátok a középkorban 
Omisaljnak is hívták. Vára csak a 
XV. században épült. Itt volt a római 
korban Fulfinium vagy Solfinium. 

Castelnuovo, (horvátul: Ercegnovi) erőd. 
1382 ben alapította Tvartko bosnyák 
király. 

Castelnuovo, a trauiak által a trau-
salonai parton a XV. században épí-
tett erődök egyike. 

Castelvecchio, a traui rivierán a Trau-
hoz legközelebb eső erőd, melyet a 
trauiak a XV. században építettek 
a törökök ellen. 

Castel Vitturio, a trauiak erődeinek 
egyike a trau-salonai parton. 

Castiglione, 1. Santa Maria di Casti-
glione. 

Castrum nóvum Sutorinae, Castelnuovo 
(Ercegnovi) legrégibb neve. 

Catene, 1. Le Catene. 
Cattaro, ősrégi város. A rómaiak által 

alapított Ascrivium város felett, a 
KáxxuQOC, nevű helyen Justinianus 
császár a risanoi öböl védelmére 
535-ben várat építtetett. A X. szá-
zadban úgy a városnak, mint a vár-
nak Decatera volt a neve. Idővel a 
város területe bővült az öböl-parti 
apró telepekkel, melyek a S. Elia 
fokig terjedtek. A XI. században az 
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öböl partjának jelentékeny része már 
Cattaroé volt. 1242-ben a tatárok a 
várost felégették. A XIV. században 
a szerb királyok bőkezűségéből az 
öböl nagyobb része (Vermaj, Lustiza, 
Cartolli, Garbalj, Ledenizze, Krusse-
vic, Bianca és Teodo) Cattaro bir-
tokába került. 

Cavisole, 1. Caisole. 
Cavtat: a régi Epidaurum helyén épült 

falu mai horvát neve. 
Cazza, másként: Susak szigete miatt 

sok viszálykodás volt Velence és 
Ragusa között; az 1592,-i szerződés-
ben a két köztársaság kölcsösen el-
ismerte egymásnak a halászati jogát 
Cazza vizein. (Cazza Lagostatól nyu-
gatra van.) 

Ceranje. Az ősi Sidrag megye egyik 
ma is meglevő kis faluja, mely már 
a XI. századbeli okiratokban is sze-
repel. 

Cerauni hegyek: a mai Treskavica, 
Bjelasnica, Bitovnja és Zec hegyek. 

Cervena Hrvatska, Vörös Horvátország; 
régi hagyományok alapján így is ne-
vezik az Adriának a Cetinatól a 
Drináig terjedő partvidékét. 

Cetin megye a Cetina folyó mellett 
terült e l ; az egész megye a spalatoi 
érsekség birtoka volt. 

Cetin, vár Sign mellett. A XIII—XIV. 
században a Nelepic-család birtoka, 
a XV. században a Thallóczyaké. 
1515-ben nagyon megerősítették 
mint végvárat a törökökkel szemben. 
A XVII. század harcaiban nagy sze-
repe volt. 1698-ban Musztafa pasa 
30.000 emberrel ostromolta és el-
foglalta. 

Cetinje. Ujabb eredetű város. Iván zetai 
fejedelem 1485-ben kolostort alapí-
tott a cetinjei völgyben és a metro-
polita székhelyét Zsabljakból ide he-
lyezte. Később városka is keletkezett 

itt, melyet a törökök a XVII., XVIII. 
században többször felégettek. 

Cettina, folyó Dalmáciában. A rómaiak 
idejében Tilurus, Tillurus, Tillurum. 

Cha-Fisole, I. Caisole. 
Chaonia, Scylax Cariandensisnél Illyria 

déli határa „Chaonia, Corcyra szigete 
mellett". 

Chelmania, 1. Chulmia. 
Chelmo, Chulmia, v. Zachlumia nevé-

nek egyik régi változata. 
Cherch, olv. Keres, Veglia régi horvát 

nevének velencei írásmódja. 
Cherso, sziget és város; neve Ptol.-nál: 

Kqéipa; középkori íróknál Krepsa és 
és Crexa alakban is előfordul. Paul. 
Diac.-nál: Insula Flanonensis. A város 
kétségtelenül római eredetű; állítólag 
itt ölette meg Gallus császár 354-ben 
unokatestvérét, Constantiust. A vá-
rost és az egész szigetet az 1358,-i 
zárai béke juttatta Magyarország 
birtokába. 

Chlebna, 1. XÁE^éva. 
Chroatia, 1. Croatia. 
Chuch, másként Chucco, hegyi vár 

Spalato felett; a XVI. század elején 
már elhagyatott volt. 

Chulmia, másként: Chelmo, Chelmania, 
Hlmno, Hlm, Halom, Chum, Hum, 
tengerparti provincia, a Narenta és 
Cettina közt, néhány szomszédos szi-
gettel. Egy ideig Craina néven sze-
repel. Const. Porph.-nál: Zachlumia. 

Chum, 1. Chulmia. 
Claboca, 1. KAafiáxa. 
Cleuna, (másként: Klevna, Klievno, 

Lievno, Chlebena, Hleviana, Hliuno), 
ma Boszniához tartozó régi horvát 
vármegye. 

Ciclut, 1. Cithluch. 
Cicola, a Kerka egyik kis mellékfolyója. 
Cithluch, a XVIII. században város a 

hasonló nevű folyó torkolatával szem-
közt a szigeten. Római neve: Aequum. 
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Cittanuova, a mai Lesina város leg-
régibb neve, megkülönböztetésül a 
régi Lesinatól, a Cittavecchiatól. 

Cirul, híres vár Dalmácia déli határán, 
a Capo Rodonen. Skunderbég épí-
tette a törökök ellen. 

Cíttavecchia, régi város Lesina szigetén, 
pelasg falakkal. Kr. e. 219-ben ala-
pították az akkor elpusztított Pharos 
város ide menekülő lakói. Ma neve-
zetessége : korai renaissance tem-
ploma és némi haj'óépítő ipara. 

Ciurzola, Curzol neve Dandolo króni-
kájában. 

Civitas nova, Novigrad latin neve. 
Civitas Flanates, 1. Flanates civitas. 
Civitas Fluminensis, 1. Fluminensis ci-

vitas. 
Civitas S. Viti, Fiume. 
Clissa, ősrégi város; római neve An-

detrium. Bato pannóniai vezérnek e 
város mellett történt leveretése után 
bekebelezték Illyricumba. A horvát 
nemzeti királyok legnevezetesebb 
erőssége. Grófja a nemzeti királyság 
megszűnte után is sokáig önálló volt. 
III. Mladin clissai gróf 1345-ben meg-
hódolt Nagy Lajosnak. 1437-ben a 
prágai béke ismét a magyar király 
kezére juttatta. 1536 ban elfoglalták 
a törökök, miután már 1515. óta 
adót fizetett a bosnyák basának. 

Clivuna, Cleuna nevének változata. 
Colchinium vagy Olchinium, Dulcigno 

ókori neve. 
Colentum, Morter-sziget római neve. 
Colonia Júlia Parentium, 1. Parenzo. 

neve Pliniusnál. 
Comerniza, (Komarnica) a diocleai pap 

krónikájában a Podgorje kilenc me-
gyéjének egyike; a Csemelan hegység 
mellett lehetett Piva és Gacko közt. 

Corbavia, ma Krbava, megye Likától 
keletre, a corbaviai síkon. 

Corcera, Curzola régi neve. 

Corcula, Curzola város (és nem a sziget) 
régi nevének változata. 

Corcyra nigra, Curzola régi neve. 
Cori, Corinium görögös neve. 
Corinium, jopod város Pliniusnál. Ma 

Karin. 
Corzola, Curzola nevének egyik alakja. 
Crai, 1. Cao. 
Craina, a Narenta és a Cettina között 

levő provincia (Chelmo, Chulmia, 
Zachlumia) egyik neve, melyet Lucius 
(1. IV. C. IV.) így magyaráz: „slavo 
vocabulo Craina id est finitima regio 
dicta". 

Cratía, Scylax Car. szerint a „Sinus 
Maricus" egyik szigete, Pharus és 
Issa közt. 

Cremeniza, a diocleai pap krónikájá-
ban Zeta egyik megyéje, Budua és 
Pustarovici közt, ma Montenegro 
délnyugati részében. 

Crnagora, Montenegro szláv neve. 
Croatia, Horvátország latin neve; régibb 

alakja: Chroatia, mely a Const. 
Porph.-nál előforduló Xytoftaiía-ból 
származhatott. 

Croma, La Croma, vagy Lacroma, kis 
sziget Ragusavai szemben. 

Crusceviza, (ma Krusevica) a diocleai 
pap krónikájában Travunia kilenc 
megyéjének egyike, 

Cuceva, (ma Kucsevo) Zeta egyik me-
gyéje a diocleai pap krónikájában. 

Cuer, 1. Curzola. 
Culfus Catarensis, a cattaroi öböl neve 

az újkori latin íróknál. 
Cupelnich, (ma Kuplnik) Zeta egyik me-

gyéje a diocleai pap krónikája szerint. 
Curcra, I. Curzola. 
Curicta, Veglia neve Ptol.-nál és Pli-

niusnál. 
Curicum, Veglia város római neve. 
Curzola, sziget, régi, görögös nevei: 

Curcra, Cuer, Corcyra, Corcera, 
melyet nem lehet mindig Korfuval 
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azonosítani, noha Corcyra eredetileg 
Korfu neve és Curzolat Corcyra 
nigra néven jelölték meg szabatosan. 
Demetrius illyr fejedelem az I. római 
hadjárat után Pharost és Corcyrát 
átadta Cn. Fulvius Centumalusnak, 
nem Korfut, hanem Curzolát. Amikor 
az 1180. spalatoi zsinat Corcerát a 
phari püspök plébániájának nyilvání-
totta, nem Korfura gondolt, hanem 
Curzolara. A sziget első lakosai alkal-
masint görög gyarmatosok voltak. 
Salona elpusztítása (639.) után a 
salonaiak egy része ide menekült. 
A VIII—IX. században alkalmasint 
lakatlan volt; a szláv elem a X. szá-
zad elején költözött be. Const. Porph. 
Paganiához tartozónak, lakosait pe-
dig szerbeknek mondja. 998. óta 
Velence, 1105. óta magyar, majd 
egy kevés ideig genovai uralom alatt 
volt. 1129-ben Velence részére vissza-
szerezte Popone Zorzi, akinek csa-
ládja sokáig hűbérként bírta. 1298-
ban megint elfoglalták, de ismét csak 
rövid időre, a genovaiak. Nagy Lajos 
visszaszerezte Velencétől. Zsigmond 
1413-ban eladta Ragusának. 1420-ban 
Dalmáciával együtt ismét velencei 
uralom alá került. 1813 —15. angol 
uralom alatt volt. 1815-ben Ausztriá-
hoz csatolták. 

Curzola várost valószínűleg a X. század-
ban alapították a szerbek. Corcula 
néven is azért nevezték, Farlatus 
szerint, mert szivalakú félszigeten 
épült. 1301-ben püspöki székhely 
lett; püspöksége 1806. óta Lesinával 
van egyesítve. 

Curzula, Curzola nevének gyakori alakja 
a XIV. századbeli okiratokban. 
Cyractica, Veglia neve Strabonál. 

XAepéva, a keresztény horvátok városa 
Const. Porph.-nál. Latinul: Chlebna. 
Ma Hliuno. 

XóaQa, sziget, melyről azt írja Const. 
Porph., hogy bár közel volt Paganiá-
hoz, nem tartozott hozzá. 

Xoo)(]atía, Horvátország neve Const. 
Porph.-nál. 

AaAÉP, a Neretva-hercegség görög neve 
a X. században. 

Dalmatia, névleg királyság, azonban 
sohasem volt önálló nemzeti léte; 
nem egy egységes nemzet alapította 
vagy tartotta fenn és határai nagyon 
sokszor változtak, valamint egy más, 
erősebb államhoz való tartozása is. 
A történelemben a Kr. e. II. század 
óta szerepel, amikor a Narenta és a 
Cettina közé szorítkozott. Az itt lakó 
illyrek az utolsó illyr király, Gentius 
ellen fellázadtak és önálló köztársa-
ságot alapítottak Dalmium v. Del-
minium városa körül; e köztársasá-
got csak mintegy kétszáz év múlva 
annektálta a római császárság, miután 
L. Caecilius Metellus Salonat 117-ben 
bevette. Strabonál Dalmatia Pannónia-
tói délre terjeszkedik; ő csak a tenger-
partot tartja Dalmatiának; feljegyzi, 
hogy ötven említésre méltó városa 
van, de ezek közül csak a követ-
kezőket említi: Salona, Priamo, Ninia, 
O- és Uj-Sinotium, melyeket Augustus 
felégetett, továbbá Andretium erődöt 
és Dalminium „nagy várost", melytől 
a dalmát nép a nevét kapta; fel-
jegyzi, hogy az Ardium hegység 
kettészeli Dalmatiát, úgy, hogy egyik 
fele a tengerparthoz, másik fele a 
szárazföldhöz számítandó. Plinius (lib. 
III. cap. 22.) szerint Dalmatia Liburnia-
tól délre Scardonanal, a Titius folyó-
nál kezdődik; feljegyzi, hogy Scar-
dona 12,000 lépésre van a tengertől, 
s a dalmát helynevek közül felsorolja 
Tariona várát, a Diomedes-fokot vagy 
Hyllis félszigetet, melynek kerülete 
százezer lépés, a márványáról híres 
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Traguriumot, Sicumot, ahova D. Clau-
dius veteránokat telepített, Salonát, 
mely Iaderatól 222,000 lépésre van, 
említi Mandetrium és Tribulium várát, 
Salonát, a Naro folyótól százezer lé-
pésre levő Epidaurum gyarmatot, míg 
nála Rhizinum, Ascrivium, Butua 
Olchinium és Scodra már római pol-
gárok városai (oppidumai). Ptole-
maeusnál (lib. II. cap. 17.) Dalmatia 
tengerparti városai: Andetrium, Aleta, 
Nerona, Delminium, Equum Colonia, 
Saloniana, Narbona Colonia, Ende-
rum, Chinna, Doclea, Rizana, Scodra, 
Termidana, Siparuntum, Epicaria és 
Eiminacium. (Nyilvánvaló e felsoro-
lásban a sok tévedés.) A szigetek 
közül Dalmatiához sorolja Issat és 
Traguriumot a hasonló nevű váro-
sokkal (holott Tragurium nem is 
sziget), továbbá Corcyra Nigrat és 
Melitinaet. A római császárság alatt 
Dalmatiának Salona volt a fővárosa 
és a tartomány három conventusra: 
a scardonai, salonai és naronai con-
ventusra volt felosztva. A birodalom 
kettéválasztásakor Dalmatiát a nyu-
gati birodalomhoz csatolták. A nyu-
gati császárság bukása után Dalmatia 
egy ideig a gótoké volt; gyenge ki-
rályuktól, Theodatustól azonban már 
535-ben visszahódította a keletrómai 
birodalom, amelyhez az 554—559,-i 
és 566.-i avar uralmat nem számítva, 
1102-ig — többnyire csak névleg — 
hozzátartozott és mint „hercegség" 
bizonyos önállóságra is tett szert. A 
horvátokat Dalmatiába 634-ben tele-
pítette be Heraklios császár. Const. 
Porph. A birodalom kormányzásáról 
írott könyvének XXIX. fejezetében ir 
Dalmatiáról és népeiről; a rómaiak 
által alapított dalmát tengerparti vá-
rosok közül említi a következőket: 
Rausin, Asphalatos. Tetranguria, 

Diodora, Arbe, Becla és Opsara; a 
szigetek közül említi Beclat, Arbet, 
Opsarat és Lumbricatumot, s az el-
hagyott, néptelen városok közül a 
következőket: Catautrebeno, Pizuch, 
Selbe, Suerda, Aloep, Scirdacissa, 
Pirotima, Meleda és Estiunez ; említi, 
hogy Dalmatiában még sok más el-
hagyott város is van, amelyeknek a 
nevét már akkor sem tudta senki. 
998-ban a velenceiek meghódították 
Dalmatia egy részét. 1019-ben ismét 
felébredt a bizánci fennhatóság, mely-
nek, úgy látszik, a normannok 1075,-i 
betörése vetett végett. 1105-ben ma-
gyar uralom alá került Dalmatia leg-
nagyobb része, de már 1115-ben el-
foglalta Ordelafo Faliero doge. 1141-
ben ismét megjelentek a magyarok 
Spalatonál, 1151-ben elfoglaltákTraut 
és 1167-ben Sebenicot. A bizanciak 
1171-ben jelentkeztek utoljára Dal-
matiában és Spalato 1180-ig bizánci 
uralom alatt maradt. Ezután az egyes 
városok egymástól függetlenül és 
többnyire önként tértek vissza a 
magyar fennhatóság alá. 1242-ben a 
tatárok egész Cattaroig és Drivastoig 
előnyomultak. 1244-ben a magyarok 
és velenceiek megosztoztak Dalmatián, 
a felső rész Velencének, az alsó pedig, 
Sebenico-, Trau- és Spalatoval, Ma-
gyarországnak jutott. Ragusa füg-
getlen köztársaság volt, de 1221-től 
Nagy Lajos koráig Velencéből ki-
rendelt gróf kormányozta. Cattaro 
ez idő alatt szerb, illetve bosnyák 
fennhatóság alatt állott. A XIV. szá-
zad harmadik és negyedik évtizedé-
ben rendre fellázadtak a dalmát vá-
rosok Velence ellen. 1345-ben Dal-
matia legnagyobb része meghódolt 
Nagy Lajos magyar királynak. Az 
olaszországi háború után 1357-ben 
ismét meghódoltak a dalmát városok 
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és az 1358,-i zárai békében Velence 
elvesztette Dalmatiát. Az 1381.-Í 
torinoi béke Magyaroszághoz juttatta 
Cattarot is. 1389-ben Dalmatiát el-
foglalta Tvartkó bosnyák király. 
1400—1408. közt a magyarok ismét 
visszaszerezték Dalmatia nagy részét, 
de Zárát már 1410-ben megvette tőlük 
százezer aranyért Velence, mely 
azután 1412-ben Sebenicot, 1420-ban 
pedig Traut, Spalatot és a szigeteket 
meghódította. Az 1437. prágai szer-
ződésben Zsigmond már csak Knint, 
Verliccat, Signt, Scardonat és Clissat 
tartotta meg, Dalmatia többi része 
Velencéé, Ragusa pedig 1358-tól 
fogva önálló lett. Az 1540,-i béke-
kötésben a velenceiek a városok és 
szigetek kivételével átengedték a 
törököknek az egész Dalmatiát, mely-
nek ez a területe ettől fogva a clissai 
szandzsákhoz tartozott. 1684-ben a 
velenceiek Sign, Verlicca és Knin ki-
vételével az összes várakat vissza-
vették; Sign 1686-ban, Knin és Ver-
licca 1688-ban került vissza Velencé-
hez. 1718-ban pass&rovici béke 
megerősítette Velencét dalmatiai bir-
tokaiban. 1797-ben a campoformioi 
béke Ausztriának, az austerlitzi csata 
után pedig a pozsonyi béke a fran-
ciáknak juttatta Dalmatiát. Ugyan-
ekkor az oroszok elfoglalták a Bocchet 
és felkelést támasztottak Montenegró-
ban. 1806-ban e miatt konfliktus tá-
madt a franciák és oroszok között, 
melyet az 1887,-i tilsiti béke intézett 
el oly módon, hogy elismerte a francia 
uralmat. 1812-ben az angolok elfog-
lalták Lissát, 1813-ban pedig Curzolát. 
Ezt megelőzően, 1809-ben, a bécsi 
béke Dalmatiát is befoglalta az új 
illyr királyságba, mely a francia 
császársághoz tartozott. 1814-ben 
Ausztria és Anglia egyesülve kiverte 

a franciákat Dalmatiából, melyet az 
uralkodó azután a magyar korona 
jogán birtokba vett és Ausztriához 
csatolt. 

Dalma, Delminium neve régi horvát 
krónikákban. 

Debreca, a Podgorje egyik megyéje a 
diocleai pap krónikájában. 

Decatera, Cattaro görögös neve a X. 
században. 

AexáTEQd, Cattaro neve Const. Porp.-
nál, aki szerint alsó és felső részre 
oszlott; a felső nyilván a vár volt, 
az alsó pedig a város. 

Delmis, Delminium nevének egyik alakja. 
Delminium, Dalmácia ősi fővárosa, mely-

től talán az ország is a nevét kapta. 
Appianus (De bello Illyr.) írja róla : 
„egregie munitum et operum machi-
narumque labor propter altitudinem 
moenium inutilis videbatur". Tamás 
főesperes a Hist. Sálon I. f. meg-
vallja : „sed ubi haec civitas Delmis 
in Dalmatiae partibus fuerit, non 
satis patet." Ugyan ő másutt említi, 
hogy „in superioribus partibus Dal-
matiae" némely régi falakról beszé-
lik, hogy azok Delminium romjai. Az 
archaeologusok Delminiumot régeb-
ben Dumno v. Duvnoval azonosították 
Sign közelében. Mommsen szerint 
Gardunnal azonos Delminium, Trilj 
közelében. Sisic szerint Delminium 
a mai Zsupanjac helyén volt, Duvno 
mellett. 

Dernis, falu a Kerka mellékfolyója, a 
Cicola mellett. Vára a XVIII. század 
harcaiban nagy szerepet játszott; az 
1699 -i karlócai békeszerződés a tö-
rököktől visszaszerezte Velencének. 

Aiádwqa, Zara; Const. Porph. írja: 
ij őe xoivi] avvíjd-eia zaÁei aixö 
AíaőwQa. 

AiadÚQov xáazQOV, a zarai vár. 
Dikla, Dioclea horvát neve. 
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Diluntum, a Peutinger-térképen sze-
replő város, Rataneum és Epidaurus 
közt. 

Dioclea, Const. Porph.-nál a Szerbia, 
Dyrrachium, Antivari és Decatera 
által határolt provincia. 

Dioclea (horv. Dikla), város a hasonló 
nevű provinciában, ősrégi érsekség-
gel, melyet a XI. században Anti-
váriba tettek át. L. Dukljan-grad. 

Diomedes-fok, Trau közelében, — ma: 
Piarica. 

Dlmno, Delminium neve régi horvát 
krónikákban. 

Dlumo, Delminium nevének egyik vál-
tozata. 

Dobassiniza, falu Vegliában; vára a 
XV. században épült. 

Dobrigno, falu Veglia szigetén; vára a 
XV. században épült. 

Dol, híres bortermelő falu Brazza szi-
getén ; alkalmasint kelta alapítás. 

Douare, régi vár a Cettina egyik vízesése 
felett; a XVII. században elfoglalták 
a törökök. 

Drac, Durazzo horvát neve. 
Draceviza, a diocleai pap krónikájában 

Travunia egyik megyéje. A cattaroi 
öböl bejáratának északi partja fölött 
terült el. 

Drid, kis birtok Trau mellett; Kálmán 
herceg a traui egyháznak adomá-
nyozta. 

Dridistica jupa, ma ismeretlen megye, 
mely II. István 1089,-i oklevelében 
szerepel. 

Drilo, a mai Drin folyó régi neve. 
Drin, 1. Drilo. 
Drina hercegség, szlávul: Podrinje, a 

Felső-Drina mentén; 1376-ig Szerbiá-
hoz, azután Boszniához tartozott. 

Driva, másként Mercatum v. Forum 
Narenti, a régi Zachlumia jelentékeny 
városa, a mai Gabela falu helyén. 

Drivasto, Skutaritól északkeletre volt 

a Kiri (Drinossi) folyó mellett; püspök-
sége a X—XI. században a diocleai 
érsekséghez tartozott. 1242-ben a 
tatárok egész lakosságát leölték. 

Drvenik, ősrégi vár a makarskai kerü-
letben ; a török harcokban nagy 
szerepe volt. Sok cirillbetűs emlék 
maradt itt fenn. 

Dubrava, a mai Mostartól délre, a 
diocleai pap krónikája szerint megye. 

Dubrovnik, Ragusa horvát neve. 
Ducatus Sancti Sabae, Hercegovina 

latin neve a XV. században. 
Dulcigno, ősrégi város; a rómaiak 

idejében Olchinium; Plinius szerint 
régebben Colchiniumnak hívták, mely 
név az Argonauta mondára (Colchis) 
emlékeztet. Régi szláv neve: Olgun. 
1880-ban Gladstone kezdeményezé-
sére Montenegrohoz csatolták. 

Dukljan-grad, várromok a Zeta és Mo-
raca találkozásánál; talán itt volt a 
régi Dioclea városa. 

Dumno, állítólag azonos Delminiummal. 
Durazzo, horvátul: Drac, régi neve 

Dyrrachium. 
Duvno, állítólag azonos Delminiummal. 
Dyirta, Scylax Car. szerint Liburnia 

egyik tengerparti városa, melyet az 
iró Aetienites és Alupci között említ. 

Dyrrachium, régi neve Epidamnus. L.ott. 
Electrides. Scylax Car. Liburnia négy 

nagy szigete közt említi, Apsyrtis, 
Istria és Mentorides mellett, Electri-
dest. 

Emona, Laibach helyén volt az ily nevű 
római város. 

Emota, 1. Imota. 
Enen, a Fiumara folyócska neve Strabo-

nál és Pliniusnál. 
Epetium, a Spalato melletti Strobec 

római neve. Már Strabo is említi 
mint Illyria négy városának egyikét. 

Epidamnus. Scylax Car. szerint a Palam-
nus folyó melletti város, melyet 
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Buthoatól a tengeren egy nap, egy 
éjszaka, országúton pedig három nap 
alatt lehet elérni. Azonos Dyr-
rachiummal. 

Epidaurum, Epidaurus római neve Pli-
niusnál. 

Epidaurus, régi görög gyarmat, mely 
Ragusa vecchia helyén állott; Plinius-
nál már római colonia; „a Narone 
amne C. MP. abest Epidaurum colo-
nia". A gótok Kr. u. 265-ben pusz-
tították el. 

Ercegnoví, a cattarói öböl bejáratánál 
levő Castelnuovo horvát-szerb neve. 

Erizzo, 1. Borgo Erizzo. 
Esson, Lissa neve Appianusnál. 
Essum, Lissa római nevének egyik vál-

tozata. 
'EauovvriConst. Porph.-nál lakatlan 

sziget Észak-Dalmáciában. Azonos a 
római Sestrummal. 

Etisma, Strabonál Illyria négy városa 
közül az egyik. 

Wáqa, Lesina neve Const. Porph.-nál. 
(J>C((JÍa, Lesina görög nevének egyik 

változata. 
WÜQOg, Lesina görög nevének egyik 

változata. 
Far, Lesina sziget és város illyr neve. 
Fehér-Horvátország. Const. Porph. a 

horvátoknak a Kárpátoktól északra el-
terülő őshazáját nevezi Fehér-Horvát-
országnak. A horvátok hagyományok 
alapján a tengerpartnak az Arsiától 
a Cetináig terjedő részét hívják Fehér-
Horvátországnak . 

Fianona, 1. Flanona. 
Fiumara, kis folyócska Fiume mellett. 

A rómaiak idején Enen volt a neve. 
Fiume már a rómaiak idején is város 

volt. Általában azonosítják a már 
Kr. e. 28. körül szereplő Civitas 
Fianates-sel, bár valószínű, hogy ez 
nem Fiume, hanem Fianona volt. 
Paulus diaconus Fluvius néven em-

líti. Később nem találjuk nyomát 
1139-ig, amikor a polai püspök hű-
bér gyanánt a duinoi (istriai) lovagok-
nak adta. Mivel a duinoi lovagok 
1366-ban elismerték a Habsburgok 
uralmát, ettől fogva Fiume is a 
habsburgi birodalomhoz tartozott. 
1776-ban a magyar koronához csa-
tolta Mária Terézia. 1809-ben francia, 
1813-ban angol uralom alá került. 
1814-ben visszakerült Ausztriához, 
1822-ben pedig Magyarországhoz. 
1848—68 közt Horvátországhoz volt 
csatolva. 

Flanaticus Sinus, a Quarnero régi neve. 
Flanates Civitas, némelyek szerint 

Fiume, valószínűbben Fianona római 
neve. 

Fianona, Fianona neve Pliniusnál. 
Flanonensis insula, Cherso-szigetének 

egyik régi neve. 
Fluminensis civitas, Fiume középkori 

latin neve. 
Fluvius, Fiume neve Paulus diaconusnál. 
Forte Barone, Sebenico egyik erőde; 

Degenfeld báróról nevezték el, aki 
1647-ben vitézül védelmezte. Most 
már romokban van. 

Forte Napoleon, a Lesina városától 
keletre eső hegyen levő erőd, melyet 
a franciák építettek. 1815-ben az 
osztrákok F. S. Nicolonak nevezték el. 

Forte San Nicolo, I. Forte Napoleon. 
Forte Spagnuolo, Lesina legrégibb erőd-

jének neve. 
Fulfinium, 1. Castelmuschio. 
Gad, 1. Gudusca. 
raAovfivarjvix, megerősített község 

már a X. században, a Neretva part-
ján ; ma : Glumine. 

Garbalj, másként: Grbalj, Grblje, Gre-
poli, Gripuli, Gribali, Gribalj, a mon-
tenegrói határtól a tengerig terjedő 
terület Cattaro és Budua között; 
a XIV. században jutott Cattaro bír-
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tokába. Ezt megelőzően, míg Uros 
király Cattaronak nem adományozta, 
külön megye (zsupa) volt. 

Gardun. Az ily nevű falu helyén volt 
a római Tillurum. Mommsen Del-
miniummal azonosította. 

Gatta, falu Poglizzában ; itt választot-
ták évenkint a nagyfejedelmet, több-
nyire a magyarok közül. A falu a 
spalatoi érsek birtoka volt. 

Gelsa, városka Lesina szigetén; a 
macarscai székesegyház oltárai és 
oszlopai állítólag ide kerültek. Pelasg 
falai kelta vagy görög eredetre val-
lanak. 

Gerico, Podgorje egyik megyéje. 
Gezero, alkalmasint azonos Gericoval. 
Giadro, a Iader folyó mai neve, Salona 

mellett. 
Gissa, Pago sziget neve Pliniusnál. 
Giuba, középkori vár a tenger partján, 

Zára felett. 
Giupana, kis sziget Curzola mellett. 

1080-ban Ragusa megvásárolta a 
horvát-dalmát királytól. 

Gorica, a XI. század óta emlegetett 
falu az oklevelekben, Sidrag megyé-
ben ; ma is megvan. 

Gorsca. E néven két megye (zsupa) 
ismeretes; az egyik Zetában (a dioc-
leai pap krónikája szerint), a másik 
Zahumjeban, Dalmácia határán, Al-
missa és Macarsca közt. 

Gorymita, megye Zahumjéban. 
Gouzecha, 1. Gudusca. 
Gradine, a dernisi várrom mai neve. 
Gradac, a makarskai kerületben vár, 

melynek a török harcokban nagy 
szerepe volt. 

Gravosa, Ragusa mai kikötője ; 950-ben 
szerezte meg Ragusa. A XVIII. szá-
zad végéig a ragusaiak nyaraló-
helye. 

Grepoli, 1. Garbalj. 
Gribali, 1. Garbalj. 

Gripuli, 1. Garbalj. 
Grnoviza, megye Travuniában. 
Grobnica, Zara melletti síkság; a hagyo-

mányok szerint itt 1242-ben 65.000 
tatárt megöltek. A régi történetírók 
azonban erről nem tudnak. 

Grobnico, Grobnica nevének változata. 
Grobnik, fensík Terzatto mögött; né-

melyek szerint itt folyt le az 1242,-i 
legendás csata a tatárokkal. 

Gudusca jupa, Gad megye az ottocaci 
völgyben. Alkalmasint azonos a Const. 
Porph.-nál említett Gouzechaval. 

Halom, 1. Chulmia. 
Halupsí, I. Alupci. 
Hemioni. Scilax Car. szerint Liburnia 

legdélibb tengerparti városa. 
Heraclea. Scylax Car -nál Iliyria görög 

városa. A San Arcangelo-sziget öblé-
ben volt; romjain épült fel a római 
Praetorium városa. 

Hercegovina. A mai Hercegovina terü-
lete, az egykori Hum, Chulm vagy 
Zachlumia, a régi Crainával, azaz a 
Cettina és a Narenta közti tenger-
parttal pár évtizedig külön herceg-
ség volt; e terület hercegévé „Szent 
Száva hercege" címmel III. Frigyes 
cszászár nevezte ki (jó pénzért) 
1440-ben Kozacsa (Vukcsics) Istvánt; 
e hercegségről nevezték el azután a 
szóbanforgó területet Hercegoviná-
nak. Az új hercegségnek jórészét 
már 1444-ben elvették a törökök. 
A hercegi család 1466-ban Velencé-
nek ajánlotta fel országát. László 
herceg 1475-ben utolsó birtokát, 
Vissech várát is átadta a törökök-
nek, akik itteni hóditásuk befejeztével 
1483-ban a „Herszek" szandsákot 
szervezték meg e hercegségből. Az 
1878.-Í berlini szerződés az egykori 
Hercegovina egy kis részét Mon-
tenegrónak, legnagyobb részét pedig 
a monarchiának adta. 
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Herszek, Hercegovina török neve a 
hódoltság alatt. 

Hillenis, Salona város ősi neve. 
Hillis, ókori neve a Trau és Sebenico 

közt levő Bossoglina félszigetnek. 
Horvátország. Const. Porph. a horvátok-

nak az Adria keleti partján való 
megjelenését Heraklios császár ide-
jére teszi. Igen valószínű azonban, 
hogy egyes szláv törzsek még sokkal 
előbb jelentkeztek ezen a vidéken. 
Különben Heraklios horvátjai sem 
szervezkedtek még a szónak mai 
értelmében állammá. Const. Porph. 
idejében azonban, bár még csak a 
törzsszervezet alapján, már állam-
nak volt tekinthető Horvátország is. 
Const. Porph. már feljegyzi, hogy 
Horvátország a következő tizenegy 
„zsupaniára" oszlik : Chlebiana, Zen-
zena, Emota, Pleba, Pesenta, Paratha-
lassia, Brebera, Nona, Tnena, Sidraga, 
Nina. Ezenkívül mint a „bánnak" (?) 
kerületét külön említi Kribasan-t, 
Liza-t, és Gouzechat. A Const. Porph.-
nál szereplő horvátországi város-
nevek: Belizin, Skardona, Chlebna, 
Stolpon, Tenen, Kori és Klaboka. 
Const. Porph. szerint Horvátország 
Isztriától a Cetina folyóig terjedt. 
A felsorolt zsupánságokból ítélve 
nyilvánvaló, hogy a szárazföld felé 
nem messze terjeszkedett a X. szá-
zadbeli Horvátország, mert a föntebb 
leírt terület elég keskeny földsáv a 
tengerpart mentén. Const. Porph. 
Horvátországa azonban nem azonos 
a horvátok által lakott területtel, 
mert már abban az időben is nagy-
részt horvát volt Dalmáciának és 
Paganiának a területe is, és hogy e 
tengerparti tartományok mögött hol 
végződött a horvát s hol kezdődött 
a szerb népelem, azt ma már szinte 
lehetetlenség megállapítani. Annyi 

azonban kétségtelen, hogy a Konst. 
Porph. Horvátországától északra 
fekvő vidéket, tehát a mai Horvát-
országot horvátok lakták már a 
VIII. században is. Az Árpádok 
idejében a Dráva és Száva köze 
Magyarországhoz tartozott; Zágráb, 
Varasd és Körös megyék, valamint 
a Zagoria pedig nem mint Horvát-
ország, hanem mint Szlavónia volt 
ismeretes, bár kétségtelen, hogy itt 
is horvát nép lakott már akkor is. 
II. Lajos az akkori Szlavónia öt vá-
rát önként átengedte Ausztriának. 
Zágráb és Varasd városok kivételé-
vel csaknem az egész Szlavóniát 
megszállották a törökök. A vissza-
hódítás után kormányzatilag szét-
darabolták Horvátországot; egy ré-
szét a határőrvidékhez csatolták, egy 
része pedig (Bihács vidéke) török 
birtok maradt 1878-ig, s azután is 
meghagyták Bosznia kereteiben. Az 
abszolutizmus idején a régi Szlavónia, 
kiegészítve a magyar Pozsega és 
Verőce megyével, Fiúméval és a 
Muraközzel, külön „koronatarto-
mány" lett. Az 1868.-i magyar-horvát 
kiegyezés és a katonai határőrvidék 
feloszlatása, mint ismeretes, jelen-
tékenyen megnagyobbította Horvát-
országot. 

Hlievno, 1. Cleuna. 
Hliuno, 1. Cleuna. 
Hlm, I. Chulmia. 
Hlmno, Chulmia nevének egyik vál-

tozata. 
Hreljin, falu Portore felett a hegyen ; 

a középkorban Vinodol megyéhez 
tartozott; vára a XIV. századtól a 
Frangepánoké volt. 

Hrvatska, Horvátország horvát neve. 
Hum, Chulmia nevének egyik változata. 
Hvar, Lesina illyr eredetű horvát neve. 
Hystria, Istria nevének régies alakja. 
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Illyria. Igen határozatlan, tartalmilag 
sokszor változó fogalom; általában 
az Adria keleti partját jelenti Istriá-
tól kezdve a Jóni tengerig. Appia-
nus szerint e tartomány neve Illyrius-
tól, Polyphem cyclops és Galatea 
fiától, egy másik monda szerint pe-
dig Hyllustól, Herakles egyik fiától 
származik, ki ezt a partvidéket el-
foglalta és itt királyságot alapított. 
Az illyr nép maga nagyon problema-
tikus ; több, mint valószínű, hogy 
nem faji, hanem politikai nép-név. 
Az Adria keleti partján alkalmasint 
a liburn volt az autochton faj; állí-
tólag a VII. században Kr. e. kelta 
néptömegek kerültek ide, amelyeket 
a gall-senonokkal azonosítanak; e 
gall-senonok alapították Zenget és a 
régi Tedastumot (Modrust) is. A 
kelta hódítók uralmukat nemcsak a 
partvidékre, de Krajnára és Mace-
dónia egy részére is kiterjesztették 
és megalapították a nagy illyr király-
ságot, mely a Kr. e. III. században 
érte el fénykorát Argon királynak 
és özvegyének, Teutának idejében. 
A rómaiak a K. e. 229.-Í I. és a 219,-i 
II. illyr háborúval megdöntötték az 
illyr királyság hatalmát. Kr. e. 168-
ban végleg meghódították a rómaiak 
és provinciájukká tették úgy Mace-
dóniát, mint Illyriát. A római uralom 
alatt alkalmasint többször változott 
a provinciális beosztás. A régi föld-
rajzi írók közül Strabo Polát tartja 
Italia és Illyra határának és innen 
egész a Cerauni-hegyekig, azaz a 
Jóni tengerig számítja Illyriát. Pom-
ponius Mela dél felől haladva a 
Cerauni- hegyektől „Tergestumig", 
azaz Triesztig viszi Illyria határait; 
nála e nagy területnek lakói: a 
parthinok, dessareták, enchelák, pheá-
kok, továbbáatulajdonképpeniillyrek, 

pyreusok, liburnok és istriaiak; az 
illyr városok közül említi a követ-
kezőket : Oricum, Dirrachium, Epi-
damnus, Apollonia, Salona, Iadera, 
Narona, Tragurium, Pola; a folyók 
szerinte : Aeas, Nar és Danubius (!) 
másként Ister. (A régiek szerint 
Istria a Dunától kapta nevét!) A 
Kr. u. V. században Marcellinus ró-
mai hadvezér csaknem független 
fejedelemséggé fejlesztette Illyriát; 
egymásután megverte a gót, alán, 
vandál, hun és suev portyázó csapa-
tokat. Utána unokaöccse, JuliusNepos 
uralkodott Illyriában 480-ig, amikor 
megölette őt Glycerius salonai püs-
pök ; a gyilkosok egyike, Odiva, egy 
évig uralkodott Illyriában; 481-ben 
megölette Odoaker, aki után Theo-
dorik 493-ban Illyriát az italiai király-
sághoz csatolta. Ettől kezdve Illyria 
nem szerepel a történelemben a XIX. 
század elejéig. A bécsi béke alapján 
1809 okt. 14.-én Dalmácia a fran-
ciáké lett, akik Sebenicoban provin-
ciális kormányt rendeztek be, s az 
Adria keleti partján levő birtokaikat 
„illyr királyságnak" nevezték. Ez a 
„királyság" nem egészen öt évig tar-
tott. Az európai béke után osztrák 
császári fennhatóság alatt is Szer-
veztek egy „illyr királyságot", mely-
nek részei voltak : a magyar tenger-
part Fiúméval, a velencei Isztria, 
Trieszt, Görc, Gradiska, Krajna és 
Karinthia. Ebből Fiumét és a magyar 
tengermelléket I. Ferenc 1822-ben 
visszacsatolta Magyarországhoz. I. 
Ferenc József 1849-ben az egész 
illyr királyságot feloszlatta. 

Imota, megye és vár neve Const. 
Porph.-nál. 

í Paludi, 1. Paludi. 
Isfigna, Sinj nevének egyik középkori 

változata. 



186 d r . s z a b ó l á s z l ó 

Jsola Lunga, 185 m2 területű, hosszúkás 
sziget 3000 lakossal. Főhelye: Sali, 
valószínűleg római telepítés. 

Issa, Lissa római neve. 
Ission, Strabonál Illyria négy városa 

közül az egyik, melyet siciliai görö-
gök alapítottak. Valószínűleg azonos 
Issával. 

Istria, félsziget. Kr. e. 178-ban római 
uralom alá került. A római biroda-
lom felosztásakor az Arsiától nyu-
gatra eső része a nyugati birodalom 
hoz, az Arsiától keletre eső része 
pedig a keleti birodalomhoz jutott. 
A VII — VIII. században kezdtek ide 
bevándorolni a horvátok és szlovének. 
976-ban a karintiai hercegséghez ke-
rült, 1061-ben pedig őrgrófsággá ala-
kult. 1209-ben az aquilejai patriarcha 
kezére került, majd csakhamar Ve-
lence szerezte meg déli és középső 
részét, északi részét pedig a görci 
grófi család. Az északi széleket 
1500-ban örökölték a Habsburgok 
a görci grófi család kihalta után. 
1797-ben a campoformioi békével 
az egész Istria Ausztriához, 1805-ben 
pedig a franciák illyr királyságához 
került, melytől Ausztria 1814-ben 
szerezte ismét vissza. 

" % , sziget, melyről csak annyit közöl 
Const. Porph., hogy bár közel volt 
Paganiához, nem tartozott hozzá. 
Azonos Issa, Lissa szigetével. 

Ioalfi, már a X. században erőd a 
Ragusa-Metkovic közti úton. Ma: 
Oslje. 

Jablanic, a régi Jablona, várrom; itt 
volt a Balsic knézek ősi székhelye. 

Jablona, 1. Jablanic. 
Japodia. Strabo az Italia és Liburnia 

között levő partvidéket nevezte Ja-
podiának; szerinte a japodok part-
vidéke Polánál kezdődik ; ez a har-
cias, de szegény nép gall fegyvereket 

használ; birtokai a szárazföldön Pan-
noniáig és a Dunáig érnek, a tenger-
parton pedig Liburniáig. Városaik: 
Metulum, Arupinus, Monetium, Ven-
dum. Plinius már röviden végez a 
japodokkal: csak említi, hogy ez a 
nép a scardonai conventushoz tar-
tozott Liburnia tizennégy városával; 
az általa felsorolt liburn városok 
nagyrésze Strabo Japodiájának terü-
letén van. 

Jablanac városát és várát a tenger-
parton István horvát-szlavon bán 
alapította 1251-ben. Az arbeieknek 
joguk volt itt letelepedni. Ma horvát 
falucska. 

Jader, folyó, mely Salonánál ömlik 
a tengerbe. Const. Porph. szerint 
vize jobb minden más víznél. Ma: 
Giadro. 

Jader, Zara neve, míg római colonia 
volt. 

Jadera, Zara régi neve. 
Jadra, Jadera változata. 
Jadria, ily alakban is előfordul Zara 

régi neve. 
Jarte, kis sziget Sebeníco közelében ; 

1. Arte. 
Jazara, Tyri Vilmos útleírásában Zara 

neve. 
Karin, a zara-novigradi út mentén; 

római erőd maradványaival; azonos 
a római Coriniummal. 

Karkar, Curzola szláv neve. 
KamvzQe^Evá, Const. Porph.-nál lakat-

lan sziget Dalmácia északi részében. 
Talán azonos Catribboval ? Az arbei 
S. Giustina templom valaha S Thomas 
de Catribbo nevére volt felszentelve. 

KázTCCQOg, Cattaro egyik neve a görög 
íróknál. 

Keres, Chers sziget régi magyar neve. 
Kerka, folyó, római neve: Titius. 
KEQXVQU [lEÁaivrj, Curzola régi görög 

neve. 
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Kessa, Pago egykori városa ; másként: 
Quessa. 1203-ban teljesen lerombol-
ták a záraiak. 

KÍXEQ, Curzola neve Const. Porph.-nál. 
Kistanje, falu a római Burnum köze-

lében. A velencei helyőrség kaszár-
nyájáról Kvartiri vagy Quartiere né-
ven is ismerték. 

KAAFTÁXA, Const. Porph.-nál a keresz-
tény horvátok városa ; azonos Klapaz-
zal az Una forrásának közelében. 

Klapaz, 1. KÁapojxa. 
Klek, hercegovinai városka volt a Na-

renta csatorna partján ; eddig terjedt 
Ragusa birtoka. 

Klevna, 1. Cleuna. 
Klievno, 1. Cleuna. 
Klis, Clissa horvát neve. 
Knin, Horvátország és Dalmácia egy-

kori fővárosa; sokan azonosítják a 
római Ardubaval. A görög írók 
Tvf]va és Tevfjv néven ismerik. A 
nemzeti fejedelemség és királyság 
idején a tizenegy horvát zsupánság 
egyikének székhelye. Püspökének 
hatásköre állítólag a Dráváig terjedt. 
A magyar uralom alatt is politikai 
központ, a bán székhelye. Mikor 
Dalmácia tengerparti része velencei 
kézre került, Knin továbbra is a 
magyar koronáé maradt. Az 1437,-i 
prágai békeszerződés a magyar ki-
rálynak biztosította. A törökök 1515-
ben felégették külvárosát, és ma 

már romokban heverő hatalmas várát 
is elfoglalták 1522-ben. 

Komarnica, 1. Comerniza. 
Konavlje, Canali (1. ott) horvát neve. 
Kopriva, folyó Stenica-megyében ; al-

kalmasint azonos a Zrmanjával ; 
oklevelekben a XI. század óta sze-
repel. 

Korcul, Curzola horvát neve. 
KÓQI, a romai Corinium, a keresztény 

horvátok városa Const. Porph.-nál. 
A mai Karin. 

Kotor, Cattaro horvát neve. 
KOVQXQCI, Curzola sziget és város 

Const. Porph.-nál. 
Krajina, ma a Scutari-tó és a tenger 

közti terület neve. 
Kraljevac, kis sziget Trau mellett; IV. 

Béláról nevezték el, akinek kedves 
tartózkodási helye volt. 

Krbava, Corbavia új neve. 
Krepsa, Cherso-sziget régi neve. 
Kres, Cherso-sziget régi horvát neve. 
Kribasa, Corbavia neve Const. Porph.-

nál. 
Krk, Veglia illyr neve. 
Krusevic, Cattaro egyik birtoka a XIV. 

század óta. 
Krusevica, I. Crusceviza. 
Krusice, olaszul Peretto, (magyarul: 

„Körtvélyes"), régi dalmáciai hely-
ség : innen származott állítólag V. 
Pius pápa. 

Kvartiri, 1. Kistanje. 



FLOTTÁNK DIADALMAS TÁMADÁSA 
AZ OLASZ PARTOK ELLEN. 

— Az Adriai-tenger és főbb kikötőinek térképével. — 

(Der heldenmütige Angreif unserer Flotté gegen der italienischen Küsten.) 

Mintha csak a közel ötven év előtti hadi események újultak volna fel, 
amikor az osztrák hadiflotta meglepetésszerűen gyors akciójával, vak-

merő támadásával örökemlékezetű diadalt aratott a sokkal erősebb olasz 
flottán. 

Emlékezzünk régiekről . . . . 1866-ban az Olaszországgal kitört háború 
a flottát is akcióba vonta. Június 20.-án megtörtént Olaszország részéről 
a hadüzenet. Tegethoff ellentengernagy azonnal kiküldött egy hajót az 
olasz partok rekognoszkálására s miután ez 23.-án azzal a hírrel tért vissza, 
hogy ellenséges hajókat nem látott, 26.-án 13 hajóval (köztük 6 páncélos-
sal) Ancona ellen vonult, hova 27.-én megérkezett. Ott a gyárakban nagy 
munka folyt. Persano az olasz admirális igen meg volt lepve s mivel még 
nem volt kész, tartózkodott a támadástól. Az olasz Explosatori avingoros-
nek az anconai kikötőbe sietve zeg-zugos vonalban való bevonulása azt a 
hitet keltette, hogy ott tengeralatti robbanó aknák vannak lerakva s ezért 
Tegetthoff nem merte megtámadni Anconát, illetve az olasz hajóhadat s 
visszatért Pólába. 

Július 19.-én kapta az értesítést, hogy az olasz hajóhad Lissa-sziget 
környékén van. Tegetthoff aznap délután 2 órakor kivonult 27 hajóval 
(7 páncélossal). Persano 38 hajóval, a Re d'Italiánál átment az Affondato-
rera. A parancs az volt, hogy teljes erővel neki kell menni az ellenséges 
hajónak. Szakadatlan ágyúzás közben a legnagyobb zűrzavarban futkos-
tak a hajók teljes sebességgel: a Ferdinánd Max osztrák zászlós hajó, 
Tegetthoff főparancsnoksága és Sterneck parancsnoksága alatt kétszer is 
nekiment a Ré d'Italia-nak, de siker nélkül, míg végre 11° 30'-kor újból 
teljes erővel nekiment és elsülyesztette, 12-kor az olaszok elhagyták a 
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csatateret. Mielőtt d. u. Tegetthoff a S. Giorgio kikötőbe visszavonult 
volna, erős detonációt hallottak. A csatában tüzet fogott Palestro olasz 
páncélos felrobbant és elsülyedt. Tegetthoff nem üldözhette az olasz hajó-
hadat, mert azok gyorsabb járatuak voltak. 

Tegetthoff érezte inferioritását s ezért ment neki a csatának oly szo-
katlan tervvel, mely halomra döntötte az olaszok taktikai tervét s kitette 
őket annak a félelemnek, hogy saját hajójukat támadják. Hátrányukra 
volt még az is, hogy a vezérlő tengernagy hajóváltoztatását nem tudták. 
A lissai csata az osztrák-magyar hadiflottának nemcsak elévülhetetlen 
dicsőséget szerzett, de Tegetthoff hősi szelleme szent örökség gyanánt 
szállt át tengerészetünkre s amint a jelek mutatják, ez a vitézi bátorság, 
ez a gyors elhatározással párosult vakmerő támadó fellépés jellemzi most 
is a mi kicsiny, de megfeszített erejében bízó flottánkat. 

Térjünk vissza a jelenbe . . . . 1915 május 23.-án üzente meg a hit-
szegő Olaszország nekünk a háborút s hadiflottánk már 12 órával később, 
24.-én hajnalban diadalmas támadást intézett az olasz partok ellen, Velencé-
től le egészen Barlettáig. 

Nemcsak az olaszokra, de az egész világra meglepő hatást tett ez a 
váratlan gyors támadás, mely flottánk felkészültségének, előrelátásának, 
akcióképességének és kitűnő vezetésének legfényesebb bizonyítéka. S bár-
mint forduljon a harc sikere, ez a f rappáns nyitány eltörölhetlen dicsősége 
marad hadiflottánk akciójának. 

Nem célunk kiszínezni a diadalmas támadást s taglalni annak részle-
teit. Elég ékesen beszél erről maga a száraz hivatalos jelentés is, melyet 
íme szószerint közlünk. 

Május 24.-én napfelkelte előtt, tehát pontosan tizenkét órával az olasz 
hadüzenet után a császári és királyi hajóhad egyidejűleg sikeres akciók 
egész sorát hajtotta végre Olaszország keleti partvidékén, Velencétől Barlettáig. 

Velencében egy tengerészeti repülőgép tizennégy bombát dobott , az 
arzenálban tüzet okozott, egy torpedózuzót erősen megrongált, a pálya-
udvart, olajtartályokat és a Lidón levő hangárokat bombázta. A Porto 
Corsini igen keskeny csatornába Scharfschütze torpedózuzónk behatolt, 
míg egyszerre csak közvetlenül egy teljesen megszállott lövészárok előtt 
látta magát. A tökéletesen meglepett megszálló csapat nagy részét lelőt-
tük, mire azonban három egészen rejtett parti üteg heves tüzelést kezdett 
körülbelül 12 centiméteres lövegekből a csatorna bejárata előtt álló Novara 
cirkálóra és a 80-as számú torpedónaszádra. Ez utóbbinak tiszti étkezőjét 
találta el egy lövedék; egy ember súlyosan megsebesült és a naszád léket 
kapott. A Novara folytatta a tüzelést, hogy a torpedózuzót és a torpedó-
naszádot súlyos helyzetéből kisegítse, oldalazta a lövészárkot, szétrombolt 
egy laktanyát, de őt magát is sok találat érte. Persich sorhajóhadnagy és 
négy matróz meghaltak, négyen súlyosan és többen könnyen megsebesül-
tek, de az ellenség veszteségei talán tíz-hússzorta súlyosabbak. A Scharf-
schütze teljesen épen került vissza, a 80-as számú torpedónaszád betömött 
lékkel érkezett Pólába. 
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Riminiben a St. Georg páncélos cirkáló a pályaudvart és a hidat bom-
bázta. 

Sinigalliaban őfelsége hajója, a Zrínyi a vasúti hidat, a víztornyot, a 
kikötői telepet, az állomásépületet és egy vonatot összerombolt. Az állo-
más épülete és a vonat, valamint egy szomszédos épület leégtek. 

Anconában a hajóhad zöme bombázta a régi erődítményeket, a tüzér-
ségi és lovassági tábort, a hajógyárat, a villamossági központot, a gazo-
métert, a petróleumraktárt, a szemafort és a radio-állomást és óriási káro-
kat okoztak eltévedt lövedékek és a támadt tüzek is. A kikötőben két 
gőzöst elsülyesztettünk és egyet, amely a hajógyárban már vízrebocsátásra 
készen állott, összeromboltunk. Ellenállást csak egy könnyű üteg és né-
hány gépfegyver fejtettek ki, két torpedózuzónkkal szemben. Az Alfredo 
Savioban, az egyetlen modern erődben a bombázás kezdetekor a kezelő 
legénység az ágyúk mellett volt ugyan, de két pilótánk, akik éppen kapóra 
jöttek, géppuska tűzzel olyan alaposan elűzték őket, hogy nem tértek 
vissza. Ezek a pilóták és egy harmadik a beljebb a szárazföldön fekvő 
chiaravallei léghajócsarnokra és több katonai objektumra harminc bombát 
dobott . 

A Citta di Ferrara ellenséges léghajó eredménytelenül több bombát 
dobott ő felsége hajója, a Zrínyi felé és megkísérelte távozó hajóhadunk 
megtámadását, de csakhamar eltakarodott, mivel két pilótánk repült feléje, 
akik egyébiránt már összes bombáikat elhasználták volt. Ugyanezt a lég-
hajót, vagy egy másikat hajóhadunk Pólából jövet Ancona felé fele úton 
észrevette. A léghajó kétségtelenül Póla felé igyekezett, mivel azonban a 
léghajót kísérő két vízi jármű tüzelésünk elől elmenekült, a léghajó is 
mindjárt megfordult és eltűnt északnyugati irányban, úgy látszik, anélkül, 
hogy a flottát észrevette volna. 

A Potenza folyó vasúti hídját ő felsége hajója, a Radetzky bombázta 
és megrongálta. Őfelsége hajója, az Admiral Spaun négy torpedózuzóval 
a Sinarca vasúti hídját, a campo marinói vasúti állomást, mozdonyokat, a 
szivattyúházat bombázta, összerombolta a tremitii és megrongálta a tőrre 
di miletoi szemaforokat. 

Őfelsége hajója, a Helgoland, három torpedózuzóval Viestot és Man-
fredoniát bombázta és Barlettánál két olasz torpedózuzóval találkozott, 
amelyeket nyomban tűz alá vett és üldözött. Az egyik elmenekült, a mási-
kat, a lurbinet, Csepel és Tátra torpedózuzóink Pelagosa felé szorították, 
egy gránátlövéssel, amely gép- és kazánházát érte, megbénították úgy, 
hogy a hajó égve és sülyedve megtorpant. Megadta magát. A Csepel és 
a Tátra megmentették a hajó harmincöt emberét, köztük a parancsnokot, 
a részlettisztet, a gépfőnököt és foglyul ejtették őket. A mentési akciót 
megzavarta két Vittorío Emanuele típusú ellenséges csatahajó és egy segéd-
cirkáló, amelyek északkelet felől kilencezer méternyire közeledtek. Az erre 
következő tűzharcban csak a Csepelt érte jelentéktelen találat, amely egy 
embert súlyosan és két embert könnyen megsebesített. A tüzet a Helgo-
land és torpedózuzóink, úgy látszik, jó sikerrel viszonozták. A legkisebb 
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távolság nyolcezer méter volt. Hajóink rövidesen kikerültek a lőtávolból. 
A császári és királyi hajóhadat az említetteknél egyéb veszteségek nem 
érték. 

Hadiflottánknak ezt a fényes sikerét hü szövetségesünkkel együtt 
azzal a fölemelő érzéssel üdvözli, flottánk kitűnő parancsnokát és hős 
tengerészeit szeretetének és nagyrabecsülésének minden jelével ünnepli 
Magyarország és Ausztria népe s a legnagyobb lelkesedéssel csatlakozik 
Őfelsége a király szerencsekívánataihoz, melyeket Haus Antal tengernagy 
flottaparancsnokhoz intézett a következőkben : 

Szerencsét kívánok Önnek kedves tengernagy és az Ön jól bevált 
vezetése alatt álló hajóhadamnak ahhoz a messzire hallatszó válaszhoz, 
amellyel Ön Olaszország hadüzenetére nyomban megfelelt az ellenséges 
partok merész megtámadásával. 

Áldásom kísérje Ont minden további tettében. 
Ferenc József. 



TENGERALATTJÁRÓ PÁNCÉLOS CIRKÁLÓ. 

— Két képpel. —• 

( Untersee-Panzerkreuzer.) 

Amint a franciáknak sikerült évtizedes kísérletezés után egy szerény 
követelményeknek megfelelő tengeralattjárónaszád-típust alkotni, az 

összes tengeri államok serény tevékenységet fejtettek ki ezen új hadihajó-
típus tökéletesbítésére. Tudvalevő, hogy ez sikerült is s hogy beválik-e ez 
az új típus, az a most folyó tengeri háború tanúságai szerint, ma már 
túlhaladott álláspont s csakis egyes részletkérdésekben lehetnek eltérések. 
Eltekintve attól a kérdéstől, vájjon a tengeralattjáró vagy a csupán ten-
gerbe egészen bemerülő típus-e a jobb, ami a két típusnak az utóbbi 
években egymáshoz mindinkább való közeledése, sőt csaknem egybeolva-
dása által szinte eliminálódott, a nézeteltérések főként a legcélszerűbb 
nagyság (vízkiszorítás) körül forognak, amiben benne foglaltatik a nagyobb 
akciórádius, tengerállóság, gyorsaság, stabilitás, lakhatóság és fegyverzet, 
szóval a naszádok harci értéke. A Holland-típusú kezdetleges kis tenger-
alattjárókról, melyek egészen alámerülve operáltak s csak akkor bújtak ki 
a vízből, ha jó messze kerültek az ellenséges hajóktól, csakhamar áttértek 
a tengerbemerülő hajókra (Tauchboote), amelyek rendszerint a vízen úsz-
nak s csak akkor buknak víz alá, ha az ellenség zónájába érnek. Ezek 
azután a fejlődés folyamán mind nagyobbra nőttek, úgy hogy most 
már jóformán minden nagyobb flottának van 800—1000 — sőt 1500 
tonna vízkiszorítású tengeralattjáró hajója, míg kezdetben a 200—300 
tonnásak is csak kivételkép szerepeltek. Az 1000 tonnát már szinte 
legfelső határnak jelezték, mert gazdasági tekintetek leginkább a 600—800 
tonnásak mellett szóltak. Ezen kétségeskedés közben jött a híre, hogy az 
orosz haditengerészet megrendelt egy 5400 tonna vízkiszorítású tengerbe-
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merülő hajót s azt oly erős fegyverzettel (páncéllal, ágyúval, torpedó-
val) látja el, hogy ez már túlnő a tulajdonképpeni tengeralattjárónaszád-
típuson s inkább tengeralattjáró cirkálónak nevezhető. Ennek a tervezője 
Suravieff orosz mérnök s a „Scientific American" című lapban meg-
jelent leírása szerint a hajó 122 méter hosszú, 10'3 méter széles, merülése 
6 6 méter, magassága 9 méter, vízkiszorítása a vízen úszva 4400 tonna, 
egészen alámerülve 5400 tonna. Teljes alámerülésére 3 perc elegendő. Ez 
azonban kevésnek látszik, mert az 1000 tonnásnak is 3 perc kell az alá-
merülésre. A hajó hajtására a vízszínen 4 Diesel-mótor szolgál összesen 
18.000 lóerővel, míg a víz alatt 4400 lóerős egyenáramú elektromotorok 
hajtják, melyek, ha a hajó a vízszínen halad, dinamók gyanánt szolgálnak 
s az általuk előállított áramot a hajó alján elhelyezett akkumulátorokba 
raktározzák s egyidejűleg világításra szolgálnak. Ezek az erős gépek a 
hajó gyorsaságát természetesen jelentékenyen fokozzák, úgy hogy amíg a 
vízszínen való legnagyobb sebesség a legjobb tengeralattjárónaszádnál 
nem több 20 mérföldnél, ennél a tengeralattjáró cirkálónál óránként 
26 mérföldre remélik felfokozni a sebességet s alámerülve az eddigi maxi-
mális 12 mérföld sebességet 14 mérföldre. A tengeralattjáró cirkáló akció-
rádiusa a legnagyobb sebesség mellett a vízszínén 730 mérföld, lassú 
(11 mérföldes) menetnél 18.000 tengeri mérföld, míg eddig 11 tengeri 
mérföld sebességnél az akciórádius legfeljebb 2000 mérföldet tett. Alá-
merülve a tengeralattjáró cirkáló akciórádiusa 8 tengeri mérföld sebesség-
nél 154 tengeri mérföld, 14 mérföld sebességnél csak 21 tengeri mérföld. 
Jelenleg a legnagyobb tengerbemerülő naszádok (5—7 tengerimérföld 
sebesség mellett) 80—100 tengeri mérföldet tehetnek, 8—10 mérföld sebes-
ségnél ennek csak a negyedét. 

Fegyverzet tekintetében is jelentékeny újítások és haladás érvényesülnek 
ezen a cirkálón, amelyet egy ügyes parancsnok rettenetes fegyverré tehet. 
Először is el van látva 36 torpedóvető csővel, amelyek közül kettő-kettő 
a hajó elején és hátulján van, míg mindkét oldalon 16—16 van elhelyezve 
és pedig 4—4 a hajó elő- és 12—12 a hajó hátsó részén. 

Eddig a tengeralattjárókon csak szilárdan beépített orr- és fartorpedó-
vetőket használtak. Csak Franciaországban alkalmaztak átmenetileg ily 
oldalsó torpedóvetőket. Lövedékül ma rendesen csak egy-egy torpedót visz 
magával a hajó a csőben, mivel a támadás pillanatában kevés lenne az idő a 
töltésre. A tengeralattjáró cirkáló 60 Whithead-típusú torpedót visz magá-
val. A torpedó kaliberének növelésére különösen Angliában és Ameriká-
ban megnyilvánuló törekvést Oroszországban nem osztják s torpedóik csak 
45 cm átmérőjűek, dacára annak, hogy a hajóra 60 centiméteresek is 
alkalmazhatók lennének. 

A hajón van továbbá 5 drb. 14 cm-es gyorstüzelő ágyú az ellenséges 
légi járművek és hajók ellen. Az öt ágyú forgatható páncéltoronyban van 
elhelyezve, amelyet külön szerkezettel teleskopszerűleg el lehet sülyeszteni 
a 9 cm-es páncélfödélzeten át a hajó belsejébe. Hasonlóan van berendezve 
a páncélozott parancsnoki torony is. A 2. ábra a hajót kihúzott parancs-
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noki és besülyesztett ágyútoronnyal mutatja, míg az 1. számú képen mind 
a kettő ki van húzva. 

A tengeralattjárónak különleges berendezése van — ami harci hasz-
nálhatóságát még növeli — kontakt-aknáknak vízalatti elhelyezésére, amiből 
nem kevesebb, mint 120 darabot visz magával az új hajó. Ezek a 2. ábrán 
megjelölt helyen vannak a hajó hátuljában elhelyezve, ahonnan egy zsili-
pes tolóajtón át ereszthetők a vízbe. Egy ily aknarakóhajó, amely észre-
vétlenül képes a halálthozó aknákat oly nagy számban elhelyezni, kétség-
telenül igen jelentős harci tényező, de nagyon vigyázni kell vele, nehogy 
a maga rakta aknán elpusztuljon, amit előzetes begyakorlással könnyen 
ki lehet kerülni. 

A tengeralattjáró cirkáló tehát akár védő, akár támadó célra kitűnően 
fel van szerelve s ha tekintetbe vesszük azt, hogy a jelenlegi tengeralatt-

Tengeralattjáró páncélos cirkáló. 

aszádok is mily hatékony fegyvernemet képeznek, melynek kiterjed-
tebb használatát csak csekély sebessége és korlátolt akciórádiusa gátolják: 
az új hajótípussal oly perspektívák nyílnak meg a tengeri harcászat terén, 
amelyek a flottaprogrammokat újabb irányelvek megállapítására késztetik. 
Talán még aktuálisabbá válik az a nézet, mely a mai tengeralattjárónaszá-
dok eddigi harci sikerein okulva, máris a nagy csatahajók fölösleges vol-
tát hangoztatja, mert hiszen a tengeralattjáró cirkálókban a mai nyilt ten-
geri csatahajók bár kisebb méretű, de egyenrangú ellenfelet találnak. 
Hozzávehetjük ehez az amerikai haditengerészetnek egy újabb vízalatti 
távirórendszerről szóló jelentését, mely lehetővé teszi több tengeralattjáró 
biztos együttműködését, lehetővé teszi egy rendszeres tengeralatti tak-
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tika kifejlesztését, ami eddig hiányzott. Ezen jövőbeli kilátásoktól el is 
tekintve, határozottan lehet állítani, hogy ily nagy tengeralattjáró hajók 
építése oly nagy előnyöket nyújt, hogy e mellett azok a hátrányok, melyek 
a nagyobb megláthatóság s felszíni járásnál a nagyobb célfelület és na-
gyobb építési költséggel járnak, teljesen elenyésznek, úgy hogy igen való-
színűnek kell tartanunk, hogy a tengeralattjáró cirkálók építésére más 
államok is rá fognak térni. Olaszországból máris jelentik, hogy ott is komo-
lyan foglalkoznak ilyen új hajótípus tervezésével. S nem kisebb ember, 
mint Cuniberti, a nemrég elhunyt híres csatahajótervező karolta fel ezt 
az eszmét. Ez legjobban bizonyítja, hogy a tervnek komoly alapja van s 
az ellene fölmerülő aggályok egyáltalán nem technikai természetűek s nem 
lehetetlen, hogy a Dreadnought-kolosszusokat ócskavassá degradálják a 
tengeralattjáró cirkálók. Nauticus. 



A „LEON GAMBETTA" FRANCIA PÁNCÉLOS CIRKÁLÓ 
ELSÜLYESZTÉSE. 

— 5 képpel. — 

(Die Versenkung des franz. Panzerkrauzer „Leon Gambetta.") 

Mialatt a német hadiflotta tengeralattjáró hajói állandó rettegésben tart-
ják az angol partok közelében járó hadi és kereskedelmi hajókat s 

az utóbbiakból úgyszólván nap-nap után küldenek néhányat a tenger 
fenekére: a mi szerény flottánk s annak nem kevésbé tettvágyó személy-
zete szinte lesi-várja az alkalmat, hogy hasonlóképpen tanúságot tegyen 
körültekintő éberségéről és vakmerő elszántsággal párosult tetterejéről. 
Mert hát nem a tömeg képezi az erőt, de sokkal inkább a taktikai találé-
konyság és a vitézi bátorság, — szárazon és vízen egyaránt. S ennek most 
ismét fényes tanújelét adta a mi hadiflottánk, amely újból súlyos veszte-
séget okozott az Adriát blokirozó francia flottának. 

Az április 27.-ére virradó éjjelen kevéssel éjfélután az osztrák-magyar 
U 5 jelű tengeralattjárónaszád két torpedólövéssel elsülyesztette a Leon 
Gambetta nevű francia páncélos cirkálót. 

A „Leon Gambetta" a háború kitörése óta a „Waldeck Rousseau" és 
több más francia hajóval együtt eddig állandóan a cattaroi öböl előtt és 
a szomszédos vizeken operált ; csak április 23.-án szakították ki az egye-
sült angol-francia hajórajból és rendelték ki cirkálás céljából egy repülő 
hajóraj élén a Jóni-tenger vidékére. A végzetes éjszaka a „Leon Gambetta" 
messze elkerült a többi hajótól és kioltott lámpákkal, a fenyegető vesze-
delmek tudatában a szükséges elővigyázati rendszabályok szigorú megtar-
tása mellett, sebesen haladt Santa Maria di Leuca irányába. (A Santa Maria 
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di Leuca fok Olaszország keleti felén, a Jóni tenger északi részén, Akvila 
félsziget legdélibb csúcsán, az Otrantói-út mentén van, Cattarótól mintegy 
350 km-re.) Éjfél után egy óra tájban a Santa Maria világító őrtorony őrei 
gyors egymásutánban két robbanást hallottak, amiről legott megtudták, 
hogy a közelben tengeri ütközet van készülőben. Nemsokára csakugyan 
jelentést kaptak, hogy a „Leon Gambettára" egy osztrák-magyar tengeralatt-
járó torpedókat lőtt ki, melyek az oldalát érték s víz nyomulván belsejébe, 
utolsó erőfeszítéssel visszavonulni igyekezett. A parancsnok, látva, hogy a 
hajó sülyedni kezd, Leuca irányában zátonyra akarta vinni a halálra seb-
zett hajót, de elkésett vele. Santa Maria Leuca-ból telefonon és szikra-
távíró útján legott értesítették a brindisi-i tengerészeti parancsnokságot, 
ahonnan a 35. és 38. számú olasz torpedónaszád és két vontatógőzös sie-
tett a katasztrófa színhelyére. 

A cirkáló megtorpedózása percében a hadihajó legénysége aludt. Az 
első torpedó a dinamógépeket pusz-
tította el, minek következtében a 
hajó összes lámpái kialudtak. A fel-
riadt legénység éppen a fedélzetre 
rohant fel, mikor a második torpedó 
érte a hajót, melynek testén, a víz-
vonal alatt, iszonyú, tátongó rést 
ütött . 

A legénység közül 108 menekült 
meg azon a nagy mentőcsónakon, 
amelyet nyomban az első torpedó-
lövés után sikerült vízre bocsátaniok. 
Ezeket az egyik vontatógőzös vette 
föl fedélzetére s Leccebe szállította. 
A „Leon Gambetta" alig tíz perc 
alatt elsülyedt. 

A35. és 38. számú olasz torpedóna-
szád mentett ki még több tengerészt, 
akik hevenyészett tutajokon ipar-
kodtak szárazra jutni. Összesen 136 
embert sikerült megmenteni. Azok 
a szerencsétlenek, akik a tengerbe 
ugrottak, a túlzsúfolt egyetlen mentő-
csónak oldalfalaiba kapaszkodtak, de sokan kimerülve ismét visszaestek a 
tengerbe és megfuladtak. Hat borzasztó óra elteltével a világítótorony őrei 
által előhívott olasz torpedócsónakok százharminchat embert mentettek 
ki, köztük három altisztet. A legtöbben ezek közül a kiállott ijedtség 
következtében eszméletlen állapotban voltak. A megmentettek között csak 
néhány tiszt van. Összesen ötvennyolc holttestet fogtak ki, közte Deperiére 
parancsnok és Senet admirális holttestét is. A holttesteket Castrignano 
del Capotban a lakosság nagy részvétele mellett temették el. 

Lovag Trapp György sorhajóhadnagy. 
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A tengeralattjárónaszád hős parancsnoka Trapp sorhajóhadnagy követ-
kezőleg adja elő a fényes haditettet: 

— Miután már huzamosabb ideig vezényeltem egy torpedónaszádot, 
nemrég átvettem az U. 5. parancsnokságát és most indultam ezzel a ten-
geralattjáróval voltaképpen első utamra. Három nappal ezelőtt indultam 
el rendeltetési helyem kikötőjéből. Az ellenséges hajó körülbelül éjfélkor 
tünt fel a láthatáron mintegy húsz tengeri mértföldnyire délkeletre a 
Leuka-foktól. Azonnal felismertem, hogy a „Victor Hugó" típushoz tartozó 
páncélos cirkáló ez a hajó. Holdvilágos volt az éj, az égen kevés könnyű 
felhő. Mihelyt megállapítottuk az ellenséges cirkáló irányát és gyorsaságát, 
azonnal feléje indultam, úgy, hogy egész hosszaságában volt előttem s 
amint mintegy ötszáz méternyire jutottam közelébe, először a mellső kémé-
nyek irányába lövettem ki egy torpedót, majd egy második torpedót az 
elülső kémény aljába. Mind a két lövés talált. A nyomában támadt deto-
nációt kitűnően hallottuk. A hátsó kémény-alj felől nemsokára hatalmas 
füstfelhő lobbant fel egész az árbóc magasságáig. Mind a két lövést legény-
ségem spontán, de viharzó hurrával üdvözölte. A második lövés után há-
tulról megkerültem a cirkálót, hogy lássam, vajon rést kapott-e. Már ak-
kor a hajónak mintegy 35 fokos elhajlását konstatálhattam. De ebből az 
elhajlásból megállapítottam azt is, hogy nem szükséges több torpedót rá-
lanciroznom, ámbár a harmadik és negyedik is készenlétben volt. De már 
a második Iancirozástól számított kilenc perc múlva az ellenséges hajó 
eltűnt a víz színéről. Nemsokára világosságot láttunk a vizén. A lebocsá-
tott csónakokból származhatott. A franciák összesen öt csónakot bocsá-
tottak vízre s bámulatos, hogy mindezt ilyen rövid idő alatt cselekedhet-
ték. Hajóm biztonsága érdekében, sajnos, tartózkodnom kellett a mentési 
munkálatokban való részvételtől, de remélem, hogy legalább az öt csónak-
ban helyet foglalt legénység megmenekült, annyival is inkább, mert a ten-
ger csendes volt és ezért a csónakok parthoz érhettek. Legénységem az 
egész akció alatt csodásan viselkedett és magatartása minden dicséretet 
érdemel. Valóban örvendek, hogy hajóm legénysége ilyen kiváló tengeré-
szekből áll. Seyffertitz Hugó sorhajóhadnagy, a tengeralattjárónak máso-
dik tisztje, nem győzte dicsérni Trapp parancsnok hidegvérét és körültekin-
tését, amellyel az egész akciót vezette. Egyszersmind a legmelegebb sza-
vakban dicsérte a legénység bámulatos magatartását is. 

Az elsülyesztett páncélos cirkáló egyike annak a három egységből 
(Jules Ferry, Leon Gambetta, Victor Hugó) álló típusnak, melyek 1903— 
1906-ban soroztattak a francia flottába. A Leon Gambetta 12.550 tonnás 
és három csavaros francia cirkáló 1901—1903-ban épült. Óránként való 
sebessége 23 tengeri mérföld, 4 darab 19'4 centiméteres, 16 darab 16'5 
centiméteres, 22 darab 4"7 cm-es és 4 darab 37 cm-es ágyú volt rajta és 
4 darab torpedóvetővel volt ellátva. Páncélja a fedélzeten 65, az ágyú-
tornyon 140, a víz színén 90, a víz alatt 150 centiméter vastag volt. Gépei 
29.000 lóerősek, hossza 146*5, szélessége 21'4, merülése 8*2 centiméter volt. 
Személyzetének száma 704. 
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Az U 5 jelű tengeralattjáró naszádunk a kisebb fajta e nemű hajók-
ból való, a Holland-típus szerint Fiúméban, a Whithead-féle torpedó-
gyárban épült 1909-ben. Vízkiszorítása bemerülve 236 tonna, vízalá me-
rülve 273 tonna, gyorsasága a tenger fölött 11 "4, a tenger alatt 9*5 ten-
geri mérföld. Hosszúsága 32, szélessége 4"2 méter. A hajó 2 darab 45 cm-es 
torpedóvetővel van ellátva. A hajón összesen 17 tengerész teljesít szolgá-
latot. 

Felszíni olajmotora 500 lóerős, a tengeralatti járásra szolgáló elektro-
motora 230 lóerejű. 

Az U 5 parancsnoka Trapp György lovag, régi tengerészcsaládból 
származik. Atyja parancsnoka volt a híres Saida korvettnek, amely az 
1869.-i dán háborúban kiváló szerepet játszott. A korvett 1871 novemberé-
ben zátonyra futot t és Trapp sorhajóhadnagy, az U 5 hősének az atyja 
mindvégig a hajó parancsnoki hídján maradt és ennek és az ő bátorságá-
nak köszönhető, hogy 
a rettenetes viharban 
senki sem pusztult el. 
Vitéz magatartásáért 
ekkor megkapta a ne-
mességet. Fia György, 
az U 5 parancsnoka, 
aki fényes haditettével 
aranybetükkel írta be 
nevét haditengerésze-
tünk történetébe, 
1880-ban született. A 
fiumei haditengerészeti 
akadémián tanult és 
onnan kilépve, mint 
másodosztályú tenge-
rész békeidőben telje-
sített rövid szolgálat 
után részt vett a kínai 
expedícióban és a boxerlázadás alkalmával Peking ostromában. Itt ezüst 
vitézségi érmet kapott. 1908-ban lett sorhajóhadnagy s mindjárt a tenger-
alattjárókhoz került. Kitüntette magát és a katonai érdemkeresztet kapta, 
később tanára is volt a haditengerészeti akadémiának, a fiumei torpedó-
gyár egyik tulajdonosának leányát, Whithead Agatát vette feleségül. Trapp 
így közeli rokonságban van a Bismarck hercegi családdal, mert a vas-
kancellár fiának, Bismarck Herbertnek a felesége szintén fiumei Whithead-
leány. 

A franciák mély megdöbbenéssel fogadták a Leon Gambetta elsülyesz-
tése hírét, ami országszerte méltó levertséget okozott. 

A sajtó a Leon Gambetta cirkáló elsülyedését a francia flotta nagy 
veszteségének mondja, különösen a sok áldozat miatt. A szövetségesek 

Az „U 5" tengeralattjáró naszád. A fedélzeten a parancs-
noki toronyban Trapp György lovag, az „ U 5" parancsnoka, 

mellette Seyffertitz Hugó báró parancsnok-helyettes. 



2 0 0 a „ l e o n g a m b e t t a " f r a n c i a p á n c é l o s c i r k á l ó e l s ü l y e s z t é s e . 200 

ugyan, így írják a lapok, elkészültek ilyen áldozatokra, mégis aggasztónak 
mutatkozik a tengeralattjárók fokozott tevékenysége. 

Ezzel szemben nagy szövetségesünk, a német nép és sajtó szinte 
ujjongó örömmel üdvözli szerény hadiflottánk újabb fényes sikerét. 

Persius német tengerészkapitány a „Berliner Tageblatt"-ban többek 
között így ír az U 5 hőstettéről : Szövetségesünk, az osztrák-magyar tenge-
részet, immár másodízben dicsekedhetik nagy haditénnyel, amelyet Pólától, 
a flottabázistól 500 tengeri mérföldnyi távolságban elérnie sikerült. Ez a 
siker is kétségkívül hozzájárul majd ahhoz a bizalomhoz, amellyel a monar-
chiában is a flotta harckészsége iránt viseltetnek s magát a tengerészetet 
is újabb vitéz tettekre fogja serkenteni. A „Norddeutsche Allgemeine Zei-
tung" pedig a következőket írja : Az osztrák-magyar tengeralattjáró fényes 
haditettének hivatalos megerősítése még fokozta a berlini lakosság örö-
mét. Különös elégtétellel fogadták azt a hírt, hogy a Leon Gambetta 
nemcsak súlyosan megsérült, hanem el is sülyedt. A tengeralattjáró körül-
belül kilencszáz kilométerre távozott hadimüveletei színteréről és az Adriai-
tenger kijáratáig a Földközi-tengerbe nyomult előre. Ott az ellenséges hadi-
hajóra akadt, mely támadásának áldozatul esett. Szövetségesünk flottájá-
nak elhelyezkedésénél fogva kevesebb alkalma van nagyobb vállalkozások 
véghezvitelére, de mihelyt mozogni tudott, mindig bizonyságát adta bátor-
sággal párosult bölcs számításainak. Elénk örömmel fogadjuk az osztrák-
magyar tengeri hatalomnak a hadieseményekbe való beavatkozását és további 
szép sikereket kívánunk neki. 

Általában az összes — nem ellenséges — tengerészeti szakkörök a 
legnagyobb elismeréssel adóznak hadiflottánk ez újabb nagyszerű hadi-
tettének. 

Pausario olasz tengerészeti író a „Corriera della Será"-ban így ír róla: 
Az osztrák-magyar flotta kétségkívül nagy eredményeket ért el a túlsúlyban 
lévő ellenséggel szemben. Ha eddigi eredményeiről mérleget készít, meg-
állapíthatja, hogy a Cattaro elleni támadást visszaverte, tengeralattjáróival 
szerencsésen operált, egy nagy hadihajót torpedólövéssel talált és most egy 
páncélos cirkálót elsülyesztett. Ha nem rendelkezik is nagy eszközökkel az 
osztrák-magyar flotta, mégis kellemetlen meglepetésekkel szolgálhat az 
ellenségnek. A francia flotta hiányában van az Adrián erős és biztos flotta-
bázisnak. A kilenc hónap óta tar tó őrszolgálat kimerítő. Az osztrák-magyar 
tengeralattjárók támadása bizonysága a francia torpedóűzők fölött való 
fölényének. A torpedóűzők sem gyorsaság, sem ügyesség tekintetében nem 
versenyezhetnek a tengeralattjárókkal. Kétségkívül megállapítható, hogy 
az osztrák-magyar tengeralattjáró hajók parancsnokai meg tudták választani 
a kellő pillanatot vállalkozásuk számára. 

Az U 5 hőstette katonai és haditengerészeti szempontból azért fontos, 
mert végleg bebizonyította, hogy a tengeralattjáró nemcsak partvédelemre, 
hanem nyílt tengeri harcra is alkalmas. Most már nyugodtan tekinthetünk 
a jövő elébe, mert bizonyos, hogy az a hadviselő fél, amely a tengeren 
nagyobb bátorságot tanúsít, vagyis amely jobban bővelkedik haditengeré-
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szeti erényekben, még a számra nézve túlsúlyban levő ellenféllel szemben 
is előnyben van. A tengeri háború eddigi lefolyása az osztrák-magyar 
haditengerészet nagy fölényét bizonyította be. 

Az U 5 hőstette ezenfelül azt is bizonyítja, hogy a francia flotta nem 
úr az Adriai-tengeren és eddig csupán egy-két kísérletet tett arra, hogy 
behatoljon az Adriai-tengerre. Figyelemreméltó ebből a szempontból a 
Corriere della Sera tengerészeti szakértőjének mai cikke, amelyben utal 
azokra a nagy előnyökre, amelyek felett az osztrák-magyar flotta a dalmát 
partvidék birtoka révén rendelkezik. Mindezekből megállapítható, hogy az 
U 5 fényes haditette nemcsak tengerészeti, hanem politikai szempontból is 
nagyjelentőségű. 

Ezt O Felsége a király is teljes értéke szerint méltányolta, amidőn az 
U 5 parancsnokának és személyzetének a következő kitüntetéseket ado-

mányozta : Trapp György lovag sorhajóhadnagynak a Lipót-rend lovag-
keresztjét a hadi ékítménnyel, Seiffertitz Hugó sorhajóhadnagynak a vas-
korona-rend 111-ik osztályát a hadi ékítménnyel, Margelitsch József torpedó-
mesternek az arany vitézségi érmet, ugyanezt a kitüntetést kapták Grün 
Henrik gépkezelő és Koroschetz Miksa elektromos gépkezelő. A legénység 
tagjai: Hammer Alajos, Vlasek József, Mezulianik József, Födinger Alajos, 
Gottfried Hermann, Straka János, Láng Károly, Berger József, Jarisch Ervin, 
Cap Leó és Retuschnik Károly az ezüst vitézségi érem I. osztályát kapták. 
— Vilmos német császár Trapp György lovag sorhajóhadnagynak a vas-
kereszt I. és II. osztályát adományozta. 

A magyar országgyűlésen Rakovszky István képviselő általános helyes-
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lés és taps mellett az egész képviselőház örömét fejezte ki azon dicsősé-
ges tett fölött, melyet vitéz tengeri hajóhadunknak Trapp sorhajóhadnagy 
vezetése mellett kivívni sikerült, amely szaporította azon babérokat, me-
lyekkel vitéz hajóhadunk eddig is dicsekedhetett. 

A Magyar Adria Egyesület ez alkalomból meleghangú üdvözlő táv-
iratot intézett dicsőséges hadiflottánk parancsnokához, egyesületünk sok 
érdemű tiszteleti tagjához Haus Antal tengernagyhoz, aki a következő 
távirati köszönettel viszonozta üdvözlésünket: Méltóságos Gond a Béla 
úrnak, a Magyar Adria Egyesület elnökének. Az igen tisztelt Magyar 
Adria Egyesület hazafias meleg üdvözlése a legnagyobb örömet okozta 
nekem s kérem szíveskedjék az egyesületnek a legmelegebb köszönetemet 
tolmácsolni. Haus tengernagy. 



J A P Á N A M E R I K Á B A N . 
f Irta FALTAY LÁSZLÓ. 

Japán terjeszkedése, győzhetetlen flottája, szénállomása Mexikóban, 

(Japan in Amerika.) 

Lehetetlen nem mosolyogni, a különben világosan érthető ijedtségen, ami 
tüneményes gyorsasággal terjedt el a vashingtoni Fehérház környéké-

ről, arra a hírre, hogy — Japán — a félelmetes ázsiai nagyhatalom az 
északamerikaiak által annyira gyűlölt — „Jelion Monkey" — megjelent 
az amerikai kontinentális vizeken, ott különböző ürügyek alatt tengeri 
csapatokat szállított partra, és kitűnően megegyezve az Egyesült-Államok 
által szorongatott Mexikóval, annak területén, a Panama-csatorna szomszéd-
ságában, kitűzte napsugaras lobogóját, az amerikai szárazulaton. 

Bár most még csak ötven esztendőre szóló területvásárlásról van szó, 
ahol Japán a Panama-csatornán átvonuló kereskedelmi gőzőseinek kíván 
ártatlan, bár nagyszabású kikötőt és erős szénállomást berendezni, mégis 
nagyjelentőségű momentum és egyelőre beláthatatlan perspektívát feltáró 
esemény ez egyrészt Kelet-Ázsiában és a Csendes-Oceánon föltétlenül 
hegemóniára törekvő, és ma győzhetetlen hadiflottával rendelkező Japán, 
másrészt — Kelet-Ázsiában nagykiterjedésű gyarmatokkal bíró és ezzel 
japán érdekekkel erős összeütközésbe kerülő európai államok életében. 

Japánnak ezidőszerint szemmelláthatóan nincsenek letelepedési, terjesz-
kedési, illetőleg gyarmatosító ambíciói az amerikai kontinensen, ezt leg-
jobban bizonyítja a japánoknak kaliforniai viselkedése, ahol bár száz-
ezrekre ment a bevándorlók száma, a tartós letelepülést elsősorban a 
japán kormány szigorú rendelete tette alattvalóinak lehetetlenné. 



2 0 4 f a l t a y l á s z l ó 

A mexikói földön való térfoglalásnak, más, komolyabb indító oka van 
és a szénállomás keletkezésének ténye az első keményen megalapozott 
kezdő pont Japán nagyratörő terveinek sorozatában. 

Japán, az oroszok elleni háború után, a győzelmes békekötést alaposan 
kihasználva, igyekezett gazdasági és természetesen elsősorban hadi fejlő-
dését minden áron biztosítani. A háború alatt alaposan kiürült állampénz-
tár gyorsan, néhol európai szemnek homályos, nagyon is ázsiai ízü és 
eredetű, de mindenesetre a japáni nép életrevalóságát, szívósságát, ön-
feláldozó képességét erősen dokumentáló biztos alapokon — újra meg-
telt erős háttérrel szolgálva a most feltartóztathatatlanul, igazi ázsiai 
energiával sorompóba lépő Nipon törekvéseinek. 

A katonai és haditengerészeti kifejlesztő munkálatok megkezdésével egy-
idejűleg a japán birtokokon kívül eső letelepülések, illetve gyarmatosító 
kivándorlások sürgős rendezéséhez fogott a japán kormány. 

Az eddig teljesen független kereskedelmi és ipari telepek, melyek 
egész Kelet-Ázsiában, de különösen Kínában valamint a Csöndes-Oceán 
szigettengerén, sőt az ausztráliai kontinensen is, az elmúlt esztendők alatt 
virágzásnak indultak, egymás után kerültek állami fennhatóság alá, és a 
további rendszertelen elszórt letelepülésnek, a japán fővezérkar által ki-
dolgozott — kivándorlási, illetve letelepülési, törvény (Lex Siauni; The 
new, Japanes Colonial ane emigration „Lex" — by Siauni) szabott szigo-
rúan kijelölt irányt. 

Az akkor látszólag teljesen igénytelen rendelkezés, amely korlátot 
szabott az össze-vissza letelepedésnek, ma évek multán érezteti, akkor 
félreismert, de ma ellenállhatatlan súlyú nyomását a Kelet-Ázsiai gyarmat-
viszonyok fölött. 

A régi letelepülési szféra legnagyobbrészt a kínai birodalom part-
vidékein a Japáni- és a Sárga-tenger öbleiben, meg a nagy folyók medre 
mentén terjeszkedett ki, és néhány európai protorátus alatt álló, kisebb 
értékű Csendes-tengeri szigetcsoportot mondott magáénak. 

Ma egészen más helyzet tárul szemünk elé. Az európai gyarmatokon 
pár évvel ezelőtt csupán megtűrt Japán ma az új letelepülési törvény ren-
delkezései alapján invázió erejével özönlötte el erre a célra kijelölt európai, 
illetve amerikai gyarmatokat, ott meghonosodott és az időközben meg-
erősödött, teljes pompájában kibontakozó japán nagyhatalom erkölcsi 
presztízsének hatása alatt, a mai világháborúból önként fakadó helyzetet 
kihasználva, elérkezettnek látja az időt a hódító fellépésre, ma befolyását 
érvényesíti az európai és amerikai gyarmatokon is nemsokára talán politi-
kai fennhatóságát fogja kiterjeszteni az egykori „fehérgyarmatok" fölött. 

Ez az idő úgylátszik nem késik tovább és Japán félretéve minden 
mérsékletet, beleavatkozni készül a világháborúba s ha a jelek nem 
csalnak — ez alkalommal nem az entent-hatalmak javára. 

Ma a szerencsétlen, és a japánok által szisztematikusan legyengített, 
és ezzel jól előkészített, Kína az a kitűnően „beépített" pozíció, ahol 
Japán erősen megvetve lábait, erőszakos lökést készül adni a világ-
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háború eseményeinek, nem törődve a britt — ilyen esetben mindég- meg-
szólaló — közvéleménnyel, amely rablóhadjáratnak minősíti Japán szereplé-
sét, látva, hogy miután a harc jelenleg a központi hatalmak és mozlim 
természetes fejlődési útvonalainak kialakulása érdekében, az ezt meggátoló 
angol tengeri uralom hálózatos, polipszerű szorításának szétrombolása 
miatt folyik, amely szituáció erősen kedvez éppen a britt érdekekkel 
összeütközésbe kerülő Japán intencióinak. 

Japán már most nem fog megállani ezen az uton. Kína — a „Pouvre 
Petit Chine" — pedig, abban a pillanatban, midőn Japán 12 milliós, 
ázsiai szellemben, de német mintára nevelt hadseregét és az erre támasz-
kodó föltétlenül verhetetlen flottáját mozgósította, megszűnt állam lenni 
és az első japán hadosztály partraszállásával Korea sorsára jutott. 

Uj fázis kezdődött meg ezzel az ázsiai földrész életében, ahol Kína 
minden területi nagysága mellett csak másodrendű állomást képez a japán 
hódító szféra erős vonásokkal megrajzolt térképen. Kína, tömött népessége 
folytán, nem kivándorlásra, letelepedésre alkalmas földje, a folyton szapo-
rodó, az 56 millió lelket számláló és igy gazdasági materiális fejlődésének 
gyöngébb népességű új területet igénylő Japán népének. 

Kína csak a japán császári hatalom jogara alá kerülő provincia (Presi-
dency territory) szerepére alkalmas földdarab és még hosszú ideig „Indiája" 
lesz a kialakuló japáni gyarmatsorozatnak. 

Ebben a sorozatban áll elsőhelyen a japán szigetbirodalommal majd-
nem területi összefüggésben lévő (Formosán át) Filippin szigetcsoport, 
amely bár még ma amerikai protektorátus alatt áll, mint egykori kínai 
terület, és Japán faji inváziójának ma egyik legfontosabb szférája (2.000.000 
japán él a szigeteken,) sarkalatos pontját képezi a kínai kérdéssel kapcsola-
tos helyzetnek. 

Japánnak ravasz, még erőszakosságában is kitűnő politikával dolgozó 
diplomáciájára jellemző, hogy Észak-Amerika sakkbantartása és ezzel 
keletázsiai érdekeinek az Unióval szemben való hathatós védelmére a 
kínai követelésekkel egyidőben tálálta fel a világnak az Egyesült-Államokat 
oly közelről érdeklő mexikói szénállomás ügyét. 

Japán az amerikai flottának nemcsak mozgási szabadságát, hanem 
szükség esetén egységes működését is meggátolhatja, ezzel és mivel a 
mexikói Compeche-öbölben alapított Coatzacoalco-Minatiflán — szénállomás 
a csendes-tengeri Tehuántepek-Salina-Corra állomással Japán tulajdont 
képező vasút által van összecsatolva, szükség esetén, az Unió Kelet-Ázsia 
erőkifejtését, az Atlanti Óceán partvidékén, az Unió anyaterületén, a 
Florida-uti Key-Wast pontnál torolhatja meg. 

Japán ezelőtt négy évvel birtokába vette, illetve megvásárolta a 
csendes-tengeri oldalon fekvő 7ehuántepeki öbölből kiinduló és az Atlanti-
Óceánig, a Coatzacoalco folyó mentén húzódó szélesnyomtávú kétvágányú 
256 kilóméter hosszú, kitűnően megépített vasútvonalat, amely a stratégiai-
lag szinte hihetetlenül pompás fekvésű Coatzacoalco-Minatiflán városban 
a Compeche-öbölben ér véget. 
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Ez a város ma Japán új szénállomása, és „alighanem véletlenül" a 
mexikóiaknak félbenmaradt hadi kikötője, ahol jelenleg több mint két 
nagy japán hadihajó tartózkodik, — amelyek rádiotelegraficus úton 
összeköttetésben állnak a csöndes-tengeri tehuántepeki öbölben cirkáló 
japán divízióval és így természetesen magával a japán kormánnyal. 

Hogy mit jelent Japánnak ez a nem egész hat óra alatt befutható 
vasútvonal, azt könnyen megérthetjük, ha figyelembe vesszük a mexikój 
állásfoglalás stratégiai értékét. 

A Japánnal való háború esetén az Egyesült-Államok birtokában álló 
Panama-csatorna a hozzá tartozó erődökkel, nem képezhet flottabázist a 
kifejlődő és a Csendes-Oceáni partra átvonuló amerikai hajórajnak, egy-
részt mert a szorosból, a szigetek és zátonyok között kivergődő hajók 
csak a tenger felől jövő hathatós támogatással jöhetnének ki, ami pedig 
úgyszólván kizártnak tekinthető egy közelben kitűnő flottabázissal rendel-
kező és folyton erősödhető támadó flottával szemben. 

Másrészt nehéz feltételezni, hogy az amerikaiak egyáltalán kitennék 
a csatornabejárókat a nehéz hajóágyúk (japánoké sokkal erősebb és 
nagyobb kaliberű mint az Unióé) esetleg becsapódható „voltreffernek", 
tekintve, hogy két lövedék teljesen hajózhatatlanná tenné pár hónapra a 
csatornát. 

Igazán teljesen elkészült a kínai háborúra, sőt az emiatt esetleg ellene 
fellépő európai—amerikai közös akcióra is és számolva az eshetőségekkel, 
arra az elhatározásra jutott, hogy kitűnő hadseregében és tengerészetében 
mindenesetre megbízhat és föltétlenül érvényt szerezhet akaratának a 
fehérfaj érdekeivel szemben is. És talán jól is van ez így 1 

A japán 12 milliós hadsereg és az amerikai modern flotta 22 nagy 
egységét 9 nagy egységgel és nyolc tengeralattjáróval túlszárnyaló japán 
„Takarobe"-fIotta (négy év alatt Takarobe tengernagy intenciói és terve 
alapján készült hajókkal lett kiegészítve) bele fog avatkozni a világháború 
forgatagába és talán ott Keleten az angol gyarmatok érdekkörzetében 
fogja elvégezni azt, amit a népek csatája Nyugaton kezdett el. 

A japán csapatok és a flotta azonban nem az entent-hatalmak érdekeit 
fogják szolgálni. 



A „LUSITANIA" ELSÜLYESZTÉSE. 

— 3 képpel. — 

(Die Versenkung des Ocean-Damfers „Lusitania" ) 

A német hadvezetőség — tudvalevőleg — még folyó évi február hó 
8.-án kijelentette, hogy február 18.-ától kezdve a Brit egyesült király-

ságok körüli tengerrészt, tehát az egész La-Manche csatornát is hadiszín-
térnek nyilvánítja s figyelmezteti a kereskedelmi hajózási vállalatokat, hogy 
ezen a tengerrészen ki lesznek téve a német hadihajók támadásának. Az 
így — német becsületességgel — előre bejelentett blokád érthető nagy 
konsternációt keltett nemcsak az angol, de a semleges hajózási vállalatok 
körében is és több vállalat egyszerűen megszüntette hajójáratait. 

Az angol gőg azonban szinte lenéző fitymálással fogadta a német 
blokádot s bár a német tengeralattjárók azóta úgyszólván nap-nap mellett 
küldték a tenger fenekére a kisebb-nagyobb angol hajókat, amelyek száma 
már a százat, tonnatartalmuk a negyedmilliót is meghaladja, óriási kárt 
okozva élelmiszerben és hadianyagban is a fenhéjázó Angliának: ezt a 
veszedelmet, ezt a veszteséget a brit kormányzat ugyancsak lekicsinyelte, 
hiszen mi ez mind Nagy-Britannia mintegy 250 hajóból álló s közel 20 
millió tonnányi kereskedelmi hajórajához! S még május első hetében is 
büszkén hivatkoztak arra, hogy a brit kikötőkben azon a héten több mint 
1400 hajó fordult meg. 

Erre a gőgös lekicsinylésre igazán ráfért egy kis komolyabb lecke. 
S ez nem is váratott soká magára. A brit kereskedelmi tengerészet egyik 
legnagyobb büszkesége, a Cunard-társaság „Lusitania" nevű remekbe ké-
szült pompázatos óriás úszó szállodája május első napjaiban volt elindu-
landó New-Yorkból Liverpoolba. A német kormány jó eleve tudomást 
szerzett arról, hogy a hajó rengeteg sok mindenféle hadiszert, töméntelen 
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rezet, tengeralatti hajórészeket, ágyút, 5400 láda lőszert és robbanószere-
ket s egész automobilparkot fog Angliába szállítani, mint a „Newyork 
American" című lap szinte hivalkodva hirdette, hogy „oly értékes és bor-
zalmas rakománya még nem volt hajónak, mióta a világ áll s az ott fel-
halmozott hadiszer elég lenne egy délamerikai államnak egy egész had-
járatra". Ez a körülmény érthetővé teszi, hogy a német flotta jó eleve 
nekikészült annak az akciónak, hogy ez a sok hadiszer angol partra ne 
jusson. De a német kormány ezt az akcióját sem akarta eltitkolni s ne-
hogy ártatlan emberek is áldozatául essenek a kilátásba vett hajórombo-
lásnak, a német lapok óvásán kívül az amerikai német nagykövet április 
22.-én hivatalos kommünikét tett közzé, amelyben figyelmeztette az ameri-
kai közönséget, hogy Anglia és a német birodalom háborút viselnek s 
azért az utasokat, akik a Lusitaniával Londonba akarnak menni, a leg-
nagyobb veszedelem fenyegeti. A kommüniké azzal végződött, hogy a 
német kormány ezzel a figyelmeztetéssel lelkiismereti kötelességének akar 
eleget tenni. 

Az angol lapok s főképp a „Times" közölték a német óvásokat, de 
lekicsinylő gúnyolódás kíséretében. A Cunard igazgatója Charles Summer 
„humorosan" kommentálta a német figyelmeztetéseket s kijelentette, hogy 
a „Lusitania" a legbiztosabb hajó a tengeren. A gőzös túl gyors járású 
ahhoz, hogy azt egy tengeralattjáróhajó veszélyeztethetné. Nincs olyan 
német hadihajó, mely a „Lusitania" közelébe játhatna. A „Times" azt a 
reményét is kifejezte, hogy egyetlen amerikai polgár sem fog fölülni a 
kicsinyes és gyerekes német ijesztgetésnek, amelynek az a perfid célja is 
van, hogy a világgal elhitesse a német blokád nagy jelentőségét s a tenger-
alatti hajók veszedelmes voltát s ekkép is ártalmára legyen az angol és 
amerikai kereskedelemnek. Utóbb pedig az angol lapok nagy elégtétellel 
hirdették, hogy a fenyegetés kudarcot vallott, mert egyetlen amerikai utas 
sem állott el az utazástól annak hatása alatt. 

A német lelkiismeretesség, ennek dacára is folytatta mentési kísérle-
teit s a Lusitania elindulása előtt a hajó minden előkelő utasa, köztük 
Vanderbilt Alfréd is, külön óvó és figyelmeztető német sürgönyt kapott. 

Az angol kormány utasítására azonban az angol lapok megnyugtató 
jelentéseket tettek közzé, hogy a hajóra vigyázni fognak és így mindenki 
nyugodtan kelt útjára. 

Ebben bizakodva a „Lusitania" 1978 utassal indult el a newyorki 
kikötőből. 

Az utasok közül eleinte sokan aggodalmaskodtak, de ezt rövid időre 
emelkedett hangulat váltotta fel. Az idő igen szép volt, a pompás hajó-
óriás gyorsan szelte a hullámokat s a német tengeralattjárók részéről való 
veszedelmet kezdték az utasok lekicsinyleni. Csak mikor a blokád-zónába 
ért a hajó s a parancsnok különféle óvintézkedéseket tett, akkor jutott 
újra eszükbe, hogy háború van a tengeren is, de azért senki sem gondolt 
arra, hogy a veszedelem a közelben settenkedik. — Május 7.-én remek 
szép időben közeledett a hajó az ír partok felé. A tengeralattjárónaszád 
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a gőzöst, amelyen nem volt lobogó, délután 2 óra 20 perckor vette észre 
Írország déli tengerpartján, szép, tiszta időben. Délután 3 óra tájban, 
amidőn a legtöbb utas éppen reggelizett, vagy a hajó fedélzetén állott, 
hogy az ír partot nézegessék, hirtelen egy hosszú fehér csík tűnt fel a 
tengeren, amely egyre jobban közeledett a hajó felé. Délután 3 óra 10 
perckor ugyanis a naszád kilőtte torpedóját, amely a hajót jobb oldalán 
a parancsnoki híd alatt találta. Hirtelen rettenetes dörrenés következett. 
Az egész hajó megrázkódott és a part felé fordult. A torpedó robbaná-
sára közvetlenül további robbanás következett, amelynek rendkívül erős 
hatása volt. A második robbanást a hajón lévő lőszertömegek meggyulla-
dása okozta. A hajó oldalra fordult és délután 20—25 perc alatt elsülyedt. 
A hajó egyik oldalán levő mentőcsónakokat le sem bocsáthatták. Egyes 
matrózok pár percre még látták a tengeralattjárót, ez azonban alámerült 

A „Lusitania" személyszállító gőzös. 

és nem jelent meg többé. Az angol lapok úgy vélekednek, hogy a Lusi-
taniát egy túlnagy, új rendszerű német tengeralattjárónaszád, valószínűleg 
az „U. 36." sülyesztette el, ugyanaz, amely a Fulgent angol szénszállító-
gőzöst üldözte és megtorpedózta. A Fulgent matrózai ugyanis azt beszél-
ték, hogy egy új típusú tengeralattjárónaszádot láttak hajójuk mögött , 
amely olyan tengeralattjáró cirkálóféle volt, legalább négyszáz láb lehetett 
a hossza és hat törpedólövő ágyúnyílást vettek észre rajta, de ezeken 
kívül nehéz ágyúkkal is föl volt szerelve. Ez a tengeralattjáróhajó — így 
írnak a londoni lapok — akár hetekig is cirkálhat a víz alatt, anélkül, 
hogy készleteit pótolnia kellene. 

Valamennyi menekült bizonyítja, hogy úgy az utasok, mint a legénység 
rendkívül nyugodtan viselkedett. Először az asszonyokat és a gyermeke-
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ket helyezték el a mentőcsónakokba. Mikor a hajó elsülyedt, öt mentő-
csónakot ragadott magával az örvénybe. A hajó elsülyedése előtt sokan 
a vízbe ugrottak, akiket az ár elsodort, kivéve azokat, akik a roncsokba 
kapaszkodtak. Queenstownban szívettépő jelenetek játszódtak le. Asszo-
nyok férjeiket keresték, anyák gyermekeiket. A kétségbeesett helyzetet 
fokozta még az, hogy a víz vagy 126 férfi és gyermekholttestet vetett ki 
a partra. Az egyik hajókormányos elbeszélése szerint egész sereg utast a 
robbanás a reggelinél ért . Egy torpedó a fűtőhelyiségbe hatolt be. Turner 
kapitány és a tisztek a megrémült utasokat iparkodtak megnyugtatni. A 
megnyugtatás azonban hiábavaló volt, mert mindenki a saját életét akarta 
megmenteni. A víz a ha jóba hatolt és ez egy negyedórán belül elsülyedt. 
Sok utas még idejekorán mentőövet vett föl, ezeket sikerült kifogni a 
vízből. A Lusitaniának 10 mentőcsónakja körülbelül 500 embert mentett 
meg. A Stormeck vontatógőzös 160 embert szedett föl a mentőcsónakok-
ból, amelyek 6 óra hosszat kószáltak a tengeren. A Lusitania még drót-
nélküli vészjeleket adott. A hadi risikótól eltekintve, a Lusitania 890.000 
font sterlingre volt biztosítva. 

A hajón volt utasokról a hágai brit követség az angol külügyminisz-
tériumtól táviratot kapott, amely a Lusitania utasainak nemzetiségét a 
következőkben állítja össze : 

I. osztály: 179 angol, 106 amerikai, 3 görög, 1 svéd, 1 svájci. 
II. osztályú utasok: 521 angol, 65 amerikai, 3 orosz, 1 belga, 3 hol-

land, 5 francia, 1 olasz, két ismeretlen nemzetiségű. 
III. osztályúak: 204 angol, 39 ír, 13 skót, 59 orosz, 17 amerikai, 21 

perzsa, 3 görög, 1 finn, 4 norvég, 1 mexikói, tehát összesen 1266 utas, 
ezenkívül a hajó személyzete mintegy 894 ember, úgy, hogy a hajón összesen 
2160 ember volt. Ezek közül 764-en menekültek meg, 462 utas, 302 sze-
mélyzet. 144 holttestet fog tak ki, ezek közül 87-et ismertek fel. Köztük 
65 utas, 22 pedig alkalmazott holtteste. A megmentettek között van 30 
sebesült utas és 17 személyzet. A hajó tisztjei közül csak az egyik kapitány, 
Turner, menekült meg. Az I. osztályú utasok közül alig menekült meg valaki. 

Angliában óriási riadalmat okozott a Lusitania elsülyesztése, nemcsak 
az odaveszett sok ártatlan emberért, de főképpen azért a súlyos csapásért, 
mely ezzel a brit tengeri hatalom presztízsét érte. A gőgös Albion büszke 
flottáját egy német tengeralattjárónaszád céltudatos, vakmerő támadása 
örök időkre szégyenbe hozta, gyászba borította. A németek őszintén fáj-
lalják a szomorú esetet, de a felelősséget teljes joggal áthárítják az angol 
admiralitásra. 

Mély megindultsággal fogadtuk — írja a „Berliner Tageblatt" — a 
Lusitania megsemmisítését, mellyel együtt számos ember is életét vesztette. 
Őszinte szívből sajnáljuk szomorú sorsukat, de egyúttal magunkat teljesen 
ártatlannak tudjuk. Bizonyosak lehetünk, hogy a felháborodás kiáltását 
az angol drót szétviszi a világba és visszhangoztatja Németország ellen. 
Reméljük azonban, hogy a nyugodt megfontolás később a brit admirali-
tásra fogja kimondani a lesújtó ítéletet. Mindazok, akiket a katasztrófa 
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gyászba dönt, Churchill ellen panaszkodjanak, aki lelkiismeretlen intéz-
kedéseivel, melyek az emberiség átkát fogják feléje irányítani, ezt a 
kegyetlen hadviselést felidézte. S a Lusitania, mint segédcirkáló, el kellett, 
hogy készülve legyen a támadásra 

A császári német kormány az amerikai kormány felszólalására adott 
válaszában is utal arra, hogy a Lusitania egyike volt a legnagyobb és leg-
gyorsabb segédcirkálószerüen épített kereskedelmi gőzösöknek és az angol 
admiralitás hajózási listájába is fel van véve. A kormány semleges utasok 
előadásából tudja, hogy hosszabb idő óta majdnem minden értékesebb angol 
kereskedelmi hajó ágyúkkal, munícióval és más fegyverekkel van ellátva. A 
Lusitanián is volt ágyú, amikor Newyorkból elindult, az ágyúk a födél-
zetén elrejtve voltak fölállítva. Nem lehet továbbá figyelmen kívül hagyni, 

A „Lusitania" étterme. 

hogy az angol admirálitás februárban azt ajánlotta a kereskedelmi hajók-
nak, hogy ne csak semleges zászlók és jelvények alatt haladjanak, hanem 
így meg is támadjanak német tengeralattjárókat. Az angol kormány magas 
díjat tűzött ki tengeralattjáróknak kereskedelmi hajók által leendő elpusz-
títására, sőt ilyen díjakat ki is fizetett. A Lusitania, mint már azelőtt is, 
kanadai csapatokat és hadianyagot vitt magával, közte 5400 láda muníciót 
bátor német katonák elpusztítására. 

S a német tengeralattjáró parancsnokának határozott jelentése és 
minden egyébb híradás megerősíti, hogy a Lusitania gyors elsülyedését a 
munició robbanása okozta. Más esetben az utasok emberi számítás szerint 
megmenthetők lettek volna. 
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Az erős leckét bizonyára megszívlelik a hajózási vállalatok és a hajó-
sok s ez ugyancsak korlátozni fogja az angol kereskedelmi hajózást. 

A Lusitaniával nemcsak a világ egyik legnagyobb, legdíszesebb személy-
szállító hajója, de egyszersmind egy angol hadihajó szállt sírba a tenger 
mélységes ölébe. Építése kapcsolatban van az e század elején létesített s 
akkor oly nagy port felvert Morgan-tröszttel. 

Még jól emlékezhetünk rá, hogy a huszadik század első évében New-
yorkban körülbelül huszonöt milliárd korona tőkével megalakított acél-
tröszt tagjai Morgan vezetése mellett összevásárolták a hajózási részvé-
nyeket, különösen amaz angol társulatokéit, amelyeknek főjáratai New-
yorkba irányultak. Ezen az alapon 1902. elején megalakult a Morgan 
hajózási tröszt, az úgynevezett North Atlantic Combine. A tröszt szerző-
dése szerint a hozzája tar tozó angol hajók husz évre még megtartják az 
angol lobogót, azonban e hajók tulajdonviszonya egy esetleges angol-
amerikai háború alatt nincs kellőképpen tisztázva. 

Az angol kormány látva azt, hogy kereskedelmi tengerészetének egy 
tekintélyes része (közel száz gőzös, több mint félmillió bruttó tonnatarta-
lommal) amerikai kézbe került, minden törekvését arra irányította, hogy 
a szintén newyorki járatokat fentartó Cunard Line amerikai kézre jutását 
megakadályozza és e társaság prosperálását a tröszt versenyével szemben 
biztosítsa. E célból óriási segélyekkel támogatja a társulatot. 1902-ig a 
Cunard Line két gyorsgőzösének hadicélból készenlétben tartásáért évi 
egyharmad millió koronát kapott. Ezt a szubvenciót az új, 1902. év végén 
husz évre kötött szerződésben évi 3'6 millió koronára emelték. Azonkívül 
két — Liverpool—Newyork közti szolgálatra berendezett — gyorsgőzös 
(Lusitania és Mauretania) építésére 62 és fél millió korona két és három-
negyed százalékos kölcsönt engedélyezett, amely husz év alatt fizetendő 
vissza. A két hajó felépítése után ezek az angol hajóraj segédcirkálói, 
míg a Cunard Line többi hajója is a szükséghez képest beállítható segéd-
cirkálóként az angol armadába. 

A Cunard-társulat az angol kormánnyal kötött ezen szerződése értel-
mében elsősorban az 1907-ben vízrebocsátott két nagy óceánjárójat, a 
Lusitania-1 és a Mauretania-1 engedte át segédcirkálóként Anglia hadi-
tengerészetének. A szerződést még 1902-ben kötötték, tehát e két hajónak 
már a tervei is úgy készültek, hogy az ágyúk bármikor be legyenek épít-
hetők a hajótestbe. 

Az flotta listája e két hajóról a következőket mondja : 
A Cunard-Line 1907-ben épült két hajójának, a Lusitaniának és a 

Mauretaniának fegyverzete: tizenkét darab hat hüvelykes (15'2 centi-
méteres) „XI." jelzésű ágyú, valamint tizenkét Maxim-gépfegyver. Egy 
ilyen, percenként hét lövést leadó, hathüvelykes ágyú csövének súlya 87 
métermázsa, míg egy-egy lövedék 45'3 kilogrammot nyom. A kilőtt golyó 
négy és fél kilométer távolságban simán átüt 76 milliméteres Krupp-
páncélfalat, míg 2700 méter távolságban átütőképessége 114 milliméterre 
növekszik. Ha figyelembe vesszük, hogy a modern nagy csatahajók fedél-
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zeti páncélja 70—76 milliméteres, elképzelhető, hogy mily veszélyt jelentett 
a Lusitania az őt feltartóztató tengeralattjáróhajóra. 

Az angol tengerészeti költségvetésben a Lusitania és a Mauretania 
Cunard-gőzösök egészen különös helyet foglaltak el. Az 1911. évi tenge-
részeti előirányzatban évi 2,700.000 korona volt e két gőzös katonai 
készenlétben tartásának céljára fölvéve. Ez az előirányzat nem tévesztendő 
össze a Cunard-társaság többi segélyeivel s ezt a két kereskedelmi cirkáló 
szolgálatba állítása óta minden évben megadják. A két hajó hivatalos 
próbaútjait a Cunard-társaság technikai személyzetének és az admiralitás 
képviselőinek vezetése alatt végezték. 

Megemlítésre méltó még hogy a Cunard Line a Liverpool—Newyork 
közti heti gyorspostajáratért külön másfél millió koronás postasegélyben 
részesül. 

A most elsülyesztett Lusitania egyike volt a világ legnagyobb, leg-

A „Lusitania" hálófülkéje. 

díszesebb és leggyorsabb járatú tengeri személyszállító gőzöseinek. Hossza : 
240'8 méter, szélessége 26'8 m, magassága 24*38 m, merülése teljes terhe-
léssel 11'43 m, kéményeinek a magassága 47"24 m, bruttoregiszter tonna-
tartalma 45.000 tonna, turbinás gépjei, melyek 25 mérföld sebességet ad-
nak a hajónak, 68.000 lóerősek. Hely van rajta 500 első, 500 második és 
1300 harmadosztályú utas részére, személyzete 800—900. 

Hogy milyen nagy ez a hajó, arra nézve a Cunard-társaság prospek-
tusában több érdekes képet találunk. Csaknem olyan hosszú és olyan 
magas, mint például a londoni parlament épülete, hosszabb, mint a római 
Szent-Péter-templom árkádjaival együtt, sokkal hosszabb, mint a washing-
toni „Fehér Ház", vagy hogy itthonról vegyünk összehasonlító példákat: 
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olyanforma hosszú és magas, mint a mi parlamenti épületünk, jóval hosz-
szabb, mint a budapesti központi városháza (a régi Károly-kaszárnya) 
homlokzata, olyanforma hosszú, mint a Kossuth Lajos-utca a Városház-
utcától a Semmelveisz-utcáig. A kémény akkora átmérőjű, mint egy két-
vágányú villamosra való alagút. S ennek az óriás kolosszusnak az I. és II. 
oszt. utasok részére szánt helyiségei fejedelmi fénnyel, művészi ízléssel 
voltak pazarul berendezve. Egy úszó tündérpalota volt ez a gőzös, belső 
berendezése csodája volt a műiparnak, dómszerű kupolával fedett óriási 
ebédlője, szalonjai, nyitott verandái, kávéházai, pazar fénnyel berendezett 
kabinjai ragyogtak a fényűzéstől, liftek közlekedtek az egyes emeletek 
között, széles sétafedélzetén gondtalan gyönyöi üséggel sétáltak, sportoltak, 
szórakoztak Anglia és Amerika gazdag utasai, abban a megnyugtató hit-
ben, hogy a gőzös teknikai tökéletessége a tenger minden veszedelmének 
ellentáll. A szikratávíró az Óceán közepén is hozta a híreket s újság jelent 
meg mindennap kétszer is, amely a legújabb táviratokban közölte a hajó 
utasaival az eseményeket, sőt papírjai tőzsdei árfolyamát is. Amit az építé-
szet és a díszítő művészet teremteni tud, az harmonikus tökéletességben 
volt itt mindenütt alkalmazva. A Lusitania első osztályú ebédlője XVI. 
Lajos korabeli stílusban fehér, arany és halványrózsaszínben, mahagóni 
oldalfalakkal, gazdag fémdíszítményekkel, Boucher festményei után készült 
betétekkel. Az I. oszt. dohányzó, a társalgó-termek, a külön lakosztályok, 
a luxus-kabinok valóságos látványosság-számba mentek. De a II. oszt. 
helyiségek is pazar pompával voltak kiállítva. Egy-egy útra valóságos 
versengés volt az angol és amerikai milliomosok körében a hajó egy-egy 
luxus-lakosztályáért, ami pedig egy útra 6—10 ezer koronába került. A 
hajó teljes fölszereléssel mintegy IV2 millió font sterlingbe (36 millió 
koronába) került. Az első 12 hónapban több mint 41.000 utast szállított 
s 33-szor tette meg az úta t Anglia és Amerika közt, több mint 100.000 
tengeri mérföld útat téve meg. Egy útat megtett nem egészen 5 nap 
(4 nap 20 óra) alatt. S ezen az úton az utasok a legnagyobb kényelem-
ben élhettek s az I. és II. oszt. utasok pazar ellátásban részesültek. Liver-
pooltól New-Yorkig 6600 tonna szénre volt szüksége; az utasok ellátására 
pedig kellett mintegy 40 hízott ökör, 10 borjú, 80 űrű, 60 bárány, 130 
sertés, 2000 csirke, 200 fácán, 1300 másféle szárnyas, temérdek hal és 
sok más egyéb. A hajó személyzete 70 hajósból, 390 gépész- és fűtőből, 
350 mindenféle pincérből, 30 szobalányból, 50 szakácsból állt, ezeken 
felül voltak a távírászok, telefonkezelők, liftkezelők, nyomdászok stb. 

S ez a ragyogó pompával fölszerelt hatalmas úszó szálloda immár a 
tenger fenekén alussza örök álmát azzal a több mint ezer emberrel, akik 
szintén ot t lelték sírjukat. A kár — a felszámíthatatlan emberéleten kívül 
— hajóban és szállítmányban — állítólag meghaladja a félmilliárd koro-
nát. S ez mind az angol gőgnek, az oktalan elbizakodottságnak, a brit 
admiralitás lelketlen könnyelműségének az áldozata. Most már talán az 
angol nép is be fogja látni, milyen siralmasan omlott össze az a legenda, 
hogy Anglia büszke f lot tája uralkodik a tengeren. 



KISEBB KOZLEMENYEK. 

HADITENGERÉSZET. 

A z olasz h a d i t e n g e r é s z e t . A iripo-
liszi, még ma sem egészen befejezett 
hódítóhadjárat, a remélt gazdasági 
újjászületés helyett mindezideig csak 
súlyos terheket rótt az olasz nép 
amúgy sem valami erős vállaira. 

Olaszország túlbecsülte erejét az 
afrikai sivatag beduinjaival szemben 
és nem számolt azzal a lehetőséggel, 
hogy a jó felszerelés és jó képzettség 
előnyeit esetleg pótolhatja a lángoló 
hazaszeretet és a katonaanyag harcok-
ban edzett minősége, még egy meg-
támadott hazáját védő, afrikai sivatag-
népsoraiban — is — a támadó, a ka-
land kimenetelét előre nem ismerő, 
lelkesültség nélkül harcba induló had-
sereg ellenében. 

Természetesen, Olaszország ezekután 
új, könnyebben megoldható feladat 
után nézett és a monarchiánk jóindu-
latú támogatása mellett, az Albán parto-
kon keresett és talált gazdasági és 
politikai befolyásának új bázist. 

Az af ikai, — egyelőre még ma is 
névleges —• új gyarmat hosszú, keskeny 
tengerparti kiterjedése, az Albán part-

vidék zeg-zugos öblei és az Adriával 
határos görög-szigetek felé való ter-
jeszkedési ambíció, új flottapolitikát 
tett szükségessé Olaszország számára, 
amely flottapolitika programmja első-
sorban az Adrián való erősebb akcióra 
képes hajórajnak, továbbá az Adria 
keleti partvidékén szükséges flottabá-
zisnak kiépítését tette múlhatatlanul 
szükségessé. 

Az Adriai-tengeren beosztott hajó-
raj, melynek a „Giulio Cezáre" „Leo-
nardo da Vinci" „Conte di Cavour" vol-
tak 1911-ben legerősebb egységei 
(csatahajók. I. oszt.) az angol hajóraj 
földközi tengeri osztályának erősödésé-
vel elvesztette biztosító képességét a 
csupán nagy egységekben hat számot 
felmutató francia-angol aegei tengeri 
divízióval szemben és kiegészítésre szo-
rult, ha saját érdekeit nyomatékos 
védelemben óhajtotta az adriai déli 
csúcsában és az aegei-tenger bejárójában 
részesíteni. 

1913-ban két I. oszt. csatahajóval 
gyarapodott az olasz adriai divízió és 
ez a két hajó az „Andrea Doria" és 
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„Cajo Dulio" 22.000 tonna, az 1915. 
évre felépült, „Crizto oro-Colombo", 
„Francesco Morosini" „Caralliolo" és 
Marcantonio Colonna" óriás csatahajók-
kal (31.400 tonna) együtt újra vissza-
állította az egyensúlyt az aegei tengeri 
és adriai körzetben — tekintetbe véve az 
osztrák-magyar flotta segítő akcióját is 
— az olasz hajók mellett (előbbeni 
politikai álláspont). 

Természetesen a nagy csatahajók 
mellett a vértes cirkálók csoportja is 
erősebb fejlődésnek indult, illetőleg, 
gépezetjavítással régebbi modellű ki-
sebb csatahajók kerültek ebbe a soro-
zatba, új ágyúkkal szerelve, mint az 
1908-ban épült „San Giorgio", „San 
Marco" „Amalfi" és „Pisa", amelyek-
hez hozzászámíthatjuk a most felszere-
lés alatt álló „Basilicata" és „Campá-
nia" védett cirkálókat, amelyek az 
olasz flotta legkitűnőbb kisebb hajói 
közé tartoznak (2600 tonna 16 tg. m.) 

A torpedórombolók régi számát 18 
új hajó egészíti ki 32 tengeri mérföld 
sebességgel és hajónkint 3 darab 12 cm., 
6 darab 8 cm ágyúval és 12 gépfegy-
verrel. 

A torpedó-flotilla is erős számbeli 
növekedést mutathat ki az utolsó há-
rom év alatt és ma 70 darab áll Olasz-
ország rendelkezésére, 20 darab tenger-
alattjáróval egyetemben. 

Az olasz flotta ma számszerint áll: 
14 darab I. oszt. nagy csatahajóból, 

összesen 226.400 tonna vízkiszorító 
képességgel, 80—84 nehéz ágyúval. 

8 darab páncélos cirkálóból-. 96 darab 
ágyúval. 

7 darab védett cirkálóból: 59 darab 
ágyúval. 

40 torpedórombolóból. 
70 torpedónaszádból. 
20 tengeralattjáróból és a flottához tar-

tozó mintegy 26 darab kisegítő hajóból. 

Olaszország ma elég erős flottával 
bír, egy védelmiharcra alapított tengeri 
háború esetére, bár tengerész anyaga 
meg nem közelítheti minőség tekintetében 
a kisebb — de jobb — osztrák-magyar 
tengerészet emberanyagát, arról nem is 
szólva, hogy amint azt a most folyó 
háború is számtalan példával igazolta, 
a leghatalmasabb flotta sem bír eredményt 
felmutatni, esetleg a háborúra döntő be-
folyást gyakorolni, a kellő, hatalmas, le-
győzhetetlen szárazföldi hadsereg nélkül. 

F-S. 
A tengeralattjárók és a mai ten-

geri háború. A tengeri hadviselés a 
mostani háborúban a meglepetések 
egész sorozatával szolgált az ellensé-
geinknek és úgy a német flotta, mint 
a mi kis flottánk is a háború tizedik 
hónapjában is nemcsak hogy győzel-
mesen, támadóan lép fel, hanem egy-
részt a brit hajóhadnak és kereske-
delmi hajóparknak, másrészt az Adrián 
cirkáló francia flottának okozva jó-
formán megsemmisítő hatású károkat, 
réme lett az entent hatalmak tengeré-
szetének. 

Különösen a német flotta ! Amit az 
angolok csak „értéktelen parádé hajó-
rajnak" neveztek el az első hetekben, 
olyan erőteljes akcióval kezdte meg 
működését közvetlen az angol partok 
keleti és nyugati részén, hogy alapo-
san megtépázta a „győzhetetlen flotta" 
és a „brit tengeri nagyhatalom" nim-
buszát. 

A németek eddig is különleges érté-
ket tulajdonítottak flottájuk két látszó-
lag gyönge csoportjának: a kis nyilt 
tengeri cirkálóknak és a tengeralattjáró-
naszádoknak. 

A kis nyílttengeri cirkálók óriási 
precizitással és tőlük nem várt kitűnő 
alkalmazkodó képességgel oldották 
meg a rájuk bízott feladatot. 
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Jelentékeny sebességök, nagy cselek-
vési körzetet biztosító mozgékonysá-
guk, a dróttalan távíróállomás a fedél-
zeten, lehetővé tették, hogy váratlanul 
jelenjenek meg a különféle ellenséges 
pozíciók előtt és pusztulást, romlást 
hagyjanak maguk után. 

Felszerelésük lehetővé teszi, hogy 
sikerrel vadásszanak a blokádot áttörő 
kereskedelmi hajók és gyöngén fegy-
verzett municiószállító gőzösök után ; 
különösen mióta egy vagy két torpedó-
vető van a fedélzeten, hatalmasan 
megkönnyítve és meggyors'tva a na-
gyobb óceánjárók elsülyesztésére irá-
nyuló akcióját. 

Még nagyobb sikerrel feleltek meg a 
várakozásnak a német tengeralattjáró-
naszádok, melyeknek működése min-
den eddigi képzeletet felülmúlt. A 
békeidőkben, bár voltak egyes nagyobb 
próbateljesítmények, egyáltalán nem 
sok értéket tulajdonítottak a csak 
„partvédelem szempontjából" fontos-
nak tartott tengeralattjárók működésé-
nek és nem sok reményt fűztek az 
alkalmaztatásukhoz. 

Ezt a véleményt igazolni látszott az 
a sok halálosvégű és mindég előre-
láthatatlan hibák előállásából eredő 
szerencsétlenség, ami a francia és an-
gol tengerészetben előfordult és csak 
növelte a bizalmatlanságot a tenger-
alattjárók iránt. 

Csak Németország ismerte fel teljes 
fontosságában a tengeralattjárók érté-
két és szívós kitartással, nem lankadó 
szorgalommal megbízható hajótípust 
szerkesztett és a vízalattjáró flottájá-
val a legmesszebbmenő teljesítményekre 
is vállalkozva, begyakorolta magát a 
tengeralatt folyó háború minden fázi-
sára, elsősorban a támadó fellépésre. 

Ez a támadó harcmodor a tenger-
alattjárók átalakítását tette természe-

tesen elsősorban szükségessé. A hosz-
szabb, kisegítő állomás nélkül meg-
teendő útra nagyobb mennyiségű hajtó-
anyagot befogadó és a megszaporodó 
támadó felszerelésnek (torpedó) elhelye-
zésére szolgáló kibővitett raktárakra 
és erősebb gépezetre volt elsősorban 
szükség. Ugyancsak új metódus sze-
rint készültek el és igy nagyobb tér-
fogatra alakultak át a mélyebb régióba 
való lesülyedést és emelkedést szol-
gáló szerkezetek. A tengeralattjáró 
hajók legnagyobb része azonkívül a 
torpedóvető-szerkezetek mellé — víz-
feletti fegyverzettel — ágyúval is fel-
szereltetett. 

A torpedó kalibere, tekintettel a 
szakemberek véleményére, nagyobbo-
dott, mivel éppen angol vélemény sze-
rint a kisebb mennyiségű robbanó 
anyagot tartalmazó torpedó még teljes 
találat alkalmával sem képes egy óriás 
csatahajót elpusztítani, csak — „harc-
képtelenné tenni". 

Ennek a felfogásnak azonban a 
„Cressy", „Bulwark,, és az „Audacíous" 
elpusztulása óta kevés híve van Angliá-
ban, mert bebizonyosodott, hogy az 
óriási költséggel épült nagy csatahajó-
kat és hiperdreadnaughtokat, melye-
ken ezer, ezerkétszáz ember is tartóz-
kodik, föltétlenül elpusztíthatja még 
egy kisebbfajta tengeralattjáró is egyet-
len jólirányzott torpedólövéssel. 

Hogy micsoda félelmetes támadó 
szerszám a tengeralattjáró a tenger-
parti blokádharcokban, arra a legkiál-
tóbb bizonyíték az angol kereskedelmi 
hajózás teljes megbénulása és a csata-
hajókkal kísért Lusitániának lémes 
pusztulása az angol irlandi parttól hét 
mértföldnyire, ami a tengeralattjárók 
óriási akcióképességéről, az angolok-
nak fájdalmas bizonyítványt állított ki. 

Bár még nem volt döntő ütközet 
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az ellenséges hajórajok között, ahol az 
eddigiekből következtetve a német 
tengeralattjárókra nagy szerep vár, 
mégis tekintve az óriáshadihajóknak 
úgyszólván védhetetlen pozícióját a 
tengeralattjárókkal szemben körülbelül 
nem tévednek azok, akik az óriáshajó-
kat a modern tengeri harcra alkalmat-
lan konstrukciónak tartják. F—y—L. 

V e l e n c e b o m b á z á s a . Az olasz had-
üzenet után 12 órával — május 24.-én 
hajnalban — repülőgépeink bombákat 
dobtak le Velencében, különösen az 
arzenálra. Ezt azután meg is ismétel-
ték. Ezen bomba-akció alkalmából érde-
kesnek tartjuk közölni az olasz „Lega 
Navale" című szaklap mult évi novem-
ber 15.-i számából a következőket: 
„Október 16. A római osztrák-magyar 
nagykövetség megcáfolja azt az állí-
tást, mintha Montecuccoli tengernagy 
azt a kijelentést tette volna, hogy egy 
olasz-osztrák háború esetén az osztrák 
flotta elpusztítja Velencét. A „Stampa" 
szerint a dolog következőleg történt 
volna: Néhány év előtt az osztrák 
delegáció egy albizottsági ülésén Verze-
nassi görzi olasz képviselő jelenlétében 
beszéltek egy eshetőleges olasz-osztrák 
háborúról, mire Montecuccoli állítólag 
a következőket mondotta: Arra az 
esetre, ha egy olasz-osztrák konfliktus 
kikerülhetetlen lenne, a mi flottánk a 
hadüzenet után azonnal rácsap Velen-
cére, azt bombázni fogja és összerom-
bolja, hogy ezzel megfossza Olaszorszá-
got a hadi operációk egy hatalmas 
bázisától. E szavakra Verzenassi kép-
viselő megütközését fejezvén ki, azt 
kérdezte, hogyan igazolhatná Ausztria 
a polgári világ előtt az Adria királyné-
jának, ennek a művészeti kincsnek az 
elpusztítását. Mire Montecuccoli így 
válaszolt: Ezért a felelősséget az ola-
szoknak kellene viselni: nem kellett 

volna erődítményekkel ellátniok Velen-
cét. Verzenassi azonnal elhagyta az 
ülést, néhány barátja előtt méltatlan-
kodásának szabad folyást engedett, 
akikben a közlés mély benyomást tett. 
A római osztrák-magyar követség ezt 
a második verziót is megcáfolta, ki-
jelentvén, hogy ennek az állításnak a 
hamis voltát eléggé bizonyítja az a 
körülmény, hogy Verzenassi nevű kép-
viselő soha sem is volt. Legyen úgy ; 
— írja a „Lega Navale" — de hogy 
az osztrák haditengerészet parancsnoká-
nak az is terve legyen, hogy kezet emel-
jen Velencére, sokkal figyelemremél-
tóbb, semhogy azt le lehetne tagadni." 

Eddig a „Lega Navale". Az olaszok 
tehát már mult évi októberben kezd-
ték az ördögöt a falra festeni. Monte-
cuccoli talán nem is rosszul jósolt 1 

A német tengeralat t járónaszádok 
h a r c a . Május 18.-án volt egy negyed-
éve, hogy a német flotta megkezdte 
tengeralattjáró naszádjaival a hadiszin-
téren a harcot az ellenséges államok 
hadi- és kereskedelmi hajói ellen. Még 
jól emlékezünk rá, hogyan lekicsinyel-
ték ezt az akciót különösen az angol 
tengerészeti körökben. Ma bizonyára 
más véleményen vannak róla. S meg 
is van rá az okuk, mert ezalatt a három 
hónap alatt a következő hajókat pusz-
tították el a német tengeralattjárók: 

Angol: Tonnatartalom. 

6 hadihajó (5 segédcirkáló, 1 
torpedózúzó) . . . . . . — 56.343 

továbbá három csapatszállító 
gőzös, amelyek ürfogata 
nem volt megállapítható 

110 kereskedelmi gőzös 352.925 
48 halászgőzös . . . . . . . . . 7 .915 
7 vitorlás (11-nek az ürfogata 

nem volt megállapítható) . . . 4 .978 

Angol összesen: 422.161 
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Francia: Tonnatartalom. 
4 gőzös 10.850 
3 halászgőzös (egynek az ür-

fogata nem volt megálla-
pítható) 293 

5 vitorlás 9.483 

Francia összesen: 20.626 

Orosz: 
2 gőzös (egynek az ürfogata 

nem volt megállapítható) . . . 3.102 
1 vitorlás 1.019 

Orosz összesen : 4.121 

Belga : 
1 gőzös ___ . . . . . . 3.501 

Tehát mindössze 189 hajó 449.959 
bruttó regiszter tonnatartalommal. Ez 
három havi eredménynek éppen elég; 
pedig idővel bizonyára kiderül majd, 
hogy mennyivel több kereskedelmi 
hajó lett május 18-ig a német tenger-
alattjárók harci áldozata. — Különben 
már azóta is igen súlyos veszteségeket 
okoztak a fürge és a vakmerőségig 
bátor német tengeralattjárók az angol 
flottának. Május 28-ig elsülyesztették 
a Dardanelláknál a 13.500 tonnás 
„Goliaih", a 12.000 tonnás „Iriumph" 
s a 15.510 tonnás „Majestic", majd az 
„Agamemnon" nevű csatahajókat. Feb-
ruár 18.-ika óta tehát több mint 110.000 
tonna vízkiszorítású angol hadihajót 
küldtek a német tengeralattjárók a ten-
ger fenekére s habár ez csak 4 száza-
léka a mintegy két és fél millió tonna 
vízkiszorítású angol flottának, mind-
amellett igen érzékeny veszteség ez is, 
különösen a flotta presztízse szempont-
jából, melyet ugyancsak megtépáztak a 
fürge és harcias német tengeralattjárók, 
míg az angol flotta több mint 80 
tengeralattjárója óvatosan és gyáván 
meghúzódik a kikötőkben. 

A legújabb német hajóágyúk. 
Általános meglepetést keltett a német 

főhadiszállás Dürnkirchen bombázásá-
ról szóló jelentése. Találgatták, vájjon 
honnan bombázhatják Dürnkirchent a 
németek, mivel frontjuk sokkal távo-
labb volt a várostól, mint az eddig 
ismert ágyúk lőképessége terjed. Végre 
a franciák megállapították, hogy való-
színűleg 38 cm-es hajóágyúkkal bom-
bázzák. Megállapításuk helyes volt, 
mivel a legújabb német sorhajók 
(Kaiser Fridrich III. és Wörth) egyen-
ként 8 drb. 38 cm-es hajóágyúkkal 
vannak felszerelve, amelyeket azonban 
most szárazföldön használnak fel. Ezen 
óriás ágyúk lövedékeinek súlya 15 
métermázsa és kezdősebességük 900 
m másodpercenként. A löveg hossza 
1 és fél m, a kiröpítéshez szükséges 
lőpor 279 kg és hordképességük 3 0 — 4 0 
km. Az ágyúcső több mint 20 m hosszú 
és teljes súlya 180 .000 kg. Egy-egy 
lövés leadásánál a felhasznált puskapor 
által végzett munka 31.000 m tonna. 
Egy, az ágyúhoz közel levő 130 cm 
vastag acél páncéllapot képes a löveg 
keresztülütni. Egy-egy löveg hatása, az 
eddig ismert ágyúk lövegeinek hatását 
nagyban felülmúlja. Elképzelhetjük, 
hogy milyen pusztítást vittek ezek végbe 
Dürnkirchenben. Brunner Vilmos. 

Elfogtunk hét montenegrói vitor-
l á s t . Az U. 12 tengeralattjáró naszá-
dunk május második felében földerítő 
úton volt az adriai tengeren s útköz-
ben az őrt álló tiszt hét montenegrói 
vitorlás hajót vett észre. Lerch Egon sor-
hajóhadnagy, a tengeralattjáró parancs-
noka megállásra szólította föl a vitor-
lásokat, átkutatta azokat és miután 
megállapította, hogy rakományuk hadi 
dugárú, mind a hét vitorlást vontató-
kötélre vette és különböző nehézségek 
leküzdése után valamennyit bevontatta 
egyik kikötőnkbe. A vitorlások rako-
mányát itt partra tették, a hajók legény-



2 2 0 k i s e b b k ö z l e m é n y e k . 

ségét pedig, amely legnagyobbrészt szerzett új területéről való, hadifoglyok-
Montenegrónak a balkán háborúban nak deklarálták. 

EGYESÜLETI ÜGYEK. 

K i t ü n t e t é s e k . Egyesületünk több ki-
váló vezető tagja a legutóbbi időben 
igen megtisztelő magas kitüntetésben 
részesült, melyeket mi is a legnagyobb 
örömmel regisztrálunk. így nevezete-
sen hadiflottánk legutóbbi újabb fényes 
haditette alkalmából Őfelsége a ki-
rály a következő kéziratot intézte 
Haus Antal tengernagyhoz, haditenge-
részetünk kiváló parancsnokához, egye-
sületünk sokérdemű tiszteleti tagjához: 

Kedves Haus tengernagy ! Érdemes, 
tettre vágyó szellemének megfelelő, 
derék haditengerészetemet fejlesztő mű-
ködésének újabb elismeréseként a hadi-
ékítményes katonai érdemkereszt első 
osztályát adományozom Önnek. Bécs, 
1915 május 3. Ferenc József s. k. 

Továbbá ugyancsak Őfelsége a ki-
rály dr. Entz Géza magyar királyi ud-
vari tanácsos, budapesti tudomány-
egyetemi nyilvános rendes tanárnak, 
egyesületünk állattani szakosztálya 
nagyérdemű elnökének és törvényes 
utódainak nyugalomba vonulása alkal-
mából, a tudomány és a főiskolai okta-
tás terén szerzett érdemei elismeréseül, 
a magyar nemességet „Mezőkomáromi" 
előnévvel, dr. Csánky Dezső miniszteri 
osztálytanácsosi cimmel és jelleggel fel-
ruházott országos főlevéltárnoknak, 
egyesületünk történelmi szakosztálya 
elnökének, a hírneves történettudósnak a 
miniszteri tanácsosi címet adományozta. 

Két tudós-testület részéről jött ki-
tüntetésről kell ezzel kapcsolatban 
megemlékeznünk. Az egyik a ragyogó 
tollú költőt, az élő legnagyobb magyar 
publicistát Rákosi Jenőt, egyesületünk 
tiszteleti tagját érte, akinek a Magyar 

Tudományos Akadémia a Bródy-jutal-
mat ítélte oda, a másik dr. Kövesligethy 
Radó, a tudós egyetemi tanárt, egyesü-
letünk tengerkutató-bizottságának nagy-
érdemű elnökét érte, akit az 1671-ben 
alapított acirealei (Catania tartomány) 
„Accademia di Scienze, Lettere ed 
Arti", amely az „Accademia degli ze-
lanti e padri dello studio" ósdi címet 
is viseli, március 13,-i ülésében tiszte-
leti tagjává választotta. Amidőn ezen 
magas kitüntetések felett érzett őszinte 
örömünknek adunk kifejezést, a leg-
melegebben üdvözöljük köztiszteletnek 
és szeretetnek örvendő jeles tagtársain-
kat a hazafias, nemes munkával oly 
sokszorosan kiérdemelt elismerés ezen 
kitüntető megnyilvánulása alkalmából. 

A Magyar Adria Egyesület igaz-
g a t ó t a n á c s a 1915 április 17.-én az 
egyesület helyiségében ülést tartott, 
amelyen Gonda Béla elnök elnöklete 
alatt jelenvoltak: id. dr. Entz Géza, 
ifj. dr. Entz Géza, dr. Filarszky Nán-
dor, dr. Harmos Eleonóra, dr. Horváth 
Géza, dr. Kövesligethy Radó, dr. Koch 
Nándor, dr. Kümmerle Jenő Béla, 
Leidenfrost Gyula, dr. Maucha Rezső, 
dr. Prinz Gyula, dr. Réthly Antal, dr. 
Szabó László és dr. Halász József — 
mint jegyzőkönyvvezető. 

Az elnöki előterjesztések során elnök 
bejelenti, hogy az egyesületbe pártfogó 
tag minőségben elsőnek herceg Ester-
házy Miklós lépett be. Az igazgató-
tanács örömmel üdvözli a kulturális 
célokra — mint ismeretes — bőkezűen 
áldozó hercegnek pártfogó taggá való 
belépését, mely az egyesületnek is 
kiváló díszéül szolgál. 
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A könyvadomónyok tekintélyes és 
értékes sorozatának bejelentése után 
elnök előterjeszti, hogy a cs. és kir. 
hadügyminisztérium Tengerészeti szak-
osztálya, méltányolva egyesületünk kul-
turális, hazafias és a haditengerészetet 
népszerűen ismertető tevékenységét, a 
folyó évben 1000 korona segélyben 
részesítette egyesületünket. — Haus 
admirális Őexcellenciája, aki mindig a 
legmelegebb rokonszenvvel karolta fel 
egyesületünk ügyét, jóakaratának ezen 
újabb tanujelével ismét elismerte egye-
sületünk törekvéseinek kiváló fontos-
ságát és segédkezet nyújtott a mostani 
nehéz időkben akkor, amikor az előbb 
bár kis mértékben élvezett állami segély 
is elapadt számunkra. 

Elnök bejelenti, hogy a tengerkutató 
expedíciók eredményeinek tudományos 
feldolgozása jelentékenyen előrehaladt 
s több értékes dolgozat vár kiadásra. 
A tengerkutató-bizottság javaslatára az 
igazgató-tanács elhatározza az első két 
Adria-expedíció tudományos eredmé-
nyeinek magyar és valamely nemzet-
közi nyelven való kiadását s felhatal-
mazza az elnökséget, hogy evégből a 
szükséges intézkedéseket belátása sze-
rint tegye meg. 

Az elnök javasolja továbbá a ten-
gerre vonatkozó s azzal kapcsolatos 
ismeretek terjesztésére népszerű kis 
füzetek kiadását, melyek igen olcsón 
(kb. 50 fillérjével) árusítva, nagy tö-
megben lennének elhelyezhetők s igen 
nagy kulturális szolgálatot tennének. 
Dr. Szabó László hozzászólása után az 
igazgató-tanács egyhangú lelkesedéssel 
teszi magáévá a kitűnő eszmét és fel-
kéri, illetve felhatalmazza az elnököt 
annak megvalósítására s a füzetek 
szerkesztésére. 

A Tengerkutató-bizot tság ülése. 
AMagyar Adria-Egyesület Tengerkutató-

bizottsága a háború dacára is élénk 
tevékenységet fejt ki. A bizottság 
április hó 17-én tartott ülést, amelyen 
a kiadványok ügyét tárgyalták meg. 
Az ülésen dr. Kövesligethy Radó a 
bizottság elnöke vezette a tanácskozá-
sokat. Jelen voltak : id. dr. Entz Géza, 
ifj. dr. Entz Géza, dr. Filarszky Nándor, 
Gonda Béla, dr. Harmos Eleonora, 
dr. Horváth Géza, dr. Koch Nándor, 
dr. Kümmerle Jenő Béla, dr. Lehotay 
Mária, Leidenfrost Gyula, dr. Maucha 
Rezső, dr. Moesz Gusztáv, dr. Prinz 
Gyula, dr. Réthly Antal, dr. Szüts 
Andor, dr. Vadász Elemér. 

Az ülést dr. Kövesligethy Radó elnök 
rövid bevezetése nyitotta meg, amely-
ben a magyar tengerkutatás jelenlegi 
stádiumát ismertette s az expedíciók 
anyagának feldolgozásáról tett jelen-
tést. Gonda Béla az elnöki megnyitó 
után meleg szavakkal tolmácsolta az 
elnöknek a bizottság gratulációját abból 
az alkalomból, hogy a katániai aka-
démia tagjává választotta. Leidenfrost 
indítványára elhatározza a bizottság, 
hogy dr. Brückner Eduárd bécsi egye-
temi tanárnak, az osztrák Adria-Egye-
sület alelnökének az osztrák földrajzi-
társaság elnökévé történt megválasztása 
alkalmából szerencsekivánatait fejezi ki. 

Ezután Leidenfrost Gyula, a bizottság 
előadója tett jelentést. A háború a 
a bizottság munkatársainak egy részét 
is a harctérre szólította ugyan, minda-
mellett az expedíciókon gyűjtött anyag 
feldolgozása szorgalmasan folyik, dr. 
Szüts Andor a harctérről sebesülten 
visszaérkezve, szabadságidejét a Nemzeti 
Múzeumban a plankton feldolgozására 
szenteli. Az első és második magyar 
Adria-expedíció planktonleltárát már 
el is készítette, s az eredményekről 
a Kir. Magy. Természettudományi Tár-
sulat állattani szakosztályában tartott 
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előadást. A munka közvetlen a meg-
jelenés előtt áll. (Azóta meg is jelent.) 
Hasonlóképp elkészült a tizlábú rákok 
feldolgozásával, s ezt a munkáját 
ugyancsak az állattani szakosztályban 
mutatta be. Jelenleg a trawl-anyag 
szétválogatásával és a felszíni plankton 
leltárának összeállításával foglalkozik, 
miután a Schizopoda rákokat fogja 
feldolgozni, dr. Pell Mariska tanárnő 
a Nemzeti Múzeum állattárában az 
expedíciókon gyűjtött Hydroidákat 
tanulmányozza s e célra a székesfőváros 
tanácsától az egyesület kérésére a tanév 
végéig szabadságot kapott. Leidenfrost 
Gyula a mély tengeri halakat dolgozza 
fel s ezek mellett az Adria faunájára 
újnak bizonyult Echinodermatákat is 
tanulmányozza. 

Az első út meteorológiai megfigyelé-
seit dr. Réthly Antal dolgozta fel s 
munkáját még július havában beadta. 
A közbejött háború miatt értekezése 
csak most jelenhetik meg. A második 
expedíció meteorológiai észleléseinek 
feldolgozása Marczel György részéről 
most van folyamatban s remélhetőleg 
ez is rövidesen elkészül. 

A hydrographiai adatokat dr. Koch 
Nándor és dr. Maucha Rezső dolgozzák 
fel s erről szóló értekezésük rövidesen 
megjelenik. A hydrographiai munkálato-
kat igen megnehezítette, hogy az első 
úton a sótartalomra vonatkozó vizsgála-
tokat, miután a műszerek nem érkez-
tek meg kellő időre, a Mohs-féle mód-
szerrel végezték s azért az adatokat 
a Knudsen-módszerre kell átszámítani 
és hogy az elemzéseket végző szak-
ember bevonúlt. Dr. Maucha Rezső a 
második expedíción gyűjtött vízminták 
teljes elemzésével már elkészült s 
erről szóló terjedelmes értekezését a 
bizottság elnöke Kövesligethy professzor 
az Akadémiában mutatja be. 

Dr. Filarszky Nándor muzeumi osztály -
igazgató, az egyesület növénytani szak-
osztályának elnöke bejelenti, hogy a 
második expedíción gyűjtött algákat 
ő dolgozza fel, az anyag bőségére 
való tekintettel azonban ez a munka 
még hosszabb időt fog igénybe venni. 
Nagy elismeréssel szól dr. Kümmerle 
Béla munkájáról, aki a második úton 
rendkívüli szorgalommal és szakérte-
lemmel rengeteg anyagot gyűjtött és 
preparált. 

A jelentéseket a bizottság nagy öröm-
mel vette tudomásul s ezután áttért 
a kiadványok ügyének tárgyalására. 
Az egyesület által megindított tenger-
kutatás eredményei, a bizottság meg-
állapodása szerint, A Magyar Tenger-
kutató Bizottság Közleményei cím alatt 
időhöz nem kötött füzetekben magyarul 
és valamely tetszésszerinti világnyelven 
jelennek meg. \z új folyóirat magyar 
címe alá latin nyelven jön a felirat. 
A szerzők harminc különlenyomatot 
kapnak. A kiadási költségek fedezésére 
a bizottság az egyesület igazgató taná-
csának tesz előterjesztést. 

A „Magyar Adria Egyesület" 
tengerkutató-bizot tságának ülései. 
Egyesületünk tengerkutató-bizottsága 
folyó évi március hó 27.-én és május 
hó 1.-én dr. Kövesligethy Radó egye-
temi tanár úr, bizottsági elnök vezetésé-
vel tartott ülésein Winkler Lajos egye-
temi tanár úr volt szíves a tengervíz 
chémiai vizsgálatára kidolgozott tölt 
módszerét ismertetni. A március hó 
27.-i ülésen a tengervíz bromid ión 
tartalmáról értekezett s a bromid ión-
nak chlosid ión jelenlétében való meg-
határozására szolgáló legújabb mód-
szerét mutatta be. E módszer lényege 
abban áll, hogy a mangani sók savanyú 
köregben és bromidok jelenlétében 
mangano sokká redukálódnak, miköz-
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ben a bromidok brómtartalma quanti-
tative fölszabadul. Ha az így fölszaba-
dult brómot széntebrachlosiddal kivon-
juk a vizes oldatból, amit választótöl-
csérben könnyen meg is tehetünk s 
azt káliumjodiddal hozzuk össze, a 
bróm mennyiségét a vele egyenértékű 
jód titrimétriás meghatározása útján 
megállapíthatjuk. A módszer kivitelé-
nél még egyes fogásokat és korrekt iá-
kat is kell alkalmazni, hogy pontos 
eredményeket érhessünk el, amelyek 
ismertetésére azonban e helyütt nem 
térhetünk ki. A módszert tengervízen 
is kipróbálta Vfrinkler professzor és azt 
találta, hogy az összes halogénekkel 
egyenértékű klór mennyiségéből a bro-
mid ión mennyisége 10—3 3*424 fak-
torral való szorzás útján számítható ki. 
Ezért azt ajánlja, hogy az esetben, ha 
a tengervíz bróm-tartalmát akarjuk 
meghatározni, legcélszerűbben úgy já-
runk el, hogy a Molsz-féle titrimétriás 
módszerrel meghatározzuk az összes 
halogénekkel egyenértékű chlór mennyi-
ségét és az így nyert számot meg-
szorozzuk a már említett faktorral. 

A tengerkutató-bizottság május hó 
1-én tartott ülésen a tengervíz oxigén 
meghatározásáról tartott előadása kere-
tében Winkler professzor fölhívta a 
tengerkutató-bizottság figyelmét arra a 
körülményre, hogy a tengervíz magas 
magnézium tartalma miatt, jóval több 
30°/o-os nátriumhydroxid oldatot kell 
használni a manganohydroid csapadék 
előállítása végett, mint az az édesvizek 
vizsgálatánál szokásos, mert helyes ered-
mények csak így érhetők el. Vizsgála-
tai szerint, a mintegy 300 cm" tenger-
vizet magába foglaló mintavevőedénybe 
1 cm3 magánochlorid és 4 cm:! nát-
riumhydroid szükséges (mindkettő 
30%-os). Kifejti továbbá, hogy a mai 
tökéletesebb eszközök lehetővé teszik 

azt is, hogy az oxigén meghatározására 
jóval kevesebb (150 cm3) tengervizet 
használjunk mint azelőtt, ami a hajón 
végzendő vizsgálatok szempontjából na-
gyon előnyös, mert kisebb helyen jó-
val több mintavevő üveg helyezhető 
el. Bemutatja legújabban szerkesztett 
mintavevő üvegeit, melyek a régebben 
használt paraffinos elzáró helyett, 
a célszerűbb vízzel való elzárást teszik 
lehetővé azáltal, hogy az üveg nyakára 
fémből készült kupak csavarható, me-
lyet vízzel tölthetünk meg. A minta-
vevő üvegek dugójának leszorítására 
szolgáló rugós zárószerkezet bemuta-
tása után még számos ügyes fogást 
ismertetett, melyek az oxigén-tartalom 
meghatározásának kivitelénél alkalma-
zandók Az előadás legérdekesebb 
része azonban az volt, amelyben elő-
adó a vizben elnyelt gázok meghatáro-
zására szolgáló egyik legújabb mód-
szerét ismertette. Ennek rövid leírását 
a következőkben adjuk : 250—300 cm3 

űrtartalmú üvegbe, melybe előzőleg 
márvány (mészkő), törmeléket helyez-
tünk, tengervizet merítünk. Ha a már-
vány széndioxyd tartalmát híg kénsav-
val kiszabadítjuk, a képződő széndi-
oxyd a tengervízben oldott gázokat 
kiűzi, melyeket a széndioxydnak kálium-
hydroxyddal való elnyeletése után egy 
alkalmas mérőcsőben fogunk föl. Ha 
az oxigéntartalmat akár a Winkler-íé\e 
jodometriás módszerrel, akár lúgos 
nátrium hydrosulfittel való elnyeletés 
után a mérőcsőben észlelhető térfogat 
csökkenésből határozzuk meg a ten-
gervízben oldott nitrogén tartalmát, e 
módszerrel kellő pontossággal és igen 
gyorsan meghatározhatjuk. Az elő-
adás folyamán ilyen meghatározás ki-
vitelre is került. 

A magyar tengerkutató-bizot tság 
k ö z l e m é n y e i címen egyesületünk meg-
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indította tisztán tudományos jellegű 
kiadványait. A közlemények magukban 
foglalják az egyesület által az Adriai 
tenger tanulmányozása céljából rende-
zett expedíciók eredményeinek tudo-
mányos feldolgozását, valamint a ten-
ger fizikai és biológiai viszonyaira 
vonatkozó egyéb önálló tudományos 
dolgozatokat. 

A közlemények időhöz nem kötött 
füzetekben magyar és valamely nem-
zetközi nyelven (angol, francia, német, 
olasz) jelennek meg. 

A közleményeket az egyesület meg-
bízásából Gonda Béla egyesületi elnök 
közreműködésével dr. Kövesligethy Radó 
budapesti egyetemi nyug. r.-tanár, az 
egyesület tengerkutató-bizottságának 
elnöke és Leiden/rost Gyula tanár, az 
egyesület főtitkára, a tengerkutató-
bizottság előadója szerkesztik. 

A közleményekből elsőnek dr. Szüts 
Andor a Magyar Nemzeti Múzeumhoz 
beosztott középiskolai tanár dolgozata 
jelent meg magyar és német nyelven 
„Plankhologesi megfigyelések az I. és II. 
magyar Adria-expedíción" cím alatt. 
A füzet ára 2 korona s megrendelhető 
az egyesület titkári hivatalában. 2 K 
20 fillér beküldése esetén bérmentve 
megküldetik. 

A közleményekből sajtó alatt vannak 
a következő füzetek : 

I. A magyar Adriakutatás. Irta : dr. Kö-
vesligethy Radó és Leidenfrost Gyula. 

II. Meteorológiai megfigyelések az I. ma-
gyar Adria-expedíción. Irta : dr. Réthly 
Antal. 

III. Meteorológiai megfigyelések a II. ma-
gyar Adria-expedíción. Irta: dr. Manzek 
György. 

IV. Hidrográfiai megfigyelések az 1. és 

II. magyar Adria-expedíción. Irta : dr. Koch 
Nándor. 

V. Adatok az Adria hidrográfíájához. 
Irta: dr. Mancha Rezső. 

VII. Tízlábú rákok az I. és II. magyar 
Adria-expedíció gyűjtéséből. Irta : dr. Szüts 
Andor. 

A d o m á n y o k a t engerkuta tó hajó 
kö l t sége ire . (Negyedik kimutatás.) 
Haus Antal tengernagy, teng. parancs-
nok újabb adománya 100 kor., Első 
magyar általános biztosító társaság 
200 kor., Légrády testvérek útján Dort-
sák Gyula (Ungvár) 2 kor. 70 fill., 
Kolozsvári m. kir. tudományegyetem 
mathemat. és természettud. kara 200 
kor., Kolozsvári m. kir. tudományegye-
tem bölcsészeti kara 60 kor., Kir. Jó-
zsef műegyetem tanácsa 50 kor., Kohl 
Medárd püspök 30 kor., Hajdú Tibor 
pannonhalmi főapát 30 kor., dr. Békefi 
Rémig zirci apát 25 kor., dr. Belo-
potocky püspök (Nagyvárad) 10 kor., 
dr. Takács Menyhért prépost (Jászóvár) 
20 kor., dr. Mohi Antal c. püspök 
(Győr) 5 kor., id. dr. Entz Géza (Buda-
pest) 40 kor., ifj. dr. Entz Géza (Buda-
pest, 20 kor., dr. Istvánffy Gyula (Buda-
pest) 20 kor., Sipócz László gyűjt. 
(Budapest) 10 kor., dr. Halász József 
gyűjt. (Budapest) 6 kor., Manchen 
Mariska (Budapest) 5 kor., Jung János 
kanonok (Vác) 5 kor., Junker Ágoston 
(Besztercebánya) 10 kor., Keresk. és 
iparkamara (Kassa) 50 kor., Keresk. 
és iparkamara (Temesvár) 20 kor., dr. 
Lehotay Mária a IV. ker. áll. felsőbb 
leányiskola és főgimnázium gyűjtése 
48 kor. 64 fill., az első, második és 
harmadik kimutatásban foglalt gyűjtés 
eredménye volt 12.432 kor. 20 fill. 
Összesen 13.399 kor. 54 fill. 

Nyomatot t az „Élet" irodalmi és nyomda részvény társ. Budapest, I., Fehérvári-út 15/c. 
Kiad ja a Magyar Adria Egyesület. 
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Elnök : Gonda Béla. — Ale lnökök : Erödy Béla dr., F ejérpatakij 
László dr., Szabó László dr. — Főt i tkár : Leidenfrost Gyula. 

Ti tká rok : Halász József dr., Koch Nándor dr., Réthly 
Antal dr. — Könyvtá rnok: Harmos Eleonora dr. 

Az egyesület közlönye : A TENGER népszerű tengerészeti és 
tudományos képes havi folyóirat. 

át A Magyar Adria Egyesület csatlakozásra, tömörülésre kéri fel mind-
azokat, akik a t enger iránt bármiféle vonatkozásban érdeklődnek, 
át F ő f e l a d a t á t egyrészt a tenger és különösen az A d r i a életvilágának, 
az a d r i a i p a r t v i d é k természeti viszonyainak, történelmi múltjának tanul-
mányozása, másrészt a t enger i ha józás és k e r e s k e d e l e m , valamint a 
t e n g e r i h a l á s z a t hazai és nemzetközi vonatkozású mozgalmainak, a h a d i -
t e n g e r é s z e t terén itthon és a nagyvilágban felmerülő mozzanatoknak 
éber figyelemmel kisérése s a művelt magyar közönségnek mindezekről 
részint felolvasások és népszerű előadások, részint az egyesület közlönye, 
A T e n g e r útján való tájékoztatása. át át át 
át Az egyesület egész működésének vezérelve, hogy a tengert közelebb 
hozza az ország szivéhez s a magyart kivigye a tengerre. át ás át 
át Nagy nemzeti érdekeink fűződnek ahoz, hogy a hadi és kereskedelmi 
tengerészetben, azok intenzív, céltudatos fejlesztésében, a világforgalomban, 
a mi tengerpartunk gazdasági, úgyszintén üdülés céljaira való kihasználá-
sában, az Adria és partvidékeinek tudományos kutatásában minél erő-
teljesebb részt vegyünk. át át £ 
át Ezeket az eszméket propagálni, a magyar társadalmat ezek meg-
valósítására buzdí tani : ime, ez a Magyar Adria Egyesület célja és 
törekvése. Aki ezekben velünk érez, az csatlakozzék hozzánk szel-
lemi és anyagi részvételével. át át át 
át A Magyar Adria Egyesületnek tagja lehet minden magyar honpolgár, 
férfi és nö egyaránt. P á r t f o g ó t a g lehet, aki egyszersmindenkorra legalább 
1000 koronát, a l a p í t ó , aki 300 koronát (üzleti vállalat 500 koronát) fizet. 
A r e n d e s t a g o k évi 12 korona tagsági díjat fizetnek. Ezért megkapják 
az egyesület közlönyét, A T e n g e r cimű népszerű tengerészeti és tudo-
mányos képes havi folyóiratot, használhatják az egyesület könyvtárát, részt 
vehetnek az egyesület felolvasásain és kirándulásain, élvezik az egyesület 
tagjai részére engedélyezett kedvezményeket, igénybe vehetik az egyesület 
tájékoztatását és közbenjárását tengeri kirándulásaik, tengerparti üdülésük, 
hadi és kereskedelmi tengerészeti ügyeikben, tudományos kutatásaikban stb. 
át A tagsági kötelezettség a naptári évvel kezdődik s három évig tart. Jelent-
kezni lehet az egyesület elnökségénél (Budapest, VIII, Múzeum-körút 10). 

Újonnan belépő tagok A TENGER eddig megjelent évfolyamait 
kedvezményes áron rendelhetik meg és pedig az 1911., 1912. és 
1913. évfolyamot kötetenkint (12 korona helyett) 8 koronáért , 
a három köte te t 20 koronáért , az 1914. évfolyamot 10 koronáért . 



ÉRTESÍTÉS. 
A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET 

a tengerre vonatkozó s azzal kapcsolatos ismeretek terjesztésére 

MAGYAR ADRIA KÖNYVTÁR 
cím alatt olcsó népszerű füzeteket indít meg. — Egy-egy füzet 

„A TENGER" fél nagyságában három ívnyi (48 oldal) ter-
jedelmű, a szükséghez mérten képekkel illusztrálva. 

Egy füzet ára 50 fillér, ket tős füze té 1 korona. 

Már folyó évi június 
havában megjelennek 
a köve tkező füze t ek : 

l .és2.füz. A tengeralattjáró hajókról. (64 képpel.) Irta Gonda Béla. 
3. füzet. Magyar Balázs vegliai hadjárata. Irta Dr. Szabó László. 
4. füzet. A Földközi tenger és kijárói. (Képekkel.) (Gibraltar, Suez, Dar-

danellák és Bosporus.) Irta Dr. Cholnoky Jenő. 
5. füzet. Magyarország és a tenger. Irta Dr. Prinz Gyula. 

M u n k á b a n v a n n a k 
a köve tkező füze t ek : 

Az Adria. Térképpel és képekkel. írja Dr. Cholnoky Jenő. 
A mi haditengerészetünk. Története és mai állapota. (Képek-

kel.) írja Gonda Béla. 
Az élet a tengerben. (Képekkel.) írja Dr. Entz Géza. 
Hullámok a tengeren. (Képekkel.) írja Dr. Kövesligethy Radó. 
Magyar uralom az Adrián. írja Dr. Márki Sándor. 
Dalmácia. (Képekkel.) írja Dr. Havass Rezső. 
A tengeralatti aknák és a torpedó. (Képekkel.) 
Nagy tengeri katasztrófák. (Képekkel.) Írja Faltay László. 
A magyar tengermellék üdülőhelyei.(Képekkel.)IrjaDr.Harmos 

Eleonora. 
Fiume és kikötője. (Képekkel.) írja Gonda Béla. 
A sarki tengerek állatvilága. (Képekkel.) írja Dr. Szüts Andor. 
Az Adria halai. (Képekkel.) írja Leidenfrost Gyula. 
A magyar tengeri hajózás. Történeti fejlődése és mai állapota. 

(Képekkel.) írja Gonda Béla. 
Tengeri felfedező utazások. (Képekkel.) írja Dr. Halász Gyula. 
Nagy tengeri csaták. (Képekkel.) írja Gonda Béla. 
A Suez-csatorna. (Képekkel.) írja Gonda Béla. 
A Panama-csatorna. (Képekkel.) írja Gonda Béla. 
A Dardanellák és a Bosporus. (Képekkel.) írja Gonda Béla. 
Tengerész élet. (Képekkel.) írja Faltay László. 

Tisztelettel és bizalommal kérjük az egyesület t. tagjait és 
„A TENGER" t. olvasóit, méltóztassanak a Magyar Adria Könyvtár-ra 
ismerőseik figyelmét felhívni, őket és különösen az ifjúságot a füzetek 
megszerzésére buzdítani. 

Egyesületünk ezekkel a füzetekkel nem kicsinyelhető kulturális 
missziót vél teljesíteni, egészen új irányú ismereteket illesztve be a ma-
gyar közművelődés körébe s közelebb hozva a nemzet lelkéhez a tengert, 
annak csodás világát, mérhetetlen gazdasági és népéleti jelentőségét. 

A füzetek minden könyvkereskedésben kaphatók. De megrendel-
hetők az egyesületben is. Aki legalább öt füze te t egyszerre rendel 
meg, az 2 korona 50 fillér helyet t 2 korona beküldése u tán bér-
mentve kapja meg a füze teke t . 

Nyomatott az „Elet" irodalmi és nyomda részvény-társ. Budapest, I., Fehérvári-ut 15/c. 
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ArNEMZETKÖZI JOG HATÁROZMÁNYAI A TENGER-
ALATTI ÖNMŰKÖDŐ AKNÁKRÓL ÉS A ZÁROLÁS 

(BLOKÁD) JOGÁRÓL. 
Irta RÓNAY JENŐ tengerész-hadbíró. 

Bestimmungen des internationalen Rechtes über die selbsttátige 
Kontakiminen und über das Blokaderecht. 

Az önműködő tengeralatti aknák használatáról háború esetén a II. hágai 
^ békekonferencia hozott határozatokat. Csodálatosképpen nem gondolt 

a folyóvizekbe elhelyezhető aknákra, bár ezek veszedelmességét fokozza 
azon körülmény, hogy a folyó sodrától elszakítva, a folyó lefolyása mentén 
fekvő teljesen semleges államok hajózását veszélyezteti. Példa erre a 
mostani világháború. Az önműködő aknák azonban a kereskedelmi hajó-
zást a tengeri háború esetében teljesen megbénítják, mert a hajózás biz-
tonságát fenyegetik, elsősorban azzal, hogy elhelyezésük nem ismeretes, 
de főképpen azzal, hogy viharok folytán elsodortatva, a háború zónáján 
kívül álló tengeri hajózást is veszélyeztetik. így az orosz-japán háborúban 
és utána az elszabadult vagy az úszóaknák a kelet-ázsiai vizeken több 
hajót a levegőbe repítettek. 

Nem volt ismeretlen már az amerikai polgárháborúban sem a robbanó 
anyagoknak használata a kikötők védelmére, de csak az 1904. évi orosz-
japán háborúval jutottak az aknák elsőrangú fontosságra. Az aknáknak 
különböző faja ismeretes. A villamos aknák, amelyek villamáram segít-
ségével lesznek felrobbantva, ezek egyszerű érintésre ártalmatlanok. Az 
automatikus aknák, amelyek heves összeütközés folytán felrobbannak, 
többnyire le vannak horgonyozva és minden hajót légberöpítenek, amelyek 
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a veszélyeztetett helyen haladni akarnak. Ezek az aknák elszabadulhatnak 
horgonyaiktól s így a víztől hajtva önkényes irányt vesznek s veszélyez-
tetik a kereskedelmet semleges vizekben is. De nem szükséges ez ön-
működő aknáknak lehorgonyozása sem, mert ezeket a hajókról minden 
további nélkül a tengerbe lehet sülyeszteni s így veszélyességük azonos 
az úszóaknáékkal (Treibmine). Épp ily veszélyesek azok a torpedók a 
hajózásra, amelyek naszádokból, cirkálókból, hadihajókból lanszírozva célt 
tévesztenek s azután mint úszó robbanó lövegek tévelyegnek a tengereken. 

A hágai békekonferencia azután foglalkozott e kérdéssel. Döntései 
csakis ideális értékűek, mert cikkei tág teret nyitnak a visszaéléseknek s 
azonkívül sem adnak mindenképpen kötelező határozott szabályokat. 1912 
december 20.-án a hágai konferencia határozatait megerősítették, de 
Franciaország és Oroszország nem kötötte magát a 2.-ik cikk határoza-
tához, Anglia pedig a következőket nyilvánította ki : 

„Aláírásukkal határozottan kijelentik az angol meghatalmazottak azt 
az egyszerű tényt, hogyha a konvenció ezt, vagy azt a cselekményt, vagy 
ezt vagy azt az eljárást nem tiltja, nem úgy vélelmezendő, mintha az 
angol kormány feladná abbeli jogát, hogy az ily cselekmények vagy el-
járások jogossága ellen ne tiltakozhasson." E homályos záradék mutatja, 
hogy a felek komolyan egyáltalán nem gondoltak arra, hogy magukat 
bárminő határozatokkal megkössék. 

A hágai konferencia megtiltja első cikkében nem horgonyzott ön-
működő aknák elhelyezését, hacsak szerkezetük nem olyan, hogy egy óra 
multán, amikor az elhelyező felügyeletét arra feladta, azok önmaguktól 
nem lesznek ártalmatlanok. (Ilyen aknáik lennének az olaszoknak.) Meg-
tiltja a lehorgonyzott önműködő aknák elhelyezését is, amelyek nem lesz-
nek akkor ártalmatlanok, ha a horgonyról elszabadulnak; valamint tilos 
oly torpedókat alkalmazni, amelyek nem válnak ártalmatlanná, ha céljukat 
tévesztették. Nem kell külön megemlítenem, hogy ezek a határozmányok 
ezideig teljesen illuzóriusak. 

Megtiltja az egyezmény az ellenség partjai, kikötői előtt az önműködő 
aknák elhelyezését csak azon célból, hogy a kereskedelmét megbénítsuk. 

A 3.-ik cikk a lehorgonyzott, önműködő aknák használatakor azon 
elővigyázati szabályok betartását rendeli el, melyek a békés hajózást 
lehetővé teszik. A hadviselő felek kötelesek arról is gondoskodni, hogy 
az aknák bizonyos idő multán ártalmatlanok legyenek és ha a felügyelet 
felettük megszűnik, amint a katonai szempontok engedik, diplomáciai 
uton azonnal a hajózásnak tudomására hozassanak. 

Megengedi a hágai egyezmény semleges hatalmaknak is, hogy partjai 
előtt önműködő aknákat helyezzen el, de a fenti szabályokat azoknak is 
be kell tartaniok. A semleges hatalom azonban e veszélyes helyeket a 
hajózás akadálytalan biztosítása céljából haladéktalanul diplomáciai uton 
tudtul adja a többi hatalmaknak. (Történt ez egy hóval ezelőtt Olaszország 
részéről.) 

A háború befejeztekor minden hatalom arra törekszik, hogy az ő 
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partjain elhelyezett aknákat eltávolítsa. Hatalmak, amelyeknek nincsenek 
meg az egyezményben megkívánt tökéletességű aknáik, kötelesek aknáik 
anyagát mielőbb megváltoztatni s így a jelzett cikkek határozmányainak 
megfelelni. 

Ez az utolsó passzus beismeri, hogy vannak olyan aknák, amelyek 
veszélyessége imminens, de mely hatalmak vannak ilyeneknek birtokában, 
azt nem tudja. Az időpontot sem köti ki, mikor kellene e veszélyes akná-
kat kicserélni s így a hatalmak a hágai békekonferencia határozmányait 
teljesen önkényesen kezelhetik. 

1908 március havában az angol kormány meghívást intézett a keres-
kedelmi és a tengeri államokhoz, hogy egy esetleges tengeri háború ece-
tében a tengerhadjog normáit megalapozhassa. Meghívást kaptak Magyar-
ország-Ausztria, Németország, az Egyesült-Államok, Franciaország, Spanyol-
ország, Olaszország, Japán, Németalföld és Oroszország. A konferencia 
1908 december 4.-én Londonban ült össz: és rövid megszakítással 1909 
február 26-ig ülésezett. Majdnem az összes tervezetre megegyezésre jutottak, 
így szabályozták a hadizárolás jogát (blokádjog), a kereskedelmi hajók 
útfolytonossági kérdését (voyage continu), a hadizsákmányjogot, a sem-
legesség megsértésének kérdését (assistence hostile) a semleges dugárú 
megsemmisítését, a hadilobogó változtatását háború esetében, a hajók és 
árúk ellenséges voltának kérdését, a semleges hajók kíséretét, a kutatás 
elleni tiltakozást és a kártérítés kérdését jogtalan elkobzás esetében. E 
kérdések megoldásával nemzetközi jog fontos tételei kodifikáltattak s úgy 
tetszett, hogy egy tengeri háború esetében sikerült a jogbiztonságot a 
hadban álló államok közt fenntartani. E deklarációkat a delegátusok nagy 
része alá is írta. 

A zárolás (blokád) jogáról a londoni konferencia a következőképpen 
intézkedik. 

A hadizárolás az ellenséges vagy az ellenségtől megszállt kikötőkre 
és partokra van korlátozva. A zárolás joga mindennek dacára a semle-
gesek ellen irányul, mert a hadviselő fél az ellenség partjait, kikötőjét 
minden összeköttetéstől elzárhatja. Következménye ez a kiéheztetés princí-
piumának, amellyel különösen a polgári elemet a külvilágtól elzárván, 
kényszeríti a béke megkötésére, mint ezt Génua ostrománál látjuk, ahol 
a blokád a polgári lakosságot és a hadifoglyokat sújtotta legelőbb. De 
nem kell oly messzire elkalandoznunk. Ugyanezen célt követi Anglia a 
jelen háborúban is Magyarország-Ausztria és Németország kiéheztetésével. 

A hadizárolás azonban csak akkor jogszerű, ha tényleges, vagyis ha 
a hatalom képes az ellenséges partokhoz a hozzáférhetést megakadályozni. 
Tehát egyik feltétel annak effektivítása, vagyis oly nagy tengeri haderő 
álljon rendelkezésre, hogy a semlegesek minden kísérletét a partokhoz 
jutni meghiúsíthassa. Mert az minden vitán felüli, hogy az ellenséges 
hajókat úgyis megsemmisíti. 

Sir Edvárd Grey az angol delegátusokhoz intézett instrukcióiból ki-
vehetjük, hogy Anglia a hadizárolást offenzív fegyvernek tartotta, attól 
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óriási eredményt várt. A következmények nem csaltak. Anglia elsősorban 
a blokádot alkalmazta. A hadihajók tökéletessége ma képessé tesz egy 
elsőrangú tengeri hatalmat arra, hogy óriási területet blokirozhasson s 
Slade admirális terve, hogy nagy távolságban fekvő cirkálók egy vonalt 
alkotván a zárolt terület körül, képtelenné teszik a zárolás megtörését, 
Starke német kapitány ellenvetésére talált, mert az viszont követelte, hogy 
ne minden hadihajónak adassék meg a jog, hogy kereskedelmi hajókat 
elkobozhasson. így merült fel a zárolási radius kérdése s egyes hatalmak 
azon kívánságukat fejezték ki, hogy a zároló hadihajók 1000 tengeri-
mérföld területen belül tartózkodjanak. 

A zárolás nincs feladva, ha a zároló hadfelek kedvezőtlen időjárás 
következtében időközönként elhagyják az ellenséges partokat. Megköveteli 
a londoni konferencia 4-ik cikke, hogy a blokád pártatlan legyen. Minden-
esetre a blokád csak akkor jogos, 1. ha a kijelentésben benn foglaltatik 
a zárolás kezdete, 2. a zárolt partvidék határai és 3. megjelölve az idő-
pont, amelyben a semleges hajók elhagyhatják a kikötőket. Az első két 
pont megtartása kötelező. A blokádot bejelentik a semleges hatalmaknak 
és a helyi hatóságoknak. A zárolás megszűnte szintén nyilvánosságra 
hozandó. Ha semleges hajó zárolt kikötőhöz közeledik s a zárolásról nem 
tud, egy tiszt útján a blokádról értesítendő. E tudomásrahozatal a hajó-
naplóban feltüntetendő. Semleges hajók elkobzása zárolás megsértése miatt, 
csakis a blokád határai között történhetik. A zároló hatalmak nem aka-
dályozhatják a szabad áthajózást semleges kikötőkhöz vagy partokhoz. 
Nem szabad semleges hajót feltartóztatni, ha az nem zárolt kikötő felé 
tart, bár később más rendeltetése van is. 

A 20-ik cikk szerint az a hajó, mely a zárolás megsértésével zárolt 
kikötőt elhagyni, vagy felkeresni akar, elkobzásnak van kitéve. Zárolás 
megsértésen tettenért hajó és rakománya elkobozható; ha azonban a 
rakományosnak nem volt a feladáskor a zárolásról tudomása, a rakományt 
ki kell adni. 

Az angol delegátusok Sir Edvárd Grey diadalát látták abban, hogy 
indítványaihoz a többi delegátusok hozzájárultak. Számításba vették ugyan 
az úszóaknák, a torpedók okozta veszedelmet, de csodálatosképpen figyel-
men kívül maradt a sokkal eminensebb veszedelem, a tengeralattjáróhajók 
okozta kár. Az angol delegátusok nem gondoltak akkor még arra, hogy 
Anglia tengeri hatalmával szembe lehetne szállani, mert hatalma a tengeren 
mindenképpen lesújtó. Mindazonáltal megtörtént, hogy Németország 
1915 február 18.-ával viszont Angliát helyezte zárolás alá. Hogy ez nem 
volt puszta fenyegetés, mint sokan hitték és eredménytelen erőlködés, 
mutatja az elsülyesztett Lusitania, amely még azon feltevéseket is halomra 
döntötte, hogy a tengeralattjáróhajók a nagy sebességű kereskedelmi 
hajókra ártalmatlanok. 

Sir Edvárd Grey 1908 december elsején az angol delegátusokhoz 
adott instrukciójában kijelenti, hogy Anglia függése a tengeri egyed-
uralomtól kötelességévé teszi a kormánynak a zárolási jogot, mint támadó 
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fegyvert biztossága érdekében érintetlenül fenntartani, mert ez képessé 
teszi a tengeri egyeduralmat gyakorló népet az ellenség partjait hatásosan 
blokirozni. 

Tény, hogy eleddig a blokád Anglia kezében hatásos fegyvernek 
bizonyult (Riviéra blokádja a napoleoni háborúkban, később a délamerikai 
kikötők blokirozása a polgárháborúban). Azonban Anglia delegátusai nem 
gondoltak a londoni konferencia alkalmából arra, hogy ha Anglia ered-
ményesen akar ellenfelével megküzdeni, akkor világháborút kell indítania. 
A delegátusok bizonyosan nem, mert különben a konferencia határoz-
mányai kétes értékűek lettek volna, ha Anglia egyedül áll hadviselőként 
Németországgal szemben. De vájjon Sir Edvárd Grey nem látta-e már a 
jövőt ? Mert Anglia győzelmével csak úgy számolhatott, ha küzdelmébe 
Németország ellen az egész világot belerántja s ezt mint jelenleg látjuk, 
meg is cselekedte, sőt azon van, hogy távoli világrészeket is belevonjon 
a világháborúba. Minő agyaglábakon áll az angol uralom, hogy hatalmak 
egész csoportját mozgósítja érdekében s mikor látja, hogy a központi 
hatalmakkal igy sem bánhatik el, elvonta egykori szövetségesünket, Olasz-
országot is. Régi kalmár szellem ! Számol a mások szűk látókörével, szen-
vedélyével, de csak önzőn, hogy mint győztes, egyedül ő kerüljön ki 
sértetlenül a nagy világégésből. 



AZ ADRIA SZIGETEINEK ÉS KELETI PARTJÁNAK 
TÖRTÉNETI HELYNEVEI. 

Irta DR. SZABÓ LÁSZLÓ. 

(Foly ta tás ) 

Die geschichtlichen Ortsnamen der lnsel und der östlichen Küste des 
Adriatischen Meeres. 

Labineza, a narentánok egyik városa 
a IX. században. 

Lacinium, Pliniusnál a scardonai con-
ventushoz tartozó liburniai városok 
egyike. 

Lacroma, másként: La Croma, horvátul: 
Lokrum, Ragusához tartozó kis szi-
get, melyet a város 1203-ban a ben-
céseknek adományozott. A kolostor 
apátját azonban a XV. század végéig 
a ragusai szenátus választotta és 
vagyonát is a szenátus kezelte. A 
szigetnek külön bírósága is volt a 
XIV—XV. században. A lacromai 
bencések 1494-ig csak olaszokat 
vettek be maguk közé. Megfordult 
Lacroma szigetén Zsigmond magyar 
király is. A XIX. század közepén 
már romokban hevert a lacromai 
apátság, amikor Miksa főherceg meg-
szerezte és újra felépíttette. Később 
Rudolf trónörökösé lett Lacroma, a 

trónörökös halála után pedig őfelsége 
a dominikánusoknak adományozta. 
Az apátság régi épületének első 
emeleti részében magyar emléket is 
találhatunk: egyik teremben meg 
van festve az Árpádok családfája. 

Ladestina Insula, Lagosta latin neve. 
Lagosta, latinul : Ladestina, görögül: 

Lastobon, horvátul: Lastovo, dél-
dalmáciai sziget. Konst. Porph. csak 
annyit ír róla, hogy bár közel van 
Paganiához, nem tartozik hozzá. A 
IX. században alkalmasint lakatlan 
volt; szláv lakossága a X. században 
vándorolt be. 998-ban Drcislav hor-
vát-dalmát királytól elhódította II. 
Urseolo Péter dogé, noha L. várát 
bevehetetlennek tartották. Mivel a 
sziget kalóz népe nagyon sokat 
ártott a velencei hajózásnak, a dogé 
a várfalakat leromboltatta. A sziget 
1272 előtt hódolt meg Ragusának, 
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mely a szigetet 1308-ban a horvát 
templariusoknak adományozta. A 
lagostaiak azonban kiverték a temp-
lariusokat, mikor a szigetet birtokba 
akarták venni. 1358 február 18-án 
Lagosta Dalmáciával együtt a magyar 
korona birtoka lett; Szécsi János 
bán comest nevezett ki a szigetre, 
majd Ragusának adományozta a 
király a comes kinevezésének j'ogát. 
1370-ben Ragusa megszüntette La-
gosta ősi autonómiáját, 1601-ben 
pedig minden jogától megfosztotta 
Lagosta népét. A lagostaiak össze-
esküdtek és Velencéhez pártoltak, 
de Ragusa török zsoldosokkal le-
verte őket. A lagostai zendülések 
és Ragusa erőszakosságai miatt négy 
évig foglalkoztatta a pápa, Velence 
és Konstantinápoly diplomáciáját 
Lagosta ügye. 1606-ban Ragusa 
visszakapta Lagostát, melynek erődét 
1607-ben Ígérete ellenére lerombolta. 
Lagosta ettől kezdve Ragusa sorsá-
ban osztozott, azzal a különbséggel, 
hogy 1813—1815. között az angolok 
elfoglalva tartották. 

Lapad, félsziget, mely a ragusai köz-
társasághoz tartozott; a várost az 
1667,-i földrengés után ide akarták 
telepíteni. 

Lasta, az 1180. spalatoi zsinat aktái-
ban, mint a pharii püspökség egyik 
plébániája "szerepel. Talán azonos 
Lagostával. 

Aáoxofióv, Lagosta neve Konst. Porph.-
nál. 

Laurana, Vrana egyik régi neve. 
Laurana, az Abbazia melletti (istriai) 

Lovrana városka régies neve. 
Le Catene : „a láncok", — a cattaroi 

öböl perastoi medencéjének nyílásá-
nál levő igen keskeny csatorna, mely-
ben a belső medence védelmére Nagy 
Lajos király a velencei hajók eset-

leges támadása ellen láncot húzatott. 
(Lucius, De Regno Dalm. 5. k. 1. f.) 

Ledenizze, a XIV. században Cattaróhoz 
tartozó falu Risano mögött. 

Ledenizze, várrom Zeng közelében, a 
tengerparti hegylánc ormán. 

Les, az albániai Alessio horvát-szerb 
neve. 

Lesina, görögül üizveia, IláQog, (Dágog, 
Q>áqa, (Dagía, horv. Hvar szigete 
már a történelem előtti korszakban 
is lakott hely volt; sok bronz-kori 
emléket találtak a szigeten. Citta-
vecchia környékén cyclops-falak. Kr. 
e. 385-ben Páros szigetéről görögök 
telepedtek ide. Az illyr királyság 
idején Demeter királynak egyik fő-
fészke volt. A II. pun háború után 
L. Aemilius Paullus lerombolta a 
sziget fővárosának, Pharos-nak érő-
déit. A város lakói odább költöztek 
s a mai Cittavecchia helyén felépí-
tették az új Pharost (Néog WáqogJ, 
mely a római uralom alatt virágzó 
város lett. A középkor elején azon-
ban elpusztult a város és lakatlan 
lett a sziget. A VII. században Salona 
népe ide menekült és csakhamar 
szláv telepesek is jelentkeztek. A 
X. században Konst. Porph. szerint 
Lesina a narentánok szláv szigete, 
városa nem tartozott a dalmát váro-
sok közé és népének még nem voltak 
írott törvényei. 1105-ben Kálmán 
magyar királynak, 1125-ben Velen-
cének hódolt meg. Püspökségét 
1145-ben azért alapították, hogy a 
magyar uralom alatt maradt Spala-
tótól egyházilag is függetlenítsék L. 
szigetét. IV. Bélától nagy kiváltságo-
kat kapott az akkor már Dalmáciá-
hoz tartozó sziget, melynek zsupán-
ját, a IV. Bélától kapott privilégium 
alapján, mindig a Givic-családból 
választották. 1278—1358 közt velen-
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cei védelem, 1358—1415 közt pedig 
ismét magyar uralom alatt volt. 
1415-ben Zsigmond király eladta 
Ragusának. 1420-ban Velence uralma 
alá került. 1517-ben Uliz Ali algiri 
király kirabolta és felgyújtotta. A 
XVI—XVII. században jelentékeny 
kereskedelme volt. 1798 ban a cam-
poformioi béke Ausztriának, 1805-ben 
pedig a pozsonyi béke a franciáknak 
juttatta. 

Leucopetra, Plinius vatikáni codexe 
emliti az Adria Leucopetra szigetét, 
melynek azonban másutt semmi 
nyoma az irodalomban. 

Liburna, Strabonál város-név, Scardo-
nán belül ; alkalmasint azonos Bur-
nummal. 

Liburnia, provincia-név; e vidék ős-
lakói, a liburnok, állítólag Kis-Ázsiá-
ból vándoroltak ide a trójai háború 
után. Scylaxnál Liburnia tengerparti 
városai: Jadera, Aetienites, Dyirta, 
Alupci, Olsi, Pedetae, Haemioni. (Ez 
utóbbiról azt a mesét adja elő, hogy 
asszonyok kormányozták.) A Libur-
niához tartozó szigetek: Apsyrtis, 
Electrides, Istria, Mentorides ; a tar-
tomány folyója az Arbatis; a liburni 
part mellett a hajózás két napig 
tart. Strabonál Liburniának negyven 
városa van, de közülük csak Scar-
donát, Liburnát, Issát, Traguriumot 
és Pharust említi név szerint, Libur-
nia szigetei közül említi az Absyr-
tidest, Cyracticat és Pharust. Strabo 
tudta, hogy Traguriumot az issaiak 
alapították és hogy Liburnia folyóján 
lehet árúkat szállítani egészen Scar-
dona és Liburna városáig. Általában 
Strabonál: Liburnia a Japodia és 
Dalmácia közé eső egész terület. 
Plinius már nincs tisztában Liburnia 
fogalmával. (III. k. 21. f.) Említi, 
hogy a liburnok az Arsia és a Titius 

között laknak, de ugyanide helyezi 
a japodokat és illyreket is ; az itteni 
régi népeket az ő idejében már közös 
néven illyrnek hívták. De azért meg-
különböztet tizennégy liburn várost 
s ezek közül meg is nevezi Lacini-
umot, Stulpumot, Burnumot és Al-
bonat. Szerinte Liburnia vége és 
Dalmácia kezdete Scardona. Ptolo-
maeus (II. k. 17. f.) szerint Liburnia 
a tengerparti Illyriában van ; folyói: 
az Oeneus, Tedanius és a Titius; 
városai pedig: Alvona, Fianona, 
Tarsatica, Ostia, Velcera, Senia, 
Lopsica, Ortopola, Vegia, Argirun-
tum, Corinium, Enona, Jadera colonia 
és Scardona. Felsorolja Liburniának 
a következő szárazföldi (nem tenger-
parti) városait is: Tediastum, Arucia, 
Ardetium, Stlupi, Curcum, Ausan-
cali, Varvaria, Salvia, Adra, Arau-
zona, Asisia, Burnum, Sidrona, 
Blanona, Cuporum, Nedinum. Libur-
nia szigetei nála: Absorus, (amelyen 
két város van : Crepsa és Absorus) 
Curicta, (amelyen szintén két város 
van : Tulfinium és Curicum) és Scar-
dona. Ptol. szerint tehát Scardona 
is sziget, amelyen úgymond, két város 
van : Arba és Colentum, — holott 
Scardona nem sziget, hanem város, 
Arba és Colentum pedig nem váro-
sok, hanem szigetek. 

Liburnicum Mare, az Adriai-tenger 
egyik régi neve. 

Lika, régi horvát megye, melyet a X. 
században Korbaviával és Gadskoval 
együtt a bán kormányzott. A XV. 
században nagy számmal telepedtek 
itt le a vlahok (szerb pásztorok), 
akik knézeik vezetése alatt bizonyos 
autonomiát is élveztek és már 1436-
ban külön úrbéri szabályok alatt 
álltak. A törökök 1493-ban kifosz-
tották az egész Likát. 
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Lika hercegség. A Frangepánok dicse-
kedtek vele (minden történeti alap 
nélkül), hogy a Lika „hercegséget" 
Nagy Károly császártól kapták hű-
bérbe. 

Lissa, latinul Issa, görögül hor-
vátul Vis, az ó-korban a legjelenté-
kenyebb sziget és város Illyriában. 
Oslakóit Kr. e. 393-ban leigázta I. 
Dionysos, Syracusa zsarnoka, aki a 
szigetre s a környéken több helyre 
görögöket telepített. Az ősi Issa 
város, mely a mai Lissa városához 
közel levő Gradina helyén volt, hadi-
tengerészeti kikötő lett, amelynek 
segítségével Dionysos ura lett az 
Adria egész forgalmának. Később, 
alkalmasint II. Dionysos bukása (Kr. 
e. 34.) után Issa bizonyos önálló-
ságra is tett szert; saját pénzverője 
is volt. A pénzein látható szőlőfürt 
arra vall, hogy a lissaiak már az 
ó-korban is szőlőtermelők voltak. 
A két pun háború közti időszakban, 
mikor az illyrek nagyon fenyegették 
Issát, a sziget lakói a római köz-
társaságtól kértek segítséget. A 
rómaiak és Demeter illyr király har-
caiban, Livius szerint, az issaiak húsz 
hajóval vettek részt, Róma partján. 
Ettől kezdve szépen virágzott a 
sziget, melynek fővárosát az Adria 
keleti felében a legelőkelőbb város-
nak tartották. Augustus idejében 
a rómaiak Issát Dalmáciához csatol-
ták. Fővárosát 535-ben elpusztították 
a gótok. (A mai Comisa helyén is 
volt egy ősrégi város.) 639-ben 
Salona elpusztítása után e város 
népének egyrésze Lissába menekült. 
998-ban II. Urseolo Péter velencei 
dogé elfoglalta, de a velenceiek nem 
tarthatták meg. Az 1180.-Í spalatoi 
zsinat aktáiban Lissa mint a phari 
püspök egyik plébániája szerepel. 

A XV. század elején Dalmáciával 
együtt Lissa is a velenceiek kezére 
került. 1483-ban, amikor Herkules 
estei herceg háborút viselt Velencé-
vel, a Herkulessel szövetséges arra-
goniak elpusztították Lissát is. A 
szigetet 1806-ban megszállották a 
franciák, 1807-ben pedig az oroszok. 
A „kontinentális zár" idején a lissaiak 
igen virágzó kereskedést űztek, a 
zárlat ellenére. A sziget lakossága, 
mely 1808-ban 4000, 1811-ben pedig 
már 12.000 emberből állott, ezen a 
réven igen meggazdagodott. Lissa 
előtt, a Lesina felé eső vizeken, 
1811 március 12.-én Hoste angol 
admirális szétverte a francia flottát. 
Ettől kezdve megszállva tartották 
az angolok Lissát 1815 július 19-ig, 
amikor Ausztriának átadták. Az 
osztrákok itt hadikikötőt létesítettek, 
amely ellen az olasz háború idején, 
1866 július 18.-án Persano gróf, 
olasz tengernagy támadást kísérelt 
meg. Az olaszok részéről 11 pán-
célos hajó, 4 fa fregattá és 4 aviso 
hajó, az osztrákok részéről pedig 7 
páncélos és 5 fa fregatta vett részt 
a tengeri csatában, Lissa, Lesina 
és Solta között. A csata Tegethoff 
osztrák admirális fényes győzelmével 
végződött. 

Lissum, 1. Alessio. 
Lopar, ősrégi vár Novi (Vinodol) köze-

lében ; itt volt az ókori Halupsi, 
Alupsi, Alupei. 

Loparo, kis halásztelep Arbe-sziget 
északnyugati öblében. Már a XVI. 
században is megvolt. 

Lopsica, Liburnia városainak egyike 
Pliniusnál; azonos a Novi (Vinodol) 
melletti Loparral. 

Lopud, Mezzo sziget horvát neve. 
Lopur, Lopar neve Orteliusnál. 
Losinj, Lussin horvát neve. Losinj mali: 
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Lussinpiccolo; Losinj veliki: Lussin-
grande. 

AovfipQixátov, Vergada- sziget neve 
Konst. Porph-.nál. 

Lovcen, olaszul: Monté Sella, „sóshegy", 
a Cattarói-öbölben, Cattaro fölött 
emelkedő hegy, melynek csúcsa már 
montenegrói terület. 

Luibo, I. 'AAofin. 
Luka (Lwka), Zachlumia egyik zsupája. 
Luksic, Castel Vitturi horvát neve. 
Lussin, horvát neve: Losinj. 
Lustiza, Cattaro egyik erőde. A lus-

tizai kerület mint Cattaro város bir-
toka már a XIV. században szerepel 
a történeti emlékekben. 

Makarska, az ó korban Mucarum, a 
középkor elején Mocrum, némelyek 
szerint azonos a Pliniusnál szereplő 
Rataneum vagy Retina várossal, — 
a régi Craina vagy Primőrje főhelye. 
Ősrégi keresztény-telep. 639-ben az 
avarok elpusztították. A pusztulás 
után pogány szláv nép telepedett 
le a városban. A X. században a 
narentán kalózok városa. A XIV. 
században rövid ideig Boszniához, 
1499—1646 között pedig a török 
birodalomhoz tartozott. Ősrégi püs-
pökségét 1320 ban újra felélesz-
tették, de püspöke nem itt székelt, 
hanem Almissaban. 1698-ban magá-
ban Makarskában létesítettek püs-
pökséget, amelyet azonban 1830-ban 
a spalatói egyházmegyével egye-
sítettek. 

Malpaga, egy 124 méter magas hegyen 
levő középkori erőd Zara városa 
fölött. 

Malfi városka (Zaton) a hasonló nevű 
öbölben, 951 óta Ragusa birtoka. 

Mamola, erőd ; 1. Rondoni. 
Mandetrium, Pliniusnál liburniai város. 
Maritima, tartomány, Tvartkó bosnyák 

király címerében 1391.: „Maritimae-

que Rex". Tvartkó tengerparti te-
rülete : Nona, Ostrovizza, Lesina, 
Brazza, Curzola. 

Massarus Mons, a Spalato mögötti 
Mossor hegy régi neve. 

Melada, sziget a zarai archipelagusban ; 
olaszos neve: Zapuntello, horvát 
neve : Mulat. Elég népes sziget, de 
fejlett kultúrája sohasem volt, mert 
lakói sohasem tudtak várossá tömö-
rülni. 

Melaena, Curzola sziget neve Strabonál. 
Meleda szigete (horvátul Mljet) már a 

római császárság idején nevezetes 
hely volt. Agesilaus Anazarbaeus 
ciliciai hadvezér, akit Septimius 
Severus ide száműzetett, a sziget 
északi öblében remek palotát épít-
tetett, melynek romjai még meg-
vannak. A X. században szerbek 
telepedtek le a szigeten, mely a 
narentanoké, később pedig a chulmi 
fejedelmeké volt. 1141-ben Dessa 
chulmi fejedelem átengedte Ragusá-
nak. Később ismét a szerbek kezére 
került, akiktől 1357-ben Ragusa 
ismét megvette. 1401-ben elfoglalta 
a nápolyi flotta. 1572-ben kifosz-
tották a törökök. Bencés apátsága 
a XII. századból való. 

AISÁETA, Meleda neve Konst. Porph.-nál. 
MEÁÍTÍ], szintén Meleda neve Konst. 

Porp.-nál. 
Melleta, Meleda nevének egyik XIII. 

századbeli változata. 
Mercani, kis sziget Cavtat közelében. 

1294—96-ban bencés kolostor épült 
itt; a XV. század elején a tribuniai 
püspök ide menekült s egy ideig 
utódai is itt laktak; ezen az alapon 
a tribuni-mercani püspöki címet visel-
ték, bár Mercaniban sohasem volt 
püspökség. 1456-ban a püspök be-
költözött Ragusába, de azért utódai 
továbbra is viselték a mercani címet. 
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is, még pedig 1464 óta már a római 
szentszék jóváhagyásával. 

Metulum, a japodok egyik városa 
Pliniusnál. 

Mezzo (görögül : Delaphodia, horvátul: 
Lopud), Ragusától 12 km-re fekvő 
kis sziget, melyet Ragusa 1080 ban 
vásárolt a horvát-dalmát királytól. 
Ma alig 500 lakosa van, de egykor 
14000 ember lakott e szigeten, mely-
ben húsz templomnak a romjai még 
ma is megvannak. Mezzo lakói a 
XVI. században nagyon híres tenge-
részek voltak; részt vettek V. Károly 
tuniszi s II. Fülöp portugál és angol 
hadjáratában. Prazzato Mihály mexikói 
kapitány, aki a XVlI. század elején 
200.000 aranyat hagyott Ragusára, 
mezzói volt. (Ragusában szobrot állí-
tottak neki a rektori palota udvarán.) 

Mirabella, az Almissa felett, a 311 
m magas sziklán emelt régi erőd 
neve; az erőd ma már romhalmaz. 

Mirara-sziget, ma: San Arcangelo. 
MIjet, Meleda horvát neve. 
Modrus vár és város eredete ismeret-

len. Állítólag római város is volt e 
helyen, Modracium névvel. Mivel a 
XII. században Modrus magyar vár-
megye volt, várának is már fenn 
kellett állnia. A Modrus helynév már 
a X. századi emlékekben is szerepel. 
A horvát határőrvidék szervezésekor 
ebbe bekebelezték. 1525-ben a törö-
kök felégették. 1601-ben szerbek 
telepedtek le a városba. Püspöke 
a XVII. század végén Tersattóban 
lakott. A vár már századok óta 
romokban hever. 

Modrus megye (Modrussa, Modrussia, 
Modrusíensis provincia) 1193-ban III. 
Béla adományából a Frangepán-csa-
lád birtoka lett. A Frangepánok 
örökös comesei, főispánjai voltak e 
megyének, mely a régi horvát megyék 

között sohasem szerepelt. A Frange-
pánok kihalta után a később grófi 
rangra emelt Orsich-család kapta 
a modrusi örökös főispánságot. 

Monetium, a japodok egyik városa 
Phiniusnál. 

Mons Pini, 1. Borova. 
Monté Maggiore, Istria keleti partjának 

legmagasabb helye; horv. neve: Ucka. 
Montenegro, eredeti nevén: Crnagora, 

„a fekete hegyek országa" az államok 
sorában 1389. óta szerepel, amikor 
a Balsa-család a szerb királytól 
függetlennek nyilvánította magát és 
birtokait. Az igen kicsiny országocska 
a Balsák kihalta után a Crnojevic-
család birtokába, ezektől pedig a 
montenegroi gör. kel. érsekek (vladi-
kák) uralma alá került a XVI. század 
elején. 1697. óta a vladikát mindig 
a ma is uralkodó Petrovic-családból 
választották. A kis állam, melynek 
a területe akkoriban még alig haladta 
meg az ezer négyszögkilométert, örö-
kös harcban volt a törökökkel, akik 
Cetinjét többször felégették. Viszon-
zásul I. Danilo vladika 1702. kará-
csony éjszakáján az országban min-
den törököt megöletett. A XVIII. 
század vége óta, amióta Montenegro 
Oroszország részéről nagy anyagi 
támogatásban részesül, a kis ország 
elég gyorsan fejlődött és területe 
már a XIX. század közepéig meg-
négyszereződött. 1851. óta a fejede-
lem nem viseli a főpapi méltóságot. 
Az 1876—77-iki háború ismét nö-
velte, Törökország rovására, az or-
szágot. Az 1878. berlini szerződés 
Montenegrónak juttatta Antivárit; 
Gladstone agitációjára 1880-ban meg-
kapták Dulcignót is. Az 1912—13-iki 
balkán háború csaknem megkétsze-
rezte a nem sokkal előbb király-
sággá lett Montenegro területét. 
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Monté Sella, a Lovcen-hegy régi olasz 
neve. 

Monté Syss, a cherso-szigeti hegylánc. 
Monté Vipera, régebben : Monté Elia, 

hegy Sabbioncello félszigetén; a rajta 
levő ferencrendi kolostor és templom 
a XV. században épült. 

Morter (horvátul: Murter) kicsiny, alig 
11 km hosszú sziget Sebenico köze-
lében, a szárazföldhöz oly közel, 
hogy Strettonál híd köti össze vele. 
A rómaiak a szigetet Colentum 
néven ismerték. A XIV—XV. század-
ban Sebenico birtoka volt. Főhelye 
Stretto (horvátul : Tijesno) mintegy 
1600 lakossal; a XVII. században 
i g e n g ^ d a g város volt. Morter 
(Murter) községen kívül még három 
falu van a kis szigeten. 

Mosor-hegység, Spalato mögött, a 
Cetina középső része mentén. A 
Mosor lakói igen vad szláv pász-
torok voltak; 1180-ban Rainiero 
spalatoi érseket, aki a legbékésebb 
szándékkal meg akarta őket láto-
gatni, agyonverték. 

Mulcer, az 1180-iki spalatoi zsinat aktái-
ban a phari püspök egyik plébániája. 

Nádin, falu Dalmáciában, Zara és Ben-
kovac közt. Itt volt a rómaiak Na-
dinium vára, melyet Palladius Fuscus 
szerint a gótok pusztítottak el. 
Nádin vártornya a középkorban 
fontos jelző (semaphor)- állomás 
volt. Ez volt az utolsó dalmát vár, 
mely 1538-ban a törökök kezébe 
került. A velenceiek 1647-ben fog-
lalták vissza. 

Nar, a Narenta neve Pomponius Mé-
lánál. 

Narbona, Plolomaeusnál nagy város a 
Narona folyó mellett, húszezer lépés-
nyire a tengertől; eszerint nem 
messze lehetett Citluktól. 

Narenta, másként Naro, Neretva, Dal-

mácia legnagyobb folyója. A szerbek 
a VII. század első felében telepedtek 
le e folyó mentén, de csak a IX. 
században keresztelkedtek meg; ezért 
nemcsak narentanoknak, hanem pfga-
noknak és földjüket Paganianak is 
hívták a görögök. Mivel e vidék 
lakói már a rómaik idejében is híres 
kalózok voltak, a szerbek valószínű-
leg tőlük tanulták a kalózkodást, 
oly sikerrel, hogy 170 évig még 
Velence is adót fizetett nekik. 
841 ben a szaracénokkal szövetkez-
tek. 872-ben felszabadultak a bizánci 
(már csak névleges) főhatalom alól 
és elfoglalták Brazza szigetét. 875-ben 
kifosztották Gradot és a Velence 
közelében levő Comachiot, 887-ben 
pedig Zara mellett Puntamicánál 
verték meg a velenceieket. A X. 
század közepén (I. Paganja) az egész 
Közép-Dalmácia a narentánoké volt, 
998-ban II. Urseolo Pietro legyőzte 
a narentánokat, akiknek ettől fogva 
Velence nem fizetett többé adót. A 
Narenta és a Cetina közti partvidék 
azonban többé kevésbé megőrizte 
függetlenségét a horvát-dalmát és a 
magyar királyokkal szemben is. A 
bosnyák királyság bukása után Na-
renta is török uralom alá került. A 
Norino-folyónak a Narentába ömlé-
sénél épült Norino-várat 1687-ben 
vette vissza Velence a törököktől. 

Narona, a Narenta nevének egyik régi 
alakja. 

Narona, ókori erőd a Narenta torkola-
tánál ; ennek helyén épült fel a 
Metkovic melletti Vid. 

Navalia, a mai Novaglia Pago szigetén. 
A rómaiak idejében tengerészeti 
arzenál volt. 

Nefactium, Japodiában levő vár Pli-
niusnál. A Bocca d'Arsaban volt, a 
mai Molin Blas helyén. 
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Nehaj, kis vár Zeng mellett, melyet a 
XVI. században a török ellen épített 
Lenkovics zengi kapitány. Magyarul 
a. m. „ne búsulj!" 

NéogWáQOS, Cittavecchia Lesina szi-
getén. 

Neresi, egykor Brazza-sziget fővárosa 
volt; talán még a görögök alapították. 
A velencei uralom alatt itt lakott a 
Velence által kinevezett brazzai gróf. 

Neretva, a Narenta horvát neve. 
Nestum, öböl Scylax-nál; alkalmasint 

a Bua-sziget mögötti Canale Cas-
tellit hivta nestumi öbölnek, melynek 
partján a „nest" nép lakolt. 

Neum, igen jelentéktelen kis telep 
Hercegovinában, a tengerparton. Itt 
és Sutorinanál Hercegovina terüle-
tének egy-egy keskeny sávja lenyúlik 
a tengerig. Ragusa vitte ki a passa-
rovici békében (1718.), hogy ez a 
terület a töröké maradjon. így érte 
el Ragusa, hogy velencei terület nem 
került a közvetetlen szomszédságába. 

Nin, Nona város horvát neve. 
Ninia, Strabonál liburn város, melyet 

Augustus felégetett. 
Nona, horvátul: Nin; Pliniusnál Aenona 

civitas, Konst. Porph.-nál Nóva, 
a keresztény horvátok városa. Péter 
Kresimir horvát király székhelye volt 
1069-ben, mikor Pago-sziget egy-
részét a nonai püspöknek adomá-
nyozta. 1105-ben magyaroknak, 
1114-ben pedig Ordelafo Faliero 
dogénak hódolt meg. 1327-ben a 
brebiri grófok zsarnoki uralma alá 
került, de már a következő évben 
velencei oltalom alá helyezkedett. 
1357-ben a magyarok ostromolták 
és kiéheztették. 1358-ban a zarai 
béke ismét a magyaroknak juttatta. 
1389-ben I. Tvartko bosnyák király 
foglalta el, 1420-ban pedig Velence, 
melynek birtokában az 1437-iki 

prágai béke meghagyta. 1646-ban 
a várost lakói, mielőtt a töröknek 
átengedték, felégették. Azóta nagyon 
jelentéktelen hely. 

Novaglia, 1. Navalia. 
Novi, ősrégi város a tengerparton 

Zeng és Fiume között. Kétemeletes, 
négyszögletű várát a város urai, a 
Frangepánok a XIV. században épí-
tették. 1596-ban a velenceiek meg-
támadták Novit és elpusztították a 
várost, 1614-ben pedig újra bombáz-
ták a várost, mert a Frangepánok 
nyíltan támogatták a kalóz usz-
kokokat. A várból már csak egy 
torony-részlet van meg. 

Novi, horvát neve a Trau melletti 
Castel Nuovónak, melyet 1512-ben 
építtetett Paolo Ant. Cippico. 

Novigrad, másként: Nowgraad, Noui-
grad, Newgrad, a Canale della Mon-
tagna legbelső öblének partján épült 
sziklavár, melynek már a X. század-
ban bencés apátsága is volt. A hor-
vát nemzeti királyok gyakran tartóz-
kodtak itt. 1115-ben elfoglalták a 
velenceiek. Erzsébet magyar király-
nét itt ölették meg a horvát főurak. 
(1387.) A magyar király az 1437.-Í 
prágai békében átengedte Velencének. 

Nucak, várrom a Cetina balpartján, 
3 km-re Triljtől. Nucak várát 1527-
ben foglalták el a törökök. 

Obolon, középkori vár Cattaro közelé-
ben ; ma : Ubala. 

Obrovazzo, horvátul: Obrovac, a Zrman ja 
déli partján levő városka. Vára, me-
lyet 1684-ben foglaltak vissza a ve-
lenceiek a törököktől, már romok-
ban van. Néhány kilométernyire tőle, 
szintén a Zrmanja déli partján, van-
nak a római Argyruntum romjai. 
L. Argyruntum. 

Olchinium, Dulcigno neve Pliniusnál. 
Olgun, Dulcigno szerb-horvát neve. 
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Olintha, Solta-sziget neve a római korban. 
Olsi, Liburnia városa Scylaxnál. 
Öltre, horvátul : Preko, Ugljan szigetén, 

a záraiak nyaralóhelye; az itt talált 
mozaikokból ítélve már a rómaiak 
idején is nyaralóhely volt. 

Ombla folyó régi neve: Ario. 
Omis, Almissa horvát neve. 
Opatija, Abbazia horvát neve. 
" Oipaga, Ossero neve Konst. Porph.-nál. 
Opsora, Ossero nevének római válto-

zata. 
Ortopula.liburniai városneve Pliniusnál. 
Oslje, 1. 'Ioalrj. 
Osor, Ossero horvát neve. 
Ossero, ősrégi város Cherso-szigetén; 

legrégibb neve "AípvQTic,, Ptol.-nál 
"AtpoQog, Konst.-nál "Oipaqa . Állító-
lag Atilla is kirabolta, majd Saba 
szaracén vezér pusztította el a IX. 
században. Püspöksége már Theodo-
rik császár idejében megvolt. Polgá-
rai a X. században még rómaiaknak 
vallották magukat, de akkor már 
körülvették őket a szláv gyarmato-
sok. 1018-ban meghódolt Velencének, 
majd 1105-ben Kálmán királynak. 
Pusztulását a mocsárláz okozta. 1470-
ben már félig romokban hevert, 
1771-ben pedig már csak 250 lakosa 
volt. 

Ostrog, a IX. században a narentánok 
városa. 

Ostrovizza, régi dalmát vár, melynek 
grófja, Pál, 1345-ben meghódolt 
Nagy Lajosnak. A törökök elleni 
harcokban nagy szerepe volt e vár-
nak, melyet 1684-ben foglaltak vissza 
a velenceiek. 

Pag, Pago horvát neve. 
Pagania, Konst. Porph.-nál a narenta-

nok országa, akiket azért nevez így, 
mert a többi szlávoktól eltérően 
(a X. század közepén még) nem vet-
ték fel a keresztséget ; szerinte a 

rómaiak arentanoknak hívják őket. 
Pagania lakott városai nála: Mok-
ron, Berullia, Ostroch és Labineza ; 
nagyobb szigetei: Kurkra vagy Kikér, 
amelyen város is van, továbbá Meleta 
vagy Melozeate, (melyről megemlíti, 
hogy Lukács apostol szerint itt járt 
Szent Pál, holott az Apostolok 
Cselekedeteiben említett Melite alatt 
alkalmasint inkább Malta szigete ér-
tendő), Phara és Brazes. Megírja 
Konst. Porph. lelkiismeretesen azt 
is, hogy néhány más sziget: Choara, 
les, Lastobon, bár ezen a vidéken 
van, nem tartozik Paganiához. Sze-
rinte Pagania az Orontiosnál kezdő-
dik és a Zentina folyóig terjed ; az 
egész Pagania három zsupaniára osz-
lik ; ezek közül Arastorza és Mok-
ron a tengerparton, Dalén pedig 
beljebb, a kontinensen van. 

Pago szigetének már a rómaiak idején 
nevezetes szerepe volt. A sziget 
egyik kikötőjében (Navalia) arzenált 
rendeztek be a rómaiak. Az egykori 
kultúrának a középkorban teljesen 
nyoma veszett. A szlávok nehezen 
terjeszkedtek ezen a szigeten, mely-
nek nyugati fele, az arbeiek birtoka, 
sokáig olasz maradt és csak keleti 
fele vált már a középkorban szláv 
területté. A XIV. század elején Záráé 
volt Pago szigete. Mikor Zára 1346-
ban meghódolt Velencének, Pago 
külön grófsággá lett, velencei fő-
hatóság alatt. 1358-ban visszakerült 
a magyar koronához, majd a XV. 
század elején ismét Velencéhez. 

Pago városát 1442-ben építtette fel 
mai helyén Velence; a régi Pago 
valószínűleg a ma Terra vecchia né-
ven ismert helyen volt. Székesegy-
háza 1443—1453 között épült fel. 

Palagruza, Pelagosa horvát neve. 
Paludi, Spalato közelében levő mocsa-
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ras vidék, ősrégi franciskánus kolos-
torral. 

Parathalassia, Konst. Porph.-nál szereplő 
zsupa, mely a Cetinától északra volt. 

Parenzo városát Kr.e. 27-ben alapították 
a rómaiak Colonia Júlia Parentium 
névvel. 493-ban, amikor már püspöke 
is volt, elfoglalta Theodorik gót 
király. 539-ben bizánci uralom alá 
került. 1267—1797-ben Velencéhez 
tartozott. 

IJcÍQog, Lesina egyik görög neve. 
Pasman szigete, Zara mellett, már a 

rómaiak idejében Jadera lakóinak 
nyaralóhelye volt. Több helyen talál-
tak római mozaik-töredékeket. A 
sziget ma is igen népes : közel három-
ezer lakosa van. 

Pausinus folyó Plinius szerint Liburnia 
délkeleti részében volt. 

Pedetae, Scylax szerint Liburnia egyik 
városa. 

Peguntium, római város a mai Brela 
helyén, a makarskai kerületben. 

Pelagosa, sziklasziget-csoport az Adria 
déli részében, Lissatól 70, Apuliatól 
55 km-re; Dalmáciához tartozik. 
Már a kőkorszakban lakott hely volt. 
A legnagyobb sziget, Pelagosa grandé, 
1 km hosszú, keskeny szikla. 

Perasto, horvátul Perast, Cattaro leg-
belső öblében ; ma jelentéktelen, alig 
ötszáz lakossal bíró város, mely 
azonban a XVII. századig népes, 
gazdag és hatalmas volt. Perasto 
birtoka a cattarói területet ketté-
szelte : a város mindig megőrizte 
Cattaróval szemben függetlenségét. 
A dél-dalmát városokkal együtt 
velencei uralom alatt volt. 1654-ben 
a 6400 főből álló török sereg ostro-
mát visszaverték a perastoiak. 

Perusic, Dernis közelében, jelentékeny 
vár volt a XVI—XVII. századbeli 
velencei-török harcokban. 

Phar, az 1180. spalatoi zsinat aktáiban 
Lesina neve. 

Pharia, Lesina római neve. 
Piarica, I. Diomedes-fok. 
Piccola Venezia, 1. Vranjica. 
Pirano legnagyobb eseménye az 1177-iki 

tengeri csata volt, mikor Zianí dogé 
szétverte a Barbarossa szolgálatában 
álló genovai és pisai flottát. Itt 
voltak az Adria legnagyobb salinái. 

IJíxavQa, Konst. Porph.-nál Ragusa 
régibb neve. 

IJnveia, Lesina egyik görög neve. 
I h & x , Konst. Porph.-nál lakatlan sziget 

az Adria északi részében. Lucius 
szerint azonos Sale-val. 

Poglizza, szabad köztársaság a Spalato 
melletti Mosor hegységben. A XIII. 
század elején bosnyák és magyar 
(horvát?) nemes családok telepedtek 
itt le és tíz községet alapítottak, 
melynek közös szervezete nagyon 
hasonlított az ugyanakkor létesített 
túrmezei nemesi községhez. A pog-
lizzai községek izáma utóbb 12-re 
emelkedett; minden községnek az 
élén volt egy kniaz s az egész „köz-
társaság" élén egy nagy-kniaz, akit 
századokon át csak a magyarok 
közül választhattak. Az egész nép 
húsz magyar és három bosnyák 
nemesi családra, paraszt családokra 
és kmet (jobbágy-szolga) családokra 
oszlott. A közgyűléseket, melyek a 
magyar megyegyűlésekhez voltak 
hasonlatosak, Gata községben tar-
tották. A törököknek 1515. óta adót 
fizettek. 1807-ben a franciák a pog-
lizzaiak vezető embereit kivégezték 
s a köztársaságot megszüntették. 

Pola, horvátul Pulj, a legnevezetesebb 
római telep Istriában : tömérdek 
római régisége közül legnevezetesebb 
a hatalmas amphitheatrum és Sergius 
Lepidius diadalkapuja. Istria keleti 
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felével együtt sokáig volt velencei ura-
lom alatt. 1353-ban csaknem az egész 
várost rombadöntötték a genovaiak. 

Poljica, 1. Poglizza. 
Porto Carober, horvátul: Rogac, Solta-

sziget főhelyének, Grohotenak kikö-
tője ; már a XIV. században is neve-
zetes kikötő volt. 

Porto d'Oro, „Arany kikötő" Zara 
mellett; már a rómaiak is ismerték 
Portus Aureus néven. 

Postrana, Strobez közelében a tenger-
parton, alkalmasint római telep helyén 
épült, mert a S. Martino templomba 
római feliratos kövek vannak be-
falazva. 

Potravje, 1. Arduba. 
Praevallis, vagy Praevalitana, a dioc-

leai pap krónikájában Dalmacia alsó 
része, Scodra székhellyel a X. század 
elején, amikor ennek a provinciának 
a Fehér-Drin volt a déli határa. 

Pretorium, római város San Arcangelo-
sziget öblében; állítólag a régibb 
Heraclea romjain épült fel. 

Priamo, város Liburniában; Strabo 
szerint Augustus felégette. 

Primőrje, magyarul a. m. Tengermellék. 
Többféle Primőrjét lehet megkülön-
böztetni ; leggyakrabban a tenger-
partnak Veglia és a Cetina közti 
részét hívták Primorjenak. Ez volt 
a horvát Primőrje. A bosnyák király-
ság idején Bosnia tengerparti részét, 
a Konavle (Canale) és Dracevica 
zsupát is Primorjenak hívták. 

Primőrje di Ragusa, a Val di Nocetól 
Stagnoig terjedő tengerpart. 

Primőrje di Serbia, az Antivári-öböl-
től délre húzódott. 

Primőrje di Stagno, azonos a ragusai 
Primorjeval, melyet Ragusa 1399-ben 
vásárolt Ostoja bosnyák királytól. — 
Zachlumia is szerepel néha „Primőrje 
di Stagno" néven. 

Promona, római város a Dernis köze-
lében levő Promina-hegy mellett. A 
liburnok építették a várát, melyet 
Kr. e. 52-ben foglaltak el a dalma-
ták, Octavianus Kr. e. 34-ben a vár 
ostroma alkalmával megsebesült. A 
régi városnak ma már csak néhány 
faltöredéke van meg. 

Promontorium Nymphaeum, 1. Capo 
Rodone. 

Proteras, Scylaxnál a nestusok szigete, 
Cratia és Olintha mellett. 

Provicchio, kis sziget Sebenico közelé-
ben, római emlékekkel. 

Pulj, Pola horvát neve. 
Pullariae Insulae a Peutinger-tabulán 

a Quarneroba vannak rajzolva, az 
Apsyrtisek helyére; Mommsen a 
Pullaria szigeteket a Brioni szigetek-
kel azonosította. 

Punta d'Arsa, a Lustiza félsziget csúcsán 
levő záróerőd a cattaroi öböl bejára-
tánál. 

Punta d'Ostro, záróerőd Punta d'Ár-
savai szemben ; századokkal ezelőtt 
épült. 

Puntamica, Zara mellett; a narentánok 
itt 887-ben nagy győzelmet arattak 
a velenceieken; Candriano Pietro 
dogét megölték. 

Putal (SuCuraz), Sz. György templomát 
és kolostorát Trpimir adományozta 
a spalatoi érsekségnek. 

IIvQÓTifia, Konst, Porph.-nál lakatlan 
sziget az északi Adriában. 

Quarneroi-öböl régi neve Sinus Flanati-
cus (Flanonai-öböl) volt. A Quarnero 
név újabb eredetű, a XV. század 
előtt nem fordul elő. Valószínű, hogy 
az öböl fölött északra elterülő Karnia 
(Krajna) nevéből származhatott a 
Quarnero név. 

Quessa, római város volt Pago szigetén. 
A XI. században újra felépítették 
romjaiból, de a zaraiak 1203-ban 
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ismét elpusztították. Talán a mai 
Terra vecchia helyén volt e város, 
melynek neve Kessa és Glissa alak-
ban is előfordul. 

Rab, Arbe horvát neve. 
Ragusa, Epidaurumnak a VII. század-

ban az avar és szláv betörés elől 
menekülő, görög-római eredetű lakói 
alapították a mai Ragusát. Az első 
telepesek a mai városnak a tenger 
felé eső részén húzódtak meg, mely 
akkor sziget vagy félsziget volt, míg 
velük szemben, a kontinensen, a 
Ssrgio-hegy lejtőjén szlávok teleped-
tek le. A bizanciak, kik Ragusát 
Rausionnak vagy Ragusionnak hív-
ták, a görög-római és a szláv város-
részt, miután a kettőt elválasztó 
sekély tenger feltöltése után úgyis 
egybeolvadt a város, közös fallal 
vették körül. Ily módon úgy meg-
erősödött Ragusa, hogy 867 — 68-ban 
15 hónapig kibírta a szaracénok 
(arabok) ostromát. Valószínűleg már 
a bizánci uralom alatt megszerezték 
a ragusaiak Mercana, Lacroma, Cala-
motta, Mezzo és Giupana szigetét 
is. Velence és Narenta versenyében 
Ragusa a narentánokat támogatta; 
Velence győzelme után tehát Ragusa 
is velencei főhatóság alá került. 
1175-ben a bizánci uralom névleg 
is megszűnt Ragusában, melynek 
élére ettől fogva Velence nevezett 
ki grófokat. Mivel Ragusa flottájá-
nak támogatása Velencére nézve 
nagyon értékes volt, Ragusa igen 
tág autonómiát kapott, melynek kere-
teiben virágzó kereskedelmi köz-
ponttá fejlődött. II. Nemanja István 
szerb királytól megvette Lagostát, 
1332-ben fegyverrel megszerezte 
Stagnot. A zarai béke 1358-ban 
Ragusát is magyar főhatóság alá 
juttatta. Magyarország azonban csak 

a magyar királyi ünnepek megtar-
tását, a magyar királyi lobogó hasz-
nálatát és szükség esetén a ragusai 
hadihajók igénybevételét kívánta 
Ragusától, mely ennek fejében a 
magyar királyság védelmét élvezte. 
1360 óta Ragusa maga választhatta 
grófját, akinek ettől fogva rector a 
neve. 1413—17. között hozzá tar-
tozott Lesina, Brazza és Curzola is. 
1420—27. közt megvette a Canali-
partvidéket, majd Meleda szigetét. 
A magyar uralom alatt, mely 1526-ig 
tartott, Ragusa bonyolította le csak-
nem az egész Balkán kereskedelmét. 
Bosznia és Hercegovina bukása után, 
mikor 1482-ben már Castelnuovo is 
a törökök kezére került, Ragusa is 
kénytelen volt a töröknek évi 12.500 
aranyat fizetni. 1699-ben a karlócai 
béke biztosította Ragusa független-
ségét, de a kis köztársaság jónak 
látta, hogy továbbra is fizesse az 
adót a töröknek; 1703-tól fogva 
azonban már csak minden harmadik 
évben fizette az adót, — utoljára 
1804-ben. 1718-ban a passarovici 
béke megszabta Ragusa területét is, 
mely ekkor Klektől, a Canale della 
Narentától Sutorináig terjedt. 1797-
ben Dalmáciával együtt Ragusa is 
Ausztriához került, mely 1806-ban 
átengedte a franciáknak. A franciák 
elfoglalták a várost s a köztársa-
ságot megszüntették. A franciákat 
1814-ben az angolok és osztrákok 
egyesült erővel űzték el s ettől 
kezdve Ragusa mint Dalmácia alkotó 
része állandóan Ansztriához tartozik. 

Ragusavecchia, a „régi Ragusa". Cavtat 
falu régebbi, olasz neve, mely onnan 
származott, hogy e helyről vándorol-
tak a mai Ragusába annak meg-
alapítói. Ragusavecchia legrégibb 
neve Epidaurum vagy Epidaurus; a 
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névből nyilvánvaló, Hogy a város 
görög alapítás volt. Az illyr király-
ság idején nagy szerepe vol t ; a 
rómaiak Kr. e. 223-ban foglalták 
el. A császárság idején Epidaurus 
a Narentától a Skutari-tóig terjedő 
Alsó-lllyria tartomány fővárosa volt. 
Kr. u. 639-ben az avarok, 656-ban 
a szaracénok rabolták ki a várost, 
melynek lakói elmenekültek és meg-
alapították tíz és fél km-nyire északra 
Ragusát. Azóta Ragusavecchia jelen-
téktelen falu. 

Ragusium, Ragusa nevének egyik régies 
alakja. 

Paovai], Ragusa neve Konst. Porph.-nál. 
Rase, az Arsia folyó mai neve Istriában. 
Rasischie, kis falu Curzola szigetén. 

A rigómezei csata után ide menekült 
bosnyákok alapították. 

Rattaneum, a Peutinger-Tabulán is 
szereplő tengerparti város ; Makars-
kaval azonosítják. 

Rhizinium, Risano neve Pliniusnál. 
Rijeka, Fiume horvát neve. 
Risano a cattoroi öbölben az egyetlen 

város, melynek neve még az illyr 
időkből származik. Kr. e. 229-ben 
már jelentékeny hely volt a római-
illyr harcokban; Teuta királyné itt 
talált menedéket és itt kötött békét 
a rómaiakkal, országa nagy részének 
elvesztése árán. A közép- és újkor-
ban Cattaro sorsában osztozott. 
1649-ben Foscolo velencei vezér el-
pusztította. 

'Pi^ovmöc, jtóÁnog, a cattaroi öböl neve 
Strabonál. 

'Pi^cov, Risano neve Strabonál és 
Polybiosnál; ez utóbbi kiemeli a 
város nagyszerű erődítményeit. 

Riviéra dei Castelli, a trau-salonai part-
vidék, melynek érődéit a törökök 
ellen 1467-ben kezdték építeni a 
trauiak. A hét erőd neve (Trau felől 

kezdve a sorrendet) Castel Stafileo 
(horvátul: Stafilic), C. Nuovo (Novi), 
C. Vecchio (Stari), C. Vitturi (Luksic), 
C. Cambio (Kambelovac), C. Abba-
dessa (Gomilica), és C. Sucurac. 

Rodone fok, 1. Capo Rodone. 
Rondoni, kis sziklasziget a cattaroi 

öböl bejáratánál; csaknem egészen 
elfoglalja a rajta századokkal ezelőtt 
épült Mamola-erőd. 

'Pwaa, Portó Rose neve Konst. Porph.-
nál. A cattaroi öböl bejáratánál, a 
Lustica-félszigeten levő, egykor jelen-
tékeny kikötőnek ma alig 50—60 
lakosa van. 

Rovigno, ősrégi istriai város a nyugati 
parton. Székesegyháza a velencei 
Márkus-templom stíljében épült a 
XI—XII. században. 

Sabbioncello, a stagnoi félsziget olasz 
neve ; horvát neve ; Peljesac. 

Sabbioncello, régi városka a hasonló 
nevű félszigeten; horvát neve Orebic. 

Sale szigetét Lucius említi; azonosnak 
tartja a Konst. Porph.-nál szereplő 
Jhí^v x-chel. 

Salle szigetét, melynek nyomát másutt 
nem találjuk, Plinius vatikáni codexe 
említi. 

Salona, Delminium után Dalmacia fő-
városa, a legrégibb telepek egyike 
az Adria keleti partján. A salonai 
öböl mellett, a mai Giadro folyó 
jobbpartján valószínűleg már az 
illyrek alapítottak várost, melybe 
a Kr. e. IV. században lissai görögök 
is telepedtek le. Nevét érdekesen 
magyarázza Tamás főesperes a Hist. 
Salonitanaban: „dicta autem est 
Salona a salo, hoc est a mari." 
Kr. e. 117-ben L. Caecilius Metellus 
consul a japodok ellen viselt had-
járata után bevette Salonat és itt 
telelt seregével. Kr. e. 79-ben már 
falakkal vették körül a várost a 
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rómaiak ellen, de védekezésük hiába 
való volt. Mikor a rómaikhoz pár-
toltak, városuk colonia rangjára 
emelkedett s a Júlia Martia Salona 
nevet kapta. Csakhamar municipium-
má, majd Kr. e. 45 ben Dalmacia 
egyik conventusának székhelyévé lett. 
Fénykorát a Diocleaból származó 
Diocletianus császár idejében élte, 
aki 305-ben a császárságról lemondva 
Salonaba költözött és itt élt 313-ban 
bekövetkezett haláláig. Nagyszerű 
palotájának és egyéb építkezéseinek 
romjai a környéknek még ma is kiváló 
nevezetességei. A VI—VII. században 
az avarok gyakran háborgatták 
Salonat, 637-ben pedig teljesen el-
pusztították. A város szétfutott népe 
Solta, Brazza, Lesina, Lissa és Cur-
zola szigetére menekült. A vissza-
tért salonaiak nem a régi Salonaba 
mentek, mely romhalmaz volt, ha-
nem megalapították 650-ben a mai 
Spalatot, Salona egykori nagyságá-
nak emléke nem veszett el a köz-
tudatból ; még a X. században is 
feljegyezte róla Konst. Porph., hogy 
félakkora volt mint Konstantinápoly. 
(SciÁmvu fiéyed-og E%ov xb i'jiuav 
KwvaxavxivovnólEMC,.) 

Saloniana, Ptolomaeusnál említett város, 
a Naronatól nem messze; talán 
azonos a mai Glinbuskival. 

Santa Anna, a Sebenico feletti régi 
erőd neve. 

San Arcangelo, állítólag ősrégi telep 
volt a Kerka mellett; legrégibb fel-
irati emléke azonban csak 1402-ből 
való. Gör. kel. temploma és kolos-
tora csak 1790-ben épült. 

Sanarcangelo sziget ősrégi neve: Mirara. 
Sancassiano, 1. Sukosan. 
Santa Croce (Gruz) a XVI. században 

Velence flottájának fontos állomása. 
San Damiano, erőd Zaraval szemben 

a szigeten. A velenceiek 1346. jan. 
megostromolták és bevették. 

Santa Eufemia, a hasonló nevű öböl 
mélyén, Arbe szigetén. Franciskánus 
kolostorát 1445-ben alapították. 

San Giacomo, a XIV. században apát-
ság a mai Abbazia helyén, Istria 
keleti partján. 

San Giorgío, kis szigetecske a cattarói 
öbölben, Perastoval szemben, régi 
bencés apátsággal. 

San Giovanni, a Sebenico feletti leg-
magasabb erőd. 

San Lorenzo, „Ragusa Gibraltárja", 
a városnak 1050-ben épített egyik 
erődje. 

Santa Maria di Castiglione, a mai 
CassioneVegliában, melynek Cassione 
neve az egykor itt épített erődtől 
(castellum) származott. 

San Michele, középkori vár Ugliano 
szigetén. 

San Nicolo, a sebenicoi kikötő erődje. 
San Pietro in Valle, Arbe-sziget leg-

régibb (1062-ben alapított) bencés 
apátsága, közel a városhoz, a róla 
elnevezett völgyben. 

Sansego, Istriához tartozó kis sziget, 
Lussintól nyugatra. 842-ben a velen-
ceiek nagy vereséget szenvedtek itt 
a szaracénoktól. 

Santelia, valaha nagyon híres márvány-
bánya Tran közelében. 

Saturnium Mare, az Adriai-tenger egyik 
régi neve. 

Savina, Sz. Száva (gör. kel.) kolostor 
a cattarói öbölben, Castelnuovo 
mellett. A Trebinje melletti Tverdos 
kolostortól menekült szerzetesek ala-
pították a XVI. században. 

Scanderia, Albania régi neve a monte-
negrói vladikák címében. 

Scardona illyr alapítású, ősrégi város, 
a provinciának Róma által való el-
foglalása után a három illyr conven-
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tus egyikének székhelye lett. Konst. 
Porph. már horvát városnak mondja. 
A belgrádi (tengerfehérvári) püspök 
a város elpusztítása után 1127-ben 
ide menekült. A scardonai püspök-
ség egész 1830-ig fennállott, amikor 
a sebenicoival egyesítették. Scardona 
grófja, III. Mladin 1345-ben meg-
hódolt Nagy Lajosnak ; a várost az 
1358-iki zárai béke is a magyarok-
nak juttatta. 1411-ben megszerezte 
Velence, de már az 1437-iki prágai 
béke ismét a magyaroknak ítélte. 
Várát 1522-ben elfoglalták a törökök, 
akiktől 1684-ben foglalta vissza 
Velence. Az 1699-iki karlócai béke 
Velencének juttatta. 1809-ben a fran-
ciák el akarták pusztítani, mert 
Ausztriához szított; a város 24.000 
aranyon váltotta meg magát a fel-
dúlástól. A Kerka egyik kis patakja 
által okozott mocsár, a benne te-
nyésző szúnyogok útján azonban 
olyan malária-fészekké tette Scardo-
nát, hogy az egykor gazdag város 
ma elhagyatott, romokban heverő 
kis falu. 

Scodra, Skutari régi neve. 
Scrisalea, Scrissa nevének egyik alakja. 
Scrisia, szi.itén Scrissa nevének vál-

tozata. 
Scrissa, a hasonló nevű folyócska part-

ján épült római vár, a mai Carlopago 
helyén. A vár egész 1616-ig megvolt, 
amikor az uszkokoktól elfoglalták 
és elpusztították a velenceiek. 

Scutari, az ókori Scodra, albán város; 
a Kr. e. III. században az illyr kirá-
lyok székhelye. Kr. e. 168-ban meg-
hódította Róma. Már a középkor 
elején püspöksége volt. 

Sebenico, régi horvát telep, mely csak 
a XII. század elején indult fejlődés-
nek, amikor az 1127-ben elpusztított 
Belgrád népének egyrésze ide költö-

zött. 1167-ben a magyarok vissza-
szerezték a velenceiektől, s ez évben 
III. István király a dalmát városokkal 
egyenlő rangra emelte. A XIII. század-
ban bírta Morter, Zűri és Arbe 
szigetét is; 1298-ban püspöki szék-
hely lett. Nagy Lajos harcaiban a 
magyarokkal tartott Velence ellen ; 
az 1437-iki prágai béke azonban a 
velenceieknek juttatta. A törökök 
1467-ben elpusztították. 

Segna, Zeng latin neve. 
Segnana, a zengi öböl neve. 
Segnia, Zeng latin nevének egyik vál-

tozata. 
2eX[l(b, ma Selve, Kont. Porph.-nál 

lakatlan sziget. 
Selve-sziget, horvát neve Silba. 
Semelnich, Zárától 11 km re. Az 1346-iki 

hadjárat alkalmával itt állomásozott 
Nagy Lajos serege. 

Senia, Zeng neve Pliniusnál. 
Sestrum, I. 'Eaxiovvt 
Setonia, Appianusnál város, mely a 

mai Sign helyén lehetett. 
Sette Castelli, 1. Riviéra dei Castelli. 
Sibenik, Sebenico horvát neve. 
Siclis, Sicum neve a Peutinger-Tabulán. 
Sicum, római telep, melyet Plinius 

szerint Claudius 500 veteránja népe-
sített be. Trau és Salona közt, a mai 
Castel Vitturi közelében lehetett. 
Régebben — tévesen — Sebenico-
val azonosították. 

Sidraga, tengerparti zsupa, melynek 
Belgrád volt a székhelye. 

Sign, a partvidéktől kissé távoleső 
városka, mely valaha a brebiri 
grófoké volt. Várát Nagy Lajos el-
cserélte Nelipic gróffal Kninért. 
1527-ben elfoglalták a törökök, akik-
től 1687-ben Morosini velencei tábor-
nok vette vissza, amikor is az egész 
török helyőrséget felkoncolta. 

Silba, 1. Selve. 
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Sinj, Sign nevének horvát helyesírása. 
Sinodium, Sinotium neve Appionusnál. 
Sinotium nóvum és vetus, két város, 

amelyet Strabo szerint Augustus fel-
égetett. A mai Verba helyén lehetett, 
a verbai öbölben. 

Sipan, Giuppana-sziget horvát neve. 
Skadar, Scutari horvát-szerb neve. 
2x£QÖá, Konst. Porph.-nál lakatlan sziget. 
UxiQŐáxioaa, Konst. Porph.-nál sziget, 

melyen elhagyott, lakatlan városok 
vannak. Azonos Pagoval, melyet a 
X. század végén népesítettek be újra. 
ÓQÖova, Konst. Porph.-nál a keresz-

tény horvátok városa, Scardona. 
Skradin, Scardona horvát neve. 
Smilcic falu a zara-novigradi út men-

tén, azonos az Obsidio Jadrensisben 
(I. II. c. IX.) említett Semelnic-kel. 
(L. ott.) 

Solentum, Solta-sziget neve a Peulinger-
Tabulán. 

Solfinium, 1. Castelmuschio. 
Solta, a rómaiak Olintha szigete, mely 

az ó-korban mézéről volt híres. 639-
ben az elpusztított Salona népének 
egy része ide menekült. 1240-ben 
a szigetet, templomaival együtt ki-
rabolta Osor, Malduco almissai gróf 
fia. 1807-ben a soltaiak fellázadtak 
a francia uralom ellen, de csak-
hamar elnyomták őket. 

Spalato helyén Aspalathos néven már 
a rómaiak idején is volt egy alkal-
masint görög telepítésű falucska. 
Diocletian császár itt palotát építte-
tett magának. 650 körül a sálonaiak, 
akiket az avarok elűztek, a veszede-
lem elmultával itt telepedtek meg 
és Aspalathost várossá fejlesztették. 
998-ban a narentánok tíz hajóból 
álló flottáját a város előtt II. Orseolo 
Pietro dogé szétverte és Spalatot el-
foglalta. A város már a IX. század 
elején tekintélyes érseki székhely 

volt, melyhez 24 püspökség tartozott. 
1105-ben Kálmán magyar király el-
foglalta ; a velenceiek a magyarok-
tól néhány év múlva visszavették, 
de már 1141-ben ismét a magyaroké 
volt. 1168-tól 1180-ig ismét feléledt 
a bizánci fenhatóság, de ettől kezdve 
1327-ig, amikor Velencéhez pártolt, 
a magyarok bírták Spalatot. 1390-
91-ben Tvarttko bosnyák királyé volt, 
1402-ben pedig Hervoje bosnyák 
bán önálló hercegséggé tette, amelyet 
azonban Zsigmond király 1413-ban 
megszűntetett. 1420-ban ismét Ve-
lencéé lett Spalato és velencei birtok 
maradt 1797-ig. A franciák, akiknek 
idejében 1809 dec. 8.-án az angolok 
bombázták a várost, a régi vár-
falakat és bástyákat lebontatták. 

Spalatum, Spalato latin neve. 
Spaletum gyakran előfordul régi diplo-

mákban és feliratokban mint Spalato 
latin neve. 

Spelonchetta, Spilica olasz neve. 
Spilica, teljes nevén : Santa Maria de 

Spilica, ősrégi franciskánus kolostor 
Mezzo szigetén. 

Spljet, Spalato horvát neve. 
Srimaz, Zárához tartozó kis sziget, 

melyet Sebenico 1323-ban erőszako-
san elfoglalt. 

Stafileo erőd, a traui parton; 1500-ban 
építette Stefano Stafileo traui pat-
rícius. 

Stagno, városkaaSabbioncello(Peljesac) 
félszigetnek a szárazfölddel való 
érintkezésénél. A X. század közepén 
már megvolt, Konst. Porph. Sxayvóv 
néven ismeri. Ősrégi kath. püspöki 
székhely; gör. kel. püspökségét Sz. 
Száva alapította a XII. században. 
A XIII.—XIV. században a Branivoj 
család birtoka volt, amelytől Ragusa 
1323—32 között kemény harcok 
árán foglalta el. 
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Stammum, Stagno latin neve. 
Stamnes, Stagno nevének egyik vál-

tozata. 
Stantiana, Stagno-zsupa neve a dioc-

leai pap krónikájában. 
Stari, erőd, olaszul: Castelvecchio, 

a traui parton; 1476-ban építette 
Coriolano Cippico traui patrícius. 

Starigrad, Lesina szigetén Cittavecchia 
horvát neve. 

Starigrad, az Almissa feletti hegyi 
erőd, mely a szárazföld felől védte 
a várost. 

Starigrad, Zara közelében is volt egy 
ilyen nevű vár. 

Stivanj, többször előforduló helynév, 
mely a Sveti Ivan (Szent Ivan) név 
összevonásából keletkezett; megfelel 
az olasz San Giovanninak. 

Stobrez, a tengerparton, Spalato köze-
lében, a római Epetium helyén épült 
kis falu. 

SióXnov, a keresztény horvátok városa, 
Konst. Porph.-nál, — Stulba. 

Ston, Stagno horvát-szerb neve. 
Stonski rat, a stagnoi félsziget egyik 

horvát neve. 
Strobez, Stobrez nevének egyik vál-

tozata. 
Stulpinium, Pliniusnál liburn város a 

scardonai conventusban. 
Stulpum, római város a Tedanium folyó 

közelében. STÓATIOV és Stulpinium 
valószínűleg azonos vele. 

Suacia, a XI. században már püspöki 
székhely. 1242-ben a tatárok kira-
bolták és népét leölték. 

Sucurac, erőd Trau és Salona közt; 
a XV. század végén építették a 
trauiak. A név kétségtelenül a Sveti 
Gjurac (Szent György) összevonásá-
ból keletkezett. 

Sukosan, falu a Porto d'Oroban, Zara 
mellett; a név a régi olasz San 
Cassiano-ból eredt. 

Superum Mare, az Adriai tenger egyik 
régi neve. 

Supetar, gyakori helynév ; eredetileg : 
Sveti Petar, Szent Péter. 

Supljaja, 1. Burnum. 
Suscepan, szintén gyakori helynév: 

Sveti Stjepan, Szent István. 
Sutorina, a hasonlónevű patakról el-

nevezett, 1500—3000 m széles völgy, 
mely Hercegovinából a cattaroi öbölbe 
nyúlik le; ez a völgy Hercegoviná-
hoz tartozik, mely ezzel a keskeny 
sávval lenyúlik egész a tengerig, 
éppen úgy, mint ahogy Neumnál is 
egész a tengerig terjed Hercegovina 
területe. L. Neum. 

Sutvid, e helyett; Sveti Vid (Szent 
Vitus,) többször előforduló helynév. 

Tariote, ókori város és vár Arausa és 
Pretorium között, talán a mai Sebe-
nico helyén. 

Tarsatica, japod város Pliniusnál; a 
város a mai Fiume helyén épült. 
Nagy Károly serege pusztította el 
799-ben. 

Tedanium, Pliniusnál liburn város, 
Japodia határán. 

Tedanium, a Zermagna folyó latin neve 
a rómaiak idején. 

Tedastum, római városka Modrus 
helyén. 

Tevtjv, a keresztény horvátok városa 
Konst. Porph.-nál. Azonos Kninnel. 

Tenger-Fehérvár, 1. Belgrád. 
Teodo, már a XIV. században falu 

volt, Cattaro területén. 
Terbunia, Travunja neve Konst. Porph.-

nál. 
Tergeste, 1. Trieszt. 
Terra ferma, a kontinentális partvidék 

olasz megjelölése a középkorban. 
Terra vecchia, Pago szigetén ; állítólag 

itt volt a régi Quessa, melyet 1202-
ben a zaraiak elpusztítottak. 

Tersatto, a XIII. században keletkezett 
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falu Fiume fölött. Templomát és 
várát a XIV. században építették a 
falu urai, a Frangepánok. A napo-
leoni háborúk után a várat Nugent 
gróf, tábornok vásárolta meg. 

IsTQayyovQig, Trau neve Konst. Porph.-
nál. 

Tilurium, Ardubatól keletre levő római 
telep a Tilurus (Cettina) mellett. 
Ma: Trigl. 

Tillurum, 1. Gardun. 
Tilurus vagy Tillurus, a Cettina ókori 

neve. 
Titinium, Knin neve Istvánffynál. 
Titius, a Kerka folyó ókori neve. 
Tivat, Teodo horvát neve. 
Tvj]va, Knin nevének egyik változata 

Konst. Porph.-nál. 
Tőrre Mense, Ragusa egyik legszebb bás-

tyája a Monté Sergion; 1464-ben épült. 
Torrette, középkori falakkal és bástyák-

kel körülvett kis városka a zara-
vranai út mentén. 

Tragurium, Trau latin neve. 
Trau, a régi Tragurium, syracusaei 

származású görög gyarmatosok alapí-
tása a Kr. e. IV. század elejéről. A 
velencei-narentán tengeri hadjárat 
után 998-ban elismerte Velence, 
1105-ben pedig a magyarok uralmát. 
1115-ben a velenceiek visszafoglal-
ták. 1123-ban a szaracénok kifosz-
tották és csaknem teljesen elpusztí-
tották. 1127-ben II. István vissza-
csatolta a magyar államhoz, de Ve-
lence még az évben megszállotta. 
1151-ben ismét a magyaroké lett. 
A XIII. században rövid ideig önálló 
köztársaság volt. 1420-ban a velen-
ceiek két napi ostrom után elfoglal-
ták. Velence Traut 1437-ben a prá-
gai békében szerezte meg huzamo-
sabb időre. 1806—1813-ig francia 
uralom alatt volt; 1813 óta Dalmá-
ciával együtt Ausztriához tartozik. 

Travunja, a szerb zsupák egyike, ame-
lyekről tekintélyes orosz írók állít-
ják, hogy népük eredetileg nem a 
szerb, hanem egyéb szláv törzsek-
hez tartozott, melyeknek nyelve 
közelebb van a dalmát-horvátokéhoz, 
mint a szerbekéhez. A diocleai pap 
krónikájában Travunját Vörös-Hor-
vátországhoz számítja s a következő 
kilenc zsupára osztja fel: Libomir, 
Vetanica, Rudina, Cruscevica, Vrmo, 
Ressena, Draceviza, Canali és Grno-
viza. E szerint Travunja részben a 
mai Dalmácia, részben a mai Her-
cegovina területén volt. Travunjat a 
szomszédos Zeta nagyon elnyomta. 
Voiszlav István zsupán (1034—50) 
Travunját Hum és Raska zsupával 
egyesítette. Nemanja szerb király 
1166-ban elfoglalta Travunját. 

Trebinje, Travunja zsupa székhelye. A 
XV. században a Hranic fejedelmi 
család birtoka. 

Treu, Trau neve Vasarinál, az olasz 
művészek életrajzaiban. 

Tribulium, Pliniusnál Iiburniai vár. 
Tribunia, Travunja nevének latin válto-

zata. 
Tribunium, Trebinje régi latin neve. 
Trieszt, ókori nevei (Artemidoros és 

Tergeste után ítélve görög alapítású 
város, mely Vespasian alatt lett ró-
mai gyarmattá. 1387-ben lett osz-
trák birtok. 1809—1814-ben a fran-
ciáké volt. 

Trilj, 1. Delminium. 
Trogir, Trau horvát neve. 
Trsat, Tersatto horvát neve. 
Trst, Trieszt horvát neve. 
Trstena, a ragusai partvidéken, óriási 

park, a Gozze-család ősi kastélyá-
val ; századokkal ezelőtt alapított 
nagy botanikus kert. Olasz neve : 
Cannosa. 

Turanj, Torrette horvát neve. 
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Ucinj, Dulcigno horvát neve. 
Ucka, a Monté Maggiore horvát neve. 
Ugliano, hosszú, keskeny sziget Zárá-

val szemben; a záraiaknak már a 
középkorban szőlőik és nyaraló-
helyeik voltak itt. A S. Michele 
hegyen a hasonlónevű várkastélyt 
Rainieri Dandolo, velencei dogé fia 
építtette 1203-ban a tengeri kalózok 
ellen. 1346-ban a velenceiek bevet-
ték az erődöt, mely az új korban, 
egész a mult század közepéig, kolos-
tor volt. 

Uljan, Ugliano horvát neve. 
Urana, Vrana nevének egyik régi alakja. 
Val di Noce (horvátul: Orasac) a 

ragusai Primőrje északi határa volt. 
Valona, albán tengerparti város, azonos 

a korinthusiak által alapított ősi 
Apolloniaval; itt értesült Augustus 
Caesar meggyilkolásáról. 

Varvaria, Ptolomaeusnál a japodok 
egyik városa, nem a tengerparton, 
hanem a kontinentális részen. 

Vatinium, 1. Atinium. 
Vegium, liburniai város neve Pliniusnál. 
Vegla, Veglia nevének egyik gyakori 

változata a XIII—XV. század okleve-
lekben. 

Veglia (Cyractica, Curicta, Konst. 
Porph.-nál: Bekla, horvátul: Krk) a 
Quarnero legnagyobb szigete. Plinius 
szerint a római uralom alatt a jus 
Italicum-ban részesült. A sziget ha-
sonló nevű fővárosa 998-ban hűsé-
get esküdött Velencének. Ősrégi 
püspöksége 1145-ig a salonai, ez 
óta pedig a zárai metropoliához 
tartozott. 1105—1115-ben magyar 
uralom alatt volt. 1358—1380-ig is-
mét a magyaroké volt a sziget, 
1380 után rövid ideig a velenceieké. 
1480-ban ismét Velencének eskü-
dött hűséget a sziget népe, mely 
ettől fogva 1797-ig állandóan a ve-

lencei köztársaság kötelékében volt. 
A város fénykorát a XVI. században 
élte, amikor több, mint tízezer lakosa 
volt és legszomorúbb korszaka az 
osztrák uralom kezdetére esik, ami-
kor alig 500 lakosa volt. 

Vendum, 1. Avendona. 
Venetum Mare, az Adriai-tenger egyik 

régi neve. 
Verbenico, Veglia egyik keleti kikötője 

fölött a sziklán épült falu, melyet a 
XV. század végén erődítettek. 

Verbosca erőd Lesina szigetén ; az erőd 
templomának híressége Paolo Vero-
nese festménye. 

Verige, a Catenák horvát neve a catta-
rói öbölben. 

Verlicca, Dalmácia keleti részének 
egyik jelentékeny erődje, melyet 
1527 —1688-ig a török tartott el-
foglalva. 

Vermaj, ma a cattarói öböl egyik 
erődje; a falu már a XIV. század-
ban Cattaro birtoka volt. 

Vid, a római Narona város helyén 
épült község, melyet a szláv narentá-
nok egyik nemzeti istenükről, Viddo-
ról neveztek el. 

Viglia, Veglia nevének egyik torz-
alakja. 

Vis, Lissa horvát neve. 
Vissech, a Cettina mellett, Almissa 

fölött, régi híres vár, melyet Herce-
govina területéből legutoljára sze-
reztek meg a törökök, 1475-ben. 

Vissovac-tó a Kerka vízesése fölött. 
Kis szigetén középkori eredetű fe-
rencrendi kolostor van. 

Vitturi, erőd a traui partvidéken; 
1487-ben építtette a traui Vitturi 
patrícius család. 

Volosca helyén római telep volt. 
Vörös Horvátország, lásd Cervena 

Hrvatska. 
Vrana, a templariusok híres fészke, 
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eredetileg bencés apátság volt, 
melyet Szvinimir király hospitium 
céljaira ajánlott fel VII. Gergely 
pápa legatusának. 1138-ban Vak Béla 
a templáriusoknak adományozta s e 
rendházat a magyarországi nagy-
mester alá rendelte. A templáriusok 
építették fel a várat. 1311-ben, a 
rend feloszlatása után a Szent János 
lovagoké lett Vrana, melynek prior-
jai között a híres Palisna grófok 
nagy szerepet játszottak s gyakran 
résztvettek a magyarellenes horvát 
rebelliokban. 1538-ban török kézre 
került Vrana. 1647-ben a velenceiek 
siker nélkül ostromolták, bár a vár 
alatt hatszáz házat felégettek. A 
karlócai béke azonban mégis Velencé-
nek ítélte Vranát, melynek vára ma 
már romhalmaz. A „vranai bég" 
azonban Törökországban még ma is 
állami méltóság s a „vranai perjel" 
címének viselője Magyarországon 
még mindig főrendiházi tag. 

Vranjica, falu Spalato mögött az öbölbe 
nyíló keskeny földnyelven. Festői 
fekvése miatt Piccola Venezianak is 
hívják. 

Zachlumia (za = mögött, Chlum = a 
Hum hegy régi neve) a régi Hum-
provincia szláv neve, melyet már 
Konst. Porph. is ebben az alakban 
ismert. Horvát neve: Zahumlje. Fő-
városa Blagaj volt, másik jelenté-
keny vára Stagno. A X—XII. szá-
zadban kilenc zsupája volt; a XI. 
században egy időre megszerezte 
Curzola, Lagosta és Meleda szigetét 
is. Zsupái, a diocleai pap krónikája 
szerint: Stantania, Papava, Yabsco, 
Lucca, Velicca, Gorymita, Veceniche, 
Dubrava és Debre. Zachlunia később 
beleolvadt Hercegovinába. 

Zadvarje, Duare horvát neve. 
Zara, a liburnok jelentékeny városa, 

a római köztársasággal már szövet-
séges viszonyban volt, mielőtt Kr. e. 
78-ban római colonia lett Jadera 
névvel. Az épületmaradványokból 
következtetve a római császárság 
idejében élte fénykorát. A középkor 
elején Salona miatt nem igen tudott 
érvényesülni; Salona pusztulása után 
azonban fellendült, 752 után pedig, 
amikor a longobárdok elfoglalták 
Ravennát, Bizánc nyugati flotta-
bázisa lett és bizánci hercegi szék-
hely. 998-ban Velence névleges 
patronatusa alá helyezkedett, 1105-
ben pedig a magyaroké lett. 1145-
ben az ősi zarai püspökség metro-
polia lett, Velence prímásának, a 
gradoi patriarchának főhatósága 
alatt. A város 1180-ban fellázadt a 
magyarok ellen. 1202-ben Zarat be-
vették és kirabolták a keresztesek. 
1312-ben Velence ostromolni kezdte, 
de csak 1313 szept. havában bírta 
bevenni. 1358-ban Nagy Lajos serege 
ismét elfoglalta Zarat, melyet Velence 
1409-ben szerzett vissza. 1437-ben 
a prágai béke biztosította Velencé-
nek problematikus birtokjogát. 1467-
ben a város környékét elpusztítot-
ták a törökök. Egyik erődjét, a Mal-
pagat 1570-ben is ostromolta a 
török. 1806 —1813-ban a franciák 
uralma alatt volt Zara, akiktől csak 
ötheti ostrommal lehetett visszavenni. 

Zaravecchia, 1. Belgrád. 
Zemonico, erőd, melyet lovasságuk 

számára a velenceiek a XV. század-
ban építettek a zara—novigradi 
út mentén. 1567—1669-ig a törö-
kök birtokában volt. Horvát neve: 
Zemunik. 

Zeng, olaszul: Ssgna, horvátul : Senj, 
latinul: Segnia, ősrégi város. A Kr. e. 
432. évben alapították a tenger-
partra letelepített gall-senonok, akik-
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tői a város ősrégi Senia nevét kapta. 
A magyarok kezére Horvátországgal 
együtt jutott. IV. Béla a Frangepán 
grófoknak adományozta. Híres ten-
geri kalóz-fészek volt. 1380 ban a 
velenceiek felégették. Határát 1467-
ben elpusztították a törökök. 1470-
ben a Frangepánokat elűzte a város 
népe. 1493-ban Bernardin gróf a 
törökökkel szövetkezve vissza akarta 
szerezni, de terve nem sikerült. A 
XVI. században a rabló uszkokok 
városa. 1617-ben a madridi béke 
alapján a zengi uszkok flottát fel-
égették, a városba német helyőrsé-
get rendeltek s a város lakóit Ká-
rolyvárosba telepítették át. 

Zenta, Zeta nevének egyik változata. 
Zenzena, a Cettina folyó neve Konst. 

Porph.-nál. 
Zeta, régi délszláv fejedelemség, mely 

Dalmácia legdélibb részét és a mai 
Montenegro egy részét foglalta magá-
ban. A diocleai pap szerint a követ-

kező tíz zsupája volt: Lusca, Padlu-
gie, Gorsca, Cupelnich, Obliquit, 
Prapratna, Cremeniza, Budua, Cuceva 
és Gripuli. Leginkább virágzott a 
XIII—XIV. században, a Balsa feje-
delmi család idejében. Előbb Scutari, 
majd a Scutari-tó partján levő Zabl-
jak volt a fővárosa. 

Zirje, Zuri-sziget horvát neve. 
Zlarin szigete, mely korall- és szivacs-

halászatáról híres (Sebenico közelé-
ben), a rómaiak idején is lakott hely 
volt. Egyik feliratos köve valami 
Pausiana királynőt említ. 

Zrmanja folyó római neve : Tedanium. 
Zűri kis sziget Sebenico közelében, 

római emlékekkel. Sebenico 1323-
ban foglalta el Zárától. 

Zvonigrad, hegyi vár a Zrmanja mel-
lett; 1220-ban a bogomileket pár-
toló Buisenus likai gróf birtoka; 
később a korbaviai grófoké; 1526— 
1689. a törökök kezén ; azóta ro-
mokban hever. 



A DOKKOKRÓL. 
Irta BECK ZOLTÁN cs. és kir. nyug. fregatt-kapitány. 

— Négy képpel. — 

Einiges über die Docks. 

Már az ősember, aki a folyókon vagy a tavakon kivájt fatörzsekből 
készült csónakalakú jármüvein vadászatra, vagy más zsákmány után 

járt, felismerte a víz, illetőleg az abban élő állatok és növények hátrányos 
hatását a hajóra. Tapasztalta ugyanis, hogy a csónakja, ha sokáig van a 
vízben, a fúrókagylók vagy csigák áldozatává lett s amellett a csónak 
fenekére moszat nő, amely a sebességét nagyon csökkenti s a tovahala-
dásnak nagy akadálya. 

Hogy ezeknek a kellemetlenségeknek elejét vegye, az ember a jár-
művét árnyékos helyen a partra húzta s a csónakot a rátapadó csigáktól 
és moszattól megtisztította, miáltal azt ismét hasznavehetővé tette. 

Hajdanában, ha a vízijármüveket jókarban akarták tartani, kénytelenek 
voltak ezeket az említett módon a szárazföldre vonni. 

A hajótestre, annak fenekére és úszóképességére hátrányos, sőt veszé-
lyessé válható tünetek a tengervízben aránytalanul nagyobb mértékben 
jelentkeznek. Milyen veszedelmessé válhatik a hajófenék tisztításának teljes 
elhanyagolása, megemlítjük az akkori osztrák haditengerészet hanyagságát oly 
jellemző szomorú esetet, amely a XVIII-ik század közepén Triesztben történt. 

Ot t ugyanis a nápolyi tengerészettől átvett „San Carlo" nevű sorhajó, 
a fúrókagylóktól tökéletesen ellepve, anélkül, hogy erről a személyzetnek 
még csak sejtelme is lett volna, egy szép napon hirtelen elsülyedt. Ezen 
a helyen később egy mólót építettek, amelyet erről a hajóról neveztek el. 

Tényleg az édesvízi járművek sokkal nagyobb kort érhetnek el, mint 
a sósvízen úszók. A veszedelmes állatok elleni első védekezés abban állott, 
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hogy, mint még manapság is, a fahajóknál — amelyek leginkább vannak 
veszélyeztetve — a hajó fenekét réz- vagy horganylemezekkel burkolták 
be, ami azonban a fenék tisztítását és megvizsgálását még korántsem 
tet te fölöslegessé. 

Es tényleg, még ma sincs oly minden tekintetben megbízható fenék-
óvómáz, vagy burkolati anyag, amely a növények s állatok odatapadását 
minden viszonyok között elhárítaná. Pedig már ugyancsak nagy összegeket 
pocsékoltak el ily mérgesített festék feltalálására. 

A hajóknak partrahúzással való konzerválása persze csak addig volt 
hasznavehető s legjutányosabb, amíg a hajók nem értek el oly méreteket, 
amelyek ennek a módszernek az alkalmazását lehetetlenné tették. 

Haditengerészetünk új úszódokkja építés alatt. 

A szükséges fenéktisztítás céljából partvidék szerint kétféle módszert 
használtak. 

A hajót erős csigák és kötelek segítségével a part mellett olyannyira 
kiemelték, hogy a fenék éle a vízből kimerült, avagy oly tengerpartokon, 
ahol a dagály és az apály közti különbség nagy (óceáni vidékeken), 
nagy árkokat ástak, amelyekbe a hajót a dagály beálltával beeresztették. 
Ez a medence a bekövetkező apállyal kiürült s a hajó a szárazon maradt. 
Az árok kapuját a tengerfelé készen álló, zsiliphez hasonló ajtó-szerkezettel 
elzárták, vagy kezdetlegesen, mikor még kisebb hajókról volt szó, hamar-
jában földdel behányták, hogy a dagály alkalmával a víz megint be ne 
tódulhasson. A hajók akkori nagyságához képest, nagyon jutányosnak 
bizonyult e primitív konzerválási módszer, mely az úgynevezett száraz-
dokkok elődje volt. 
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A szárazdokkok tudvalevőleg a szárazföldbe vájt s alul és két oldalt 
vízmentes, szilárd falazattal burkolt nagy medencék, amelyeknek a tenger-
felé nyílásuk van, melyen át a hajót bevezetik, a medencében pontosan 
kikötik s erre a nyílást egy kapu-szerkezettel elzárják. A medencében 
levő vizet ezután kiszivattyúzzák, miáltal a hajó szárazra jut. 

A tengerihajók nagyobbodásával ezen szárazdokk (dry dokk) meden-
cék méretei is gyorsan növekedtek s miután a talaj egy oly nagy alkot-
mány kiépítésére mindenütt nem lehet kedvező, egy ily szárazdokk építése 
a technikai szakma egyik nagyszerű remekműve lett. 

A vízépítészek egész tehetségüket fektették be egy ily medence alapo-
zásába és építésébe s ahol a laza talaj az építés elé nagy akadályokat 
göfdít , ott a mérnök a sűrített levegővel s a légkamarák segélyével építi 
meg a dokkmedence szilárd alapzatát és erre rakja rá az oldalfalakat. Az 
alapozásnak másik rendszere az úgynevezett „veszőbemenő caisson"-ból áll. 

A Havanna-rendszerű úszódokk. (Benne egy javítás alatt levő sorhajó.) 

A vasszerkezetű caissont, amely olyan nagy, mint a dokkmedence, 
a kikotort medencébe sülyesztik és azután betonnal kitöltik. 

A dokkok elzárására legtöbbnyire támasztókapukat, úszópontont, vagy 
zsilipkapukat használnak. A támasztókapuk kétszárnyú ajtóhoz hasonlítanak, 
amelyeket a külső víz nyomása egymáshoz szorít. Az úszó pontonkapu 
hajóalakú szerkezet, melyet egy fenékszelep nyitása által a dokkbejáratnál 
elsülyesztenek s így a kapu keretéhez a víznyomás azt odanyomja. 

Ott, hol gyors zárásra és nyitásra van szükség, tolózsilipkaput használ-
nak. Ezek vagy hengereken, vagy szántalpon mozognak s így néhány perc 
alatt a bejáratot szabadon engedik. Ez utóbbi kapu előnyeit sok más 
hátránnyal kell megvásárolni. 

A legújabb szárazdokknál a víz kiemelésére csakis centrifugál szelep-
nélküli szivattyúkat használnak, amelyek másodpercenkint legtöbbnyire 
2—3 köbméter vizet emelnek. Esetleges fenék-, avagy esővíz eltávolítása 
céljából vannak még más kisebb szivattyúk is. 
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A hajón történt munkálatok bevégeztével a vizet a szabad tengerrel 
összeköttetésben álló csatornákon beeresztik a dokkmedencébe. 

A medence megtöltése után s miután a hajó ismét fennúszik, a dokk-
kaput felnyitják. 

A pontonkapunál ez önműködően történik. A nagy költségek s az 
építés hosszú tartama, amit egy ily szárazdokk előállítása igényel, rég 
azt a kívánságot támasztották, hogy ezen, a hajózásra nézve oly fontos 
műveletet, a dokkolást, olcsóbb módon végezzék. Ennek a kívánságnak 
gyümölcse lett az úszódokk, melynek első formáját a „Camel" nevezetű 
angol vitorlás hajóban leljük. E hajó farát elmetszették s vízmentesen 
záró kapuval helyettesítették. Az ilyképp előkészített hajóba most kisebb 
méretű járműveket helyezhettek s miután a betódult vizet kiszivattyúzták, 
a hajó belsejében levő jármű szárazra került. 

1785-ben Watson angol mérnök volt az első, ki egy valódi úszó-
dokkot épített, de melyet ugyancsak a „Camel" folytatásának, azaz másá-
nak tekinthetünk. 

Később, midőn a vas a hajóépítésnél mint építőanyag szerepelni 
kezdett, a Watson-féle dokkok legelőbb lapos feneket kaptak s még 
később egyenes függőleges oldalfalakat. Ilyképp a mostani U (majd némely 
rendszernél L) alakú úszódokkok keletkeztek. A zárt végek s a kapuk 
fölöslegessé váltak, miután ezen ily alakú úszótestek elegendő állóképes-
séggel s úszóerővel bírtak. 

A belső szerkezet s a több úszótestből összeállított dokkrészek szerint 
különféle dokkfajtát lehet megkülönböztetni. 

Az egyszerű szakaszdokkot, amelynél a dokk teste több egymással 
egyenlő részletdarabokból áll. E részek, amelyek csavarokkal, ékekkel 
stb. vannak összekötve, egyenként a többi részből álló dokkban a víz-
alatti festék megújítása, avagy valamilyen javítás céljából dokkolható. 

A második főfajtája az úszódokknak azon dokk, amelynek fenék-
pontonjai több részből állanak és függőleges falazattal vannak összekötve. 
E szerkezetnek a hátránya, hogy a hoszzú távolság nem lehet mindig kielégítő. 

Ezt a hibát kikerüli az a dokk, amely „Havanna-dokk" nevet nyert s 
melyet Clarck és Standfield angol cég1 szerkesztett s a függőben lévő 
kérdést zseniális módon oldotta meg. 

Az oldalkamarák a dokk teljes hosszán át futnak s függőleges irány-
ban majdnem a köztük levő pontonok fenekéig érnek. 

A ponton maga több vízmentes kamarából áll, amelyeket egyenkint 
vízzel lehet megtölteni és kiszivattyúzni. 

Ilyen szerkezetű a haditengerészetünk számára most épülő úszódokk, 
mely 40.000 tonna hordképességgel bír s amelyet Hamburgban Blohm és 
Voss hírneves hajóépítőcég szerkesztett. A mellékelt képek fogalmat 
nyújtanak ezen óriási dokk alakjáról, melyben egy hatalmas páncélos 
hajó jóformán eltűnik. 

1 Ez a cég tervezte Fiúméban az állam részére néhány év előtt épített úszódokkot is. 
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A dokk hossza 210 m, belső szélessége 45 m, külső szélessége 
pedig 57 m s így egy világvárosnak is szép teret nyújthatna. A dokk 
magassága 19 m s ha a hajó felvételére elmerült, 18 m-t sülyed s 
a jelzett tehernél (40.000 tonna) 5"7 m-t gázol. Hatalmas szivattyútelepe 
a 40,000 tonna terhet két óra alatt felemelheti, avagy annyi köbméter 
vizet eltávolít. 

A negyedik képen látható a dokkmester figyelőszobája, ahol a dokkolás 
menetelét szabályozhatja s igazíthatja. 

Az asztalon láthatók az emeltyűk, amelyek a záró zsilipek hydrau-
likus erővel való mozdítására szolgálnak s amelyek épp úgy vannak el-
helyezve, amint a dokkban tényleg vannak. 

Mellettük a glicerinnel töltött üvegcsövek észlelhetők, amelyek a 
zsilipek különféle állását pontosan megmutatják. Ezek fölött a falnál a 
higany manometerek vannak, amelyek az egyes pontonok vízkamarájában 
lévő víz állását mutatják, tovább az ezek mellett lévő manometerek, amelyek-
nek célja a fenékpontonban lévő légnyomást mutatni. A jobb szögletben 

Az úszódokk oldalról nézve. 

láthatók azok az ingák, amelyek a dokk esetleges hossz- vagy kereszt-
biccenését feltüntetik. A másik szögletben — a képen ugyan már nem 
láthatóan — egy irányzék van elhelyezve, melyen hosszas szivattyúzás 
által a dokktesten támadó keresztülhajlást lehet észlelni. 

* * * 

Fejlődésükben e két dokkfajta nem haladt egyformán. Kezdetben több 
szárazdokkot építettek mint úszódokkot, mivel még nem merészeltek 
nagyobb hajókat ily úszódokkba helyezni s kiváltképpen hadihajókat, 
amelyek ellentétben a kereskedelmi hajókkal, nagyobb teherkönnyebbítés 
nélkül nem dokkolhatok s melyek súlya a hajó hosszában nincsenek oly 
egyformán elosztva. 

így tehát — még talán manapság is — általában véve a haditengerészet 
az, mely a szárazdokkot többre becsüli, dacára annak, hogy műszaki szem-
pontból mindkét fajta egy értékűnek tekinthető. A két dokkmódszer közti 
választásnál a következő három tényező a dön tő : 

1. Helykérdés. 2. A költségek. 3. Építési tartam. 
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Ott , ahol sekély a víz, az úszódokk több tért követel, mint a szárazdokk, 
mivel sokszor lehetetlen a révpart közelében húsz m-nyi mélységet lelni. 

Ennek folytán szükséges, hogy az úszódokkot a parttól jóval távo-
labbra helyezzük s ha éppen erre sincs hely a kikötőben, akkor már 
maga a terepkérdés szárazdokk építésére kényszerít bennünket. 

Térhiány a szárazföldön ellenben az úszódokk építésére késztethet. 
A költség kérdésnél a terep is nagy szerepet játszik, miután a kiadás 

a helyszín alakzatával, a föld tulajdonságával nagyon váltakozik. Telek-
vásárlás nélkül s nem nehézkes talajviszonyoknál a két rendszer általában 
egybe fog kerülni. Például egy 270 m hosszú s 45 m széles szárazdokk 
körülbelül 13 millió korona költséget fog okozni. 

A dokkmester kezelőszobája. 

Az úszódokknál a költséget két főrészre kell osztani, a dokktest elő-
állítása s a dokkmedence kiépítési költségére. Olyan úszódokk, amely 
ugyanoly nagyságú hajót képes felvenni, mint a fentemlített méretekkel 
bíró szárazdokk, körülbelül 7'5 millió koronába kerül, így tehát most az 
a kérdés, hogy a hátralevő 5'5 millió korona árán a talaj rendezését végre 
lehet-e hajtani. Ezek mérlegelése határozni fog a rendszer választásánál. 

Az építés rövid tartamával az úszódokk a szárazat kétségkívül jóval 
felülmúlja. Míglen egy úszódokk előállítása két év alatt megtörténhetik, 
miután a dokktest építése az elhelyezésére szolgáló medence létesítésével 
egyszerre foganatosítható, addig egy hasonló méretű szárazdokk normális 
viszonyok között legföljebb négy év alatt építhető. 
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Ebből kitűnik, hogy az időhiány is úszódokkra kényszeríthet. 
E három fontos ponton kívül még van több más mellékesebb 

körülmény is, amely a rendszer választásánál mérvadó lehet. Ide tartozik 
a dokkok élettartama, amely a szárazdokknál okvetlenül jóval nagyobb, 
mint a másiknál s a hadikikötőben levőket illetve, a két rendszer ellenállási 
képessége a kikötő egy esetleges bombázása alkalmával. Ily esetben egy 
úszódokk a szükséges hajójavítás számára kérdésbe nem vonható, miután a 
vízből magasan kiálló széle hatalmas, csakhamar a kikötőbe lövetett ellen-
séges gránátok áldozatául eshet s vele a benne levő hadihajó. 

Ily sérülések ellen az úszódokkot csakis elsülyesztése által lehet némileg 
védeni, de akkor hajójavításokról szó sem lehet. Ez is megfontolandó 
pont, mely arra utalna, hogy inkább szárazdokkot építsünk. 

Port-Arthurban a szárazdokk a legutolsó pillanatig hasznavehető volt 
s a japánok a kikötő elfoglalása után jókarban átvehették. 

A központi hatalmak dicsőséges flottatámadásai és a Dardanellák 
ütegei az antant dokkműveinek már igen sok munkát adtak s reméljük, 
még fognak is adni. 



NÉMETORSZÁG KERESKEDELMI KIKÖTŐI 
ÉS A NÉMET KERESKEDELEM. 

Irta DR. HÉZSER AURÉL. 

Die Handelshafen Deutschlands und der deutsche Handel. 

A modern Németország kialakulása a nemzeti egység megteremtésével 
vette kezdetét s a történelemben példátlan gyorsasággal haladt előre, 

a mai állapotok felé. Amit azóta Németország kulturális és gazdasági 
téren alkotott, a csodálat méltó tárgyát képezheti mindenki előtt. Ha nem 
is érte még el mindenben a vezető szerepet, mégis sok tekintetben félel-
mes vetélytársa lett más kultúrnemzeteknek s köztük első sorban ellen-
ségeinek. 

Németország iparának és kereskedelmének gyors és nagyfokú fellendü-
lésével az utóbbi évtized alatt egyre növekvő érdekkört hódított magának 
a világpiacon, más nemzetek : főleg az angolok rovására. A német ipar-
cikkek kelet és nyugat legtávolabb eső országait is elárasztották, mert 
olcsóságuk és jó minőségük miatt közkedveltségre tettek szert. A német 
kereskedelmi ügynökök beutazták az egész világot, bankházak létesültek 
s mindenütt megvetették a német érdekeltségnek alapját. Ma már alig 
van számbavehető része a földnek, melyhez ne fűződnének német érdek-
szálak. Pedig a német kereskedelem még ifjú korát éli, alig pár évtizedes 
múltra tekinthet vissza. 

Az egykori sok kisebb államra széttagolt feudális német birodalom 
tengeri kereskedelme az angol, holland és francia kereskedelem mellett 
távolról sem jöhetett számításba egészen a legújabb időkig. A középkori 
Hansa-szövetség, mely annak idején kereskedelmi szempontból vezető szere-
pet játszott, egyes német kikötővárosokra is kiterjedt ugyan, a nemzeti 
célokat azonban nem igen szolgálta, mert nem a birodalom belső erőiből 
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táplálkozott s így Németország gazdasági fejlődését nem mozdította elő. Még 
a mult század közepe táján is a mai virágzó német kikötők kereskedelme 
csaknem egészen idegenek kezében volt. 

A német kereskedelem fejlődése Németország ipari fellendülésének 
volt természetes következménye. Az ipari termelés növekedésével a kereske-
delmi hajók és útvonalak száma is egyre szaporodott. A birodalom képes-
ségének állandó és fokozatos gyarapodása egy időben nagyméretű kiván-
dorlásra vezetett; az ipar fejlődésével azonban a kivándorlás csökkent, a 
bennszülött népesség szaporodott, úgy hogy a Németország mai népessége 
az ország nyerstermelő képességének kereteit messze túlhaladja. (Rohrbach 
szerint csak 40 millió ember számára tud gabonát termeszteni.) Az ipari 
túltermelés és a nyerstermékekben való hiány vetette meg tehát alapját 
a német kereskedelemnek. 

Hogy valamely állam világkereskedelmet űzhessen, ahhoz alkalmas 
fekvésű tengerpartra és jó kikötőkre van szüksége. Lássuk, hogy Német-
ország megfelel-e eme kívánalmaknak. A birodalom partjai kis részben az 
Északi-, nagy részben pedig a Keleti-tengerhez tartoznak. Az Északi-tenger 
közvetlen összefüggésben lévén az óceánnal, a világkereskedelem szem-
pontjából sokkal fontosabb, mint az igazi beltengernek tekinthető Keleti-
tenger, hova csak a szorosok egész sorozatán lehet az előbbiből átjutni, 
így bár a Keleti-tengert lehet igazi német tengernek nevezni, mégis az 
ország kereskedelmi súlypontja az Északi-tengerre esik. Altalánosságban 
egyik tenger partalkata sem kedvező: sok helyen zátonyos és megközelíthe-
tetlen, védett öblökben nem gazdag, a hullámveréseknek nagymértékben 
ki van szolgáltatva, az ár-apály nagy vízállásbeli különbségeket mutat. 
A partvidékeket több helyen kopár dűne-sor szegélyzi, melyeket a száraz-
föld a tengerből hódított el. Viszont másutt a szárazföld partszéli része 
esik a hullámok pusztító munkájának martalékául. Mindamellett vannak 
egyes helyek, hol az öbölszerű folyótorkolatok egyesítik mindazokat az 
előnyöket, amiket csak jó kikötőktől várhatunk. így lehetővé teszik a belső 
területekkel a könnyű és gyors összeköttetést és a vízi közlekedés folyto-
nosságát a tenger és a szárazföld között. Tehát Németországnak aránylag 
kevés, de jó kikötője van. 

Franciaország kikötők dolgában sokkal kedvezőbb helyzetben van, 
nem is szólva Angliáról, mely egész mivoltát kedvező tengeri fekvésének 
köszönheti. Franciaországnak úgy az Atlanti-óceán, mint a Földközi-tenger 
felé szabad kijárata van. Tagozott partja kikötők számára alkalmas. Francia-
ország már régóta jelentős szerepet játszik a világkereskedelemben, de 
kereskedelme sem gyors, sem nagyarányú fejlődést nem tudot t felmutatni. 
Sohse tudott, még időszakosan sem oly vezető helyre emelkedni, mint az 
egykori Spanyolország és Portugália, Anglia vagy a kis Hollandia. 

Németország tengeri kereskedelme három irányba terelődik: A Rajna 
mentén a belgiumi és hollandi kikötők felé, az Északi-tenger és végül a 
Keleti-tenger német partjai felé. A három kereskedelmi útirány közül az 
első a legfontosabb, nemcsak földrajzilag, hanem a német érdekek szem-
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pontjából is. A Rajna, mint Közép-Európának az ókorból kezdve legfonto-
sabb útvonala, Németországnak sűrűn lakott ipari vidékein vezet keresz-
tül s ott ömlik a tengerbe, ahol a hajók közelebb érik nemcsak a Német-
országra kereskedelmi szempontból oly fontos Angliát és Franciaországot, 
hanem a nyílt Óceánt is. A három útirány kikötői között a hajóforgalom 
a következő arányban oszlik m e g : A hollandi és rajnai kikötőkre esik 
29*8 millió reg. tonna (53%,), a német északi tengeri kikötőkre 21"0 m 
reg. tonna (38%) és a keleti tengeri kikötőkre 5'8 m reg. tonna (9%).1 

Tehát nagyjelentőségű lett volna Németországra nézve, ha a rajnai 
kereskedelem kikötőit a maga számára megszerezhette volna. A belga és 
holland kikötők így is nagy szerepet játszanak a német kereskedelemben, 
ha figyelembe vesszük, hogy a hajóforgalomnak jelentékeny része közvetve 
vagy közvetlenül német érdekeket szolgál. 

A németalföldi kikötők közül a rajnavidéki német kereskedelem szem-
pontjából Antwerpen, Rot terdam és részben Amsterdam jöhetnek számí-
tásba. 

Antwerpen a Schelde legkeletibb és Németországban legközelebb eső 
részén terül el. Csomópontja mindazoknak a vasútvonalaknak, amelyek 
Belgium, Északfranciaország, Luxemburg és a Rajna vidék gazdag ipar-
területeire vezetnek. A dünékkel szegélyzett flandriai partokon más na-
gyobb kikötő nem jöhetett létre. Tehát az egész Belgium kereskedelmének 
természetszerűleg ide kellett összpontosulni. Antwerpen földrajzilag inkább 
Hollandiához, mint Belgiumhoz tartozik. Mint flamand nyelvterület is 
elkülönül a jórészt vallon lakosságú, bányászatot és ipartüző Belgiumtól. 
Valahol Ostende környékén kellett volna épülnie, hogy Belgium kereske-
delmének igazi földrajzi középpontja legyen. Németországra nézve azon-
ban így sokkal nagyobb jelentőségű. Antwerpen birtokbavétele igen nagy 
horderejű a német világkereskedelem szempontjából, nem is szólva straté-
giai értékéről. Hadászati fontosságát már Napóleon is felismerte, ki 1811-ben 
flottabázisul szemelte ki Anglia ellen. Már a XV. és XVI. században virág-
korát élte, mikor a városnak 200.000 lakosa volt és naponta átlag 100 
hajó kereste fel és hagyta el kikötőjét. 

Jelenleg összes árúforgalma 22 millió tonnát tesz ki mintegy 53/4 
milliárd f rank értékben. 

A hajóknak csak 9%-a tartozik a belga lobogó alá : java része angol, 
német és francia. A belga kiviteli kereskedelem túlnyomó része Német-
ország felé irányul s messze túlszárnyalja e tekintetben Angliát és Francia-
országot. Antwerpen a német ipar számára igen sok nyersterméket szállít, 
különösen gyapjút, gyapotot , kaucsukot és elefántcsontot. 

Még Antwerpennél is kedvezőbb fekvése van Rotterdamnak. Antwer-
pent a belgiumi és északfranciaországi gazdag iparterületek tették naggyá. 
Rotterdam fontos belvízi útjainak köszönheti minden jelentőségét. Az ösz-
szes keletnek tartó víziutak itt találkoznak össze. A Rajna Németország 

1 „Nauticus" 1914. 
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legfontosabb iparterületeivel, a Maas pedig Belgiummal és Franciaország-
gal kapcsolja össze. Két csatornája vezet észak felé Amsterdamhoz és a 
Zuider-tóhoz és nyugaton több különböző alkalmas kijárat a tenger felé. 
Rotterdam fejlődése összefügg a német ipar és kereskedelem fejlődésével, 
a múltban éppen úgy, mint a jelenben legfőbb jelentőségét annak köszön-
heti. A XVI. században, amikor Amsterdam ragadta kezébe a németalföldi 
kereskedelmet, a rajnai hajózás alárendelt jelentőségű volt. A rajnai 
kereskedelem nagymérvű fejlődése Amsterdam hanyatlását eredményezte. 
Rotterdam jóval fontosabb Németországra, mint Hollandiára nézve. Innen 
tengeren érkezett árúk 90°/o-a vízen szállíttatik tovább (Antwerpennél csak 
35%-a). Az árúk javarésze Németország felé irányul; ami könnyen ért-
hető, ha meggondoljuk, hogy Hollandiának számbavehető ipara nincs. 
Iparcikkekben kisebb kivitele van, mint Antwerpennek ; a bevitel ennél-
fogva messze felette áll a kivitelnek. Évi forgalma 13 millió reg. tonnával 
Antwerpent is felülmúlja (Antwerpené 12 millió).1 Antwerpen és Rotter-
dam a német kereskedelem szempontjából kiegészítik egymást. Előbbi a 
kivitel, utóbbi a bevitel tekintetében fontosabb. A középrajnai iparterü-
letnek csak az északi része (Essen) esik közelebb Rotterdamhoz, Köln és 
Aachen vidéke a kitűnő belga vasúthálózat révén inkább Antwerpen 
vonzó területébe esik bele. 

Amsterdam az igazi holland kikötő, a német kereskedelem szem-
pontjából egészen alárendelt jelentőségű. A Hansa-szövetség korában 
virágzását élte s a keleti és északi tengeri kereskedelemnek központja 
volt. A holland világkereskedelemnek is Amsterdam volt a bölcsője. Hogy 
a jóval kedvezőbb fekvésű Rotterdam mellett is fennmaradhatott , azt csak 
csatornáinak köszönheti. Még 1825-ben kiépült a 78 km hosszú északi 
csatorna, mely a dünéken keresztül egészen Helderig vezet s 1876-ban az 
előbbinél jóval fontosabb Ijmuideni-csatorna (30 km). Amsterdam a hol-
land gyarmatkereskedelem kikötője s főleg gyarmatárúk (kávé, tea, 
kakaó, dohány, trópusi fák stb.) behozatala szempontjából fontos. A hol-
land gyarmathatalom megszűntével minden jelentőségét elvesztené. 

A német világkereskedelem súlypontja azonban az északnyugati német 
kikötőkre s köztük javarészben Hamburgra esik. Hamburgnak nagyobb a 
forgalma, mint az összes német kikötőknek együttvéve. Hogy azokat egy-
szerre messze túlszárnyalta, nagyon szerencsés fekvésének köszönheti. 
Egyesíti magában mindazokat a feltételeket, melyeket a jó kikötők meg-
kívánnak. Hullámveréstől védett helyen, belvízi kereskedelem szempontjá-
ból fontos folyó torkolata közelében fekszik. Hajói könnyen kifuthatnak 
a nyilt tengerre s egyszerre belekapcsolódnak a világhajózás legfontosabb 
útvonalaiba. A szárazföld felől minden irányban jól megközelíthető és 
közel esik az anyaország gazdaságilag legfontosabb vidékeihez. 

Hamburg később fejlődött ki, mint Bréma és Lübeck, melyek fontos 
Hansa kereskedővárosok voltak. Jelentőségét az angolok és hollandok 

1 A beérkező hajók forgalmát értve. 
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ismerték fel s még a XIX. század első felében kereskedelme jórészt idegen 
kezekben volt. Fejlődése összeesik és lépést tart Németország fejlődésével. 
Különösen 1901 és 1907 között rohamosan emelkedik; túlszárnyalja az 
egykor jóval nagyobb Antwerpent és Rotterdamot. Ma már két és félszer 
annyi hajó keresi fel, mint Rotterdamot és háromszor annyi, mint Ant-
werpent, bár az árúmennyiség és értékforgalom korántsem mutat ily nagy 
különbséget. Az összes árúforgalom (1910-ben) 41'4 millió tonna, mely 
értékben a nyolcmilliárd márkát is meghaladja. Tehát Németország árú-
cikkek forgalmának 2/s része Hamburgra esik. Az Elbének a belföldi 
kereskedelem szempontjából való fontosságát mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy Hamburg árúforgalmának 65%-a esik az Elbére s a vasutakra 
csak 35%. 

Antwerpen és Rotterdam sohase tudják Hamburg jelentőségét túl-
szárnyalni. Hamburg abban is felülmulta a németalföldi kikötőket, hogy 
kereskedelmével egyidejűleg ipara is egyre emelkedett. Ma már lakosságá-
nak 43%-a foglalkozik iparral és 40%-a kereskedelemmel. A kereskede-
lem anyagának egy részét tehát maga adja, illetőleg maga használja fel. 
Ebben a tekintetben Londonhoz és New-Yorkhoz hasonlít. Kikötője tér-
beli gyarapodásának mi sem állja útját. A tér minden irányában sugár-
szerűleg terjeszkedhet. 1866 óta, mióta modern kiépítése megkezdődött, 
egyre bővül újabb medencékkel. 

A második nagy német kikötő Bréma, bár fekvése sok tekintetben 
hasonlít Hamburgéhoz, mégis messze elmarad mellette. Hamburg fejlődése 
egyre háttérbe szorította, jóllehet a XVI., XVII. században még messze 
felülmúlta azt. A Weser, melynek torkolata közelében fekszik, korántsem 
olyan fontos belvízi út, mint az Elbe s vízállási viszonyai is jóval kedve-
zőtlenebbek. Brémerhavenben az árapály különbség szökőár idején 6'8 m-re 
is emelkedik. Bréma forgalma a torkolathoz közelfekvő Bremerhaven és az 
53 km-el beljebb levő tulajdonképeni kikötőváros között oszlik meg. 
A nagyobb hajók csak azóta futhatnak a belső kikötőbe, mióta a Wesert 
Franzius mérnök tervei szerint jelentékenyen kimélyítették, de az igazi 
nagy hajók most sem jönnek a külső kikötőnél beljebb. Forgalma 2'6-szer 
kisebb, mint Hamburgé. Kereskedelmének főanyagát a gyapot- és jutaáruk 
teszik, e tekintetben első a kontinensen. 

Hamburg és Bréma mellett az északnyugati német kikötők között 
Emden is jelentékeny szerephez jutott az utóbbi időkben. A kis Dollert 
folyó mentén fekszik mintegy 65 km-re a nyilt tengertől. Azelőtt csak 
lokális jelentőségű kikötő volt. A Dortmund-Ems csatorna kiépítésével, 
mely a gazdag Rajna-westfaliai iparterületekkel hozza kapcsolatba, világ-
kereskedelmi fontosságra tet t szert. Mintegy átmenetet képez a rajnai és 
az északnyugati kikötők között. Azok forgalmára némileg megosztólag hat . 
Hátránya azonban, hogy vonzós területe csekély, továbbá hogy mocsaras 
és terméketlen belterület környezi. így a nagy kikötők igazi versenytársa 
sohasem lehet. Emden az összes német kikötők között a hatodik helyen 
áll (Danzigot és Lübecket is túlszárnyalja). Kereskedelmében a nyers-
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termékek játszanak szerepet. Bevitelében legfontosabb a Svédországból 
szállított érc és fa, továbbá a gabonafélék. Kiviteli cikkei között a kőszén 
van túlsúlyban, melyet Egyptom, Itália és a Keleti-tenger felé exportál. 
Forgalmának tetemes gyarapodásáról tanúskodik, hogy 1895-től 1913-ig 
hajóforgalma 74.000 tonnáról 1,600.000 tonnára (több mint húszszorosra) 
szökött fel. 

A Keleti-tenger ma már korántsem oly nagyjelentőségű a német 
kereskedelemre nézve, mint a XIV—XVII. században volt. Mióta Német-
ország külkereskedelmi érdekeltsége az oceánokon túli területekre irányult, 
a Keleti-tenger partvidéke az északi tengeri kikötők rovására egyre vesz-
tett jelentőségéből. Ma már jóformán csak a szomszédos balti országokkal 
folytatott kereskedelemben, a személyforgalomban és stratégiai szempont-
ból jöhet számításba. Pedig egykor több százados küzdelmet folytatott 
a germánság azért, hogy a Keleti-tenger feletti hegemóniát megszerezze 
és biztosítsa. A rohamosan előretörtetni akaró orosz hatalom expanziós 
törekvéseivel szemben, melyek a Keleti-tenger feletti uralom megszerzésére 
is irányulnak, a germánságnak most is önvédelmi harcot kell vívni. Mert 
bár Németországot gazdasági érdekei inkább az Északi-tenger felé szólít-
ják, mégis a Keleti-tenger feletti hatalmának elvesztésével, egyszerre vál-
ságos helyzetbe kerülne. Amíg Németország tart ja kezében a Keleti-tenger 
kulcsát, addig a germánság középeurópai uralma biztosítva van. 

A keleti tengeri kereskedelmet a középkorban a Hansa-társaság tar-
totta kezében. Ekkor még a balti kikötők világkereskedelmi színvonalon 
állottak. Lübeck és Stettin sokkal fontosabb volt, mint Bréma és Hamburg. 
A balti kikötők hanyatlásával Kiel és Lübeck jártak a legszerencsésebben. 
Előbbi a Vilmos császár csatorna, utóbbi pedig a Lübeck—Élbe összekötő 
csatorna révén, melyek az Északi-tengerrel és Hamburg világkereskedelmi 
kikötőjével kapcsolják egybe. 

Lübeck az Északi- és Keleti-tenger kereskedelmének a közvetítője. 
Utóbbi időben elért fellendülését ennek köszönheti. Lübeck közvetítő 
szerepe azonban korántsem olyan nagyjelentőségű, mint a minőnek első 
pillanatban látszik. A Keleti-tenger kikötői felé irányuló kereskedelem java-
része az északi országoknak (Svéd és Norvégország, Dánia, Oroszország) 
szól. Az ezekből kifutó hajóknak csupán kis része veszi útját az Óceán felé. 
Viszont a beérkező hajók javarésze az átellenes partok kikötőiből jön s 
az általuk szállított árúknak az ország belseje felé való továbbításáról 
kitűnően fejlett vasúthálózat gondoskodik. így tehát a Keleti- és Északi-
tenger kereskedelmileg egymástól meglehetősen független terület. Lübeck-
nek és az Elbe-csatornának akkor volna nagy jelentősége, ha az Északi-
tenger partjai az ország belsejéből nehezen volnának megközelíthetők vagy 
ha Németország ipari centruma a Keleti-tenger közelébe esnék. Eszerint 
az említett csatornák nem nagy mértékben mozdították elő a balti kikötők 
fellendülését. Ezt eléggé bizonyítja az, hogy még Lübeck forgalmának is 
a háromnegyed része a Keleti-tengerre esik. A kikötőt látogató hajók 
40%-a svéd és orosz lobogó alá tartozik. A forgalom túlnyomó része a 
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bevitelre esik (72%). Svédországból sok ércet és fát importál, mely ipará-
nak fejlődését hathatósan előmozdítja. 

A balti német kikötők között Stettin a legfontosabb. Stettin „a Keleti-
tenger — Hamburgja". Fekvése is sok tekintetben hasonlít hozzá. Az Odera 
öbölszerű torkolatában fekszik. Ez Németország keleti felének legfontosabb 
folyója. Minden oldalról könnyen megközelíthető s forgalmát alkalmas 
csatornahálózat bővíti ki. A hajók itt legközelebb jutnak az ország bel-
sejéhez. Berlintől csak 125 km távolságban fekszik, a mi fejlődésében 
döntő szerepet játszik. Közel esik a svéd és dán partokhoz is. Hátránya, 
hogy a tengerrel csak egy 66 km távolságban fekvő keskeny szoroson át 
közlekedhetik, a kikötőt a tengertől elválasztó „Haff" gyakran befagy 
télen, továbbá, hogy homokos, kevéssé termékeny és nem nagy nép-
sűrűségű országrész környezi. A Berlinnel összekötő csatorna forgalomba 
hozatalával mindenesetre emelkedni fog. Forgalma mindjárt a Brémáé 
után következik (216 milló reg. tonna). Kereskedelmének negyedrésze a 
skandináv államokra esik. Különösen ércekből van nagy bevitele, melyet 
az Oderán szállítanak t avább Poroszország és Szilézia felé. Az orosz 
kereskedelem itt nem olyan fontos, mint Lübeckben. Minthogy túlnyomó-
lag mezőgazdasági belterület környezi, kivitelében is a nyerstermékek 
játszanak fontos szerepet (gabona, liszt, cukor, szén). Ebben különbözik 
a nyugoti kikötőktől. 

Stettinnél kisebb jelentőségűek Kelet-Poroszország kikötői: Danzig 
és Königsberg. Mindkettő a danzigi öböl területéhez tartozik, előbbi a 
Visztula, utóbbi a Prege t torkolatánál. Egyiknek sincs valami kedvező 
fekvése. A Visztula elhomokosodott torkolatát jókarban tartani nagy 
gondot igényel. Königsbergbe pedig csak a Frisches Haff nehrungját át-
szellő csatornán egy helyén van alkalmas bejárat. Emellett mindkettő 
meglehetősen félreeső helyzetet foglal el a többi német kikötő sorában. 
Danzig forgalma körülbelül Lübeckével áll egy színvonalon. A Visztula 
terület kikötője, belföldi kereskedelme tehát Kelet-Poroszország és Orosz-
Lengyelország érdekeit szolgálja. Iparcikkeket importál és nyersterméke-
ket szállít a tengerre, melyek a nyugati országrészek és országok felé 
irányíttatnak tovább. Königsberg minden jelentőségét Oroszországnak 
köszönheti. A Memel, Pregel és a Nógat vízi útjai Königsberg vonzási 
területéhez tartoznak. Inkább beviteli, mint kiviteli kikötő. Forgalma össze-
függ a közeli Danzigével, de annál jelentéktelenebb. Fontosabb forgalmi 
cikkei: a gyapot, kávé, hering, hal a bevitelben — liszt és cukor a kivi-
telben. Danzig és különösen Königsberg megszerzésére Oroszország régóta 
áhítozik. Viszont Németországra nézve is fontos gazdasági érdekű lenne 
a fenti két kikötő vonzási területének, vagyis Orosz-Lengyelországnak és 
Litvániának a birtokbavétele. 

Ha a két tenger t Németország szempontjából összehasonlítjuk és 
összefoglaljuk az elmondottakat, látni fogjuk, hogy a Keleti-tenger keres-
kedelmi fontosság tekintetében messze elmaradt az Északi-tenger mellett. 
Utóbbinak a forgalma csaknem tízszer nagyobb, mint az előbbié. A Keleti-
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tenger kikötőinek forgalma túlnyomólag a közeli országokra szorítkozik, 
vagyis beltengeri, az Északi-tenger ellenben csaknem kizárólag világ-
kereskedelmi érdekeket szolgál. Közlekedés szempontjából meglehetősen 
függetlenek egymástól. A Keleti-tenger német kikötőit nem sok óceánjáró 
hajó keresi fel, mert az északnyugoti kikötők is a szárazföld felől minden 
irányból könnyen megközelíthetők. A két tenger jelentőségének történeti 
alakulása is lényeges különbséget mutat. A középkori balti kereskedelem, 
mikor az oceánokra még nem merészkedtek, jóval fontosabb volt mint ma. 
Ma pedig, egészen alárendelt az Északi-tengeri kikötők óceáni forgalma 

. mellett. Az Eszaki-tenger a német világkereskedelem bázisa s kikötőinek 
fejlődése a jövőre nézve is széles perspektívákat nyújt. A Keleti-tenger 
kereskedelme nagyobbméretű fellendülésnek nem nézhet elébe. Azonban 
mint a germánság faji érdekeinek védelmezője az előretörekvő szláv hata-
lommal szemben hadászati szempontból a jövőben is igen fontos terület 
marad. 

Az egyes kikötök forgalmát a következő statisztikai adatok tüntetik fel: 
A beérkező hajók tonna tartalma (1.000,000 reg. tonnában) az 1913-iki statisztika 

(Nauticus 1914) szerint : 

Rajnai és holtad, kikötők Északnyugoti német kikötök Keleti-tengeri kikötök 

Rotterdam ... ... 130 Hamburg ... ... ... 142 Stettin 2-2 
Antwerpen... ... ... 120 Bremerhaven — 24 Lübeck 1-0 
Amsterdam ... 2 8 Bréma ... 21 Danzig ... ... ... ... l'O 
Emden ... . . . . 1-6 Cuxhaven ... ... . 1-0 Königsberg ... . . . 0'7 

0 2 Altona 1-0 Kiel 0 6 
Düsseldorf... ... ... 0 2 Gestemünde ... ... 0 3 Memel 0 3 

298 210 5-8 

Az egyes kikötőcsoportok hajóállománya : 
Rajnavidéki-holland kikötők ... ... . 16433 ezer reg. tonna 
Északnyugoti német kikötők ... 4394'1 „ „ „ 
Keteti tengeri kikötők — — — 522 7 „ „ „ 

Az összes német kikötőkbe beérkezett hajók tonnatartalma: 31.536,788 és kifutott 
hajók tonnatartalma: 31.645,695 (Statesman's Yearbook 1914). 

Ebből német hajókra esik 18.654,649 illetőleg 18.689,574 tonna 
Angol hajókra 5.797,273 „ 5.811,108 
Svéd hajókra ... 2 004,165 „ 2.018,905 
Dán hajókra 1.823,955 „ 1.841,110 
Norvég hajókra 1.367,228 „ 1.366,573 
Egyéb hajókra 1.889,518 „ 1,918.425 

Németország világkereskedelmi helyzetét úgy ítélhetjük meg legjobban, 
ha két európai vetélytársának, Angliának és Franciaországnak a kereske-
delmi fejlődésével egybevetjük.1 Anglia természetesen még mindig vezet, 
bár nem minden tekintetben. Az angol bevitel ugyan felette áll a német 
bevitelnek, a német bevitel azonban csaknem egyvonalban halad az angol 
kivitellel. Az angol bevitel 1894—1912-ig 7 milliárdról 13 milliárdra emel-

1 Természetesen az egyes államra saját kereskedelmét értve. 
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kedett, a német ugyanezen idő alatt 4'2 milliárdról IOV2 milliárdra. Az 
angol kivitel az említett 18 év alatt 472 milliárdról 10 milliárdra szökött 
fel, a német 3 milliárdról 9-re. Nyilvánvaló tehát, hogy a német keres-
kedelem nagyobb arányokban fejlődik, mint az angol; annak már is félel-
mes vetélytársa lett. Ezzel szemben Franciaország kereskedelme alig mutat 
valami lényegesebb fejlődést. A bevitel 18 év alatt 3 milliárdról 6 milliárdra, 
a kivitel 272-ről 51/2-re emelkedett. Közben éveken keresztül semmi válto-
zást nem észlelhetünk rajta. 1894-ben a francia bevitel a német kivitellel 
egy érték-színvonalon állott, 1912-ben az utóbbi már 272 milliárddal meg-
előzte amazt. Még érdekesebb világot vet Németország kereskedelmi fejlő-
désére az a statisztika, mely az egyes államoknak a világkereskedelemben 
való részvételét tünteti fel százalékokban az 1888, 1899 és 1910. évekre 
nézve. 

1888. 1899. 1910. 

Nagy-Britannia ... 50"7 47"0 38*3 
Németország. .. 8"7 12*3 16"0 
Franciaország ... ... — ... ... ... 7'4 4 5 4 4 
Egyesült-Államok ... . 2'6 3 0 3"ö 
Olaszország . . . . 3 2 4 0 2"9 

Ebből láthatjuk, hogy Anglia és Franciaország tengeri hatalma egyre 
veszít egykori nagyságából Németország javára. Mialatt Anglia világkereske-
delmi részesedése több, mint 12°/o-a! csökken, azalatt Németországé csak-
nem megkétszereződik. 

Anglia egyre növekvő féltékenységét és irigységét, mely végered-
ményben az egész világháborúnak megindítója volt, a felsorolt adatok 
eléggé igazolják. A háború kimenetele fogja eldönteni a tenger uralmának 
nagy problémáját, melytől függ a hatalmi alakulások jövendő helyzete is. 
Míg a múltban a szárazföld feletti uralom döntött valamely nemzet nagy-
hatalmi kérdésében, addig most a minél nagyobb tengeri hatalom utáni 
vágy mozgatja az egyes államok törekvéseit. Ha Németországnak sikerül 
legyőzni ellenségeit, meghódítja egyszersmind a tengert is s ezáltal meg-
szerzi a világuralmat. 



MOTOROS HALÁSZATUNK FEJLŐDÉSE. 
Irta LEIDENFROST GYULA. 

— Négy képpel. — 

Die Entwickelung unserer Motorfischerei. 

Tengeri halászatunk, mint a lepke bábja, úgyszólván máról holnapra 
változott át primitív ősfoglalkozási ágból a legmodernebb üzemfor-

mára : a motoros halászatra. A fejlődéshez vezető utat elhanyagolt tengeri 
halászatunk önmagától találta meg s ezzel is igazolta a jövőjébe vetett hitet. 

Külföldön ez az átalakulás jóval lassabban történt. Az Északi-tenger-
melléki nagy halásznemzeteknél a halászat már régebben nagyüzemű ipar-
ággá fejlődött, amelyben a motoros bárkát a kisebb-nagyobb gőzhajók 
előzték meg. A gőzhalászat különösen Angliában, Németországban és Dániá-
ban fejlődött ki, ahol azonban a halászatban a vitorlások is megtartották 
eddigi szerepüket. A motorok tökéletesítése nagy változásokat idézett elő 
a termelés minden ágában, így a halászatban is. Az Északi-tengeren az 
apró halászgőzösöket, az ú. n. trawlokat a motoros bárka egyre jobban 
kiszorítja, s a vitorlások nagy részét is segédmotorokkal látták el. Ma 
a motoros halászat túlhaladta a gőzösökkel folytatott üzemet. 

Az Adrián a motoros halászat meghonosításában Magyarországnak jutott 
a kezdeményező szerep. Az első motoros halászbárka a Quarnerón 1908-ban 
jelenik meg. Az első kísérletek egy négy és egy hat lóerős motorral, 
Skomerza Iván nevéhez fűződnek. A gyenge gépekkel végzett próbahalásza-
tok nem jártak kellő eredménnyel, a következő év azonban erősebb moto-
rokkal már meghozta a sikert. 1909-ben Susákon, Fiume szomszédságában 
már motoros halászvállalatot alapítanak, amely különösen a nyári idő-
szakban működött igen eredményesen. Ez év nyarán a napi zsákmány 
gyakran 800 kg-ot is elérte. A következő — 1910. — évben a tavaszi 
halászat meglehetős gyenge volt, a nyári halászat hozama azonban az előző 
évit is meghaladta. 
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Skomerza 1910 elején egy hét és fél és egy tizenötlóerős motorral 
felszerelt bárkákkal próbálkozott meg. Február elején a napi zsákmány 
értéke harmincnyolc, a hónap közepén már százötven, sőt a következő 
hónapokban már kétszáz korona volt. A Deutsche Seefischerei Verein, 
amelynek a német motoros halászat fejlesztése terén megbecsülhetetlen 
érdemei vannak, 1902 — 1904-ig két huszonegy lóerős motoros bárkával s 
1910-ben még erősebb segédgéppel ellátott halászhajókkal végeztek próba-
halászatokat. Ha a Skomerza-té\e kísérletek eredményét a német próba-
halászatokéval egybevetjük, kitűnik, hogy a Morlák-csatornán végzett pró-
bák a kisebb hajóerő dacára is jóval nagyobb sikereket értek el. 

A sikerrel végzett kísérletek alapján Skomerza is rendszeres motoros 
üzemű halászatot indított meg. Ezt az üzemet nemsokára egy konzorcium 
vette át s ennek a székhelye Cirkvenica lett. Ez új vállalat flottája több 
kisebb bárkából és egy nagy motoros kutterből állott. Az utóbbit később 
Dalmáciában halszállításra is használták. 

A motoros halászat fellendülése 1910 végén a fiumei M. Kir. Tengeré-
szeti Hatóság kebelében levő tengeri halászati központi bizottságot is fog-
lalkoztatta. A bizottság az „Előre" nevű hatósági gőzösön tanulmányozta 
a motoros halászatot s így közvetlen meggyőződést szerzett az új üzem 
előnyeiről. A bizottság előtt Selce közelében végzett próbahalászaton a 
Skomerza-féle vállalat két bárkája 500 méteres kötélen vontatott, 17 m 
hosszú kokkiával két órai húzás után 180 kg. vegyes halat zsákmányolt. 

A motoros üzem sikerei felébresztették az érdeklődést s az újítás utáni 
vágyat a tengerpart halászai között is. Cirkvenicában a parti halászok 
szövetkezetet — Ribarska Zadruga — alapítottak, amely az eddigi vitorlá-
sokba segédmotorokat építtetett be és szintén munkának látott. Az érdeklő-
déstől a horvát országos kormány sem maradt távol. Az északi-tengeri 
halászat tanulmányozására a jablanáci tanítót, Schreibert küldötte ki s ennek 
eredményeképpen három tengermelléki község halászai számára Dániából 
segély gyanánt három motoros halászbárkát hozatott. Ezzel egyidőben 
a báni kormány Zágrábban halászati felügyelőséget is szervezett. 

Tengeri halászatunk nekilendülése nem maradt visszhang nélkül az 
osztrák partokon sem, ahol — bár az osztrák tengeri halászat általában 
magasabb fokon állt — a miénkhez hasonló kezdetleges viszonyok ural-
kodtak. A hatás Vegliában, a quarnerói osztrák tengeri halászat legjelen-
tékenyebb halászkikötőjében jelentkezett. Burda császári tanácsos, az osz-
trák halászati egyesület alelnöke kezdeményezésére „Quarnerolo" név alatt 
konzorcium alakult, mely a vegliai bragozzókat segédmotorokkal látta el. 
Az újítást a dalmát partokon is követték. Ot t azonban a segédmotorokat 
már a vitorlás parti hajózásba is bevezették. Végül még Fiúméban ala-
kult egy társaság — a Paicurich-féle —, mely a motoros halászatot tűzte 
ki feladatának. 

Motoros halászatunk megindításának a legnagyobb hatása mégis az 
olasz partokon volt. A szerencsétlen görzi egyezmény — melynek meg-
kötésénél az ügyes olasz szakemberrel a mi részünkről jogászok álltak 
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szemben — Ausztria és Magyarország- vizeit teljesen kiszolgáltatta az olasz 
halászoknak, akik októbertói márciusig kíméletlenül pusztították hálóikkal 
a Quarneró halállományát is. Vitorlásaikkal szemben a mi parti halászaink 
nem bírták a versenyt, s így évente tekintélyes összeg vándorolt idegenbe. 
1908-ban például 428,500 kg. volt az olasz halászok quarnerói zsákmánya, 
ennek értéke pedig 290,149 lira 1 Ez a szám kedvezőbb években még 
magasabbra szökött 1 A motorok alkalmazásával azonban fordulni látszott 
a kocka, mivel a motoros bárka óriási fölényben van az időjárástól függő 
vitorlások felett. Már-már úgy tetszett, hogy halászatunk a motor segítsé-
gével lerázza a csatornák bilincseit s kijut a nyílt vizekre, ahol sikerrel 
veheti fel az olasz betolakodókkal való küzdelmet. 

Olasz részről hamar felfedezték a motorok felől fenyegető veszedel-
met s igyekeztek maguk is az új üzemre áttérni. E törekedésükben — nem 
úgy, mint a mi vállalataink — az állam s a különböző halászati egyesüle-
tek és szövetkezetek segítségére támaszkodtak. 

Bár Olaszországban a motorgyártás elég magas fokon állt, az első moto-
ros halászbárkát — Primogenito — mégis csak 1911-ben bocsátották vízre 
a Liguri-tengeren. A Quarnerón fenyegető konkurrencia miatt a Sindacato 
Peschereccio Adríatico agitációjára újabban egyre több vitorlást szereltek 
fel segédmotorral. Az olasz motoros halászat központja az Adrián San 
Giorgio és S. Benedetto del Tronto kikötői, ahova motoros bárkákkal 
szállítják a zsákmányt. Ilyen szállítóhajót legújabban a barii halász-szövet-
kezet is szerelt fel. 

A chioggioták — ezekből került ki a Quarnerón halászó olaszok leg-
nagyobb része — sajna, korán ijedtek meg motoros halászatunk fellendülé-
sétől. Nálunk nem volt, aki a halászokat szervezze, aki segélyt és vezetést 
nyújtson. Az új vállalatok mindenüket belefektették az új üzem berende-
zésébe, forgótőkéjük már nem maradt, s így a továbbfejlődés elmaradt. 
A hirtelen nekibuzdulást csahhamar pangás váltotta fel, amely úrrá lett 
az egymásnak is elviselhetetlen versenyt csináló, még meg sem erősödött 
vállalatok felett. E mellett egész csomó régi, megoldásra váró probléma 
is akadályozta a motoros halászat továbbfejlesztését. Nem volt halászati 
törvény, felügyelet, tilalmi idő stb., amik nélkül ma már modern halászat 
el nem lehet. E kérdések nagyrésze a politikába ütközött s ennek a 
tengeri halászat legifjabb s legmodernebb hajtása látta kárát. Nem lehet 
tehát csodálni, ha az 1912-iki statisztikában az osztrák és a magyar 
vizeken dolgozó 731 olasz bárka szerepel 3100 főnyi személyzettel. Ugyan-
ekkor, munkaalkalom hiányában, partjainkról a szokott méretekben folyt 
a kivándorlás. 

A motoros halászatban bekövetkezett pangásnak elsősorban mégis a 
tőkehiány volt az oka. Ebből a válságból tengeri halászatunkat Hegedűs 
Loránd dr. országgyűlési képviselő mentette ki. A kiváló nemzetgazda 
sokoldalú és éles judiciumával Hegedűs Loránd hamar felismerte a halá-
szat jelentőségét a tengerpart gazdasági életében s az igazgatása alatt 
álló Pesti Magyar Kereskedelmi Bank égisze alatt egyesítette a szétforgá-
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csolt erőket. így alakult meg 1913 július 26-án a Susáki Tengerparti Bank 
és Takarékpénztár bevonásával az eddigi kisebb vállalatok egybeolvadásá-
ból a „Nekton" első tengerparti halászati, halértékesítő és bárkaépítő 
részvénytársaság. Az ügyesen megválasztott Nekton nevet a tudományos 
terminológiából vették kölcsön. A tengeri biológiában e név alatt foglal-
ják egybe az összes szabadon úszó állatokat, tehát elsősorban a halakat. 

A „Nekton" részvénytársaság 840,000 korona alaptőkével rendelkezik. 
Elnöke: Eidlitz Hugó, alelnöke pedig Hegedűs Loránd dr. és Bachich Henrik 
lovag lettek. Eidlitz és Bachich előkelő szerepet visznek a tengerpart 
gazdasági életében, Hegedűs Loránd dr. közéleti tevékenysége pedig sok-
kal általánosabban ismert, semhogy szükség volna annak kidomborítására, 
hogy mit jelent az új vállalat számára az elnökségbe való részvétele. Nem 
kevésbé szerencsés volt a „Nekton" társaság az ügyvezető-igazgató meg-
választásában. E fontos pozíciót az alakuló közgyűlés Skomerza Ivánnal 
töltötte be. Skomerza jeles gyakorlati szakember, aki évek hosszú sora 
óta fáradozik tengeri halászatunk fejlesztésén. Az ő nevéhez fűződik, mint 
fentebb láttuk, a motoros halászat megindítása, s ezzel elévülhetetlen érde-
meket szerzett. Az északi-tengeri halászat modern technikáját alaposan 
ismeri s így működéséhez a legnagyobb reményt fűzhetjük. 

Az igazgatóság tagjai a következők le t tek: Dárday Dezső dr. minisz-
teri osztálytanácsos, akit folyóiratunk hasábjairól olvasóink is előnyösen 
ismernek s aki a tengeri halászat jogi kérdéseiről számos mélyenjáró 
tanulmányt í r t ; Deseppi Róbert , a fiumei közélet szerepvivő tagja, Klein A. 
Dávid, az Adria m. kir. tengerhajózási társaság hajózási igazgatója, Mas-
sanek Gábor dr. orvos, Mazuranic Milutin dr. susáki ügyvéd, Paicurich 
Mátyás és Petric Ferenc fanagykereskedő és nagyiparos. Massanek, Mazura-
nic, Paicurich és Petric a beolvadt kisebb motoros halászvállalatok rész-
tulajdonosai voltak. A felügyelő-bizottság elnökévé Dr. Zmajic Vinkó báró, 
susáki kerületi főnököt választották meg, tagjai pedig Bonetic Albert, 
Garády Viktor, a Halászati Biológiai Állomás vezetője, Lázár Béla dr és 
Szalai Pál lettek. E névsorból és kitűnik, hogy az új részvénytársaság 
szerencsés módon egyesíti magában a tengerpart legkülönbözőbb irányú 
érdekeltségeit és Hegedűs Loránd eme újabb alkotásának ez is egyik 
főérdeme. 

A „Nekton" társaság első üzleti éve az előkészületekkel, építkezések-
kel, szóval a berendezkedéssel telt el. A közbejött háború miatt az új 
vállalat sem indíthatta meg teljes erőkifejtéssel az üzemet s emellett még 
azokkal a nehézségekkel is meg kellett küzdenie, amelyekkel minden kez-
det jár. E nehézségek között ismét a halászat hovatartozásának máig 
rendezetlen kérdése viszi a főszerepet, vagyis ugyanaz a probléma, amely 
az előbbi kis üzemek elé annyi akadályt gördített. 

A halászatot 1913. szeptember elsején indították meg. Egyelőre azon-
ban felszerelésüknek csak egy harmadát helyezhették üzembe, mivel a be-
olvadt vállalatoktól átvett bárkák és eszközök nagyrésze alapos tataro-
zásra és átalakításra szorult. Az átvett bárkák egy részét erősebbre kellett 



MOTOROS HALÁSZATUNK FEJLŐDÉSE. 2 7 1 

átépíteni s mivel többnyire benzinmotorokkal voltak felszerelve, a magas 
üzemköltség miatt ezeket petróleummotorokkal kellett kicserélni. Az átvett 
kisebb lóerejű moto-
rok különben nem fe-
leltek meg a célnak. 
A cirkvenicai vállalat-
tól átvett „Kondor" 
kutter „Dán" motor-
ral volt ugyan felsze-
relve, de ez négy és 
fél, vagy legfeljebb öt 
tengeri mérföld sebes-
séget biztosított. E he-
lyett tehát hetvenkét 
lóerős gépet építettek 
bele, mellyel 8 tengeri 
mérföld sebességet ér-
t e k el. A k u t t e r t f ő - A „Nekton" társaság halászflottája Cirkvenica kikötőjében, 
kép halszállításra fog-
ják használni s ezért hűtőberendezéssel látták el, amihez még egy külön 
nyolc lóerős motor beépítése volt szükséges. 

Ilyen módon az üzemet csak négy motoros bárkával tarthatták fenn 
a megalakulástól egészen 1914 augusztus 7-ig, amikor a Tengerészeti 
Hatóság a háború miatt a halászatot rendeletileg korlátozta, illetve később 
megtiltotta. A halászat a korlátolt üzem mellett is jelentős eredményt ért 
el. A zsákmány ugyanis 1913-ban 3196 láda volt, ami körülbelül 38,353 

kg.-nak felel meg. 
A mult évi eredmény 
7347 láda, vagyis kb. 
88,164 kg. volt. Az 
összes zsákmány a 
halászat megindítása 
óta tehát 10,543 láda, 
azaz 126,517 kg. ve-
gyes hal. 

Ez az eredmény 
az előbbi motoros vál-
lalatokéhoz képest is 
jelentékeny haladást 
mutat, ami fejlettebb 
technikára s kitűnő 
vezetésre vall. A „Nek-
ton" zsákmánya az 

eddigi parti halászat évi produktumának a felét teszi. Az új társaság mű-
ködése a parti halászatot semmiképp sem befolyásolta, amit az is bizonyít, 

„Kondor" motoros kutter a zurkovói csúszdán. 
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hogy a kis halászat hozama a „Nekton" fennállása óta sem csökkent. 
Az új üzem eredménye tengeri halászatunk statisztikájában az évi hal-
zsákmány száz százalékos gyarapodását jelenti. 

A társaság 1919 december 31-ig a susáki parti halászat jogát is ki-
bérelte. Ezen a területen 1914 április 21-én kezdték meg a parti halászatot, 
amely augusztus 1 ig zavartalanul folyt. Az akkor elrendelt tilalom lehe-
tetlenné tette az éjjeli acetilén-halászatot, pedig a parti halászatnak ez a 
legkiadósabb s így legfontosabb időszaka. Egy hónappal később a nap-

pali üzemet is megszüntették. A susáki 
halászterületen 997 láda halat fogtak 
10,960 kg. súlyban. 

A halászati tilalom az év elején is 
fennállott, s csak január végén lehe-
tett megint két bárkával nappali halá-
szatot folytatni. A behívások és főképp 
a fűtőanyag állandó áremelkedése, 
illetve hiánya miatt még ez az üzem is 
nagyban korlátozva van. A motoros 
halászat hozama ugyanis nagyban 
függ a petróleum árától s ez már 
1913-ban oly magas volt, hogy a tár-
saság a minisztériumtól külföldi fűtő-
anyag beszerezhetésére kért engedélyt. 
Az engedelemmel nem éltek, mivel 
a múlt évi szüségletre vonatkozóan 
belföldi gyárral sikerült megegyezésre 
jutni, az ideit pedig a háborús vi-
szonyok teljesen bizonytalanná tették. 

A „Nekton" programmjába a tin-
halászatot is felvette s e célra a vozi 
öbölben (Veglia szigetén) levő ton-
narát 1915-től számított hat évre ki-
bérelte. A tinhalász-telepek (tonnara) 
tengerpartunkon családok vagy köz-

ségek birtokában vannak s nyilvános árlejtésen vehetők bérbe. A tin-
halászat módja partjainkon még a dalmáciainál is kezdetlegesebb. Remél-
hető, hogy a „Nekton" működése e téren is új korszakot jelent, amiben 
a nagyobb tonnatartalmú segédmotorral ellátott bárkáknak is valószínűleg 
szerepük lesz. A tinhalászat tökéletesbítéséhez a „Nekton'" társaság Sko-
merza igazgató személyében igen kiváló szakemberrel rendelkezik, akinek 
a lukovói tonnarában szerzett sok évi tapasztalat áll rendelkezésére. 

A legnagyobb nehézségek a nyershal értékesítése körül merültek fel, 
A főnehézség abban van, hogy a fiumei halpiacon sem a nagyban, sem 
a kicsinyben való eladásra nincs semmiféle szabályzat és így a közönség 
teljesen ki van szolgáltatva a közvetítők és bizományosok mesterkedései-

A felhúzott hálót a „Nekton" motoros bárka 
fedélzetére emelik be. 
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nek. A „Nekton"-társaság a saját üzleti érdekein kívül a közönségét is 
szem előtt tartva igyekezett az állapoton változtatni s ezzel darázsfészekbe 
nyúlt. Áruit a bizományosok bojkottálták s a fiumei olasz sajtó részéről 
támadásoknak volt kitéve. A viszonyok csak akkor javultak valamennyire, 
mikor a halcsarnokban való árusításra mégis sikerült valahogy módot 
találni. A közönségnek olcsó hallal való ellátására különben a társaság 
Fiumében és Susákon több elárusítóhelyet rendezett be. 

A halcsarnok elárusító szabályzatának megbeszélésére a fiumei keres-
kedelmi és iparkamara az érdekeltekből és szakemberekből álló értekezletet 
hívott egybe, melyen sikerült megállapodásra jutni. így most már remény 
van rá, hogy a normális viszonyok visszatértével az új halcsarnokban már 
szabályzat fogja megállapítani az elárusítás módját. Erre az első lépés már 
akkor megtörtént, amikor a magisztrátus a bizományosokat és közvetítő-
ket szigorúbb ellenőrzés alá fogta s elrendelte, hogy az egyes halfajok 
árát külön táblán kell feltüntetni. 

Másik nagy baj, hogy a fiumei halcsarnokban hűtőhelyiségek egyál-
talán nincsenek, enélkül pedig modern üzemet fenntartani egyáltalán nem 
lehet. Ez az oka annak, hogy a halászok és halkereskedők kénytelenek 
voltak készletüket Triesztbe és Velencébe küldeni, aminek a fiumei közön-
ség adta meg az árát. A „Nekton" a most épülő halcsarnokban nagyobb 
helyiséget bérelt és ott fog berendezni magának hűtőkamarát. A világ-
háború kitörése az építkezést meglassította, de ha elkészül, akkor meg 
van oldva a belföldre való halszállítás kérdése is, ami a „Nekton" tervei 
között szintén szerepel. Ennek megvalósítása természetesen attól is függ, 
hogy mikorra sikerül majd a halászatot teljes üzemmel megindítani. 

A társaság Zurkovóban, Fiumétől nem messze, a tengerparton nagyobb 
területet vásárolt s ott fogja központi telepét berendezni. A sziklás parton 
levő telek földmunkálatai sok időbe kerültek. Ezen a telepen épül a 
„Nekton" konzervgyára és halfüstöldéje, továbbá itt rendezték be a bárka-
építő- és javítógyárat is. A konzervgyár a kereskedelmi kormány részé-
ről öt egyenlő évi részletben folyósítandó 150,000 korona állami támogatás-
ban részesül. Ezt a szubvenciót a minisztérium a susáki konzervgyártól 
utalta át a „Nekton '-ra. Az első részletet még az említett gyár kapta meg, 
a másodikat az új részvénytársaság számára akkor folyósítják, ha a gyár 
felépül. Az üzembehelyezés terminusát a minisztérium 1914. október 31-re 
tűzte ki, a mozgósítás miatt azonban az építkezés csak igen lassan halad 
előre s így a kitűzött határidőt vis major folytán betartani nem lehetett. 
A normális viszonyok helyreállása után azonnal nekifognak a gyár berende-
zéseinek, ami 3—4 hónapig fog eltartani. Az üzem megnyitása ilyenformán 
a jövő év eleje előtt — sajnos — nem igen remélhető. 

Annál örvendetesebb, hogy a bárkaépítő- és javító-telepet, kisebb 
pótlásoktól eltekintve, már az első évben sikerült berendezni és üzemét 
megindítani. Az új vállalkozás legnagyobb nehézsége abban volt, hogy 
partjainkon az egykor virágzó vitorlásépítő-ipar már teljesen elpusztult, 
minek következtében szakképzett munkaerőt nem lehetett találni. Előbb 
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tehát munkásokat kellett képezni és csak azután foghattak neki a feladat 
megoldásának. Az új vállalat életrevalóságát mi sem igazolja jobban, 
minthogy ez a kiképzés a legrövidebb idő alatt sikerült. A telepet nemcsak 
magánosok keresik fel megrendelésekkel, hanem az osztrák és magyar 
haditengerészet is, melynek a „Nekton" már eddig is 28 különböző típusú 
bárkát készített. A bárkaépítő-telep a behívások miatt jelenleg redukált 
üzemmel dolgozik. Az új társaságnak ez az egyetlen vállalkozása, amely 
a háború dacára anyagi sikereket is mutathat fel. 

A „Nekton" első üzleti évéről most jelent meg az igazgatóság beszá-
molója, amely 56,771*20 korona veszteséget mutat ki. Ez a veszteség 
kizáróan a háborúnak tudha tó be s egy pillanatig sem zavarja a vállalat 
jövőjébe vetett hitünket. Ha a társaság csak fél évvel előbb alakul meg, 
ma bizonyára nagy szerepet játszana a háborús közélelmezésben, mérlege 
is más volna. 

A „Nekton"-ra minden téren nagy feladatok várnak. Először is a 
halászatot kell orga-
nizálnia és teljesen 
új alapokra fektetni. 
Rája vár a halászat 
modern technikájá-
nak meghonosítása s 
a halászati kísérletek 
egész sora. Ez tulaj-
donképp nem magán-
cégek feladata és nem 
is végzik sehol sem 
magánvállalatok. Az 
ilyen kísérletek sokba 
is kerülnek, de viszont 

A hálót leeresztik. (Lebocsátás után a bárkák egymástól el- h a s z n u k a t l á t n á e g é s z 
távolodnak s úgy vontatják a hálót. Felhúzásnál ismét közelednek. t e n g e r i h a l á s z a t u n k . 

A „Nekton" hajlandó 
volna magára vállalni a feladat megoldásával járó kiadásokat s a fáradtságot, 
ha e célra megfelelő állami támogatásban részesülne. Ebben az irányban tettek 
is lépéseket, de kérésüket nem teljesítették. A kísérletek megtétele és általá-
ban tengeri halászatunk újjászervezésének a feladata tehát most az államra 
hárul. A „Nekton" a támogatás hiányában csak annyit tehet, amennyi 
tőle telik. Újításai a parti halászok közt már most is széles körben kel-
tettek érdeklődést a halászati technika újabb vívmányai iránt s ez nem 
fog hatás nélkül maradni. 

A „Nekton"-társaságnak a halászat terén még egyéb tervei is vannak. 
Ezek közül a legnagyobb koncepciójú az Adria keleti partjain levő összes 
érdekeltségek egyesítése s ezzel egy nagyszabású halászati vállalat meg-
teremtése. Ez a gondolat természetes volt, mivel a szomszédos partokon 
levő vállalatoknak sok közös érdekük van, s nagy mértékben egymásra 
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vannak utalva. A „Nekton" az osztrák vállalatokkal és szakemberekkel 
beható tárgyalást folytatott, amelyek már igen előre haladtak. A végleges 
megállapodást csak a világháború hirtelen kitörése akasztotta meg, béke-
kötés után azonban biztosra vehető. Ebben a megvilágításban a „Nekton" 
jövője széles perspektívát tár elénk. 

A hűtőház berendezése megoldja majd a tengermellék és a belföld 
állandóan friss hallal való ellátását. A társaság tömeges fogás esetén nem 
lesz kénytelen külföldre szállítani, hanem egyenlő mennyiséget hoz piacra 
s megszűnnek az árhullámzások is. A fürge motoroshajók naponta friss 
árút szállíthatnak a tengerpart minden jelentősebb pontjára s így meg-
szűnik az örökös halszükség. A fölösleget nem külföldre, hanem az ország 
belsejébe fogják szállítani. Valóban érthetetlen, hogy amíg béke időben 
az angolna az algíri sóstavakból elevenen került a berlini halpiacra, 
addig nálunk a 12 órányira fekvő Adriából nemhogy élő, de semmiféle 
halat sem szállítottak. Az egész behozatal néhány postacsomag homárból 
és scampiból állott, de azok is Triesztből jöttek. Tengeri halakat lehet ugyan 
kapni a fővárosban s egyes vidéki városokban is, ezek azonban az 
Eszaki-tengerből származnak és a reklám dacára sem túlságos népszerűek 
még a mostani drágaság idejében sem. Oka ennek az, hogy belföldi 
közönségünk nem ismeri a tengeri hal elkészítésének igazi módját, meg 
az, hogy az Eszaki-tengerből idekerülő jegelt halnak bizonyos jellegzetes 
„tengeri" szaga lesz. Ezt pedig a magyar gyomor nem tudja megszokni 
s ezért nem lett az Északi-tengeri hal, minden olcsósága mellett sem igazi 
néptáplálék. Néhány halszállító kocsival a fővárost a „Nekton" naponta 
elláthatja majd friss árúval, amely a tengeri hal régi jóhírét minden 
bizonnyal vissza fogja állítani. Később aztán a vidéket is meg lehet 
majd nyerni a tengeri halnak. Ehhez azonban szükséges lesz, hogy nálunk 
is tartsanak olyan kurzusokat, amilyeneket Németországban a Deutsche 
Seefischerei Verein évente százával rendez a birodalom különböző városai-
ban. E főzőtanfolyamok a halelkészítés legkülönfélébb módozatait ismer-
tették gyakorlatban s a gazdasszonyok nagy számmal látogatják. Az 
eredmény kitetszik abból is, hogy Németországban a belföldön is egyre 
emelkedik a tengeri hal fogyasztása. Nálunk sem lenne másképpen, s a 
„Nekton" bizonyára utánozni fogja a német példát. Egyelőre Budapestet 
és Zágrábot akarják ellátni és ebben számítanak a városi hatóságok 
támogatására, ami — népélelmezési akcióról lévén szó — bizonyára nem 
fog elmaradni. 

A konzervgyár és halfüstölde felállítása is nagy jelentőséggel bír. 
Nagy élhetetlenségre és a vállalkozó kedv nagy hiányára vall, hogy amíg 
az osztrák partok mentén — Pastrovic 1911-iki adatai szerint — 33 hal-
konzervgyár működött, addig nálunk eddig egyetlen egy sem volt. A fen-
tebb említett susáki gyár is halkonzerv helyett befőtteket és lekvárt készí-
tett. Hazánk tettemes halkonzervszükségletét tehát túlnyomó részben 
Ausztria, kisebb mennyiségben Franciaország, Németország és Itália látta 
el. Az osztrák gyárak a balkáni piacon is egyre nagyobb tért nyertek. 
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Semmi kétség- abban, hogy a „Nekton" gyára sikeresen fog az osztrák 
vállalatokkal versenyezni s az idegen árút ki fogja szorítani. 

Az új konzervgyár jelentékenyen fogja növelni a tengerparton a 
munkaalkalmat s fellendíti majd a közeli szigetek olajtermelését és az olaj 
minőségét is. 

Fiume és a tengerpart legrégibb és legvirágzóbb iparága a hajóépítés 
volt, amely a gőzhajók elterjedésével hanyatlásnak indult. 1862-ben még 
nyolc hajóépítő-telep volt üzemben, húsz évvel később már egyetlen 
egy sem. 

E miatt vitorlás hajózásunk is erősen visszaesett és a hajótulajdono-
sok ez időtől kezdve kénytelenek voltak Cherso, Bescanuova, Lussinpiccolo és 
Spalato építőtelepeit felkeresni. A „Nekton" vállalkozása új életre fogja 
ébreszteni az elpusztult iparágat s ezzel kapcsolatban, épp úgy, mint régen, 
a hajófölszereléssel összefüggésben levő sokféle iparág is újra fellendül. 
Az új gyár működésétől nemcsak a vitorlás közlekedés fejlődése várható, 
hanem a segédmotorok nagymérvű alkalmazása is. Hogy pedig mindezek 
tengerpartunk szociális és gazdasági életére nagy befolyással lesznek, 
talán nem is kell külön hangsúlyozni. 

Nagyon rövidre fogva s nagyon tárgyilagosan megrajzolva, ilyennek 
látjuk főbb vonásokban a „Nekton" jövőjének képét. Bízvást hisszük, 
hogy a háború után, amikor az Adria-kérdés is tisztázódik majd s amikor 
vizeinkről a chioggiották remélhetően egyszer s mindenkorra eltűnnek, 
ez a kép valóra is válik. 
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HADITENGERÉSZET. 

Tengeralat t járó hajóink újabb hős-
t e t t e i . Részletesen megemlékeztünk an-
nak idején azokról a hőstettekről, 
melyekkel tengeralattjáró flotillánk vi-
téz tengerészei az Adriát nagy erővel 
elzárni akaró egyesült angol-francia 
flotta hatalmas hajói közül hármat a 
tenger fenekére küldtek. Azóta, hogy 
a magát több mint 30 éven át álnokul 
szövetségesünknek hazudott Itália az ő 
sacro egoismusával minket hátba táma-
dott, a mi sokkal kisebb flottánk máris 
ismételten igen nyomatékosan meglec-
kéztette a hitvány árulót. A Singule 
Rezső sorhajóhadnagy parancsnoksága 
alatt álló „U. 4." tengeralattjárónk még 
júniusban elsülyesztette az 1911-ben 
épült 2 5 0 — 3 0 0 tonnás olasz Medusa 
nevű tengeralattjárót, megszerezve ezzel 
azt a dicsőséget, hogy ez volt az első eset, 
amidőn egyik tengeralattjáró a másikat 
megtorpedózza. 

Junius 25-én egy 
tenger alattjárónk 
elsülyeztette az 5 P. 
N. olasz siktengeri 
torpedó - naszádot, 
majd nemsokára, 
július hó 7.-én egy 
tengeralattjárónk, 
mely Heine von 
Haynburg német 
tengerészhadnagy-
gyal éppen kikép-
zési úton volt, az 
északi Adrián tor-
pedólövéssel elsü-
lyesztette az Amalji 
nevű olasz páncé-

gyakorlati oktatásban részesítvén az 
iskolahajóul használt tengeralattjárónk 
legénységét. Az 1908-ban épült 10.400 
tonnás hatalmas páncélos cirkáló egyik 
legerősebb e fajta egysége volt az olasz 
flottának s elvesztése mindenesetre 
igen fájó sebet üt annak akcióképes-
ségén. S a mi tengerészeink hősiessé-
gét még növeli az a körülmény, hogy 
az Amalfi egy erős olasz felderítő 
hajórajban vett részt az Adriai-tenger 
felső részén s itt érte a mi torpedó-
lövésünk, alig 30 km-re az olasz part-
tól és oly kitűnő találattal, hogy a 
hajó azonnal baloldalára dőlt s rövide-
sen elsülyedt. A páncélosnak a kö-
zépső hajórészén 200 milliméteres pán-
célzata annyira megrongálódott, hogy 
mentésről szó sem lehetett. A hajó 
félóra alatt elsülyedt. Dacára annak, 
hogy a hajóhadosztály többi egységei 

los cirkálót, fényes Amalfi olasz páncélos cirkáló. 
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gyorsan az Amalfi segítségére siettek 
és Velencéből két kórházhajó érkezett, 
a legénységnek mintegy 180 emberét 
nem sikerült megmenteni. Ezek a ten-
gerbe vesztek. Még fel sem ocsúdtak 
hitszegő ellenfeleink az őket ért ezen 
súlyos meglepetésből, amikor éppen 
10 napra rá haditengerészetünk újabb 
hatalmas csapást mért az olasz flottára. 
Július 17.-én ugyanis egyik tenger-
alattjárónk a Közép-Adrián cirkáló 
olasz blokáló hajókat követte órákon 
keresztül, amíg végre olyan helyzetbe 
jutott, hogy e hajók egyikét biztos lövő-
távolba kaphatta. A torpedó nyílegye-
nesen siklott neki a vezérhajónak, a 
Giuseppe Garibaldi olasz páncélos cir-
kálónak és halálos sebet ütött rajta. 

Tizenöt perc múlva elsülyedt az olasz 
cirkáló, miután a lövés oly helyen és 
oly pontosan találta, hogy megsemmi-
sülése kikerülhetetlen volt. A robbanás 
után azonnal oldalra dült, rögtön sü-
lyedni kezdett és nem teljes negyedóra 
alatt eltűnt a hullámokban. A cirkáló 
1899-ben épült, hétezerháromszázötven 
tonnás hajó volt; ágyúi: egy 25-ös, két 
20-as, tizennégy 15-ös, tíz 7"6-os, hét 
4'7-es és négy vízalatti torpedókészü-
léke. A legénység létszáma 550. Sebes-
sége húsz tengeri mérföld. 

Augusztus 5-én reggel egyik tenger-
alattjárónk ismét megtorpedózott és 
elsülyesztett egy olasz tengeralattjárót 
a Nereidet, melynek testvérhajója a 
Naulilus julius 29.-én a trieszti öbölben 
aknára futott és egész személyzetével 

elsülyedt. (A Nautilus és a Nereide 
225—300 tonnás, sebessége vizén 14, 
vízalatt 9 tengeri mérföld, el van látva 
2 drb. torpedóvetővel, vízrebocsátot-
ták 1913-ban.) 

Olaszországban a haditengerészetet 
ért ezen újabb csapások és az osztrák 
és magyar tengerészet harckészségé-
nek és támadó föllépésének ez újabb 
bizonyítékai érthető elkeseredést és 
rémületet keltett. Mi pedig teljes 
nyugodtsággal s jogos büszkeséggel 
tekinthetünk az Adriára, melyen a 
hatalmas angol, francia és olasz flottá-
val szemben a mi kis flottánk dicsőség-
gel és győztesen áll őrt. 

Az „U. 4." tengeralat t járónk ki-
t ü n t e t e t t h ő s e i . A király az „U. 4." 

tengeralattjáróhajó 
vitéz vezetéséért 
Singule Rezső sor-
hajóhadnagynak a 
vaskoronarend 3-ik 
osztályát a hadi-
ékítménnyel díj-
mentesen; továbbá 
a katonai érdem-
kereszt 3. osztályát 
a hadiékítménnyel 
vitéz magatartása 
elismeréseül Wolj 
Edgár sorhajóhad-
nagynak ; koronás 
arany érdemkeresz-
tet Jaksch Ferenc 

hadtengerészeti karmesternek adomá-
nyozta és megengedte, hogy Singule 
Rezső sorhajóhadnagy a német császár 
által adományozott vaskereszt 2. osztá-
lyát elfogadja és viselje. 

Olasz „hőstet tek" az Adrián. Az 
olasz flotta csúfos kudarcait és súlyos 
veszteségeit — igazi antant-recept sze-
rint — apró csetepaték és hallatlanul 
felfújt jelentéktelen események színes 
flastromával igyekeznek a jámbor olasz 
publikum előtt takargatni. Miután a 
kétszeres túlerőben levő olasz flotta 
Gravosánál, Dalmácia egyetlen teljesen 
nyílt és védetlen kikötőjénél a „Gari-
baldi" elvesztésével fizette meg olcsó-
nak hitt vállalkozását, most Palagosa 
ellen vezetett teljesen veszélytelen had-
járatot. Erről az olasz tengerészeti 
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vezetőség július 26.-án éjjel a követ-
kező jelentést adta ki: 

„Az ellenséges tengerpart elleni had-
műveleteink, amelyek a Havas-ügynök-
ség touloni jelentésében foglaltakkal 
időben egybeesnek, azt a célt szolgál-
ták, hogy elragadják az ellenségtől a 
partvidékünkhöz legközelebb eső szige-
tek birtokát, amely szigetekről könnyen 
ellenőrizhetők flottánk operációi s 
amelyek a legközelebbi torpedó- és 
repülőgép-állomások voltak. 

Mindjárt az ellenségeskedések meg-
kezdése után többször bombáztuk 
Pelagosa szigetét. 

Minthogy azonban a sziget továbbra 
is optikai kapcsolatban volt a dalmát 
tengerparttal, végleg meg kellett száll-
nunk és át kellett vizsgálnunk. Ez 
alkalommal behatóan átkutattuk a sziget 
rengeteg mélyedéseit, barlangjait, ame-
lyekben ellenséges katonák rejtőztek. 
Ezeket foglyul ejtettük. 

A megszállást éjnek idején és nagy 
sietséggel torpedóűzőink és segédhajóink 
vitték keresztül, mert szükséges volt 
a partraszállottakat nemcsak a hatásos 
védelemhez szükséges dolgokkal ellátni, 
hanem kellő mennyiségű élelmiszert is 
rendelkezésükre bocsátani. Az ellenség 
összes vállalkozásait, melyeket a meg-
szállás ellen megkísérelt, meghiúsítottuk. 
A stratégiai helyzete miatt fontos sziget 
birtokunkban van. 

Egyidejűleg egy francia torpedóűző-
raj egyik könnyű cirkálónktól kísérve 
és támogatva Lagosla mellett elpusztí-
totta a tengeralatti kábelt, a tenger-
alattjáróhajó- és az aeroplánállomásokat, 
melyeknek e szigeten való létezéséről 
tudomásunk volt. Ezt a katonai és ten-
gerészeti műszaki szempontból nem 
kevéssé nehéz vállalkozást a francia 
torpedóűzők nagy körültekintéssel és 
merészséggel hajtották végre. Különö-
sen a Magon és a Bisson tüntették ki 
magukat a kábel elvágásánál és a 
kábeljavító állomás elpusztításánál. 
Egy tengerész-osztag, amely partra-
szállt, visszatértekor élénk ellenséges 
ágyútűz alatt állott. Az osztag a Magon 
fedezete alatt visszatért és csak egyet-
len embert veszített." 

így szól a legújabb szépségflastrom. 

Nem hisszük azonban, hogy a nagydob 
hangja elnyomná az olasz fülekben a 
hat elsülyesztett hajó fuldoklóinak halál-
hörgését. Egyébként hasonlítsuk össze 
e frázistömeget a mi flottaparancsnok-
ságunk négysoros jelentésével s azon-
nal magállapíthatjuk, kinek az oldalán 
van a fölény. 

Pelagosáról, a legújabb olasz hőstett 
színhelyéről már sokszor írtunk expe-
díciónkkal kapcsolatban s azon kívül is 
(1. A Tenger 1914. 128. o., 1914. 
173—175. o. és Koch Nándor dr. 
Pelagosa című cikkét 1914. 373. o.), 
ismétlésekbe tehát nem bocsátkozunk. 
Csak arra emlékeztetjük olvasóinkat, 
hogy a háború folyamán Pelagosa nem 
először szerepel az antant flották hősi 
krónikájában. Amikor a francia flotta 
negyven nagy egységből álló hajóhada 
a Bocche bejárati erődjeit hiába ostro-
molta s onnan hosszú orral távozott, 
szintén Pelagosa „ostromával" igye-
kezett kudarcát leleplezni. Lapeyrére 
admirális büszkén jelentette akkor, hogy 
a „fontos flottabázist sikerült el-
pusztítani". Az admirális úr bizonyára 
ópiumbódulatban (ami nagyon gyakori 
a francia haditengerészet körében) nézte 
Pelagosát flottabázisnak. Egy világító-
torony van, helyesebben, volt rajta és 
egy kunyhó. A „flottabázisul szolgáló 
kikötő" mólóját sziklákból és deszka-
pollóból maga a toronyőr építette s 
legfeljebb bárka köthet ki mellette, de 
az is csak jó időben. A francia hajó-
had zsákmánya itt néhány tyúkból s 
az őr családjának a szárítókötélről el-
vitt alsóruháiból állott. Az olasz „hódí-
tóknak" tehát már semmi sem maradt. 

A franciák latin testvérei nem fon-
tos flottabázisnak, hanem egész szeré-
nyen „stratégiai helyzete miatt fontos 
szigetnek" nevezik ki Pelagosát, amely 
az Adria közepén, minden hajónktól 
távol, teljesen elhagyatva fekszik. Stra-
tégiai fontossága tehát kétségtelen. Ha 
az olasz urak a stratégiai helyzet meg-
ítélésében csak ennyire vannak, úgy 
kár volt a tisztesség útjáról letérni és 
a „szent háborút" megindítani. 

A „ megszállást" éjjel és nagy sietséggel 
hajtották végre 1 Bizonyára tartottak 
hadiflottánktól, amelyet nagy okuk van 
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kerülni. A jelentés beszél a sziget 
„rengeteg mélyedéseiről" és barlangjai-
ról. Barlangok csakugyan vannak s 
ezekben néhány fóka is él s félelmük-
ben tán ezeket nézték ellenségnek! 
Mert katonáink ott, az olasz torpedó-
bázisul szolgáló Tremiti szigetek köz-
vetlen közelében ugyan miért lettek 
volna? Talán a fókák védelmére? Arról 
nem szól a jelentés, hogy a Pelagosa 
melletti szirteket és a kis Cajolat „meg-
szállották"-e ? Pedig az is olcsó fog-
lalás lett volna s nem kellett volna 
hozzá több, mint tíz olasz „hős". Mert 
hogy több el sem fér e kis szigeteken. 
Kár, hogy azt kifelejtették, mert így 
nagyobbnak látszott volna a fényes 
haditett s még több frázist fűzhettek 
volna hozzá. 

A francia hőstettek semmivel se 
kisebbek. A kábelelvágás még meg-
eshetett, de hogy a legexponáltabban 
fekvő s teljesen védetlen Lagostán 
tengeralattjáróhajó- és hidroplánállomá-
sunk lett volna, azt még a franciák-
nak sem hisszük el. Vájjon mit nézhet-
tek annak? 

* 

A hitszegő olaszok pelagosai hódító 
kirándulására dicsőséges haditengeré-
szetünk nem sokáig maradt adós a 

válasszal, amiről az alábbi hivatalos 
jelentés tesz bizonyságot. „Az olaszok 
nemrég a részünkről katonailag meg 
nem szállott Pelagosa szigeten szikra-
távíró-állomást állítottak föl. Július 
huszonnyolcadikán torpedójármüveink egy 
csoportja a szikratávíró-állomás épületeit 
ágyútűzzel összerombolta és a rácsos 
árbocot ledöntötte. Ezt követőleg az 
ellenséges megszállás mértékének meg-
állapítására erőszakos földerítés cél-
jából torpedójárműveinkről kis különít-
ményt szállítottunk partra. A különít-
mény heves ellenállás dacára, egy ellen-
séges lövészárkon keresztül az olaszok 
erősen megszállott, betonozott védő-
művéig nyomult előre és hajóink tüze-
lésének támogatása mellett, az olaszok-
nak jelentékeny veszteséget okozott, 
így többek között elesett az olasz meg-
szálló csapatok parancsnoka és még egy 
tiszt. A sikeres földerítés után külö-
nítményünk az ellenség túlnyomó ereje 
ellenére, jelentékenyebb veszteség nél-
kül tért vissza hajóinkra. Ellenséges 
tengeralattjáró naszádok hiába irányítottak 
több torpedót egységeink ellen. Flotta-
parancsnokság. " 

íme, így vegyül a keserű üröm az 
olcsó hódítás élvezetébe. És ez még 
csak a bevezetés! 

VEGYESEK. 
A trónörökös üdvözlése. A Ma-

gyar Adria-Egyesület Károly Ferenc 
József főherceg trónörököst, mint védnö-
két vezérőrnaggyá és ellentengernaggyá 
történt kinevezése alkalmából távirati 
úton üdvözölte. Erre az egyesület 
elnökéhez, Gonda Béla miniszteri taná-
csoshoz a következő válasz érkezett: 

Károly Ferenc József főherceg úr ő 
császári és királyi Fensége örömmel 
fogadta a Magyar Adria-Egyesületnek 
előléptetése alkalmából méltóságod ál-
tal tolmácsolt üdvözletét és az egyesü-
letnek, — melynek törekvései iránt 
élénk érdeklődéssel viseltetik — szívé-
lyes köszönetét küldi. Magas megbízás-
ból : Lobkovitz herceg kamarai előljáró. 

Az osztrák f lot taegyesület fel-
h í v á s a . Az Österreichischer Flotten-Verein, 

amelynek körülbelül negyvenezer tagja 
van s ezek közt már békében igen sok 
magyar volt, most magyar nyelvű kör-
levélben szólítja fel belépésre a magyar 
közönséget. A körlevél „Felhívás ma-
gyar testvéreinkhez" címet viseli és 
kisebb bekezdésekben világítja meg a 
világháború okait és tanulságait, a flotta-
fejlesztés szükségességét és az osztrák 
flottaegyesület céljait. Majd így foly-
tatja: „Kérelmünk a magyar hazafiakhoz. 
Bajtársak 1 Jeléül annak, hogy hálával 
viseltetünk dicső haditengerészetünk 
iránt, mely hősies módon híven áll őrt 
az Adrián, jeléül annak, hogy el va-
gyunk tökélve erősnek és hatalmasnak 
maradni, lépjetek be a flottaegyletbe, 
mely — távol minden nemzetiségi és 
belpolitikai tendenciától — erős és 



281 KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

egységes monarchiát óhajt s amely 
a legjobb hullámtörőnek bizonyult min-
den hazafiatlan törekvés ellen bel- és 
külföldön." 

Ez már maga is politika s e térre 
mi nem követjük az osztrák flotta-
egyesületet, csak annyit jegyzünk meg, 
hogy a felhívás e bekezdését nem tart-
juk szerencsésen megszövegezettnek. 
Félreértés ne essék köztünk: flottánk 
dicsőségének mi vagyunk Magyar-
országon a leghangosabb hirdetői s 
őszinte hálával viseltetünk a hadi-
tengerészet iránt, melynek ismertetésé-
ben mi vagyunk az úttörők. Nekünk 
nem volt és sajnos nincs is 40,000 
tagunk és nem élveztük, mint a Flotten-
Verein, az állami támogatásnak leg-
csekélyebb mértékét sem. Ellenben 
küzdöttünk lekicsinyléssel és rossz-
akarattal, de fáradhatatlanul hirdettük 
mindig a flottafejlesztés sürgős szük-
ségét és a nehéz körülmények közt 
sem csüggedve széles körben hintettük 
szét a magyar közönség körében a 
tenger iránti érdeklődés csiráját. Ez a 
csira a világháború következtében 
most öntudatos életre ébredt s mi 
rajta leszünk, hogy minél nagyobbra 
fejlődjön. Kontinentális helyzetű, túl-
nyomórészt agrár állam vagyunk s így 
könnyen érthető, hogy világfelfordulás 
kellett ahhoz, hogy közönségünk leg-
szélesebb rétegei is felismerjék a tenger 
és haditengerészet jelentőségét. Aki 
tehát nálunk a mi törekvéseinkkel, — 
melyek a közös haditengerészet fejlesz-
tését illetőleg teljesen azonosak az 
osztrák Flotten-Verein-ével — egyet-
ért, az a magyar flotta-egyesületet is 
magába foglaló Magyar Adria Egyesü-
letbe fog belépni. Címbeli eltérés csak 
azért van, mert mi a tengert minden 
elképzelhető vonatkozásban ismertetjük 
a magyar közönséggel. Agitálunk 
kereskedelmi flottánk s az azt biztosító 
és partjainkat védő haditengerészetünk 
fejlesztése érdekében, de emellett a 
tudomány, a kultúra és a históriai 
mult szálaival is szövögetjük mind 
bensőbbé a tenger és a belföld közötti 
kapcsolatot. Szélesebb ösvényeken já-
runk — ezért a mindent egybefoglaló 
„Adria" cím — és reméljük, hogy 

ezen az ösvényen, melyet mi tapostunk, 
a magyar közönségből az eddiginél 
számosabban fognak bennünket követni. 

A lég i h á b o r ú . A világháború 
többek közölt azzal az újítással is 
szolgált, hogy a felderítést a lovasság-
tól a légi járművek vették át. A 
huszárok a lövészárkokba kerültek, s 
feladatukat a repülők végzik. A repülő-
gépek megbecsülhetetlen szolgálatokat 
tesznek, s így nincs benne csodálni 
való, hogy a hadviselő felek erejük 
teljes megfeszítésével igyekeznek az 
új fegyvernemet kibővíteni, s a leg-
megfelelőbb típusokat tovább fejlesz-
teni. Erődítmények, hadihajók ostromá-
nál a repülőgépek és a léghajók a 
mostani háborúban igen nagy szerep-
pel bírnak, s az Anglia elleni támadá-
sok, amelyek miatt London minden 
éjjel sötétségbe burkolódzik, már előre 
mutatják, hogy a brittekkel való leszá-
molásban még nagyobb feladatok vár-
nak rájuk. 

Az ellenséges repülőflották erejé-
nek megbecsülésére, s az ántánthatal-
mak légi járműveinek megismerésére 
Rasch és Hornéi laschenbuch Der Luft-
flőtten című aktuális munkájában, amely-
nek második kiadása most jelent meg, 
kitűnő vezérfonalat nyertünk. E könyv-
ben, mely J. F. Lehmann kiadásában 
Münchenben jelent meg, s négy már-
káért kapható, szövegben és képekben 
érdekes és kimerítő leírást találunk 
az ellenséges és semleges hatalmak 
légi flottájáról, s azok szervezetéről. 
Németország, továbbá Ausztria és 
Magyarország légi járműveiről számos 
képet közölnek a szerzők, a járművek 
pontos jegyzéke, a katonai repülő 
flotta szervezetének ismertetése, a lég-
hajócsarnokok helye és száma, vala-
mint a légi járművek gyártásával foglal-
kozó ipartelepek tevékenysége termé-
szetesen kimaradt. Az ellenséges álla-
mokról azonban mindezek az adatok 
bennfoglaltatnak, s ez teszi e könyvet 
értékessé nemcsak a hadsereg szolgálatá-
ban állók, hanem a laikus közönség 
részére is. Segítségével bármely légi 
jármű típusa és hovatartozása azonnal 
megállapítható. A kézikönyv gazdag 
tartalmát a legújabb motorok pontos 
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leírása egészíti ki, s így a légi sport 
iránt érdeklődőknek is tanulságos 
olvasmányul szolgálhat. 

A z olasz h a d i f l o t t a Az olasz hadi-
tengerészet az Amalji és a Giuseppe 
Garibaldi-ban, melyeket tudvalevően 
nemrégiben egy-egy osztrák és magyar 
búvárhajó sülyesztett el, két modern 
páncélos cirkálót veszített, s így ebből 
a típusból ma már csak hat hajóval 
rendelkezik. A Vettor Pisani és a Marco 
Polo páncélos cirkálók 1892-ben, illetve 
1895-ben épültek, s így harci értékük 
alig van. Itália flottája ezenkívül 14 
sorhajóból, 13 védett cirkálóból, 3 
ágyúnaszádból, 32 torpedórombolóból, 
70 nyílttengeri és 16 másodrendű 
torpedónaszádból, továbbá 21 buvár-
hajóból áll. Az osztrák és magyar 
hadiflotta, mely számbelileg valamivel 
kisebb, sokkal jobb flottabázisokkal 
rendelkezik, s mivel partja sokkal kisebb 
és védettebb, az olasz flotta felett 
igen sok előnnyel bír. 

A fentebbi adatok Weyer Taschenbuch 
Der Kriegsflotten 560 oldalas kötetéből 
valók, mely az ellenségés flottákról a 
szövegben 1054 képet is közöl (kötve 
5 márka, kapható Münchenben J. F. 
Lehmann kiadónál). Weyer kézikönyvé-
nek legújabb kiadása nemcsak az 
ellenséges és a semleges flották leírá-
sát adja, hanem május végéig össze-
állítja azokat a veszteségeket is, ame-
lyek az ellenséges flottákat érték. Ezt 
a részt kiegészíti az a pótlás, amely 
a könyv nyomása alatt, tehát két héten 
belül, az ántánt hadihajókban való 
veszteségét folytatólagosan mutatja be. 
Az osztrák és magyar, továbbá szövet-
ségeseink dicső flottájáról természe-
tesen az idei kiadás nem közölhet 
kimutatást. A könyvben fel vannak 
sorolva azok a francia és angol keres-
kedelmi hajók is, melyek hadi célokra 
szolgálnak. 

Weyer zsebkönyve, mint mindig, ezút-
tal is a helyzet magaslatán áll s egyike 
azoknak a háború alatt megjelent ke-
vés munkáknak, melyek a gigászi mér-
kőzés részleteinek szemmeltartásában 
teljesen nélkülözhetetlenek. A központi 
hatalmak flottája gondoskodik róla, 
hogy ez a mű mindennapi olvasmá-

nyaink között szerepeljen. Általa írás-
ban és képben minden csatahajó harci 
értékéről azonnal tájékozódást szerez-
hetünk, s így nem tudjuk eléggé 
olvasóink figyelmébe ajánlani. 

A Panama-csatorna és a san-
f r a n c i s k ó i k i á l l í t á s . Amig egész Európa 
lángban áll és a felrobbanó gránátok, 
a véres szuronyrohamok, meg a kat-
togó gépfegyver véres sorokat, baráz-
dákat szánt az emberiség és a kultúra 
sorvadó testén : Amerika, az ifjú óriás, 
aki eddig még nem hozta meg vér-
áldozatát, a haladás, a fejlődés, és a 
pusztulás hármas oltárán, muníciót 
szállít az őrjöngve öldöklők táborába, 
és ugyanakkor egy emberi alkotás 
dicsőségére, az emberi ész és mérnöki 
tudás diadalára kiállítást rendez a 
kultúra termékeiből, ott a kaliforniai 
parton, San Franciskóban. 

A Panama-csatorna-kiállítás szerve-
zésére az Egyesült-Államok kormánya 
1910. április 7.-én adta meg az enge-
délyt és San Franciskót jelölte meg a 
kiállítás helyéül, mint Északameriká-
nak csendes-tengeri parton fekvő leg-
fontosabb kikötővárosát. A kiállítás a 
san-franciskói Golden Gak park terüle-
tén és a kikötő egy részén épült fel, 
a Panama-csatorna által érdekelt összes 
államok résztvételével, és magában 
foglalja az összes produktív anyagot, 
amit az Egyesült-Államok ezideig alkot-
tak minden téren, különös tekintettel 
az ezután várható fejlődésre, ami a 
Panama-csatorna forgalma folytán fog 
létrejönni. 

A kiállítás szédületes arányokban 
igazi amerikai nagyságban alakult ki, 
ahol az amerikai tömeghatással és 
monumentális nyomással érik el a 
hatást. 

Minket a tengerészeti, hajózási, és 
halászati része érdekel a kiállításnak, 
ami, különösen a haditengerészeti 
részben alig mutat fel valamit, és 
egyszerű statisztikai adathalmazzá válik. 
A csatorna erődítéséről és a különböző 
védő berendezésekről hosszabban emlé-
kezik meg a leírás és megállapítja azt 
a régi igazságot, hogy bár meg van 
erődítve a csatorna, az nem védhető, 
mert ha a csatornába bevágna egy 
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golyó, ez használhatatlanná válnék, a 
kereskedelem céljaira is. 

A halászati kiállítás a csatornának 
és a környező vízterületnek halállomá-
nyával foglalkozik, és a halászati fel-
szereléseket mutatja be, ami egy-két 
speciális amerikai halászeszközt leszá-
mítva, a hírneves dán, norvég és svéd 
halászati mód és eszköz másolata. 

A Panama csatorna értékét ma már 
idejét múlta méltatni, mindenki tudja, 
hogy milyen fontos és milyen óriási 
hatása van a hajózásban, és a kiállítás 
is szép, nagyszerű igazi amerikai dolog, 
de a csatorna nélkül is megállja a 
helyét. 

Az elveszett Tripolitánia és a 
S y r t á k p a r t v i d é k e . A hűtlenné vált 
szövetséges, a zavarosban halászó „hódí-
tó" sokat markolt, de csak keveset 
fogott meg csalfa kezeivel, sőt most, 
miután erősen a körmeire ütöttünk, 
úgylátszik, az igazságos gondviselés 
kegyelméből, az olasz Sacro egoismo 
oly csúfosan együtt emlegetett Tripo-
litániát, a Syrták partvidékét is el-
veszti, Persze az olasz „patriotísmo" 
üvölt, lázadnak a szomorú tények 
hallatára és siránkozik Tripolitánia el" 
vesztésén, és hadüzenetet sürget Török-
ország ellen, aki pótolja és támogatja 
a Kyrenaikában megindult felkelést, 
amely rövidesen végzett az olasz ura-
lommal, tengerbe kergetve az olasz 
pacifikáló hadsereget. 

Az olaszok tripoliszi térfoglalása 
soha sem volt jogosult vagy megindo-
kolt, még abban a szegény értelemben 
sem, amelyet minden nemzet diplo-
máciája kitalál egy jogtalan térfoglalás, 
hódítás vagy okkupálás készítésére, 
hanem egyszerű brávófogás egy vég-
eredményébenláthatatlan kaland, amely-
nek kimenetelét soha sem az olasz 
fegyverek voltak hivatottak eldönteni, 
mint inkább az a bizonyos diplomáciai 
nyomás, amit Olaszország kitartó szövet-
ségeseitől, Ausztria-Magyarországtól és 
Németországtól valóságos bohóc hajlon-
gások között kikunyorált. 

Olaszországnak eredetileg nem az 
afrikai földrészen, hanem a nagyon 
is távol fekvő délamerikai kontinensen 
voltak térfoglaló szándékai, ott a Rio 

dela Plata környékén az argentiniai 
uruguai és paraguaíi területen, ahol 
évek óta nagy volt a megtűrt olasz 
letelepedés, és ahol az éhező, lerongyo-
lódott és hazátlanná vált olasz kiván-
dorlóknak a „homestead"-elv alapján 
otthont, új hazát adtak. Az olasz kor-
mány titokban, felhasználva az állandó 
forrongásokat és kormány-, valamint 
elnökváltozásokat ezekben adélamerikai 
államokban, politikai puccsot készített 
elő, ami azonban meghiúsult és az olasz 
kivándoroltak kiutasítását vonta maga 
után, akik most kényszerültek a dél-
amerikai földet elhagyni és visszatérni 
az anyaországba. Erre a kudarcra indult 
meg az afrikai térfoglalás eszméje és 
a kivándorlást a tripoliszi partvidékre 
irányították az illetékes olasz körök, 
természetesen anélkül, hogy erre Török-
ország engedélyét kikérték volna. 

Hogy a „hős" olasz hadsereg nem 
bírt eredményt felmutatni a vad, bár 
rosszul felfegyverzett afrikaiak ellen, 
azon nincs mit csodálkozni az olaszok 
abbessiniai harcai után, ahol a négus 
hadai lándzsákkal verték ki a gép-
puskával harcoló „hódítót" az ország 
területéről, hanem az csodálatra méltó, 
hogy Olaszország a hatalmakhoz fordult 
azért, hogy azok együttes erővel tiltsák 
meg Törökországnak a tripoliszi vilajett 
védelmét, és hassanak oda, hogy 
Törökország parancsoljon rá hős alatt-
valóira, hogy fogadják el uruknak az 
olasz elpáholt „hódítót". 

Ez megtörtént. A kimerült Törökor-
szág önként lemondott tripoliszi vilajett-
jéről és az ott lévő alattvalóit magukra 
hagyta és Olaszország a teljesen magára 
hagyott félvad arab törzseket sem 
bírta meghódítani és csupán a part-
vidék egy keskeny részét mondhatta 
magáénak. Olaszország a tripoliszi part-
vidéken nagy befektetéseket eszközölt, 
és Tripolisztól Matre Suarától Misráta, 
Sidiulfula, Kasr el Gubeba, Bu-Saida, 
Muktár, Kasreladamán át Bengassiig 
keskenyvágányú vasutat vezetett, amely-
nek szárnyvonalai a beljebb fekvő 
Tebul és Kasr Salamus oázisokig 
nyúlnak. A kikötők közül Tripolis, 
Bu-Saida és Bengassi épültek ki úgy, 
hogy a nagy tengeri hajók teljesen 
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védett állomást, ki- és berakodáshoz 
szükséges gőzdarukat valamint raktá-
rakat találnak. 

Ez természetesen most megszűnt. 
Az előretörő felkelők az olaszokat 
mindenütt visszaszorították egész a 
tengerpartig és ahonnan elmenekül-
nek az olasz csapatok, uralmukkal 
együtt tűnik el az arabok által gyűlölt 
uralomnak kiáltó jele, a civilizált 
kikötőváros és a vasút. A kikötőváros-
kák közül csak Bu-Aida áll még és 
Tripolisz meg Bengassi, a két „hadi 
kikötő", melynek hajóágyúi fedezik 
most a csúfos visszavonulást és mene-
külést. Ma az egész tripolitániai pün-
kösdi királyságból csak ez a három 
város áll az olaszok kezében, ez is 
csak ideig-óráig, talán csak addig, 
mig az utolsó menekültekkel megrakott 
gőzös elindul a „kies Itália" felé, 
aztán . . . aztán felrobbanó aknák, meg 
dinamit fogják lerombolni az olasz 
uralom utolsó jeleit, ott a forró afrikai 
homokpuszta szélén, az afrikai hábo-
rúk rettenetes kegyetlensége fogja 
megcsonkítani az elesettek múmiává 
aszott hulláit, és az utolsó olasz jelen-
tések fogják világgá kürtölni, hogy 
az olasz hadsereg nem bírta ki a 
forró afrikai klimát. . . Kyrenaikát. 

Milliárdok a tenger fenekén. 
Február 18.-án kezdték meg a németek 
Anglia blokádját, s azóta az angol 
kereskedelmi és hadiflotta jó része 
nyugszik már a tenger fenekén. A 
világtörténelem nem tud felmutatni 
még egy hadjáratot, mely alatt annyi 
hajó pusztult volna el, mint most, igaz 
ugyan, hogy ma más fegyverekkel 
dolgoznak mint régente. 

Sokszor beszéltek már elsülyedt 
hajókról, amelyek töméntelen aranyat 
és ezüstöt vittek utolsó útjukra, s 
találgatták, vájjon mennyit érhetnek a 
hajótörések által a tenger fenekére 
került nemes ércek és pénzek. Nem-
régen egy buzgó bibliográfus — amint 
egy francia hetilap közölte — a meg-
levő írások, okmányok és krónikák 
alapján kiszámította az így elsülyedt 

kincsek értékét. Arra a meghatározásra 
jutott, hogy a tengerben lévő kincsek 
értéke körülbelül 6 milliárd korona; 
pontosabban 5520 millió korona. Kiszá-
mította továbbá, hogy csak az európai 
vizekben elsülyedt hajók és azok rako-
mányainak értéke egy nagyhatalom 
kiadásait évekig fedezni tudná. Ezen 
számítások alapjául elsősorban egy 
spanyol fregatta „Dunque de Florencia" 
szolgált, amely három évszázaddal ez-
előtt a skót partokon Tobermóry-öböl-
ben hajótörést szenvedett és elsülyedt. 
A fregatta a spanyol armada vezér-
hajója volt s a fennmaradt okmányok 
szerint elsülyedésekor a rajta levő 
arany és ezüst 600 millió márkát ért. 
A számítás alapjául szolgált továbbá 
a „Lutine" nevű angol fregatta, amely 
1799-ben a hollandi partokon a Zuider-
öböl bejáratánál sülyedt el. A hajón 
állítólag nemes ércekben és pénzben 
320 millió márka volt. Az utóbbi 
években több kísérlet történt már, 
hogy legalább egy részét ezen kincsek-
nek megtalálják, azonban e kísérle-
tek eddig nem jártak eredménnyel. A 
XIX ik század elején is több értékes 
hajó sülyedt el. így 1839-ben a „Royal 
Charter" angol hajó Anglesey-szigeté-
nél (Skóciában), amelyen 300 millió 
márka értékű rakomány volt. S majd-
nem ily értékes rakománya volt a 
„Grossvenor"-nak, mely a Jóremény-
ség fokánál sülyedt el oly helyen, 
ahol a tenger csak 30 méter mély. 
A vigói-öböl is sokat tudna mesélni 
azon kincsekről, amelyeket a spanyol 
ezüstflotta vitt le magával. 

A legújabb időkben az egyes hajó-
töréseknél nem sülyedtek el ilyen ér-
tékek. De mig régente az emberek nem 
pusztultak annyira az egyes hajó-
katasztrófáknál, most egy „Titanic", 
„Volturno" vagy „Lusitánia" elsülye-
désekor az emberek ezrei pusztulnak 
el. S ezek vájjon mennyit érnek ? 

De a háború tovább folyik, s a 
Dardanelláktól az Északi-tengerig sűrűn 
sülyednek el a hadi és kereskedelmi 
hajók. Hadd növeljék ezek is a tenger 
fenekén nyugvó kincsek értékét 1 

Nyomatott az „Elet" irodalmi és nyomda részvénytárs. Budapest , I.f Fehérvári-út 15/c. 
Kiadja a Magyar Adria Egyesület. 
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Az egyesület közlönye : A TENGER népszerű tengerészeti és 
tudományos képes havi folyóirat. 

fi A Magyar Adria Egyesület csatlakozásra, tömörülésre kéri fel mind-
azokat, akik a tenger iránt bármiféle vonatkozásban érdeklődnek, 
fi F ő f e l a d a t á t egyrészt a tenger és különösen az A d r i a életvilágának, 
az ad r i a i p a r t v i d é k természeti viszonyainak, történelmi múltjának tanul-
mányozása, másrészt a t enger i ha józás és k e r e s k e d e l e m , valamint a 
t enge r i halászat hazai és nemzetközi vonatkozású mozgalmainak, a hadi-
t e n g e r é s z e t terén itthon és a nagyvilágban felmerülő mozzanatoknak 
éber figyelemmel kisérése s a művelt magyar közönségnek mindezekről 
részint felolvasások és népszerű előadások, részint az egyesület közlönye, 
A T e n g e r útján való tájékoztatása. fi fi fi 
fi Az egyesület egész működésének vezérelve, hogy a tengert közelebb 
hozza az ország szivéhez s a magyart kivigye a tengerre. fi fi fi 
fi Nagy nemzeti érdekeink fűződnek ahoz, hogy a hadi és kereskedelmi 
tengerészetben, azok intenzív, céltudatos fejlesztésében, a világforgalomban, 
a mi tengerpartunk gazdasági, úgyszintén üdülés céljaira való kihasználá-
sában, az Adria és partvidékeinek tudományos kutatásában minél erő-
teljesebb részt vegyünk. fi fi fi 
fi Ezeket az eszméket propagálni, a magyar társadalmat ezek meg-
valósítására buzdítani: ime, ez a Magyar Adria Egyesület célja és 
törekvése. Aki ezekben velünk érez, az csatlakozzék hozzánk szel-
lemi és anyagi részvételével. fi fi fi 
fi A Magyar Adria Egyesületnek tagja lehet minden magyar honpolgár, 
férfi és nö egyaránt. P á r t f o g ó t ag lehet, aki egyszersmindenkorra legalább 
1000 koronát, a l ap í tó , aki 300 koronát (üzleti vállalat 500 koronát) fizet. 
A r e n d e s t a g o k évi 12 korona tagsági díjat fizetnek. Ezért megkapják 
az egyesület közlönyét, A T e n g e r című népszerű tengerészeti és tudo-
mányos képes havi folyóiratot, használhatják az egyesület könyvtárát, részt 
vehetnek az egyesület felolvasásain és kirándulásain, élvezik az egyesület 
tagjai részére engedélyezett kedvezményeket, igénybe vehetik az egyesület 
tájékoztatását és közbenjárását tengeri kirándulásaik, tengerparti üdülésük, 
hadi és kereskedelmi tengerészeti ügyeikben, tudományos kutatásaikban stb. 
fi A tagsági kötelezettség a naptári évvel kezdődik s három évig tart. Jelent-
kezni lehet az egyesület elnökségénél (Budapest, VIII, Múzeum-körút 10). 
é é & & 
Újonnan belépő tagok A TENGER eddig megjelent évfolyamait 
kedvezményes áron rendelhetik meg és pedig az 1911., 1912. és 
1913. évfolyamot kötetenkint (12 korona helyett) 8 koronáért , 
a három köte te t 20 koronáért , az 1914. évfolyamot 10 koronáért . 



A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET 
a tengerre vonatkozó s azzal kapcsolatos ismeretek terjesztésére 

MAGYAR ADRIA KÖNYVTÁR 
címen népszerű füzetes vállalatot indít meg. 

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

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

Az első sorozatban a következő füzetek jelentek meg: 

1-3. A tengeralattjáró hajók. (100 képpel.) 5. A Földközi-tenger és ki jár ói (8 képpel.) 
Irta Gonda Béla. Irta Dr. Cholnoky Jenő. 

4. Magyar Balázs hadjárataVeglia szigetén 6. Magyar uralom az Adrián. 
Irta Dr. Szabó László. Irta Dr. Márki Sándor. 

A 2-Uc sorozatban a kővetkező füzetek fognak megjelenni: 

7. Az élet a tengerben. (Képekkel.) 10. Az Adria. (Térképpel és képekkel.) 
írja Dr. Entz Géza. írja Cholnoky Jenő. 

8. Hullámok a tengeren. (Képekkel.) 11. Dalmácia. (Képekkel.) 
írja Dr. Kövesligethy Radó. írja Dr. Havass Rezső. 

9. A tenger és a föld. 12. A mi haditengerészetünk. (Képekkel.) 
írja Dr. Prinz Gyula. írja Gonda Béla. 

A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET 
alapszabályszerű feladatát képezi egyebek közt az Adria keleti partvidéké-
nek, a ,,mi tengermellékünk"-nek üdülés céljaira való kihasználását minél 
szélesebb körökre kiterjeszteni. 

A most dúló világháború reánk nézve szerencsés végződése esetén 
ezen feladatunk megvalósítása sürgős és erélyes akciót tesz szükségessé. 
Nemcsak Magyaroszág, de Ausztria, Németország, esetleg a Balkán egy 
része is az eddiginél sokszorosan nagyobb arányokban fog az Adria 
magyar és osztrák partvidékén üdülést keresni. 

Ezt megkönnyíteni, ezt előmozdítani a Magyar Adria Egyesületnek 
nem kicsinyelhető fontos feladata. Hogy ezt megvalósítsuk, gondoskodtunk 
róla, hogy e célra külön szervet létesítsünk s már legközelebb meg fog nyílni 
BUDAPEST valamely előkelő helyén állandó kiállítással kapcsolatban 

A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET UTAZÁSI IRODÁJA. 
Az iroda működési köre kiterjed a magyar és osztrák tengeri fürdők 
és üdülőhelyek minél szélesebb körű ismertetésére, azok látogatásá-
nak előmozdítására, az oda utazni szándékozóknak megfelelő taná-
csokkal, útbaigazításokkal való ellátására, az útirányok ismerteté-
sére, vasúti és hajójegyek beszerzésére, a penziókban és szállodák-
ban az ellátás biztosítására, társas kirándulások szervezésére stb. 

Addig is, mig az iroda megnyílik és működését megkezdheti, a Magyar Adria 
Egyesület az érdeklődőknek szívesen nyújt ez irányban mindennemű felvilágosítást. 

Nyomatott az „Elet" irodalmi és nyomda részvény-társ. Budapest, I., Fehérvári-ut 15/c. 
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A „TENGEREK SZABADSÁGA" ÉS AZ „ADRIA-PROBLÉMA". 
(Egy térképpel.) 

„Die Freiheit der Meere" und das „ Adria-Problem". 

A világtörténelem legnagyobb mérkőzésének eseményei túlnyomórészt 
a szárazon játszódnak le, jóllehet a világháború okai a tengeren 

keresendők. A világtengerek s ezzel kapcsolatban nagy, hatalmas nemzetek 
sorsa legalább is egy évszázadra most a kontinensen fog eldőlni. A vénülő 
brit világbirodalom „győzhetetlen" flottája tétlenül rejtőzködik a sziget-
ország biztos kikötőiben s a kalmárállam zsoldosai szárazon mérik össze 
fegyvereiket a kereskedelmi téren veszélyessé vált germán hatalom erejével. 
Az Egyesült királyság fenyegetett uralmáért különböző jelszavak alatt a 
nagy és kis nemzetek egész légiója ontja vérét. A frázisok tömegéből, 
amellyel az antant hatalmak hódító és megsemmisítő törekvéseiket ügyet-
lenül takargatni igyekszenek, leghangosabban és leggyakrabban „a tengerek 
szabadsága" hallatszik. Gibraltár, Malta, Ciprus, Szuez, Aden, a Malakka-
szoros stb. bitorló u ra : Anglia a központi hatalmak ellen akarja meg-
védeni a közlekedés szabadságát! S ugyanakkor megakadályozza nemcsak 
a vele hadban állók, hanem a semleges államok tengeri forgalmát is 1 
Ugyanez a hipokrita szemforgatás sírta tele a semleges közvéleményt a 
búvárhajók harca ellen is, amely a tenger mélyéből kiemelkedő ököl 
gyanánt mutatott vétót a brit kalózhadviselésnek s ez találta ki a néme-
tekre fogott „thalassokráciát" is, amely ellen a kitartott világsajtó unalomig 
menő szélmalomharcot folytat. 

„Thalassokrácia", a „tengerek szabadsága" — igen, csakugyan ezért 
ömlik a tenger vér! A hihetetlen méretekben kifejlődött német ipar és 
kereskedelem szabad utat kér magának és mindenkinek másnak is, a világ-

iVi íftttí'."*' .•: 
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forgalom közvetítő közegén: a tengeren, amelynek szabadságát egyetlen 
hatalom fenyegeti: a Brit birodalom. Ellenségeink közül a tengerek szabad-
ságát még a legtöbb joggal Oroszország hangoztathatná. Ez a hatalmas 
kontinentális állam melléktengerekre van utalva, amelyek kapuit idegen 
hatalmak bírják. Az orosz kereskedelmet azonban ezek a hatalmak soha sem 
veszélyeztették s a tengerek, helyesebben az átjárók „szabadsága", amely 
ez esetben orosz igát jelentene, csak politikai, világuralmi törekvéseket 
takar. A Dardanellákat őrző ozmán birodalom csak az orosz hadihajókat 
nem engedte át, a kereskedő hajók akadálytalanul közlekedhettek. A szoros 
elzárása a Földközi-tenger keleti medencéjének biztosította a szabad-
ságát, melyet az orosz hadihajók csakhamar illuzóríssá tettek volna. Az 
orosz délretörekvés annyival is jogtalanabb és indokolatlan, mivel a Dar-
danellák elfoglalásával a Fekete-tenger zárt medencéjéből ismét csak mellék-
tengerre jutna, melynek kapui éppen mostani szövetségesének birtokában 
vannak. Ezen a téren az orosz birodalom Angliától nem sokat remélhet, 
legfeljebb újjabb katasztrófák magvait hinti el. Világosan kitűnik ez a 
Dardanellák ostromából is, amelynek rettentő vérveszteségei mellett a 
jövőbe látó brit politika a közeli görög szigetek megszállásáról sem feled-
kezett meg. Ez annyit jelent, hogy a Dardanella-ostrom nagyon is kétsé-
ges sikere esetén Oroszország a szorosnak csak névleges ura lenne, mivel 
bejáróit a megszállott szigetek uralják. Vagyis az oroszok nemcsak, hogy 
a nyilt oceánhoz nem jutnának el, hanem még a Földközi-tenger keleti 
medencéjébe sem ! 

A világháborút előidéző okok között nagy szerepe van Szerbia tenger-
part-utáni vágyának is, amelyet orosz részről élesztettek. Ez az aspiráció 
azonban épp oly kevéssé volt jogos, mint az oroszoké, mivel nem annyira 
gazdasági, mint inkább imperialísztikus színezetű volt s az Orosz biroda-
lom Földközi-tengeri érdekeit szolgálta. 

A tengerek szabadságának kérdése szoros kapcsolatban van a Fölközi-
tengerrel is. A kultúra a mediterrán medencében fejlődött ki s így ez a 
tenger ősidőktől fogva nevezetes szerepet játszott a világforgalomban. 
Partjain több nagyobb és kisebb állam fekszik s ezeknek a Földközi-tenger 
az egyedüli életszerve, mely őket a világkereskedelem lüktető testével 
összefűzi. Mi sem volna természetesebb, minthogy e szerv a környező 
országok uralmában legyen s mégis sehol anyira nem érvényesül a brit 
thalassokrácia hatalma, mint éppen itt. A Földközi-tenger kapuit az angol 
hódító bitorolja s így tetszése szerint béníthatja meg egész forgalmát. 

Ma szinte már kozmikus méretűvé vált a nagy harc s a végét még 
senki sem sejtheti. Meggyőződésünk azonban az, hogy a világháború nem-
csak az oceánok, hanem a melléktengerek szabadságát és így a legfonto-
sabbét, a Földközi-tengerét is meg fogja hozni. Magyarország és Ausztria 
ebben a gigászi mérkőzésben létéért harcol s e létezéshez a Földközi-tenger 
szabadsága is hozzá tartozik. A Német-birodalom, dicső szövetségesünk, 
az Óceán partjain fekszik és gyarmatosító állam, a kettős monarchia 
ellenben Európa második kontinentális hatalma, amelyre nézve az Adriával 
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való érintkezés életszükségletet jelent. Mivel tehát a tengerek szabadságá-
ért vivott harc a Földközi-tenger, illetve az Adria problémáját is meg 
fogja oldani, a német-angol versengés a világtengerek uralmáért egyszersmind 
a mi küzdelmünk is. 

Franciaország és Spanyolország atlanti partvidékkel is bírnak s így 
rájuk nézve a Földközi-tengeri probléma nem bír akkora fontossággal, 
mint a többi partmelléki országra, így elsősorban Itáliára. Észak-Afrikai 
birtokok miatt Franciaország még inkább van érdekelve, Spanyolországot 
viszont a Gibraltár kérdés érinti igen közelről. Az afrikai partvidék uralma 
a tipikusan Földközi-tenger-melléki államok között már régebben éles 
érdekellentétet állított fel s e tekintetben a mostani szövetségesek, Anglia 
és Franciaország között is ott lappang a jövendő viszály csirája. A leg-
nagyobb érdekellentét azonban Olaszország és a francia köztársaság 
között van. 

Itália helyzete a Földközi-tengeren a lehető legkedvezőbb. Az Apennini 
félsziget az Alpoktól kiindulva Európát Afrikával csaknem teljesen áthidalja 
s a Mediterrán-tengert nyugoti és keleti medencére tagolja. A híd pillérei 
gyanánt néhány kisebb szigetet, továbbá Máltát és Sziciliát tekinthetjük, 
maga a közvetlen összeköttetés azonban, amely az ó-világ két kontinense 
között itt is fennállott, geológiailag fiatalabb korban már megszakadt. 
Sziciliát és az afrikai szárazulatot ma 140 kilométeres csatorna választja el 
s ennek teljes birtoklása tette volna úrrá Itáliát a Földközi-tenger keleti 
medencéjén és védte volna meg ma nyitva álló déli határait. 

A szerkezeti összefüggés, mely az Apennini félsziget és Észak-Afrika 
között van, nemcsak a faunában és flórában jut kifejezésre, hanem ön-
tudatlanul megnyilvánul a népesség kivándorlási mozgalmaiban is. Itália 
túlszaporodott lakosságának fölöslege elsősorban Tuniszt árasztotta el. 
A kivándorlók ott igen hamar alkalmazkodtak, mivel a természeti viszonyok 
csak igen kevésben tértek el Délolaszországétól. Az élelmesebb olaszok 
Tuniszban csakhamar túlszárnyalták és elnyomták a klimatikus viszonyok-
kal nehezebben megküzdő francia telepítvényeseket. így Tuniszban csak-
hamar erős olasz kolonia keletkezett s a forgalom nyelve is olasz lett. 
A mozgékonyabb olaszok a tengeri halászatot is magukhoz ragadták s a 
tuniszi szirtek nemes koralljait évről-évre a Tőrre del Greco-i halászok 
aratták le. Itália azonban akkoriban még sokkal fiatalabb hatalom volt, 
semhogy a franciák érdekkörébe tartozó Tuniszt nyiltan birtokába merte 
volna venni. Tunisz annektálását maguk a franciák sem egyszerre, hanem 
csak fokozatosan hajtották végre. Ez a lassú birtokbavétel teljes csend-
ben, csak nemrégiben fejeződött be. 

így alakult ki lassan az ellentét a két legnagyobb mediterrán hatalom 
között és ez késztette Itáliát a hármasszövetséghez való csatlakozásra. 
Az olasz államférfiak akkoriban még józan ítélőképességük teljes birtoká-
ban voltak és helyesen értékelték a fiatal királyság igazi érdekeit. Az 
érdekellentétek később még jobban kiélesedtek. Franciaország Tunisz part-
alakulatát ügyenes kihasználva, Bizertában hatalmas katonai és hadi-
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tengerészeti bázist létesítet, mely a szicíliai szoros birtokát biztosította. 
Bizerta a régi Karthago romjai közelében fekszik s mint az ősi púnfészek, 
ez is hátba fenyegette az új latin birodalmat. A szoros másik oldalát Malta 
biztosította a — briteknek, ahol Földközi-tengeri flottájuk fő támaszpont-
ját rendezték be. Malta jelentősége éppen nem csökkent az által, hogy a 
francia-angol egyezmény alapján a brit mediterrán flotta nagy részét 
a „Home fleet"-hez csatolták, mivel viszont a francia flottát a Földközi-
tengeren összpontosították. Az afrikai partokon létesített újabb flottabázisok 
is mind Franciaország Földközi-tengeri hatalmát növelték Itáliáéval szemben. 

Részben a tuniszi francia birtoklás ellensúlyozására, részben pedig az 
olasz kivándorlás odairányítására, Itália Észak-Afrikának még egyedüli 
török tartományát, Tripolitániát szerezte meg. E jelentékeny terület-
nagyobbítást a központi hatalmak jóindulatú semlegességének támogatá-
sával sikerült elérnie, viszont mostani szövetségesei közül Anglia sietett 
Cyrenaikának Egyptommal szomszédos egyetlen jó kikötőjét az olaszok 
orra előtt megszállani, Franciaország pedig az új olasz birtok természetes 
hátvidékét okkupálta. Az ellentéteket a tengeren történt incidensek 
(Manouba-ügy, stb.) még kirívóbbá tették. 

„Olaszországot — írta 1912-ben Tancredi Galimberti olasz képviselő, 
most a háború apostola — a Szyrtiszek birtoklására nemcsak gyarmato-
sító törekvései bírták rá, amelyek által nemzeti kereskedelme és a kiván-
dorlás számára akart új területeket megszerezni, hanem főképpen az, hogy 
nem akarta magát a Földközi-tengerbe bezáratni. Megakartuk akadályozni, 
hogy a Bizertából felénk meredő pisztolyon kívül Tripolisz felől újabb 
fegyvert irányíthassanak ránk." Ugyané cikkében más helyen a következő-
képp nyilatkozik: „Franciaország célja a Földközi-tenger korlátlan urává 
lenni . . . A francia köztársaság államférfiai, úgy látszik, rájöttek arra, hogy 
csak az az igazán hatalmas, aki a tengert hatalmában tar t ja ." 

Egy másik tekintélyes olasz képviselő, Enrico Buonanno ugyanekkor 
következő kijelentést t e t t e : „Lehetetlen volna be nem látni, hogy mi, ha 
Észak-Afrika partjain, Szicíliával átellenben, olyan szomszédot kapunk, 
amely egy rövid éjszaka leforgása alatt egész flottájával az olasz partokon 
teremhet, egérfogóba jutunk. Mi, olaszok nemcsak öt és fél millió kiván-
dorlónknak, akik idegen nemzetekbe beolvadni nem akarnak, szándékoz-
tunk új hazát szerezni, hanem egyszersmind a Földközi-tengeren való, 
eddig fölöttébb szivárványszerü szabadságunkat is megakartuk szilárdítani. 
A jövőben minden cselekedetünket kizárólag a Földközi-tengeri politika 
szempontjából kell irányítanunk. Ha felmerülhet az a kérdés, hogy e 
politikát a hármasszövetség keretén belül, vagy anélkül folytathatjuk-e 
legsikeresebben, a válasz minden gondolkodó államférfiú részéről kétség-
telenül csak az előbbi lehet. Három évtizednél régebben élvezzük a szövet-
ség minden előnyét, ennek köszönhetjük szilárdságunkat s így a legdurvább 
könnyelműség lenne más kötelékbe belépni." 

Ami 1912-ben még Itália vitális érdeke volt, 1914-15-ben sem lehet 
más. Közben azonban Anglia Földközi-tengeri terveire nézve kezdett 
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kellemetlenné válni az osztrák és magyar, valamint az olasz flotta fejlesz-
tése. A rendesen jól értesült „Daily Telegraph" 1913-ban az admiralitás-
nak arról a tervéről ad hírt, hogy a brit Földközi-tengeri flotta szaporí-
tásának mértéke ezentúl az osztrák és magyar flotta fejlesztése. Az olasz 
flottáról ez a hiradás nem szól, valószínűleg azért, mivel Itália és Francia-
ország között bizonyos megegyezés jött létre, amelyet az akkori kancellár, 
Bülozv herceg „Olaszország extraturájának" nevezett. Körülbelül ekkor 
indult meg a latin testvériség hangoztatása alatt az az akció, mely az antant 
hatalmak érdekében az eddigi szövetségesek közé éket verni igyekezett. 
Az annexió és a Balkán-háborúk alatt már az eredményei is kezdtek 
mutatkozni ennek a mesterkedésnek, a gyümölcs azonban csak a világ-
háború izzó légkörében érett meg. 

Az első ágyúlövés még el sem hangzott a Lovcsen tövében, mikor 
az olasz Adria-menti városkák helyi sajtója már felszabadító háborúra 
izgatott. A „mare nostro" jelszavát csakhamar átvették, a nagyobb 
lapok is. Az olasz tenger alatt az Adriát értették, amellyel az olasz 
közvélemény félszázad alatt nem ért rá törődni. Gombamódra kriptogám 
irodalom keletkezett, amely az újonan felfedezett „questione del' Adriatico"-t 
hánytorgatta minden elképzelhető nézőpontból. Az antant pénzen kitartott 
őrjöngök kórusából a sötét múltú D' Annunzio szava sivított ki leg-
élesebben. A francia flotta dicstelen adriai szereplése után a Corriere della 
Sera hasábjain ömlengett a lissai és comisai borpincék kifosztásán, amely-
lyel „latin testvérei" Tegetthoff diadalát „megboszulták". A frázisra éhes 
olasz nép számára ő találta fel a „mare amaro"-t, amelynek szabadságát 
kivívni februárban Firenzében megalakult a „Pro Dalmazia Italiana" című 
egyesület. A rablásvágy lett úrrá a lelkeken s a józanságnak, becsületnek 
nem volt már semmi értéke. A terror és az arany elvégezte romboló 
munkáját s Itália, Macchiavelli hazája, elindult végzete felé. 

A világháború zavarát felhasználva, s a nemzetközi megállapodásokat 
semmibe véve, Olaszország előbb a stratégiailag fontos Saseno szigetét, 
majd Valonát szállotta meg és ezzel már elvetette a báhorú csiráját. 
Ausztria és Magyarország életérdeke ugyanis soha sem fogja megengedni, 
hogy az otrantói szoros mindkét partja ránk nézve ellenséges, vagy csak 
kevéssé is megbízhatatlan kezekben is legyen. A tengerek felszabadításáért 
folyó harcban az Adria bejáratában újabb Gibraltárt emelni és ezzel zárt 
tengerré tenni a központi hatalmak nem tűrhetik. A megszállást épp 
ezért csak ideiglenes rendőri intézkedésnek tekintettük, amely utólagos 
rendezésre vár. A közelmúlt történetéből ismeretes, hogy a kettős monarchia 
az engedékenységben még ezen túl is ment és súlyos áldozatokra is haj-
landó volt. Az olasz étvágy azonban még többre is áhítozott s a Curzola-
szigetcsoport átengedését is követelte. E szigetek Dalmácia birtoklására 
nézve épp oly fontosak, mint a Dardanellák előtt levők. Birtokukban 
Olaszország bármikor megbéníthatta volna egész kereskedelmünket s kitűnő 
flottabázisokat nyert volna, amelyek a mieink értékét fölöttébb illuzórikussá 
tette volna. Az olasz kapzsiság titokban — mint azóta kiderült — még 
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többre áhítozott s így a megegyezés lehetetlen volt. A világtörténelem 
legnagyobb árulása valóra vált. 

A jövendő historikusai nagy dilemma előtt fognak állani: vajon az 
olasz rövidlátást és eltévelyedést bámulják-e, avagy az antant diplomácia 
ügyességét, amellyel az olasz közvélemény figyelmét a világháborúban 
akuttá vált Földközi-tengeri kérdésről az Adriára irányította s ezzel észak-
afrikai birtokairól elterelte. Az antant konyháján a Földközi-tenger ural-
mának kérdése Itália számára így az Adria-problémájává zsugorodott össze. 

Ez a probléma azonban csak az olaszok képzeletében van meg, való-
jában Itáliának az Adrián semmi keresni valója. Az Adriai-tengernek Olasz-
országra nézve semmi jelentősége sincs, a kettős monarchiára nézve azon-
ban életkérdés, amelynek érdekében a hátvidék megszerzésére 1878-ban a sok 
áldozatba kerülő okkupációra szánta el magát. A part birtoka hátvidéke 
nélkül — az olaszok ezt Tripoliban láthatták — semmit nem ér s ezt a hátteret 
védi most Ausztria és Magyarország, Szerbia és hatalmas protektora ellen. 

Az olasz területek felszabadítása a valóságban szintén egészen más-
képp fest, mint a kibérelt olasz sajtó és brosurairodalom hirdette. Dél-
Tirol és Trentino olasz területei német nyelvszigetekkel van átszőve. 
A partvidéken az olasz elem Trieszten kívül csak néhány kis városra 
szorítkozik, Dalmáciában pedig a lakosságnak mindössze két százalékát 
teszi. Ezek sem valódi olaszok, hanem elolaszosodott szlávok, akik az 
egykori velencei uralom alatt többször változtatták nemzetiségüket s ma 
már csaknem teljesen visszaalakultak délszlávokká. Az olasz elem egyedül 
a szlávoktól körülvett Triesztben túlnyomó, de viszont ez a város maga 
sohasem volt velencei uralom alatt. Trieszt, Velence hatalmaskodásával 
szemben már a XIV. században Ausztria pártfogását kereste s virágzását 
is ennek köszönheti. Az osztrák uralom Triesztből óriási áldozatokkal 
nagy kikötővárost teremtett és többszörös vasútösszeköttetéssel megfelelő 
hátvidékhez is juttatta. Olasz fennhatóság alatt az ország határán feküdne 
s jelentősége is rohamosan csökkenne. 

A tengerpart felett az Isonzótól a Drinig délszlávok lakják az olaszok-
tól áhítozott területet, akik az olaszokkal állandó nemzetiségi viszályban 
élnek s bármik inkább szívesebben lennének, mint olaszok. E területeknek 
semmi szükségük sincs tehát az olasz „felszabadításra", épp úgy, mint a 
hatalmas és nehezen járható hegyvidékkel határolt albán partvidéknek 
sem. E partok jó kikötőkben szegények s ez a körülmény, valamint a 
mögöttük levő hegyvidék sokáig megőrizte az albán törzsek függetlenséget. 
Az utóbbi időkben az olaszok kereskedőik, papjaik és iskoláik révén nagy 
tevékenységet fejtettek ki s el is érték, hogy a partszegélyen az olasz nyelv 
is általánosan használatos, az elolaszosítási törekvések azonban egyéb 
látható eredményekre nem vezettek. A nemzetiségi elvre Itália, amely egész 
Albániára is szemet vetett és a „mare nostro"-t csakugyan megvalósítani 
törekszik, itt sem hivatkozhat. Törekvéseivel ellenben maga ellen ingerelte 
a görög közvéleményt, amely Dél-Albániára aspirál s a délszlávokét, 
akiket Olaszország kapzsi bírvágya szintén vitális érdekeikben sért. 
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A történelmi jogokra, Velence egykori hódításaira való hivatkozás 
sem állhat helyt. Velence a dalmát szigetek és par tok egy részét kizáróan 
azért szerezte meg, hogy kereskedelmi flottáját a liburn törzsek támadásai 
ellen megvédje. Bizonyítéka ennek az is, hogy hódí tását a hátvidék meg-
szerzésével nem igyekezett maradandóbbá tenni. A velencei uralommal 
együtt az olasz kultúra külső máza is azonnal eltűnt s helyét az eredeti 
délszláv foglalta el. 

Az Apennini félsziget adriai partvidéke lapos, homokos part t ípus, 
amelyen igazi jó kikötők egyáltalán nincsenek, míg a Földközi-tenger 
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gazdag partalakulata egész csomó jó kikötőt szolgáltatott. Ankona soha 
sem játszott különösen nagy szerepet, Velence egykori nagysága pedig 
már a régmúlté, amely aligha elevenedik meg újra. Hajdan a Kelet felé 
vezető utak csomópontja volt, ma ezek nem Velencéből, hanem a másik 
oldal kikötőiből indulnak ki. Maga a legsűrűbben lakott, legfejlettebb 
iparral és földműveléssel rendelkező Pó-síkság forgalma sem Velence, ha-
nem csodálatosképpen Genua felé irányul, tehát nem az Adria, hanem a 
Földközi-tenger felé vezetődik le. 

Hogy Olaszország természetes fejlődése mennyire a Földközi-tenger-
hez van kötve, mutatja az is, hogy összes ipari és kereskedelmi központjai 
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mind ennek a part ján alakultak ki, az adriai oldalon elenben csak egészen 
jelentéktelen helységek vannak, (lásd a mellékelt térképet) s a flotta-
bázisokul alkalmas kikötők is a Földközi-tengeri partokon feküsznek. Ennek 
megfelelő képet nyújt a lakosság eloszlása is. 

Kétségtelen ezek után, hogy Itália jövője nem az Adria zárt meden-
céjében, hanem a Földközi-tenger tág perspektívát nyújtó tükrén fekszik. 
Hogy ehelyett Olaszország vezető férfiai hódító szenvedélyükben déli-
bábot hajszolnak, oly eltévelyedés, amely Itáliára nézve igen súlyos követ-
kezménnyel járhat. E következmények már most is jelentkeznek s a ki-
józanodás, ha későn is, el fog következni. Az antant zsoldba szegődtetett 
közvélemény egykor csalódva fogja belátni, hogy a „felszabadítás nagy 
müvét" a Földközi-tengeren kellett volna elkezdeni. 

Amíg a hitszegő ország serege: az Isonzó mentén hiába véreznek, 
addig dicsőséges haditengerészetünk egyre világosabbá teszi az „Adria-
probléma" megfejtését. A sokszoros túlerő dacára az Adrián most is mi 
vagyunk és maradunk az urak. Az Adriát az bírja, akinek a dalmát sziget-
világ és dalmáciai partok birtokában vannak, ez az a tétel, melyet most 
a latin testvérek súlyos tapasztalatokból kénytelenek megismerni. A nemzet 
hálás köszönettel adózik a hős haditengerészeknek, akik az árulókat erre 
megtanították! A jövőben pedig hadiflottánkat odáig kell fejlesztenünk, 
hogy adriai uralmunkat többé senki kétségbe vonni ne merje! 



FIUME TÖRTÉNETE. 
Irta SUSMEL EDE. 

Die Geschichte der Hafenstadt Fiume. 

Fiume eredete a régmúlt századok homályában vész el. Alapításának 
történetéről nincsen értesülésünk, de bizonyára nem is jegyezhetett 

volna fel a történetírás semmi jelentősebbet az alapítási idő kezdetleges 
viszonyairól. Kétségtelen, hogy mint egyebütt, a liburniai partvidéken is 
barlangokban húzódott meg az őslakosság, melyet a barlangokban és 
hasonló karsztvidéki alakulatokban gazdag környezet a rendesnél is 
fokozottabb mértékben ösztönözhetett a troglodita életmódra. Azok a kések 
és balták, amelyek a Brisce melletti Óriások barlangjából (Grotta dei 
Giganti), továbbá a Monfalcone melletti Ördög barlangjából (Grotta del 
Diavolo) kerültek napfényre, jellemző maradványai ennek a korszaknak. 
Az ezt követő bronz- és vaskorszakban már váracsok készültek kőből 
és cölöpökből, amilyeneknek nyomai Fiúméban is láthatók a Kalvária 
hegyen s a Batthiányi hegy lejtőjén Scurigne mellett. 

A fenmaradt emlékek tanúsága szerint e vidéket a Quarnero keleti 
partján lakó illírekhez tartozó liburnok lakták. A liburnok ügyes hajósok 
és ravasz kalózok voltak, akik a róluk elnevezett hajókon végigszágul-
dották az Adriát s rablótámadásaikkal súlyosan károsították, sőt időn-
kint teljesen meg is bénították a hajózást. Már Livius írja, hogy 303-ban 
Cleonin király Venezia felé vezető útjában kénytelen volt lehetőleg távol 
tartani magát az Adria keleti partvidékétől, melyet rettegetté tett az 
illireknek és liburnoknak vad és tengeri kalózkodásáról hírhedt népe. Mi 
sem természetesebb, mint hogy e kalózkodás következményeit a római 
hajózás is megsínylette s hogy a római nép az istriaiaknak 179/180-ban 
óriási áldozatok és erőfeszítések árán történt leverése és Aquilejának, 
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Itália e védőbástyájának megalapítása után a liburnok ellen fordult , akik 
mint az istriaiak volt szövetségesei, folytonosan fenyegették e vidéket. Ily 
módon a liburnok is elbuktak és már Julius Caesar alatt véglegesen 
római uralom alá kerültek. 

Alig néhány évvel később a japidok, kik a Monté Nevoso (Schneeberg) 
lejtőin laktak, az istriaiak biztatására betörni készültek Istriába. Ekkor a 
rómaiak egyrészt azért, hogy a japidokat és istriaiakat elválasszák egymás-
tól, másrészt pedig bármi részről fenyegető esetleges betörések meggátlá-
sára egy negyven mérföld hosszú árkokkal, tornyokkal, váracsokkal meg-
erősített vastag és magas kőfalat építettek, amely Haidoviumtól (Aidussin) 
kezdve a Karszt fensíkján át Fiume határáig húzódott s néhány szakasz 
kiszolgált katona védelmére volt bízva. Az istriaiak megfékezése végett két 
katona gyarmatot szerveztek a rómaiak, egyet Tergesteben (Trieszt), egyet 
pedig Pólában. Nagyon valószínű, hogy a rómaiak Istria végleges biztosí-
tása végett az istriai háromszög harmadik csúcsában egy harmadik katonai 
gyarmatot létesítettek Tersattica névvel, ami annál célszerűbbnek mutat-
kozhatott, mert itt a tenger mellett végződött a bástyafal és így ezt a 
tenger felől is meg lehetett védeni a barbárok ellen, akik ezt a tizedik 
itáliai régiót ugyancsak szorongatták. 

A Quarnero új római városa bizonyára magában foglalta a mai Fiume 
partszegélyének egy részét, nevezetesen a mai ó-város területét. Bőséges 
bizonyítékot szolgáltatnak erre nézve a római kapun, Arco Romano-n 
s a körfalon kívül a házak, falak, kövek, kútak, síremlékek, különféle 
edények s főleg a sokféle római pénzdarab, (Augustustól III. Constantiusig), 
amelyek a Corson végzett legutóbbi ásatások alkalmával jutottak fel-
színre. 

Természetes, hogy ezt a kolóniát a többi római gyarmat mintájára szer-
vezték és mint barbár támadások központját tornyokkal, bástyákkal fel-
szerelt erős falakkal vették körül. Mint minden római gyarmatvárosnak 
Tersatticának, amelynek elég nagyszámú lakosságot tulajdonítanak a föld-
leirók, bizonyára szintén megvoltak a maga köz- és magánépületei; meg-
erősíti e föltevés helyességét az a körülmény, hogy e gyarmat nem csekély 
jelentősségű állomás lehetett a nagy út mentén, amely Aquilejából ki-
indulva Seniaig (Zengg) húzódott tova, ahol ketté ágazva egy irányban 
Siscia (Sissek), más irányban Liburnia és Dalmácia provinciának főhelye 
Cardona felé vezetett. 

Ami e gyarmat közigazgatását illeti két feliratos kőből, amely egy-
koron a dóm külső falában volt elhelyezve s amelyen Vettidius és 
Vettidianus duumvirek neve szerepelt, megállapítható, hogy e gyarmat is 
duumviralis kormányzat alatt állott, amely a római uralom megszűnése 
után is az egész középkoron át a XlX-ik század közepéig fenmaradt a két 
iudex rector intézményének alakjában. 

De közeledtek a nyugatrómai birodalom végnapjai és a rettentő meg-
próbáltatások ideje Itália számára. A birodalom határain a barbár népek-
nek betörésre kész rajai gyülekeztek; a betörés meg is tör tént és ekkor 
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/tália éber őrszemének Aquilejának kapuján tört meg a barbárok első 
rohama. De három hónapi dicsőséges és kétségbeesett védekezés után ez 
a vár is „Isten ostorának" kezébe került, akinek serege kifosztotta, fel-
gyújtotta és földig lerombolta a várost. 

Tersattica, melyet a Karszt hegyvidéke védett, szinte elrejtett, meg-
menekült az ál talános pusztulás közepette. A barbárok, kik ezideig Italiába 
vonultak, egyenes úton haladtukban nem zaklatták a mi városunkat; de 
ebből nem következik, hogy hatásukat nem érezte Tersattica, főleg pedig 
Aquileja pusztulását, amely várossal minden valószínűség szerint szoros és 
jelentős kereskedelmi kapcsolatban állott. Mikor Theodosius két részre 
osztotta fel a római birodalmat (395), Liburnia és így Tersattica is a 
nyugati birodalomhoz tar tozott ; de Nagy Justinianus, aki vissza akarta 
hódítani a barbárok bitorolta nyugati területeket, több más provinciával 
együtt Liburniát is elvette a gótoktól. így tehát EZ Adria keleti partvidéke 
a kelet-római császárság alá került bizánci Dalmácia név alatt s Tersatticá-
ból is kelet-római birodalmi város lett s megmaradt ennek akkor is, amikor 
a longobárdok itáliai uralmuk kiterjesztése végett szövetkeztek a pápával 
és elfoglalták az Exarchatust, Istriát, Triesztet, amely területek birtokában 
774-ig, tehát mindaddig megmaradtak, míg a frankok véget vetettek 
uralmuknak. 

A hetedik század elején új néptörzsek törtek be a Karszt-vidékre, 
amelyek az itt talált helységek és erősségek kifosztása és feldulása után 
visszatértek előbbi lakóhelyükre, Karinthiába, ahol hihetőleg már néhány 
évvel e betörés előtt ütötték fel tanyájukat. Ezek a törzsek szlávok voltak, 
akik ekkor jelentek meg először ezen a vidéken, de véglesen még nem 
telepedtek meg. Körülbelül 100 évvel később néhány szláv törzs, mely 
legelőt keresett barmai részére, lassan-lassan délnek nyomult és a mai 
Dalmácia, illetőleg Liburnia hegyei közt ütött tanyát ; e törzsek az avarok, 
valamivel később a horvátok voltak, akik az előbbiek leverése után el-
foglalták ezt a vidéket a szigetek kivételével, melyek megtartották római 
jellegüket és latin nyelvüket. A latinság említésével kapcsolatban legyen 
szabad e helyen rámutatnunk arra, hogy a barbár betörések siettették a 
vulgáris latinság kifejlődését anélkül azonban, hogy, mint kétségtelenül 
megállapítható, akár Itáliában, akár Istriában, akár a mi városunkban vagy 
bárhol egyebütt megváltoztatták volna az e helyeken beszélt nyelvnek 
lényegét; hatásuk mindössze néhány szóra szorítkozott, amelyeknek száma 
azonban elenyészően csekély a tisztán latin eredetű szavak tömegéhez 
képest. így magyarázható meg az is, hogy a fiumei tájszólás, amely a 
velenceivel egyívású, éppúgy, mint Itália bármely tájszólása, a vulgáris 
latinságból származik, a római hódítók nyelvéből természetes evolúció 
útján fejlődött. 

De térjünk vissza a frankokhoz. 
Nagy Károly a longobárdok, majd a byzanciak leverése után elfog-

lalta Istriát, Liburniát és Dalmácia nagy részét ; ezután pedig, hogy biro-
dalmának keleti határait barbár népek betörései ellen biztosítsa, meg-
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alapította a keleti határgrófságot, melynek kormányzatát Strassburgi 
Henrik hercegre bizta. Úgy látszik azonban, hogy ezt a herceget az avarok 
ellen viselt győzelmes hadjáratából való visszatérése alkalmával Tersattica 
lakói orvul megölték, mert Nagy Károly, akit 800-ban római császárrá 
koronáztak Rómában, ugyanebben az évben felperzseltette és lerombol-
tatta Tersatticát. Az elhamvasztott város vidéke, melynek lakossága el-
költözött, ekkor Carniához került, amely abban az időben grófi kormány-
zat alatt állott; de Nagy Károly és fia Jámbor Lajos halála után, mikor 
a frank birodalom három részre Franciaországra, Németországra és Itáliára 
szakadt szét, az Adria keleti partja, beleszámítva Tersatticát is, a német 
királyság jogara alá került. 

Mikor és mi módon támadt fel hamvaiból Tersattica, nem tudjuk 
biztosan; igen valószínű, hogy a szerteszéledt lakosság fiai és unokái 
visszaszivárogtak őseik tanyájára s hozzáláttak a város újjáépítéséhez. 
Ezt az újonnan felépült városkát, melynek terjededelme és lakossága évről-
évre gyarapodott, a vele szomszédos folyócskáról nevezték el Fiúménak. 

E városkának külső képéről, terjedelméről és kormányzati viszonyairól 
mit sem tudunk; de bizonyos, hogy az új életre kelt város nem lehetett 
egészen jelentéktelen, mert csak így magyarázható meg az, hogy lakóinak 
a keresztény hitre való térése és Szent Vitusnak a város védőszentjévé 
történt megválasztása után püspöki széket is kapott , amely az aquilejai 
patriarchatus fennhatósága alatt állott. 

E függési viszonynak tüzetesebb megvilágítása végett rámutatunk arra, 
hogy a byzanci uralomnak legkezdete óta a püspököknek igen jelentős 
szerepük volt a közügyek intézésében. Amikor a német császárok lettek 
e földnek urai, megbízást adtak a püspököknek a municipiumok ellen-
őrzésére; s túlzás nélkül mondható, hogy közbenjárásuk nélkül semmiféle 
jelentősebb közügyben nem történhetett határozat. De igazi nagy hatalomra 
mégis csak a f rankok idejében jutottak, akiknek uralkodói városokkal, 
földterületekkel ajándékozták meg, őrgrófi, bárói méltósággal ruházták fel 
a püspököket s ezektől mindezért csak az alattvalói hűséget kívánták cserébe. 

Ezeket a javadalmakat, nevezetesen a földbirtokokat a rajtuk levő várak-
kal együtt a püspökök ismét más püspököknek, nemeseknek adták át 
hűbér gyanánt a vazallusi eskü, dézsma, adó és katonai szolgálat fejében, 
így esett meg, hogy a német császár 1028-ban Fiume városát az aquilejai 
patriarchának adta hűbérbe, aki ezt viszont Castuával, Aprianoval és 
Moschienával együtt a pólai püspök ideiglenes birtokába engedte á t ; azt 
is mondják, hogy azon idők szokása szerint, Fiume városa minden új 
püspököt a várcsban való első megjelenése alkalmával egy lóval, sólyom-
mal és két fehér kutyával ajándékozta meg. Kis idő múlva a pólai püspök 
az aquilejai patriar*. hatus rendeletére Fiumét, mint hűbéri birtokot a Duino 
grófoknak adta át ( i l39) . 

E család neve Duino várától ered, amely még ma is látható a trieszti 
öbölbe ömlő Timavo volyó torkolatánál. Úgy látszik, e Duinok uralma 
alatt új életre kelt városv\nk, kereskedelme fellendült és a hűbéri intézmé-
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nyek ellenére is municipális élete is fejlődésnek indult. E korról egyébként 
alig tudunk valamit, csak az az egy bizonyos, hogy a Duinok és Frange-
pánok között kitört viszály folyamán az utóbbiak 1377-ben elfoglalták 
Fiumét és zálogul megtartották a békének 1365-ben történt megkötéséig, 
amelynek értelmében Frangepán István és János grófok visszaszolgáltatták 
Fiume várát és földjét, Duino Hugó grófnak. 

1369-ben kitört a háború Velence és Trieszt között, amely Leopold 
ausztriai herceghez fordult segélyért; mivel pedig a Duino 1366-ban a 
Habsburg hercegek vazallusainak vallották magukat, kötelesek voltak hű-
béruruknak a háborúban segítséget nyújtani. Duinok Hugó, hogy fel-
szabadítsa Triesztet, a Paoloi Loredan és Taddeo Giustiniani vesztése alatt 
álló velencei sereg ostromzárja alól, száz fegyverest küldött az ausztriai 
seregbe, amely Zaule völgyében megtámadta a velenceieket; e közben 
Duino Hugó, Duino és Fiume felől apró gályáival is zaklatta a velenceieket, 
de hiába. A szerencse a velenceieknek kedvezett, akik kitöltvén bosszúju-
kat Trieszten a mi városunkra vetették magukat s kifosztották és fel-
perzselték ezt is. 

A XIV. század végén Ugolino gróffal kihalt a Duino család és a fiumei 
hűbér az ezzel a családdal rokon Walsee grófi családra szállott. Fiúménak 
a Walsee családból való hűbérura II. Rambert volt, akiről tudjuk, hogy 
1400-ban vette át a pólai püspöktől a megürült fiumei, castuai, aprianoi 
és moschienai hübérbirtokokat. II. Rambertnek 1412-ben bekövetkezett 
halála után III. Rambert, majd ennek halála után 1430-ban IV. Rambert 
fiai jutottak uralomra, míg végül Wolfgang a hűbér egyedüli ura III. Frigyes 
császárt jelölte ki örököséül s így Fiume Wolfgang halála után a Habsburg-
ház közvetlen birtokává lett, míg egyházi tekintetben továbbra is a pólai 
püspökség fennhatósága alatt állott. 

E korban, a XV-ik században némi megszakítástól eltekintve megvolt 
még városunknak római municipális jellege. A polgárság municipális 
szereplése a tanácsban nyert kifejezést, amelynek tagjai tekintélyes és 
gazdag polgárok voltak. A tanács határozatait a két bíró, Giudice 
rettore, hajtotta végre; fontosabb tisztviselők voltak a cancelliere 
a centurio, a kerületi elüljárók, a becsüsök, a hirdetők, a mezőőrök stb. 
Az igazságszolgáltatást a kapitány (aki egyúttal politikai feje is volt a 
városnak s a hübéruraságot is képviselte) továbbá a két bíró látta el a 
Loggiában vagy más erre alkalmas helyen. A törvényszék tagjai voltak 
a kapitányon és a két bírón kívül az archidiaconus és néhány tanácsos. 
Az ítéletet a centurio hajtotta végre; büntetésül a középkorban szokásos 
büntetésmódokat alkalmazták. 

A polgárságot bizonyos terhek nyomták (vám, dézsma, adó), de voltak 
viszont kiváltságai is, melyek között legjelentősebbek voltak a városi 
közigazgatásban élvezett bizonyos fokú autonómia, az évenkinti vásár 
tartásának joga és az illetékeket meg nem fizető hajók elkobzásának joga. 

A lakosság a városban született polgárokra, a város területén szüle-
tett és lakó környékbeliekre és végül itt megtelepedett idegenekre oszlott 
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fel, kiknek javarésze Itáliából vándorolt be. A közigazgatás nyelve a latin 
volt; a nép a fiumei dialektust beszélte. 

A város lakossága iparból és kereskedelemből élt. Fiúménak állandó 
kereskedelmi összeköttetése volt Velencével és a pápai állammal; Itália 
felől szállították a városba az olajat, bort , kelméket, gabonát ; míg a város-
sal szintén élénk üzleti összeköttetésben álló Krajnából vas, fa és bőrárúk 
kerültek a város piacára. A hajózás szabadabb kifejlődését megnehezítet-
ték a magas szállítási díjak, melyek a tengeren uralkodó áldatlan állapo-
tokban lelik magyarázatukat, ahol a kalózok portyázásai és rablótámadásai 
veszélyeztették s gátolták a forgalmat. A tengeri kereskedelem mindamellett 
egy fontos iparágnak ado t t életet nevezetesen a hajóépítésnek, amely már 
a XV-ik században szép fejlődésnek indult. Két hajóépítőtelepről van 
tudomásunk, amelyek egyikén kisebb, másikon pedig nagyobb hajók 
épültek. Velence is nem egy evezős gályát rendelt Fiúméban. A kisipar 
is virágzott főleg a faipar, a szíjgyártás, a kőfaragás, az ötvösség és a 
mindennapi életben szükséges cikkek előállítása. Fiúméban, valamint az 
egész tengerparton abban az időben a velencei pénz volt forgalomban, 
melynek egysége az arany tallér volt ; míg a mértékek egysége az árúk 
minősége szerint változott. A kereskedelem legjobb mesterei kétségtelenül 
a velencei, firenzei és pápai állambeli kereskedők voltak, akiktől a fiumeiek 
elsajátíthatták a legfontosabb kereskedelmi ismereteket, a könyvvitelt, 
a számfejtést, a szerződések készítését, lajstromok és egyéb üzleti könyvek 
kezelését. A kereskedelmet azonban igen megnehezítette a postai forgalom 
hiánya. Ami Fiume általános képét illeti, a polgárok nevei, ruházatai, az 
ünnepek, táncok, játékok, éjjeli szerenádok és az álarcos menetek határo-
zottan olasz jelleget kölcsönöztek a városnak. 

1. Miksa császár 1500-ban II. Lénárdtól Görz grófságát örökölte. 
Velence kétségbe vonta ezen öröklés törvényességét s minthogy e miatt 
napról-napra nőtt a feszültség s a nagy politikában is fontos események 
érlelődtek: 1507-ben kitört a nyilt háború Velence, mint XII. Lajos francia 
király szövetségese és Miksa császár között. Bartolomeo Alviano velencei 
tábornok 1508. tavaszán tekintélyes haderővel támadot t az osztrákokra, 
elfoglalta Cormonst, visszaverte Miksa császár csapatait s a Karsztvidéken 
át előnyomult egészen Fiúméig. Ezzel egyidejűleg Girolamo Contarini 
proveditor bombázta és elfoglalta Triesztet és az 1508-ik év május havá-
ban megjelent Fiume előtt s megadásra szólította fel a várost. A tanács 
némi habozás után eleget tett a felszólításnak, miután biztosítékot nyert 
arra nézve, hogy a polgárság életében s vagyonában nem fog kár esni. 
De az ősi jogaikra féltékeny fiumeiek városi statumaiknak és kiváltságaik-
nak tiszteletben tartását is kérték a Signoriától s e kérésük is meghallga-
tásra talált. Fiume tehát Szt. Márk lobogója alá került, de csak rövid 
időre, mert a köztársaság és Miksa császár között létrejött béke ellenére 
is már egy év múlva Fiume ismét visszakerült a császári uralom alá. 

A híres cambray-i liga szabad kezet adott Ausztriának. A császári 
zsoldoshad a braunschweigi herceg vezetése alatt előnyomult Friaulban, 



FIUME TÖRTÉNETE 2 9 9 

míg Frangepáni Kristóf horvát csapatok élén betört Istriába. Fiúménak 
Velencétől kirendelt katonai parancsnoka Girolamo Quirini gyönge őr-
seregével nem tarthat ta fel Bot András zenggi vikárius támadását és 
Vegliába vonult vissza. 

De egyrészt Dalmáciának és a szigeteknek főleg Chersonak és Veg-
liának birtoklása révén, másrészt pedig hatalmas és kitűnően vezetett 
hajóraja segítségével Velence még mindig ura volt a tengernek és arról 
a titkos reménységéről sem mondott le, hogy elveszett szárazföldi birtokait 
is visszahódíthatja. Angelo Trevisan csakhamar meg is kapta a parancsot, 
hogy Fiumét hódítsa vissza a császáriaktól. 1509-ben megjelent hajóhadá-
val a Quarneróban és rövid bombázás után rohammal hatalmába ejtette, 
kifosztatta és felgyújtatta Fiumét. A város ugyancsak megszenvedett tehát 
a császárhoz való hűségéért és méltán illette meg az az ékes cím, mellyel 
Miksa császár a városi tanácshoz intézett leiratában a várost kitüntette, 
hogy „citta fedelissima". 

Az 1530-ik év fontos eseménnyel gazdagította Fiume történetét. 
I. Ferdinánd császár 1530 július hó 29.-én kelt legfelsőbb rendeletével 
megerősítette a város régi statutumait. Nem mintha mindezideig nem 
lettek volna statutumai, közigazgatási szabályai Fiúménak, de hiányzott 
ezek rendszeres egybefoglalása és a legfelsőbb jóváhagyás. A statutumok 
meglétét bizonyítja az is, hogy a hódító Velencébe küldöttség ment azzal 
a megbízatással, hogy eszközölje ki a köztársaságtól a város statútumai-
nak és kiváltságainak meghagyását; s tudjuk azt is, hogy a köztársaság 
késznek nyilatkozott e kérést teljesíteni, sőt hajtandó volt a régi kivált-
ságokat még ujakkal is tetézni. A várost a fejedelmi jóváhagyás előtt is 
statutumok szerint kormányozták, de az ezekben letett kiváltságok nem 
csekély kárára voltak a városnak. 1527-ben állapították meg a régen 
érvényben levő statútumoknak és kiváltságoknak alapján a statutumok 
végleges alakját, amelyhez a fejedelem 1530-ban adta meg hozzájárulását. 

A Ferdinánd szentesítette statútumoknak nagy jelentőségük van, mert 
Fiume autonómiájának lényegét és alapját foglalják magukban. Különös 
jelentősége van annak is, hogy a király kifejezetten és közvetlenül Fiume 
városának adományozta e statútumokat, amelyekre a városnak a fejede-
lemtől kinevezett kapitánya „magnifico signor capitano" a városba való 
bevonulásakor a Szt. Vitus templomban nyilvános esküt tartozott letenni 
a város bíráinak és tanácsosainak kezébe, megfogadva azt, hogy a város 
statutumait, jogait, kiváltságait erejéhez képest igyekezni fog öregbíteni, 
gyarapítani. Mindezekből világosan kiderül, hogy Fiúménak Magyarország 
többi városaihoz képest egészen különös közjogi helyzete van, ami a 
városnak I. Lipót császártól adományozott „Indeficienter" felirásos címeré-
ben is kifejezésre ju t ; ez magyarázza meg egyúttal azt a szívós kitartást 
is, mellyel a fiumeiek régi statútumaikhoz és kiváltságaikhoz mindenkor 
ragaszkodtak. 

A XIV. század végén és a XV. század elején a Zenggben székelő 
uszkókok kezdtek garázdálkodni az Adrián és fosztogatták az elfogott 
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kereskedelmi hajókat. Ezek a tagbaszakadt rablók, kik mesterei voltak 
a hajózásnak, kalózkodásukkal válságos helyzetet teremtettek az Adrián 
s főleg Velence kereskedelmének okoztak mérhetetlen károkat. Eleinte 
csak a törökök tengerparti birtokait látogatták meg sekély járatú, fürge, 
hosszú hajóikkal s a porta meg is kérte Velencét, hogy tisztítsa meg 
a tengerpartot a fosztogatóktól, kik a török kereskedelmet lehetetlenné 
tették az Adrián. Velence ki is rendelte gályáit a török hajók védelmére, 
de erre a velencei hajókat támadták az uszkókok, akikre nézve életkérdés 
volt a kalózkodás s a Zenggel szomszédos velencei szigeteket válasz-
tották ki rablótámadásaik célpontjául. Az uszkókoknak e^y különösen 
vakmerő vállalkozását jegyezte fel a történet az 1599-iki évből. Vagy 
600—800 emberük partra szállt Portolungonál s megtámadta az erős 
falakkal és bástyákkal védett Albonát, amely hősi védelem után vissza-
verte az uszkókokat. Velence azzal felelt e támadásra, hogy ostrom alá 
vette Zengget és a vele szomszédos helyeket, körülzárta Triesztet, Istriát 
s bombázta Fiumét. Ami ez utóbbiakat illeti, megjegyzendő, hogy Velence 
haragjára már régebben rászolgáltak, mert nemcsak megtűrték az 
uszkókokat a kikötőjükben és falai közt, de azt is elnézték, hogy zsákmányu-
kat itt rejtsék el s élelmiszerekkel innen lássák el magukat. Az uszkókok 
ügyében végre is tárgyalás indult meg Rudolf és Velence között s ennek 
eredménye az volt, hogy az uszkókok hajózási szabadsága a horvát tenger-
partnak csak egy kis részére korlátoztatott. De rövid idő múlva újra meg-
kezdték az uszkókok portyázásaikat az Adrián, amire a köztársaság ujabb 
bombázásokkal és ostromokkal felelt. S minthogy a császár nem mutatott 
hajlandóságot arra, hogy a rablókat megfékezze, sőt a kapitányok tehe-
tetlenségén és a főhercegek elnézésén még jobban felbátorodtak a 
kalózok, 1624-ben három nagy gálya és 30 hosszú hajó, vagy 2000 főnyi 
legénységgel jelent meg Fiume előtt s ennek környékét Abbáziát, Voloscát, 
Apriánot és Castuát elpusztította. A mindkét féltől óhajtott egyezség meg-
kötése végett végre is megindultak a tárgyalások; de minthogy Lorenzo 
Venier Novi falait lebontatta, a nyilt összeütközés ismét elkerülhetetlenné 
vált s kitört a háború Ausztria és Velence között. 

Zengg és Fiume kapitányai megengedték az uszkókoknak, hogy a 
velenceiek ellen támadjanak, akik viszont Friaulba és Görzbe tették át a 
harc színterét, elpusztították a tartományokat és Gradiskát is ostrom alá 
vették. A háború nem tartott sokáig. Két év múlva létrejött a madridi 
béke, amelynek értelmében az uszkókok kénytelenek voltak elhagyni a 
tengerpartot s hajóikat elégették, a velenceiek viszont visszaszolgáltatták a 
háború alatt elfoglalt területeket. Az uszkókok egy ideig űzték még ugyan 
kalózkodásaikat, de támadásaik mindjobban gyérültek s rövid idő múlva 
teljesen megszűntek. 

1700-ban kitört a spanyol örökösödési háború. A spanyol trón köve-
telői közt volt I. Lipót is; a szerencse azonban Anjou Fülöpnek kedvezett. 
A Németország és Franciaország között kitört ellenségeskedés folyamán 
I. Lipót tartva ellenséges csapatoknak esetleges partraszállitásától, meg-
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erősíttette Gradiskát és néhány szakasz katonát küldött Aquilejába; 
Franciaország viszont, hogy meggátolja a segédcsapatok küldését Istriából 
s a vele szomszédos városokból a Lobardiában küzdő császári sereghez, 
hajórajt küldött a mi öblünkbe. A hajóraj bombázással fenyegette a várost 
arra az esetre, ha meg nem fizeti a reá kirótt tekintélyes hadisarcot. 
A megrémült polgárság kész volt eleget tenni e követelésnek, de, mint-
hogy időközben segítség érkezett, a sarc kifizetését megtagadta. A franciák 
erre Susákon csapatokat szállítottak partra, de Fiume városkapitánya, 
Ottavio de Trezi, visszakergette őket a hajókra. S ezzel be is fejeződött 
Fiume szereplése a spanyol örökösödési háborúban. 

Ennyi viszontagság után végre bízó várakozással tekintett Fiume egy 
szebb jövő megvirradta elé s reményében nem is csalódott. 

VI. Károly német császár, ki mint III. Károly Magyarország királya is 
volt, egyik legjelesebb emberének Szavoyai Jenőnek tanácsára hallgatva 
elhatározta, hogy országaiban minden lehetőt elkövet a kereskedelem és 
ipar felvirágoztatása érdekében. 1717-ben elrendelte a hajók szabad be-
és kijárását az osztrák kikötőkben s szabaddá tette a hajózást az Adriai 
tengeren. Immunitást és kiváltságokat igért a birodalmában megtelepedő 
idegeneknek, szabályoztatta a birodalom belsejéből a tenger felé vezető 
útakat. Ezen intézkedései betetőzéseül Ausztria főkikötőhelyéül kívánta 
kiszemelni az egyik tengerparti várost s ezzel mintegy versenybe szólította 
Aquileját, S. Giovanni di Duinot, Triesztet, Buccarit, Portorét és Fiumét, 
amely kikötőhelyek igyekeztek a maguk szempontjából egekig magasztalni 
azokat az előnyöket, amelyekkel osztrák emporiummá való előléptetésük 
járna. Fiume is megtett minden tőle telhetőt s a császár az összes tényezők 
gondos mérlegelése után, tekintetbe véve mindenesetre azt is, hogy Fiume 
hűséges magatartásával különösen rászolgált a megjutalmazásra, Trieszttel 
együtt Fiumét is szabad kikötőnek nyilvánította. 

Az erről szóló pátens kimondja, hogy vámtól és minden egyéb illeték-
től mentes a kikötőbe való behajózás és a kihajózás, az árúk átrakása egy 
hajóról a másikra s az árúk elhelyezése a tárházakban, egyúttal pedig ki-
váltságok megadásával igyekezik idegeneket a városban való megtelepe-
désre csábítani. 

Csakhamar mutatkoztak e kiváltságok áldásos hatásai. A meggazda-
godás vágya bel- és külföldről sok kereskedőt csalt ide, akik gazdag 
tapasztalataikkal hatalmas lendületet adtak Fiume gazdasági életének. 
A megújhodás jelei mutatkoztak minden téren : megélénkült a forgalom, 
a kereskedelem, a hajók száma gyarapodott, rohamosan nő a város házai-
nak száma s mindezzel együtt beköltözött a jólét a város falai közé. 

1725-ben VI. Károly császár a vesztegzárral ajándékozza meg a várost 
s ugyanebben az évben a Via Carolina révén összeköti Fiumét Magyar-
országgal. Városunk fellendülése főként e bölcs császár kezdeményezésé-
nek köszönhető s ezért méltán vésették Fiume polgárai az ő arcképét is 
I. Lipót képe mellé a várostorony homlokfalába. 

Nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk VI. Károly császár amaz intéz-
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kedésének, mely Fiume különleges közjogi helyzetét is jellemzi, hogy 
1720-ban Fiume város hűséges bíráit és tanácsát a Pragmatika Szankció 
elfogadására kérte fe l ; ily módon Magyarországgal és Ausztriával együtt 
Fiume is külön és közvetlenül részt vett a törvény elismerésében és el-
fogadásában. 

S ha VI. Károly nagy lendületet adott Fiume kereskedelmének, leánya 
Mária Terézia a virágzásnak eddig nem álmodott fokára emelte fel azt. 
Míg Károly császár kiváltságokat adott a kereskedelmi társaságoknak, 
immunitást biztosított az idegeneknek, szabadnak nyilvánította a kikötőt; 
leánya kihirdette a kereskedelem és közlekedés szabadságát; kiterjesztette 
a vámmentességet a városra és területére, a személyi immunitást a város 
egész lakosságára; eltörölte a borvám kivételével a vámokat, gondoskodott 
kereskedelmi és tengerészeti törvények szerkesztetéséről. S hogy Magyar-
országnak és Horvátországnak közvetlen kijárata legyen a tengerre s így 
kereskedelmük szabadabban fejlődhessék, a királynő 1776-ban, illetőleg 
1779-ben kelt rendeletével Fiumét szabadságának érintése nélkül, területé-
vel együtt, mint külön testet (Corpus separatum), egyenesen a magyar 
koronához csatolta. (Separatum sacrae regni coronae adnexum corpus.) 
De Horvátország kizárólag a maga részére követelte Fiumét és emiatt 
a magyar és horvát kormányok között hosszú vita idült meg a fiumei 
kérdés fölött, míg végre az 1907. évi IV. t. c. véglegesen döntött Fiume 
hovatartozása felett. 

E korszakban is tetemesen nagyobbodott Fiume. A kereskedelem fel-
lendülése folytán szűknek bizonyult a várost körülvevő falgyűrű s ennek 
tengerfelőli részét bontogatni kezdték, hogy újabb építkezéseknek helyet 
szorítsanak. A tengerparton s lassacskán a hegyoldalon is új házak kez-
denek emelkedni s a mai Scarpan-téren, Corson, Danten-téren meg-
kezdődik a tengerpart szabályozása, melyet addig a Fiumarától kezdve a mai 
vasúti állomásig szabadon jártak a tenger hullámai. 

A lakosság száma is jelentékenyen megnövekedett és a XVIII-ik század 
vége felé elérte már a 7000-et. E gyarapodást elsősorban annak lehetett 
betudni, hogy egyrészt a szabad kikötő nyújtotta kedvezmények kedvéért, 
másrészt új nagy útak megnyitása folytán nagy tömegekben tódultak az 
idegenek Fiúméba; 1775-ben megnyílt a Via Carolina egy mellékútja, 
a Via Giuseppina, amelyet József császár nyittatott meg a zenggi kikötő 
könnyebb megközelíthetése végett. I. Ferenc 1809-ben kiépíttette a nagy-
szerű Lujza-útat, amelyen át a Duna távoli medencéjéből is eljuthattak az 
árúk az Adria part jára és innen tovább a távoli világrészek kikötőibe. 

1789-ben kitört a francia forradalom. A francia demokrácia hadat 
üzent az arisztokráciának, a régi feudális kiváltságoknak, az osztályuralom-
nak s így azoknak a hagyományoknak is, melyeket az összes európai 
udvarok nagy tiszteletben tartottak. A veszedelmes új irányzat felingerelte 
a hatalmakat Franciaország ellen, amelynek túlkapásait elsősorban Ausztria 
és Poroszország igyekezett megtorolni, de sikertelenül. A köztársaságnak 
újonnan szervezett hadai visszaverték a támadókat a Rajnán át. Piemont 
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Nizza és Savoya elvesztésével fizetett a szövetségesek támogatásáért. 
Három évig tartott a harc változó szerencsével, amíg végre is Napoleon 
fellépte a franciák javára billentette a mérleget. Napoleon Piemontra 
vetette magát, ennek leverése után végzett az osztrák sereggel, meghódí-
totta Lombardiát és Károly főhercegen is diadalt aratván a monarchia 
szívébe akarta átvinni a háború szinterét. 

Istria, Trieszt és Fiume lakosságát szerfelett nyugtalanították a francia 
győzelmi hírek. Mindenki iparkodott értéktárgyait elrejteni s aki csak 
tehette, menekült. A rémület nőttön-nőtt. A francia csapatok közeledtének 
hirére az osztrák helyőrségi csapatok és segédcsapatok Pittoni tábornok 
vezetése alatt elhagyták Triesztet és visszahúzódtak a Karszt - vidékre. 
Dugua francia tábornok már március hó 23.-án bevonult Triesztbe gyalog-
sággal és tüzérséggel s rögtön közzétett rendeleteket, kifüggesztetett hir-
detéseket, amelyeknek rövid foglalatja az volt, hogy a franciák barátjai 
és testvérei minden népnek. 

Trieszt kiürítése után Pittoni tábornok csapataival Fiume felé vonult 
s átkelvén a Fiumara hídján, Susákon állapodott meg. Az osztrákok le-
rombolták a hidat s Fiumara balpartján horvát területen védősáncokat 
építettek. Városunkat, melyet egy szál katona sem védett, kardcsapás 
nélkül foglalták el a Dagobert ezredes vezénylete alatt álló francia huszárok. 
Pittoni, városi tanácsos ekkor a bevonuló franciák elé ment, hogy kímé-
letet eszközöljön ki a polgárok élete és vagyona számára s a francia 
parancsnok a következő szavakkal nyugtatta meg őt: „Ti magyarok vagy-
tok s tudjátok meg, hogy a francia nemzet a magyart éppen úgy becsüli, 
mint önmagát. A vitéz magyar királyáért harcol, mi pedig a becsületért. 
Biztosítlak titeket, Bonaparte tábornok nevében és becsületszavamra 
igérem, hogy a polgárokat életükben és vagyonúkban semmi bántás 
nem éri." 

S a franciák állták is az Ígéretet, mert a megszállás baj nélkül mult 
el; mikor pedig a franciák megtudták, hogy jelentékeny segédcsapatok 
közelednek, amelyekkel szemben hasztalan kísérelnék meg az ellenállást, 
április 20.-án, öt napi itt időzés után elhagyták a várost, mely visszakerült 
az osztrákok kezére. 

E rövid megszállás természetesen mi nyomot sem hagyott városunk 
életében. A városi közigazgatás tovább folytatta működését; a közigazga-
tási és bírósági hivatalnokok helyükön maradtak. Csak a kereskedelem 
sínylette meg a megszállással járó zavarokat. 

Nem sokkal ezután bekövetkezett a második francia megszállás. 
Napoleon féktelen nagyravágyása szakításra kényszerítette a bécsi udvart , 
mely 1809-ben megüzente a háborút és hatalmas sereget küldött egyrészt 
Bajorországba, másrészt Velencébe. 

Marmont tábornok a dalmáciai francia sereg vezére Zára mellett 
összpontosította haderejét, hogy Napoleon seregével való egyesülés céljá-
ból Németország felé vonuljon. Marmont Gospicson és Zenggen át Fiume felé 
vonult, ahová május 28.-án érkezett. A várost élelmiszereknek, főleg kenyér-
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nek, továbbá bőrárúknak szolgáltatására és 460.000 forint hadisarc meg-
fizetésére kötelezte, amely összegnek egy részét, 100.000 forintot 30.-án 
ki is fizette a város; a hátralevő összeg kifizetésének biztosítása végett 
a tábornok, aki kénytelen volt tovább vonulni, négy fiumei patríciust 
tuszul vitt magával, illetőleg küldött el Triesztbe, ahol augusztus 20.-ig 
maradtak fogságban. 

A hadakozó felek időközben megkötötték a schönbrunni békét, amely-
nek értelmében I. Ferenc császár átengedte Napoleonnak a Száva és az 
Adriai-tenger között fekvő területet, amelyből Napoleon a régi illírek 
emlékére, akik valamikor a római időkben ezt a vidéket lakták, az illir 
királyságot alkotta. 

Ausztria, kárpótlásul a tenger elvesztéséért szabad be- és kiviteli 
engedélyt kapott Fiúmén át. 

A francia kormány jelentős változtatásokat léptetett életbe városunk-
ban ; elsősorban félretette a statútumokat és a francia törvényeket hozta 
be helyettük. Fiume a trieszti felügyelőség, ez ismét a laibachi kormány 
alá volt rendelve, amely a párisi minisztérium fennhatósága alatt állott. 
A községi tanács hatásköre is szűkebbre szorult, megszűnt a szabad kikötő 
összes kiváltságaival, visszaállították a vámot, a különböző illetékeket s 
francia állami adóval is megterhelték a várost. S minthogy még nem volt 
elég baja a városnak, 1813. július 3.-án az angol flotta is bombázta Fiumét. 
Az volt a szerencse, hogy nem soká tartott ez az állapot: Lattermann 
osztrák tábornok 1813-ban elűzte a franciákat Illiriából és ez év 
augusztus havában Nugent tábornok Fiumét is felszabadította a francia 
uralom alól. 

A franciák elűzése után Ferenc császár ideiglenes katonai kormány-
zat alá helyezte a várost, de csakhamar megkezdődött a régi rendszer 
helyreállítása. A város ismét osztrák uralom alá került és Ferenc császár 
megengedte a városnak, hogy a napoleoni háborúk alatt tanúsított hűséges 
magatartás emlékére a „fedeleissima" cím felújíttassék. Az osztrák uralmat 
1822. november 1-én váltotta fel ismét a magyar uralom. 

Az 1848-iki forradalom kitörésekor Bunjevác József horvát fegyvere-
sekből álló csapat élén Jelacich bán nevében elfoglalta a várost, biztosí-
tot ta azonban a polgárokat, hogy életükben és vagyonúkban bántás nem 
éri őket, nyelvüket pedig tiszteletben fogja tartani. De nem sok idő telt 
bele és feloszlatta a városi tanácsot; úgy ő, mint utódai a legsúlyosabb 
sérelmeket ejtették a városi autonómián s a legnagyobb önkénnyel jártak 
el mindenben. Városunk történetének eme gyászos korszakában szünetel-
tek a régi kiváltságok, pangás állott be iparban, kereskedelemben egyaránt. 
A kereskedelmi forgalom, melynek a zavaros idők sem kedveztek, a hor-
vát hatóság nemtörődömsége folytán, csaknem teljesen megakadt. A fiumei 
polgárok, akik a horvát hatóságok nemtörődésén felül még politikai üldö-
zéseket is kénytelenek voltak elszenvedni, végre is azzal a kéréssel fordul-
tak az illetékes körökhöz, hogy helyeztessék a város ismét magyar fenn-
hatóság alá s főleg Eötvös József bárónak és bersezi Frankovh Lajos 
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lovagnak fáradozásai révén teljesült is e kívánságuk, amennyiben húsz évi 
horvát uralom után Fiume ismét visszakerült a magyar uralom alá. 

Az 1868-iki év korszakos jelentőségű volt városunk életében, mert 
ezzel az évvel a virágzásnak új korszaka kezdődik meg Fiúméban. Nagy 
szerencsének bizonyult Fiúméra nézve, hogy visszacsatoltatott Magyar-
országhoz, melynek a tenger felé vezető egyetlen kijárata volt kikötőnk : 
új élet hatotta át az ipart és kereskedelmet és a város lakosainak száma 
is rohamosan emelkedett. A város külső képe is örvendetes fejlődés jeleit 
mutat ja; nemcsak terjedelme nő minden irányban, de belseje is, új épüle-
tek, gondosan szabályozott utak és terek révén mind úriasabb, mind 
modernebb színt ölt. 1871-ben kiépül a főkikötő, 1873-ban két vasúti sín-
pár épül ki Fiume felé egy Szent Péter, egy pedig Budapest irányából, 
1882-ben megalakul az Adria tengerhajózási részvénytársaság, 1891-ben a 
Magyar-horvát hajózási társulat, 1893-ban az Orient tengerhajózási társa-
ság, amelyek Fiume kereskedelmének fontos tényezőivé váltak. A gyár-
alapítások terén is nagy tevékenység észlelhető, amint erről az ebben a 
korszakban megalakult papírgyár, Whithead-féle torpedógyár, a vegyi 
szerek gyára, a dohánygyár, a rizshántoló, a nagyszabású Danubius-gyár 
s a kisebb ipari vállalatok nagy tömege tesz tanúságot, amelyek mind 
hozzájárultak Fiume és közvetve Magyarország gazdagságának gyarapítá-
sához. De különösen a legutóbbi évtizedben mutat örvendetes fellendülést 
Fiume ipara és kereskedelme, emelkedett jelentékenyen a város gazdasági 
jóléte. Meglátszik ez a város külső képén is, melynek mind több díszt 
kölcsönöznek a fényesen berendezett modern bérpaloták és a nagyszabású 
középületek. A kertek öve mind távolabb húzódik a központtól, hogy 
helyet adjon a mind nagyobb igényekkel fellépő építkezéseknek. Mindent 
egybevéve, bátran elmondhatjuk, hogy, ha belekóstolt is a város több 
ízben az üröm serlegébe, ha olykor el is surrantak fölötte komoly vesze-
delmek árnyai, fejlődésének csodás lendülete hosszú időre soha meg nem 
állott, sohasem apadt el benne a munkakedv és lelkesedés, mely nagy 
feladatok teljesítésére teszi hivatottá a jövőben is. 



A HADIFLOTTA SEGÉDHAJÓI. 
(Két képpel.) 

Die Zusammensetzung und Bedeutung des Trosses. 

A modern háború óriási technikai üzem, amely a front mögött az 
intézmények egész szövedékét foglalkoztatja. Ezek biztosítják, az aktív 
harcoló elem élelmezését, az ember és a muníció pótlását, a sebesültek 
ellátását és még sok más százféle dolgot, amiket mind az etapp-szolgálat 
név alatt összpontosítanak. Ma, a világfelfordulás kellős közepén, mindenki 
tudja, hogy a hadtáp a háborúban épp oly fontos szerepet játszik, mint 
a harcoló front s hogy az etapp-szolgálat pontossága és tökéletessége 
mekkora befolyással van egy-egy vállalkozás sikerére. A harcvonal mögött 
több száz kilométernyi területen különféle intézetek egész tömege fárad 
a hadviselés szükségletének kielégítésével s ez a munka nem kevésbé 
érdemel tiszteletet és elismerést, mint a fegyverrel küzdőké. 

A hadtáp-szolgálat a tengeri hadviselésben is megvan és szerepe épp 
oly jelentőségteljes, mint a szárazon. A tengeri hadtápszolgálatról alig 
hallunk valamit, mert a világháború főbb eseményei a kontinensen játszód-
nak le s a közönség figyelme ezekre irányul. A tengeri ütközetekről szóló 
híradások csak csatahajók, cirkálók, torpedóhajók és búvárnaszádokról 
szólanak, ellenben a hadiflotta segédhajóiról sem békében, sem háborúban 
nem esik szó. Pedig ezek nélkül a modern hadiflotta mindennemű 
komolyabb akcióra képtelen. Ezek a segéd- vagy mellékhajók végzik 
ugyanis a hadiflotta részére az etapp-szolgálatot, amely a tengeren talán 
még bonyolultabb és veszélyesebb, mint a szárazföldi sereg mögött. 

A nagyobb akcióra kiinduló hadiflotta három részből áll: harcoló 
törzsből, melybe a sorhajók, cirkálók, torpedórombolók és naszádok tar-
toznak, a hadicélokra szolgáló mellékhajók rajából és a tulajdonképpeni 
segédhajók klasszisából. A második csoportot olyan hajók alkotják, melye-
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ket részben csak a háború idején alkalmaznak hadi célokra. Ilyenek pél-
dául az úgynevezett segédcirkálók, továbbá az aknalerakó hajók nagy 
része. Az igazi segédhajók, egy részüket kivéve, békében is állandóan 
a hadiflotta kötelékébe tartoznak és fejlesztésükre a harcoló flottáéhoz 
hasonló gondot fordítanak. 

A segédhajók osztálya feladat szerint a következő részekre tagolódik: 
vannak segélyhajók, milyenek a mühelyhajók, a szivattyú- és vontatóhajók, 
a raktár- és kísérőhajók, továbbá a kórházhajók. Másik csoportba a szállító-
hajók sorozhatok, amelyek szenet, olajat, kenőanyagot, muníciót, élelmet 
és vizet szállítanak a flotta számára. A harmadik csoportot igen különböző 
feladatot teljesítő segédhajók: tenderek, ballonhajók és kábelösszeköttetést 
létesítő hajók alkotják. 

A műhelyhajókat újabb időkig a hadiflották csak háború esetén 
szereltek fel. Így az amerikaiak a spanyolokkal való konfliktus alkalmával 
a „Vulkán" nevű javítóhajót a háború kitörésekor állították szolgálatba. 
Az orosz-japán háborúban Oroszország öt kereskedelmi gőzöst (Xénia, 
Kamcsatka, Angóra és Kronstadt) alakíttatott át ugyané célra. A „Vulkán" 
a háború első negyven napja alatt 528 esetben volt a flotta segítségére. 
Feladata a legegyszerűbb csőrepedésektől a legbonyolultabb géphibák ki-
javításáig minden elképzelhető javító és pótló munkából állott. A Guanta-
namo-öbölben elsülyedt „Sandoval" nevü spanyol ágyúnaszádot szintén a 
„Vulkán" javította ki s tette ismét szolgálatképessé. Ez a rövid leírás is 
mutatja, hogy a műhelyhajóra mennyi mindenféle feladat hárul, amikre 
régebben csak hajóépítő telepeket tartottak alkalmasnak. 

A „Vulkán" működéséből kitűnt, hogy teljesítőképességét még jobban 
fokozni lehetett volna, ha a hajót a háború előtt szerelik fel. A műhely-
hajó ugyanis kisebb gyárral hasonlítható össze, amelyeknek az üzeme csak 
akkor éri el a teljesítőképesség maximumát, ha bizonyos idő elteltével 
egyes részei közt a megfelelő összhang kifejlődött. A nagyobb hadiflották 
e tapasztalatok alapján állandó műhelyhajókat építtettek, melyek béke 
idején is üzemben lartatnak. A mühelyhajók helyes típusának és célszerű 
berendezésének megállapítása hosszú kísérletezés eredménye s az ú jabb 
tapasztalatok alapján ma is épp úgy folytonos változtatásnak, fejlesztésnek 
van alávetve, mint a flotta bármely más típusa. 

A műhelyhajókat kezdetben túlhalmozták különféle gépekkel, amelyek 
a fedélzeti munkához kevésbé voltak használhatók. Ma már külön gépeket 
szerkesztenek erre a célra, úgy hogy ezidőszerint legfeljebb még az nincs 
eldöntve, hogy egy-egy ilyen hajó mennyi nyers anyagot vigyen magával. 

A gyarmatosító államok flottái békében is gyakran kapnak tengeren-
túli megbízást s így ezeknél a mühelyhajó állandó foglalkozást talál. 
A kisebb tengeri hatalmak szintén rá vannak utalva a segédhajók e 
típusára, mivel a partvédelemben már a háború első napjaiban szükség 
lehet rá, kereskedő hajók átalakítása és üzembe helyezése pedig heteket 
igényel. Emellett a háborúban a műhelyhajó csak úgy teljesíthet igazán 
értékes szolgálatokat, ha a harcoló flottával való együttműködését előre 
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begyakorolták. Háború idején a hajógyárak túl vannak halmozva munkával 
s így a műhelyhajó ezekre nézve is nagy teherkönnyebítés. 

A mühelyhajók mostani általános típusa 10,000 tonnás és sebessége 
átlag 15—16 csomó. Az angol haditengerészet három ilyen hajóval bír : 
Cyclops (19C6., 11,380 tonna), Assistance (1900, 9750 tonna), és Aquarius 
(1900., 2845 tonna). Itáliának mindössze egy mühelyhajója van, a Vulcano 
(1885, 2,850 tonna), Japánnak szintén és pedig a Kvanto Marii. Orosz-
ország hadiflottájához mühelyhajók gyanánt a már említett három, keres-
kedelmi gőzösből lett 6000 tonnás hajó tartozik. Az amerikai Egyesült 
Államoknak Iris (1885., 6,200 tonna) és Paniher (1889., 4,300 tonna) nevű 
műhelyhajói vannak. 

A szivattyús és a vontatóhajók értékére az eddigi tengeri ütközetek-
ből még semmi említésre méltó tapasztalat sem áll rendelkezésre. A világ-

Az angol haditengerészet „Cyclops" nevű műhelyhajója. 

háború bizonyára erre nézve is fog tanulságot szolgáltatni. Az orosz-
apán háborúban orosz részről a Rusz és a Svii átalakított kereskedő 

gőzösök szolgáltak ilyen célra, de szerephez nem jutottak. Övatoss ágbó 
minden hadiflotta építtetett ilyen típusu segédhajót, amelyeknek háború-
ban a súlyosan sérült hadihajók segítése lenne a feladata. 

A raktár- és kísérőhajók szüksége már a békében végzett f lotta-
gyakorlatok alkalmával kitűnt. E segédhajók, mint a búvárnaszádok és 
torpedóhajók anyahajói a municiópótlásban és a hajtóanyag szállításában 
igen fontos szerepkört töltenek be. A brit flotta kezdetben régebbi típus-
hoz tartozó cirkálókat alakíttatott át erre a célra, mivel ezek megfelelő 
gyorsasággal bírnak. Az angolok most tíz ilyen anyahajó felett rendel-



308 a h a d i f l o t t a s e g é d h a j ó i 3 0 9 

keznek, de valószinüen kereskedő hajókat is felhasználnak erre a szolgálatra. 
Az anyahajók fedélzete kisebb javításokra is be van rendezve. 

Kórházhajókat, melyek a betegek és sebesültek hazai kikötőkbe való 
szállítására szolgálnak, először az amerikai polgárháborúban rendeztek be. 
Körülbelül ebben az időben a chinai gyarmatosítások alatt a britek és a 
franciák is használtak már kórházhajókat. Az orosz-japán háborúban és 
a tripoliszi harcok idején a kórházhajók modern típusa igen élénk humani-
tárius tevékenységet fejtett ki. A világháború folyamán, különösen a 
Dardanellák ostrománál van nagy szerepük, de a folyami harcoknál is 
erősen igénybe veszik őket. Külön kórházhajókat a nagyobb haditengeré-
szetek szintén építtetnek, de háborúban rendesen többre van szükség s a 
hiányt megfelelően átalakított kereskedőhajókkal pótolják. A vörös kereszt-
tel megjelölt hajókat a X. hágai kongresszus határozatai védik, a világ-
háború elején azonban egy német segéd-kórházhajó („Ophelia") meg-
támadásával a britek megmutatták, hogy az eféle egyezmények a gyakorlat-
ban — legalább az angolok előtt — nem sokat jelentenek. Az utólagos 
bocsánatkérés ezen a tényen vajmi keveset változtat. 

Béke idején az egyes hadiflották kózházhajói a következők voltak: 
Anglia: Maine (1892., 4570 tonna), J apán : Hakuai Maru és Kosai Maru, 
Északamerikai Egyesült Államok: Relief (1896., 3353 tonna). 

A municiós segédhajók békében nincsenek felszerelve s velük csak 
a britek végeztek néhány gyakorlati kísérletet. A municiószállítók beren-
dezésénél a kellő védelmen, a tüzbiztosságon kívül főként azt tartják 
szem előtt, hogy szállítmányát minél könnyebben és egyszerűbben tudja 
kihajózni. Védelmül rendesen az oldalt elhelyezett széntartók szolgálnak, 
de ez a berendezés természetesen nem sok biztonságot nyújt. így például 
a csuzimai ütközetben az Irtys nevű orosz municiós hajó is levegőbe repült, 
mivel a közti fedélzetén felhalmozott robbanó anyagokat telitalálat érte. 

A vízszállító hajók fontos szerepére és használhatóságára a békében 
végzett síktengeri manőverek is elég tanúbizonyságot tettek. A spanyol-
amerikai és az orosz-japán háborúk bebizonyították, hogy a külön e célra 
épült ciszterna és desztilláló hajók nagyobb flotta szükségleteit nem 
tudják fedezni, miért is e célra más hajókat is felhasználnak. így például 
Rozsesztvenszki a szénszállító hajókon vizet alkalmazott ballasztul s azt 
később felhasználta. Az anyahajók, a műhelyhajók a vízkészlet felújítására 
szintén el vannak látva megfelelő berendezésekkel. Békében a vízszállító 
hajók száma az egyes haditengerészetekben a következő volt: Anglia egy, 
(Aquarius, 1900., 2845 tonna, egyszersmind műhelyhajó is), Olaszország 
három, (Crati, 1905., Simeto 1995., Tevere 1905.), Egyesült-Államok kettő, 
(Arethusa, 1893., 6258 tonna, Rainbow, 1900., 4430 tonna). A „Najade", 
melyen haditengerészetünk parancsnokságának jóvoltából a Magyar Adria 
Egyesület eddig két tudományos expedíciót rendezett, szintén e klasszisba 
tartozik. 

Élelmiszerszállításra külön hajókat nem építenek, mivel az meglehető-
sen fölösleges is. Élő marhák szállítására rendesen a szenes hajók fedél-
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zetét használják fel, sőt régebben a municiós hajókét is. Egyéb élelmi 
cikk szállítására megfelelő gyorsaságú kereskedelmi gőzösök is megfelelnek. 
A kenyeret vagy a hadihajókon, vagy műhely- vagy egyéb segédhajó-
kon sütik. Az északamerikai Uniónak a Csendes-tengeri flotta ellátására 
két külön hajója van : Culgoa és Glacier, melyeket kereskedő hajókból 
építettek át és nagy hűtőraktárakkal szereltek fel. Mindkét hajó liszten és 
szárított élelmiszereken kívül körülbelül 500,000 font fagyasztott húst is 
vihet magával. 

A segédhajók közt legkevésbé gyakori a ballonszállító hajó. Ilyet leg-
először az oroszok szereltek fel egy nagy kereskedelmi gőzösből. A „Rusz" 
nevű hajón öt katonai sárkány léggömb volt a fedélzet hátulján. A gáz-
gyártáshoz két gázfejlesztő készülékkel, ugyanannyi hidraulikus préssel és 
kétszáz nagy vasedénnyel volt ellátva. A léggömb megtöltéséhez tíz percre 

volt szükség. Az orosz-
japán háborúban alég-
gömbös hajónak nem 
jutott semmi szerep. 
Rajtuk kívül még az 
olaszoknak van ilyen 
hajójuk (lásd a máso-
dik képet), az Elba 
nevű régi cirkáló, 
amellyel gyakorlatok 
alkalmával annak ide-
jén állítólag értékes 
felderítő szolgálatokat 
végeztek. Ma a Zep-
pelinek és hidroplá-
nok korában teljesen 
feleslegessé váltak az 
ilyenféle hajók. Annál 

inkább megnőtt az olaj- és szénszállító hajók jelentősége. Ujabban az 
olaj, mint fűtőanyag, egyre nagyohb tért vív ki és így ezzel karöltve több 
olajszállító hajó is épül. E téren a britek vezetnek, mivel hadiflottájuk 
három külön e célra épült szállítóhajóval bír. E hajók rakományukat a 
tengeren hajlékony csöveken keresztül hajózzák ki. 

A szénellátás, mivel a flotta akcióképessége és ennek rádiusa is ettől 
függ, régóta foglalkoztatja a szakembereket. Ennek megfelelően a szénszállító 
hajók parkja és berendezése is nagy változásokon ment át. A szénátrakás 
megfelelő emelőszerkezetek segítségével úgy történik, hogy a szállító-
gőzös a hadihajóhoz simul. Szállításra 1000—2500 tonnás gőzösök a leg-
alkalmasabbak, mivel a nagyobbak a hadihajó mellé állva már a legkisebb 
tengermozgásnál tetemes károkat okozhatnak. Az ilyen károk elkerülésére 
újabban igen elmés módszert gondoltak ki, amellyel a hadihajó anélkül, 
hogy útját megszakítani és kikötőbe térni volna kénytelen, menet közben, 

Az olasz flotta „Elba" nevű léggömbös cirkálója. 
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megállás nélkül vehet át szenet. Az átszállítás az árbocok közt kifeszíteti 
drótkötél-pályán történik. A vontatóhajókról az átszállítás szintén ilyen 
módon megy végbe. Olaszországnak két, Oroszországnak egy, az észak-
amerikai Unió flottájának tizenöt speciális szénszállító hajója van. 

A haditengerészeti segédhajók közé tartozik még a búvárnaszádok 
dokkhajója is. Mivel erről Gonda Béla avatottabb tollából a Magyar Adria 
Könyvtár 1—3. füzetében* részletes leírás jelent meg, ezzel a típussal itt 
bővebben nem foglalkozunk, hanem érdeklődő olvasóinkat oda utasítjuk. 

* * * 

A mai tengeri háború nem az, ami Nelson, vagy akár Tegetthoff ide-
jében is volt. A gőzhajózás feltalálása, a páncélozás, a motorok, turbinák, 
torpedók és a tüzérség tökéletesbedése mélyreható változásokat idézett elő 
a tengeri hadvezetésben is. Ma például olyan vállalkozás, amilyen annak-
idején Suffren indiai expedíciója volt, teljesen lehetetlen. Suffrennek sem 
segédhajói, sem hadműveleti támaszpontjai nem voltak, de akkoriban a 
flották szükségletei is sokkalta szerényebbek voltak. Eleimet s a kis hajók 
kijavításához szükséges faanyagot a közeli partokon szerezték be. 

A hadihajók tonnatartalma és súlya azóta óriási arányokban növeke-
dett meg s az esetleges javításokhoz szakképzett munkások és speciális 
gépek kellenek. A modern hadiflotta ma már úszó javítóműhelyek nélkül 
nem lehet meg. 

De épp ilyen szükség van a segédhajók többi fajtáira is. Az a renge-
teg sok gép, amely a mostani hadihajókon van, annyi anyagot fogyaszt, 
hogy azután a pótlást nem nélkülözheti. Hogy egy-egy nagyobb vállalkozás 
például mennyi szenet fogyaszt, arra Rozsdesztvenszki-expediciója a legjobb 
példa : az orosz flotta a Kamranh-öbölbe való érkezéséig negyedmillió 
tonna szenet használt el és Kokinkhinában hetvénnél több hajó kellett a 
szeneléséhez. A modern tüzérség igen sok muníciót fogyaszt s a hiányokat 
távolabbi operációknál nem lehet hazulról pótolni, hanem csakis a muni-
ciós hajókról. 

Látni való tehát, hogy a modern hadiflotta igényei háború esetére 
annyira megnőttek, hogy ezek a szállítóhajók nélkül ki nem elégíthetők. 
A flottaparancsnokságnak a legfontosabb feladata éppen ezért a pótlás 
szervezése, mivel enélkül a flotta akciója teljesen meghiúsulhat. 

A segédhajók flottájának megszervezésére először a spanyol-amerikai 
háború hívta fel a szakkörök figyelmét. A gőzhajózás behozatala óta ez 
volt az első nagyobb háborús tengeri vállalkozás, melyből már akkor 
kitűnt, hogy a hadiflották operációja a szállító flotta szervezettségétől függ. 
Cervera spanyol admirális 14 napig vesztegelt félig felszerelt flottájával az 
Azori szigeteknél, Martinique és Curacaonál pedig a szénszállító hajók 
nem érkeztek meg idejében. így csak annyi szénre tudott szert tenni, 
amennyivel Santjago kikötőjébe futhatott . Ot t a szénellátás lassúsága miatt 

* Gonda Béla : A tengeralattjáró hajók. 100 képpel. Kapha tó az egyesüle tben és könyv-
kereskedőknél 1'50 koronáért. 
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oly sokáig időzött, hogy közben az amerikai flotta blokád alá vehette a 
kikötőt. A másik admirális, Camara ugyancsak a szénellátás szervezetlen-
sége miatt volt kénytelen a szuezi csatornában visszafordulni. Ezzel szem-
ben az amerikai flotta jól szervezett, anyagpótlást végző flotta felett ren-
delkezett s már ez maga is biztosította az ellenségen való fölényét. 

Rozsdesztvenszky többször említett vállalkozásánál az ellátás és pótlás 
elég jól volt szervezve s a hadműveleti területig jól is ment minden. 
A baj, mely a csuzimai ütközet eredményére is sok befolyással volt, abból 
származott, hogy segédhajóit az ütközet színhelyén nem tudta megfelelően 
felhasználni s a megvédésük sok erőt kötött le. 

Általában az a főelv, hogy a szállító hajópark lehetőleg kevés számú 
nagyobb hajóból álljon, mivel nagyobb flotta vezetése és összetartása 
nehéz feladat s amellett fedezése több harcoló egységet von el eredeti 
háborús feladata teljesítésétől. Nagyobb hajókra fokozottabb tengerálló 
voltuk miatt van szükség, mivel feladatuk teljesítése ezt megkívánja. A szak-
emberek egy része viszont azon a nézeten van, hogy a segédflotta sok 
kis tonnatartalmú hajóból álljon, mivel a síktengeren ezekről könnyebb 
az átrakodás, nagyobb gyorsaságot fejtenek ki s mivel a nagyobb hajók 
elvesztése anyagilag súlyosabban érinti a haditengerészetet. Mindkét fel-
fogás sok érvet és ellenbizonyítékot sorolhat fel s a döntést a segédhajó-
park szervezésénél az egyes haditengerészetek szükségletei és feladatai 
hozzák meg. 

A segédhajókról nyújtott vázlatos kép némi bepillantást enged a hadi-
flotta komplikált szervezetébe. Itt is, mint a szárazföldön az intézmények-
nek egész labirintusa működik együtt az óraszerkezet pontosságával s az 
eredmények kivívásában a tengeren is döntő szerepet játszik a harcoló 
flotta mögötti szervezet. 

Rozsdesztvenszky esetéből kitetszik, hogy sikeres eredmények csak 
úgy várhatók, ha e bonyolult mechanizmus irányító központjában hatalmas 
szervező talentum áll, amely a rendelkezésre álló eszközökkel a kellő 
pillanatban helyesen tud élni. A kettős monarchia népei abban a szeren-
csés helyzetben vannak, hogy e súlyos időkben hadiflottájuk élén Haus 
Antal admirális személyében ilyen szervező talentumot bírnak. Flottánk, 
a nagyhatalmak hadiflottái között a legkisebb és legkevesebb költséggel 
fenntartott flotta a világháború folyamán oly hőstetteket művelt, amelyek 
a szervezettség legszebb bizonyítékai és eredményei. (—st.) 



A PARTERŐDÍTÉS ÉS A MEGERŐSÍTETT PARTVIDÉK. 
Irta FALTAY LÁSZLÓ. 

•— Négy képpel. — 

Über Küstenbefestigung und befestigte Küstengebiete. 

Amióta az ember — a teremtés urának nevezett, de bizony, ha érdekei-
ről van szó, nagyon is vadállat módjára viselkedő lény uralmát a 

tengerek fölé is kiterjesztette, gondja volt rá, hogy azok a helyek, ahonnan 
rablóhadjáratait intézte, később, a rendezettebb állapotok beálltával, ten-
geri kereskedelmét szervezte és végül a már megalapozott tengeri uralmát 
fenntartotta, kellő biztosítékot, a lehető legnagyobb védelmet nyújtsák az 
ellenséges törekvésekkel szemben. 

A régi világban természetesen más volt egy megerősített partrészlet, 
egy védett kikötő vagy egy tengerparti erődítmény jellege, mint ma, a 
modern lőfegyverek, az óriás ágyúk, mozsarak, tarackok korában. Míg 
régebben a tengerpart legelőbbre nyúló, állandóan a tenger hullámaitól 
ostromolt szikla fokán óriási komor falak nyúltak az ég felé és a csipké-
zett falormokon karcsú bronzcsövek őrködtek a lánccal lezárt kikötőben 
horgonyzó evezős és vitorlás gályák biztonságán, addig ma, a tenger-
parttól messze, néha pár kilométer távolságban zöldfüves dombon, beton-
és acéltornyokban elhelyezett óriási acélcsövek szórják a tengerről látha-
tatlan pozíciójukból a pusztulást, a netalán közeledő ellenséges páncél-
flottára; és az állandó jellegű erődítéseket hathatósan támogatja a rombolás 
munkájában a hirtelen felvonultatott és alig néhány óra leforgása alatt 
erőditményszerüen beépített, vasbeton alapokon nyugvó szárazföldi nehéz 
tüzérség negyvenkettes és harmincöt és feles tarackmozsár ütege. Az erő-
dítések jellegének megváltozása, maga után vonta az erődítési formula, 
az erődítési rendszer megváltozását is. 
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A régi normann és angolszász partvárak, sorozatosan, nagyobb őrtorony-
szerű láncolatban jóformán végighúzódtak az egész partvidéken, állandó 
őrséggel megrakva és elég erőseknek bizonyultak egy esetleges partra-
szállási kísérlet kivédésére. Később, az újkor elején, a „győzhetetlen 
armáda" idejében, a hollandi partvidék óriási zsiliprendszere és a gátak 
hosszú erődsorozatot képeztek redutrendszerű váraikkal, később Vauban-
féle csillagsáncaikkal, melyek végig az egész partvidéken húsz-harminc 
kilométeres őrvonalakkal voltak összekapcsolva, három-négy kilométeren-
kint egy-egy kerekes ágyúval. Ebben az időben mégnem voltak kimondottan 
hadikikötők, mint ahogy a hadihajó fogalma is más elbírálás alá esett, 
mint ma. Az újkor, egészen a napoleoni időkig, nem ismert hadikikötőt, 
csak megerősített kikötőt, amelynek fogalma alá tartozott minden fonto-
sabb tengeri kereskedelmi gócpont, híresebb kikötőváros, régebben az 
„Indiákra nyíló kikötő: Jenna, Bercelona, Valencia", később Amsterdam, 
Rotterdam, Antverpen, Hamburg, Bréma, Lübeck, végül Marseille, Toulon, 
London, Liverpool. Ezek a kikötők, az akkori kívánalmak szerint, „erős" 
várakkal, külső falakkal és rengeteg ágyúval rendelkeztek és feladatuknak 
többé-kevésbé meg is feleltek, — egy tenger felől jövő ostromra, bombá-
zásra, városlövetésre nem számítva — mivel az akkori fegyverzet, a kis 
kaliberű hajóágyúk, melyeknek hordképessége alig terjedt ezer méterig, a 
nehéz partiágyúk kétezer méteres hordképességével szemben. 

Ma természetesen másként áll a dolog. A tengeri kereskedelem védel-
mére minden államnak többé-kevésbé erős hadiflotta áll a rendelkezésére, 
amelynek működését erős, sokszor igazán bevehetetlen flottabázis, hadi-
kikötő vagy erődített szénállomás, esetleg a flottát támogató parti erődítés 
fedezi, illetve védi egy erősebb hajóhad támadásával szemben. 

Ma a parti erődítés már nem a régi mintájú sorozatos várrendszer 
többé, amely az egész parton végighúzódik őrtornyaival, hanem egy stra-
tégiailag fontos pont, hálózatos erődítményrendszerével, tüzérségi góc-
ponttal az ellenséges partraszállás visszautasítására, védőmű egy tengeri 
átjáró, egy kereskedelmi, gazdasági bázis vagy útvonal biztosítására, vagy 
hadikikötő. 

Mivel a hadikikötő és partvédelmi erődítés, bár lényegében ugyanazon 
célt szolgálják, eltérő rendeltetéssel bírnak, érthetővé válik, hogy ezen 
rendeltetésnek megfelelően eltérő a védő és támadó felszerelésük, fegy-
verzetük, erődítményrendszerük, a „sablon", amely szerint épültek. 

A tengeri ütközetekben, a hajócsatákban nagyobb szerep jut a hadi-
kikötőnek, mint a part i erődítésnek. 

A hadikikötő elsősorban az ütközetet vívó hajóhadnak és a hozzá-
tartozó segédjárműveknek (torpedók, tengeralattjárók) erődített kaszár-
nyája, ahova a flotta csata után pihenni fut be, vereség esetén bemenekül, 
ahol súlyos sérüléseit kijavítja, hibás felszereléseit kicseréli és végre szén-
nel és munícióval látja el magát. 

Ennek megfelelően a hadikikötő a mindenkori legmodernebb rendszer 
szerint az elképzelhető legerősebben meg van erősítve: elsősorban véde-
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lem céljaira, vagyis az ellenséges lövegek hatása ellen van védőművekkel 
ellátva, melyek biztosítják a kikötőben tartózkodó hajók és a különböző 
javítóműhelyek, dokkok, szénraktárak, lőszerkészletek, kórházak és arzená-
lok sérthetetlenségét; másodsorban pedig kellő számú támadóanyaggal 
rendelkeznek az ellenséges támadás visszaverésére. 

A hadikikötő jelentőségét, fontosságát elhelyezkedésének területe adja 
meg és a pozíciója szinte matematikai pontossággal aránylik az illető állam 
hadiflottájának működési köréhez, vagyis oly módon épül fel a part-
vidéken, amilyen módon legkönnyebben támogathatja egy államérdeket 
szolgáló feladat megoldására fenntartott hadiflotta támadó vagy védő 
akcióját. 

A kikötő megerősítését célzó erődmüvek elhelyezése természetesen 
nem foglalható sablon alá, azok elosztása teljesen a hajóhad elhelyez-
kedésének és a többi védelemre szorítkozó művek, épületek pozíciójának, 
a berendezkedés szisztémájának minémüségétől függ és a kivitel az illető 
állam erődítési mérnökkarától, no meg a pénztől függ, amit az illető állam 
hadikikötőinek megerősítésére fordíthat. 

A parterődítésnek három fajtáját különböztetjük meg és pedig: az 
erődített tengeri átjárót, mint a Dardanellák, Gibraltár, Singapourstreet, 
stb.; partelőtti, illetve part előtt emelt erődítést, mint Helgoland, Malacca, 
Sandy-Hoock, stb.; végül a szigeterődítményeket, mint Malta, Ciprus, 
Colombo partvidéke, amelyekhez rendszerint hadikikötő is járul (Malta). 

A hadikikötő, illetve parti erődítmény támadó, de főleg védő beren-
dezése két részre oszlik, úgymint támadó és védő tüzérségi berendezésre 
és védőpáncélzatra, illetve védősánc-, erőd-, földművekre, melyeknek erős-
ségét, azaz kivitelét, ugyancsak működésének minéműsége határozza meg. 

A tengerparti erődítéseknél három főszempontot kell figyelembe venni. 
Elsősorban arra törekednek az erődítmények elhelyezésénél, hogy a száraz-
földi erődtüzérség, a nehéz üteg, az esetleg támadó ellenséges flottát távol 
tudja tartani a támadási objektumtól, amit ez az ellenséges flotta bombázni 
kíván. (Az ellenséges flotta sohasem bombázza a parti erődítményeket, 
mivel azok elhelyezkedése ismeretlen előtte, csak a parti várakat és hadi-
kikötőt lövi. Példa: az angol flotta bombázza a belga partvidéket és a 
németek által megszállt kikötőket és a német nehéz üteg rejtett állásból, 
egészen más irányból bombázza, illetve távoltartja az ellenséges hadiflottát. 
A második szempont a közeli tűzharcban érvényesül, célja, hogy a part-
vidéken operáló hajóhadat az ellenséges flotta támadásánál rejtett üteggel 
támogassa, amikor a hazai hajóhad arra törekszik, hogy az ellenséges 
flottát vagy belekergesse, vagy maga után csalja a rejtett üteg tűzvonalába 
és ezzel a pusztulásba. Példa: a helgolandi ütközet, ahol az angol hadi-
hajók tíz percig a parti erőd tűzvonalába kerültek. 

A harmadik szempont, amely számításba jöhet a parti erődítések 
szolgálatában, az esetleges partfelőli támadás, a szárazföld felől jövő 
ostrom, amelyre azonban, a mostan folyó háborúban szerzett tapasztala-
tok előtt, csak olyan parti erődöknél számítottak, amelyek nem függenek 
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össze területiieg az anyaországgal (Gibraltár), vagy olyan az elhelyezkedé-
sük (félsziget, sziget), hogy elvághatok az ország testétől. A most folyó 
háborúban a belgiumi parti erődök sorsa szárazföldi ostrom útján dőlt el, 
miután a német csapatok az egész anyaországon átmarsoltak, amire az 
újabb hadtörténelemben eddig nem volt példa. 

Az erődök és védművek elhelyezkedésében természetesen fontos szerep 
jut a technikai, taktikai és terepproblémák egész sorozatának, melyeknek 
ügyes és logikus megfejtése kész győzelem, azaz akcióképes, bevehetetlen 
parti erőd. 

Az erődítmény elhelyezkedésében legfontosabb a partrészlet minő-
sége, formája, azaz a partrészlet rajza, valamint a terep minéműsége, ahol 
nemcsak a felületi alakulások, dombok, völgyek, erdőségek, szántóföldek 
vagy bozótok jönnek számításba, hanem geológiai szempontok is érvé-
nyesülnek (például a homok vagy kavicsos talaj jobb, mint az agya-

gos föld vagy mészkő). 
A megerősítésre 

messzehordó ágyúinak nagyon is lőtávolába feküsznek. 
Itten a megerősítés nagyon körülményes és nagyon költséges, mivel 

a parti erőd ütegei, amik a támadó flottát távoltartani vannak hivatva, 
föltétlenül a támadási objektum, azaz kikötő előtt, illetve oldala mellett, 
elől kell, hogy legyenek és lehetőleg észrevétlenül, de legalább is kevés 
célt nyújtva kell, hogy húzódjanak a védelemre szorítkozó kikötő és a 
támadó hajóraj között. Az ilyen építkezésnél a kikötő előtti zátonyok, 
hullámtörők, apró szigetkék, sziklák és a sekély, hajók által nem járható 
partrész képezi az erődítményalanyt, azaz terepet az erődítmény elhelye-
zésére. Hogy ez mit jelent, könnyű elképzelni, ha figyelembe vesszük, hogy 
a mai modern 38, 40, 41V2 hosszúcsővű parti nehéz ágyúnak, valamint a 
30V2, 42, legújabban 44 centiméter nehéz taracknak (mozsár, rövid cső-
vel) milyen rendkívül erős vasbetonalapra van szüksége, hogy a tüzelés a 
védőkre veszélytelen és kellően preciz legyen, amely alapzat és a hozzá-

21 centiméteres parti ágyú tüzelő állásban. 

alkalmas partvidéket 
általánosságban két 
részre osztja a had-
viselési tudomány és 
pedig: először olyan 
partrészre, ahol a vé-
delemre szoruló táma-
dási objektum közvet-
len a parton, köny-
nyen hozzáférhető he-
lyen van, mint például 
a francia Cherbourg, 
ahol az összevont ki-
kötői müvek a támadó 
hajóraj nehéz, tehát 
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lyen mint pl. folyam-
t o r k o l a t b a n f e k v ő ki - Amerikai 152 centiméteres ágyú fordító-Iafettával. 
kötő, vagy keskeny, 
mély öbölben elterülő város, esetleg egy lagunában fekvő fontos kikötőhely, 
amely ilyen-, formán a kedvező terepviszonyok miatt már fekvésénél fogva 
egy bizonyos fokig védve van az ellenséges f lotta nehéz lövegétől, mint 
többek között a new-yorki kikötő. 

Ilyen terepsajátság mellett a tengeri harcvonal kiépítése nem okoz 
nagy nehézségeket, kevés fáradsággal és kevés költséggel a kikötő tel-
jesen hozzáférhetetlenné tehető, azonban a legnagyobb körültekintéssel 
kell ügyelni a munkálatoknál, hogy az esetleges keskeny bejáró a szükség-
hez képest nyitva és szabadon tartassák, mert ellenkező esetben az ellen-
séges flottatámadással bezárható. 

Ugyanilyen fontos ezen erődítményeknél, hogy a környező vízterület 
az ellenséges flotta számára használhatatlanná váljék, vagyis aknamezővel 
stb. úgy átalakuljon a védelem céljaira, hogy ott az ellenséges flotta szabad 

manőverezőképesség e 
és így akcióképessége 
a minimálisra csök-
kenjen. A tulajdon-
képpeni erődítmény, 
azaz tüzérségi pozíció 
elhelyezkedésére há-
romfőrendszert külön-
böztetünk meg, ugyan-
csak a terepnek, illető-
leg a védelmet igénylő 
hely fekvésének meg-
felelően. 

Az első formáció 
a körbefutó, azaz kör-

Amerikai 15 2 centiméteres ágyú védőpáncéllal. e r ő d í t m é n y , k ö r ü t e g , 

tartozó védőmü (Deckung) a legnehezebb viszonyok között óriási erő-
feszítések között épülhet csak fel a sokszor gyönge, megbízhatatlan ala-
pon (fövény, iszap). 

A második helyre 
azok a partrészletek 
tartoznak, melyeknek 
védelemre szoruló ré-
sze, azaz az ellenség 
támadási objektuma, 
a tengerparttól távo-
labb fekszik, esetleg 
természetszerűen ne-
hezen hozzáférhető he-
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amely különösen hadikikötők védelmében játszik fontos szerepet és célja, 
hogy a hadikikötőt, főleg a tengerfelőli oldalon, de ugyancsak a szárazföldi 
oldalról is, tüzérségi üteggel védje pontosan, a védő páncélövtől, sánctól 
az ellenséges mozgóüteget (flotta) távoltartsa és közbe a lehetőséghez 
képest veszteséget okozzon a támadó egységnek. A körerődítmény össze-
függő működést fejt ki a parti üteggel, de sohasem végez támadó műve-
letet, míg az előretolt parti erőd igen. 

A második formáció a tulajdonképpeni parti erőd ütege, ami a part-
tól távolálló pontok védelmére szolgál; elhelyezése nem köthető rendszer-
hez, mivel az állandóan a terephez alkalmazkodik. New-Yorknál Sandy-
Hoock, Gibraltárnál Európa point, Adennál Sal-ul-iklam fort, Malaccánál 
Tigriscsatorna és zátony, Antwerpennél Fort Rieu fluviéle, Amsterdamnál 
Jujder see turg „horgen mantshappij" is állandóan önállóan dolgozik. 

A harmadik formáció a legérdekesebb, a vonalütegrendszer vagy 
„utazóüteg", „Reisebaterie". 

Ez különösen tengeri átjáróknál és olyan helyeken vált rendszerré, ahol 
az ellenséges flotta 
vagy szárazföldi part-
támadó ellenség hosz-
szú fronton kell, hogy 
haladjon anélkül, hogy 
erejét kifejthesse ter-
mészetes terepakadá-
lyok miatt. (Sumatra 
és Singapour, de főleg 
a Dardanellák.) Itt az 
ágyúk sokszor hat-
nyolc kilométer utat 
tesznek meg—ha kell, 
vasúti vágányon — 
egy-egy lövés leadása 
miatt, azután a másik 

pozícióba utaznak, ott is elvégzi a dolgát az üteg, azután új fenyegetett 
helyre vonul. A vándorüteg természetesen az előre elkészített lőálláson 
kívül erős védőpáncélzattal is bír, ami „együtt utazik az ágyúval". 

A tüzérségi üteg, illetve a nehéz ágyúk elhelyezésénél, felállításánál 
három szempontot vesz figyelembe az instrukció és pedig: először az 
üteg távolsága a védelemre szoruló helytől, másodszor az üteg távolsága 
az ellenséges ütegtől, harmadszor a védművek, a fedezék minéműsége az 
üteg védelmére. 

A mai parti üteg, azaz partvédő tüzérség ágyúi, elsősorban a flotta-
támadásnál használatos hadihajóágyúk lőképességét véve tekintetbe, ha-
sonló szerkezetű és hasonló lőképességű, mint a hajóágyúk, de természe-
tesen a fejlődés örök törvénye szerint állandó versengésre szolgáló terület, 
ahol egyszer a hajóágyú és hajópáncél, másszor a parti üteg és a való-

Krupp-féle 28, 35"5 és 40 centiméteres fordítható-talapzatu 
parti mozsár, 60, 80 illetve 140 mm. vastag acéllemez-páncéllal. 
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sággal szétrombolhatatlan vasbetonerődítés a győztes fél. A parti erődítés 
fölénye a tengeri tüzérséggel szemben ezidőszerint nyilvánvalóvá lett, külö-
nösen miután a rövidcsövű vetőágyúk (tarack, mozsár) is résztvesznek a 
partvédelemben. 

A parti üteg tüzérségi harcában a nehéz ágyúk lövedékei közül a leg-
hathatósabb szerep jut a robbanó gránátlövedéknek, valamint a gyujtó-
gránátnak, amit különösen a kisebb kaliberű nehéz tüzérség (30'5) tüzel 
el flottatámadás esetében. Bár a nehéz tüzérségi harcban szárazföldön csak 
a gránátnak jut szerep, a partvédelemnél akcióba jut a shrapnellövedék 
is, ami különösen közeli tűzharcban, összevont parttámadás letörésében 
jut hálás szerephez, míg a hadihajók által a par t ellen nem használható. 

Az acélshrapnelek nehéz ágyúkból a legnagyobb kaliberűből is hasz-
náltatnak. Különösen tömeges repülőgéptámadásnál, nagy távolságról, 
valamint torpedó és tengeralattjáró hajók támadásánál. 

A modern partvédő ütegnél, miután azoknak a legnagyobb tűz alatt 
is lehetőleg láthatatlanoknak kell maradniok, a füstnélküli lőpor vagy 
gyérfüstű lőpor van rendszeresítve. 

A hosszú, drága ágyúcsövek rövidéletűsége körülbelül megmagya-
rázza, hogy ezek a kolosszusok aránylag kevés munícióval rendelkeznek. 
Egy ágyúhoz 150 töltény tartozik és ez a mennyiség négynegyedre oszlik 
meg és pedig: 2/<t esik robbanógránátra, esik gyújtógránátra, l / i shrap-
nelra a 150 lövés közül. A középnehéz kaliberű egyenes rögpályával bíró 
ágyúk lőképessége 500—525 lövés, melyből csak 180 lehet páncél- vagy 
robbanógránát, a többi csak gyújtógránát vagy shrapnel. A vető szög 
alapkitüzelő Haubitz vagy mozsárágyúk az összes kalibernél (301/2, 42, 44) 
csak 136, 130, 125 lövést bírnak ki, amelyből csak egynegyed rész lehet 
robbanógránát, a többi háromnegyed rész gyújtógránát és shrapnel. 

Mivel a parti tüzérség, üteg csak nagy távolságról és sohasem mint 
direkt célpont van kitéve az ellenséges tűznek, magától érthetődő, hogy 
védőmüvei nem hasonlíthatók a kis kaliberű ágyúk vagy szárazföldi vár-
védő tüzérség deckungjaihoz. 

A tengerparti üteg védműveinél elsősorban a láthatatlanság és a teljes 
álcázottság a fő, és csak azután kerülhet sor a netalán bevágó löveg 
pusztításai ellen szolgáló berendezésekre. 

Az üteg fedezéke lehet természetes vagy csinált fedezék. Az első 
többnyire valami jól eldugott völgyecske, erdő hátamögötti terület vagy 
ügyesen felhasznált parti sziklagát, esetleg zátony, míg a második, mester-
séges védőbástya, vasbetonépítmény, kavicsdomb, földhányás vagy egy-
szerű nyitott, rövid széles fal. Szabadon álló ágyúkkal vagy a legmoder-
nebb páncélos vasbetonon forgó acéltorony, füves dombtetővel, pompás 
kilövéssel, a szükség szerint, amely védőművekhez mindenkor többféle 
módon működő fényszóró járul az éjjeli támadás kellő megvilágítására. 

Az ágyúk szerkezete és a kiszolgáló személyzet védelmére a parti 
ágyúk nagy része külön páncéllemezzel van védve, amely oly erős, hogy 
egy kilenc kilométerről jövő 445 kilogramm súlyú löveget feltart. 
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Ma a partvédelem és a tengeri átjárók védelme fontos, az egész világ-
háborúra kihatással bíró esemény és hogy jól van szervezve a központi 
hatalmak kezében, bizonyítja Helgoland, a német part, Dalmácia és Póla, 
ahová közeledni se mer az ellenséges flották tömege, no meg a Darda-
nellák, ahol hosszú hónapok óta hajó hajó után sülyed el, vagy menekül 
súlyos sérüléssel kikötőbe a partvédő Krupp-ágyúk elől. 

Hja! „Made in Germany." 



A MAGYAR TENGERPART AZ ÓKORBAN. 
Irta DR. KENDI FINALY GÁBOR. 

Die ungarische Litorale im Altertum. 

magyar tengerpart az ókorban, a történeti idők elején, a mögötte fekvő 
mai hátvidéke („Hinterland"-ja) szempontjából meglehetősen közöm-

bös terület volt. A partot Fiúmétól kezdve mindenütt szegélyező Karszt 
akkor ugyan még nem volt a mai kopár, kietlen hegység, de természetes 
közlekedő útvonal ép oly kevéssé volt rajta akkor, mint ma. Igaz, hogy 
ezt a hiányt az Adria partjára irányuló kereskedelem nem érezte, mert 
hiszen politikai határok nem tették szükségessé, hogy a part e részének 
is legyen összeköttetése a Száva-Dráva völgyén át a Duna felé. A keleti 
és északi tengertől s a Duna völgyéből a rövidebb utak egyrészt száraz-
földön érték el Itália területét, másrészt pedig politikai határok korlátjai 
nélkül juthattak el a mai Dalmácia kikötőihez. 

De ennek a partvidéknek jelentőséget nem a rajta átmenő kereske-
delem adott, hanem saját termelésének kivitele s még inkább lakóinak a 
tengerészetben való deréksége. Ez a néptörzs, a liburnusok törzse, régi 
idők óta híres tengerjáró nép volt s a szomszédos illyrius és hister tör-
zsekkel együtt, mint Livius (X. 2.) írja, vad és rabló, kalóz nép hírében 
állott. Nem lehetett alaptalan ez a hírük, mert gyors vitorlás hajóik híre 
és neve (Liburnae vagy Liburnicae naves) megmaradt akkor is, amikor 
ők már a római hódítás után többé nem mint kalózok, hanem mint hajó-
sok járták a Földközi-tengert. Mint kiváló hajósok azonban természetesen 
nem elégedtek meg azzal, hogy csak otthon, Liburniában, legyen kikötő-
jük, hanem telepeket létesítettek az Adria partjain, a keleti par ton egész 
Corcyra (Korfu) szigetéig (Strabo V. 2, 4.), a nyugati, itáliai parton pedig 
az övék volt többek közt Adria városa Umbriában (Plinius n. h. III. 112). 

Hazájuk, Liburnia, Illyriának volt legészakibb része, Dalmatia (nem 
mai, hanem ókori értelmében értve) és Istria között, az Arsia (ma Arsa) 
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és a Titus (ma Kerka) folyók közti tengerpart, amelynek belső, száraz-
földi határát pontosan megállapítani lehetetlen. A tengerpartjukról érdekes 
leírást ad Strabo (VII. 5, 10). 

„Az egész illyricumi partnak nagyon sok jó kikötője van, ez érthető 
abból, hogy a part összefüggő és szigetek vannak közel, ellentétben a 
szemben fekvő, kikötőtlen itáliai par t ta l ; meleg vidék ez, s egyúttal jó 
termő; tele van olajfaerdőkkel s szőlőültetvényekkel, kivéve, ahol helyen-
ként egészen puszta. Az illyriai partot , noha ilyen, eleinte nem sokra 
tartották, talán a jó tulajdonságainak ismeretlensége miatt, vagy inkább 
lakóinak vad és kalóz természete miatt. A partvidék maga hegyes, hideg 
és sokszor havas, az észak felé fekvő még inkább, úgy, hogy ott nem is terem 
szőlő sem a magaslatokon, sem a lapályokon. Ezek a fennsíkok, ahol a 
pannoniusok laknak, dél felé a dalmatákig és az ardiaeusokig terjednek, 
észak felé pedig az Isternél végződnek, kelet felé a scordiscusokig érnek 
el, másfelől pedig a makedonok és thraxok hegyeiig." 

Ha még hozzávesszük, hogy Plinius (n. h. VIII. 191) szerint juh-
tenyésztés is folyt Liburniában, bár a liburniai gyapjú „inkább szőr, mint 
gyapjú", Liburnia gazdasági jelentőségéről elég röviden szólhatunk. Kivi-
telében gyorsjáratú vitorlás hajók, olaj, bor és rosz minőségű gyapjú 
szerepelt, behozatala — mint minden barbár népé — kétségtelenül a 
görög és római ipar és műipar cikkeiből és élelmicikkekből állhatott. 
Saját kereskedelmükön kívül kétségtelenül részt vettek az adriai parton 
átmenő jelentékeny borostyánkőkereskedelemben, amelynek útja az Adria 
északi partvidékéig szárazföldön, onnan délfelé tengeren át vezetett s a 
tengeri szállításban gyorsjáratú hajóikkal bizonyára jelentékeny volt az ő 
részük, amit a magyar-horvát és dalmát tengerpart nagy borostyánkő-
leletei kézzelfoghatóan bizonyítanak. 

A legrészletesebb s látszólag legpontosabb tudósítást Liburnia föld-
rajzáról Ptolemaeus adja geografiája 2. könyve 16. fejezetében (amely 
ránk nem maradt atlaszában Európa ötödik lapjának magyarázatául 
készült). A fejezet c íme: Illyris vagy Liburnia és Dalmatia leírása. Az 
országok határainak szélesség és hosszúság szerint való megállapítása után 
(Illyris ha tára i : északon Pannónia, nyugaton Istria, keleten Moesia Supe-
rior a Száva torkolatától a Scardus, ma Sardag hegyig, délen Makedonia 
az Adria-tengerig és az adriai tenger az istriai határig) felsorolja Liburnia 
következő tengerparti helyeit: Alvona, ma Albona Istriában, Flanona, ma 
Fianona Istriában, Tarsatica, ma Fiume-Tersatto, az Oeneus folyó torko-
lata, Volcera (ma ?), Senia, ma Zengg-Senj, Lopsica, ma Sv. Juraj, 
a Tedanius folyó torkolata, ma a Gacka folyó torkolata, Ortopla, ma 
Stinica, Vegia, ma Carlopago-Karlobag, Argyruntum, ma Starigrad Dal-
máciában, Corinium, ma Karín Dalmáciában, Aenona, ma Nona-Nin 
Dalmáciában, Lader colonia, ma Zara Dalmáciában, a Titus folyó torko-
lata, ma a Kerka torkolata, Scardona, ma is Scardona Dalmáciában. 
Scardonán túl a minket nem érdeklő ókori Dalmatia tengerparti helyei 
következnek, majd a Drilo, ma Drin és Drinus, ma Drina folyókról szól, 
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azután elsorolja az itt lakó néptörzseket, Istria felől kezdve: Larydes* 
Hyllaei, Bulimenses, Maezaei, Derriopes, Derrii, Dindari, Ditiones, Ceraunii. 
Elsorolva folytatólag Dalmatia törzseit, Liburniának nem tengerparti 
következő helyeit olvassuk: Tediastum, ma (?), Arucci (valószinüleg 
Arupiummal azonos) ma Prozor vagy Vitai, Ardotium (valószinüleg Epi-
dotiummal azonos), ma talán Kvarté, Stulpi, ma (?), Curcum, ma Udbina, 
Ausancalio, ma Lovinja, Varvaria, ma (?), Salviae, ma Grkovci Boszniá-
ban, Hadra, ma Medvidje Dalmáciában, Arauzona, ma Sebenico Dalmá-
ciában, Asseria, ma Podgradje Dalmáciában, Burnum, ma Ivosevci Dal-
máciában, Blandona, ma Vrana Dalmáciában, Ouporum (talán Pomona), 
ma Dernis Dalmáciában, Nedinum, ma Nádin Dalmáciában. A folytatólag 
felsorolt dalmáciai nem tengerparti helyek s a szigetek ez alkalommal 
nem érdekelnek. 

Teljesség kedvéért megemlítem, hogy Plinius (III. 139.) Liburnia min-
ket érdeklő városai közül Tarsaticát, Seniát, Lopsicát, Ortopliniát és 
Vegiumot nevezi meg, a ravennai névtelen pedig (223,4) a tengerparti 
helyek közül Bigi Vegia, Ospela Ortopla, Puplisca Lopsica, Senia, Turres 
ad Turres, Tharsaticum Tarsatica részben elferdített neveket, a távolab-
biak közül pedig Abendone Avendo, Parupia Arupium, Ethetia Epidotium 
és Ancus szintén részben elferdített nevek mellett még egy Raparia nevű 
tengerparti helyet említ Turres és Tharsaticum közt, amely talán a mai 
Buccarizza-Bakarac községgel azonosítható. 

Sorba vizsgálva most már ezeket a helyeket, feltűnik, hogy csak 
kevés esik a mi határainkon belül s azok közt sincs egy sem jelentékeny 
távolságban a tengertől. Ebből mindjárt azt is következtethetjük, hogy e 
tengerpartszegélytől a Kulpa-Száva völgye felé csak nagyon jelentéktelen 
települések lehettek, tehát jelentékeny közlekedés nem lehetett a tenger-
től északkelet felé. Ha viszont szárazföld felől a szomszédos Pannónia 
Superior legközelebbi helyeit keressük Ptolemaeusnál (II. 13.) Sisciától, 
a mai Sziszektől a tengyer felé egyetlenegy helyet sem találunk, úgy, hogy 
előbbi állításunk itt is magerősítést talál. 

Ugyanezt erősíti meg a Peutinger-féle úttérkép is, amely a Tarsatica-
Senia-Avendo, rna Crkvinje-Arupium-Epidotium-Ancus, ma Vrebac-Ausan-
calio-Clambetae ma Obrovazzo Dalmáciában útvonalnak nem ismeri 
elágazását az Emona-Siscia útvonal felé. 

Van azonban egy, a mai alakjában a Kr. u. IV. század elejéről szár-
mazó útikönyvünk, az Itinerarium Antonini Augusti et Hierosolymitanum, 
amely egy ilyen transverzális útról tudósít. Ez az út (It. Ant. 273—274.) 
Aquilejából vezet Tarsaticán át Sisciába, a minket érdeklő darabon a 
következő állomásokkal: Tarsatica-Ad Turres, ma Cirkvenica-Senia-
Avendo-Arupium-Bivium elágazás, ma valószínűleg Lesce-Romula-Qua-
drata-Ad Fines-Siscia. Itt a Siscia-Bivium közti helyek jelölnék az út 
vonalát, ha nem volna az útikönyv adata egy sajátságos ismétlés miatt 

* E törzs lakóhelyét Lapydiának vagy Lapudiának is nevezték (Plinius). 
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kétes. Az útikönyv t. i. egy másik helyén (259—260.) leírja az Emona-
Siscia útvonalat is, amelynek Siscia előtti utolsó állomása Quadrata éppen 
oly távol van Sisciától, mint a fent említett Quadrata nevü hely. Ebből 
az következnék, hogy az Emona-Siscia és Aquileja-Siscia útak nem Sisciá-
ban, hanem már előtte levő Quadratában érték el egymást, azaz hogy a 
Biviumtól Quadratáig terjedő út kapcsolta volna össze azt a két útat, 
amelyek közül a tengerparti Tarsaticán át vezetett Salonae felé, a másik 
pedig Emonából Siscia felé, a Biviumtól legközelebbi ponthoz. Ez a 
Bivium azonban a legkedvezőbb mérés szerint is több mint 100 kilométer-
nyire van Sisciától, ahol a másik út legközelebbi pontja is van. így annál 
nehezebb azt képzelnünk, hogy nem Sisciához, hanem Sisciától — az 
Itinerárum szerint — 40 kilométernyire nyugatra érte volna el az innen 
induló út az Emona-Siscia útat. Kivált mikor a távolság Bivium és 
Quadrata közt az Itinerárium szerint nem több, mint 20 római mérföld 
azaz kereken 30 kilométer. Minthogy pedig bajos azt föltennünk, hogy 
Sisciától körül-belül 40 kilométernyire két úton is lett volna Quadrata 
nevű hely, arra a föltevésre jutunk, hogy itt az Itinerárum írója vagy 
másolója hibázott s a nevek összezavarásával — esetleg a távolságok 
hibás leírásával — nekünk kijavíthatatlan hibát állított elénk. Hogy azon-
ban az útvonal létezhetett, azt az a kis darab ismeretlen római út bizo-
nyítja, amely Sisciától délnyugat felé a Glina völgyébe vezet, ahonnan 
a tenger felé való folytatása ma még nem ismeretes. 

Lehetséges azonban, hogy ez az út csatlakozott valahol ahhoz az 
— ókori irodalomban nem említett, de helyszíni kutatásokkal megállapított 
— útvonalhoz, amely a tengerparti útból Senia és Avendo közt ágazik el 
észak felé s Brinjén és Modruson át halad egészen Cakovacig, ahonnan 
folytatása nem ismeretes. Ez út mentén egy M e t . . . kezdetű nevű római 
község (municipium) feküdt Munjava táján Modrustól északra. E név ily 
rövidített alakban egy ott talált feliratos kövön fordul elő (Corpus Inscrip-
tionum Latinarum III. 10060) s Domaszewski hozzávetése szerint Metu-
lumnak volna kiegészítendő. Metulum lapudiának, az Iapudes törzs föld-
jének főhelye volt a római hódítás előtt. Augusztus császár még mint 
Octavianus Kr. e. 35—33-ban hódította meg illyriai hadjárata folyamán 
ezt a vidéket. Maga Metulum meghódítása egyik legnehezebb s legvesze-
delmesebb része volt a hadjára tnak; az ostrom alatt maga Octavianus is 
megsebesült, amikor egy ostromtoronyra felmenve személyesen is részt 
vett a harcban (Dio Cassius XLIX. 35, 2). A várost bevétele után Octa-
vianus felégettette, holott előbb Arupium elmenekült lakóit éppen azzal 
édesgette vissza, hogy elhagyott városuk felgyújtását megtiltotta. Az 
Iapudes Terponos és Poseni nevű városainak fekvését nem ismerjük. 
Monetium nevü városukat Patsch (Die Lika in rőmisc'ner Zeit, 29) Brin-
jére helyezi. 

Liburniának az ókori irodalmi adatokból összeállított úthálózata ezzel 
a Senie-Brinje-Modrus) (?) Glinavölgy-Siscia útvonallal együtt is elég 
gyér volt: egy tengermelléki út északról délnek, amelyből Senia felől 
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lapudiába és a tengerpart legtávolabbi pontjától Siscia felé menő 
összekötő út ágazott el. Ez is mutatja, hogy tengerpartunknak ókori 
jelentősége a maihoz nem hasonlítható, bár sajnos, ma is csak egy olyan 
útvonalunk van az ország belsejéből a magyar-horvát tengerpart felé, 
amely jelentőségében egyenértékű az ókori országúttal: a fiumei vasút. 

Az egyes Iiburniai városok jelentőségéről az ókori írókból nem sokat 
tudunk meg, inkább a régészeti leletek mutatják, hogy az egyes városok 
és telepek mekkorák és milyen jómódúak lehettek. Legjelentékenyebb 
úgylátszik Senia volt, amelyet Tacitus történetíró (hist. IV. 45.) római 
coloniának mond. A Zenggben talált római feliratokból azonban nem 
tűnik ki a város colonia volta, holott eddig minden coloniában akadt és 
pedig elég sok feliratos kő, amely a városnak ezt a kitüntető rangját 
emlegeti, sőt van olyan colonia, amelyről éppen csak feliratos kövekből 
tudjuk, hogy colonia volt, az irodalom emlékeiből nem. Mommsen ezért 
a Tacitusnál említett colonia Seniensis nevet az otruriai Sena városra 
vonatkoztatja. Egyébiránt Senia községi szervezetéből a feliratos kövek 
említik az ordót (községi előkelők gyülekezete), a decuriókat (község-
tanács), a plebset (köznép) és az Augustales papi testületét. Seniától 
keletre Vratniknál egy Mithras-szentély maradványait is találták. 

Aripium a fentebb említett Metulum elpusztítása után úgy látszik 
főhelye lett lapudiának, municipum ranggal. Feliratok említik a duoviri 
juri dicundí című „polgármestereket", a decuriókat és a quaestort. Decu-
riók ismeretesek Biviumról és Vegiáról is. 

A városok belső életéről csak két érdekesebb adatot említek fel. 
Egyik egy gyógyszerárús, seplasiarus, síremléke Arupiumban. Mindenesetre 
jellemző adat arra, hogy Arupium központi jellegű hely volt. A másik 
egy határkő, amelyet Ortopla és a vele szomszédos, ismeretlen fekvésű 
Parentum vagy Parentium község lakói állítottak a tenger és a Lika folyó 
közt annak a megjelölésére, hogy az édesvízben szűkölködő Ortopla 
lakói egy 750 méter széles területen szabadon járhatnak vízért Parentum 
határába. Az 5 méter magas, 7 méter széles követ a Legenac erdőben 
alighanem eredeti helyén találták meg, szövege így hangzik: Ex conven-
tione finis inter Ortoplinos et Parentinos aditus ad aquam vivam Orto-
plinis passus D latus. 

A tengerpart egyik ritka feliratos emléke az a kő, amelyet Porto Re 
és Buccarizza közt találtak egy barlangban. Rajta Florianus császár neve 
olvasható, ki Kr. u. 276-ban mindössze 2 hónapig és 20 napig bírta a 
császári hatalmat. 

Fiumében a dóm homlokzatába befalazott, ma nem látható feliratos 
kövek emlegetik a község duoviri juri dicundo-it. Látható római emlék 
Fiúméban az Arco Romano. Sajnos, nincs rajta felirat, amely rendelteté-
séről és koráról hiteles hírt adna. Amit Radich Ákos (Fiume közjogi 
helyzete 1883, 121. és 122. lap) Liviusra, Strabóra és Pliniusra való hivat-
kozással állít, hogy a gótoktól feldúlt Eneum felépíttetvén, a szomszéd-
ságban fekvő vár után Tarsaticának neveztetett, s hogy a diadalív II. 
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Claudius tiszteletére épült, miután a Quarneróba menekülő gótok hajóit 
megsemmisítette, s a császár e diadalív alatt vonult be ünnepélyesen 
Lyburniának (így!) ezen őskori városába, nemcsak Livius, Strabo és 
Plinius műveiben, hanem a rendelkezésemre álló ókori irodalomban sehol 
sem található, sőt az Eneum nevű feldúlt hely egyáltalában soha sem 
volt, mert ez csak a Ptolemaeus-féle Oeneus-torkolat olasz helyesírású 
félreértése. * 

Érdekesebb volna az az állítólag római sánc, amely Fiúméból észak 
felé a hegyek közé nyúlik el, mint Itália védelmére rendelt erősség a 
keletről jövő szárazföldi támadások ellen. Ennek a részletes tanulmányozása 
azonban nem a mi feladatunk, mert éppen csak a fiumei végpontja fek-
szik magyar területen. Fiumében a millenium alkalmával kiadott mono-
gráfiája (Giovanni Kobler: Storia di Fiume) 1. kötete 25—29. lapján elég 
részletes áttekintést ad erről a vallumról, anélkül, hogy olvasóját római 
voltáról meggyőzné. Ha azonban tekintetbe vesszük, hogy az ehhez 
hasonló római erődítések pontosabb vizsgálata még a belföldön is a jövő 
feladata, nem vehetjük rosznéven, hogy itt is olyan „római sánc" hagyo-
mánya keletkezett, amelynek megerősítésére eddig senki sem vállalkozott. 

Egyelőre meg kell elégednünk azzal, hogy Fiúménak ill. Tersattónak 
ókori állapotáról ép oly keveset tudunk, mint Pannónia és Dácia legtöbb 
jelentéktelen helyéről. Az eddig elmondottakból úgy hiszem világos, hogy 
Fiume és a mi egész tengerpartunk jelentéktelen volt az ókorban s hogy 
Fiume ebből a jelentéktelenségből kiemelkedett s ma a világkereskedelem-
ben jelentőségre tett szert, csak részben köszönheti önmagának, mert 
jelentősége nagy részét a tenger felé ráutalt Magyarországtól nyerte. 

Csak egyben nem változott az antik Liburnia: lakói ma is kiváló 
tengerészek, — de ma az antik Liburnicae naves helyett nem hajót, hanem 
hajópusztító torpedót szállít a világnak a liburniai part . 

* A Ptolemaeus-féle Oeneus-torkolat maga is valószínűleg félreértés, az Oeneus 
t. i. alighanem a Szávába torkolló Una folyó neve volt. 



A HADIHAJÓK BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEI. 
Irta HORVÁTH REZSŐ. 

Die Sicherheits-Einrichtungen der Kriegsschiffe. 

A haditengerészet mentőeszközeihez szorosan vett értelemben a hadi-
hajók biztonsági berendezései is sorolhatók, mint amelyek nem egyes 

emberek életének megóvására hivatvák, hanem az egész hajó, következés-
képpen tehát az azon tartózkodó valamennyi személy biztonságának 
épségben tartására alkalmaztatnak. 

Jelen cikkemben azokat a biztonsági berendezéseket sorolom föl és 
írom le, amelyeket az osztrák-magyar haditengerészet hadihajóin alkal-
maznak. 

Igen természetes és önként következik, hogy egy-egy hatalmas csata-
hajón, amely az embereknek sok százát viszi hátán, nem is szólva magá-
ról a számtalan millióba kerülő berendezésekről, gépekről és készülékek-
ről, számos biztonsági berendezésnek kell lennie, sokszor még olyanoknak 
is, amelyeknek használatbavételére csak igen ritkán, avagy éppen soha-
sem kerül sor. A tenger, amelyet a hadihajók járnak, mindig alattomos 
s a hadihajóknak többször kell védekezniök a természet haragja, mint az 
emberek támadásai ellen. így persze jóval több az olyan berendezés, ami 
a tenger ellen, annak alattomos támadásai miatt készült, mint az ellenség 
miatti védekezésre, amint azt a következőkben látni is fogjuk. 

A legelismertebb feltalálók geniális koponyái fáradoztak abban, hogy 
a hadihajók biztonsági berendezéseit tökéletesekké tegyék. Ezek a fára-
dozások a legnagyobb részben sikerültek is már és voltaképpen ennek 
tulajdonítható az, hogy ma már a lehető legritkább az az eset, amikor 
valami hadihajót súlyos baleset ér — a biztonsági berendezéseknek 
hiányossága miatt. 
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A hadihajókról a lehetőség szerint kiküszöbölték már az egygépes 
rendszert. Ennek a gyökeres változtatásnak a tömérdek előnye körül 
csupán azt az egyet említem meg, hogy két vagy többgépes hadihajóval 
nem eshetik meg az a fatális eset, ami például 1910-ben az osztrák 
Lloyd-társaság „Triesta" nevű hajójával történt : kormánykészülékének 
eltörése miatt kóborolnia kellett a tengeren. A kétgépes hajó nem kény-
telen megállni a tengeren, ha az egyik gépe elromlik, hanem — bár las-
sabban — folytathatja az útját. 

Ha ugyanis a kormánykészüléke elromlik az ilyen kétgépes hadihajó-
nak (amelynek mindegyik gépe külön-külön propellert forgat), akkor a 
kormányzást a propellerekkel végzik a hajón s lassabban bár, de mégis 
pontosan a célhoz ér. 

A hadihajók kormánykészülékei rendkívül precizitással és körültekin-
téssel vannak készítve, mivel általánosan tudvalevő, hogy a gorombán 
támadó viharhullámoknak legjobban azok a messzire kimeredő vastömbök 
vannak kitéve. Mindenféle hadihajón többrendbeli kormánylapát is van a 
födélzeten készletben. 

A biztonsági berendezésekhez lehet sorolni a hadihajókon levő külön-
féle telegráfokat. így a géptelegráfot, amely a hajó gépházába szolgál. 
Ezzel a különféle gépmozdulatokat közli a vezénylő tiszt a gépészekkel, 
akik a válaszadásra szolgáló készülékkel azonnal visszajeleznek, hogy a 
parancsot megértették. így minden tévedés elkerülhető. 

Azután a Marconi-telegráf is ott van ma már az első osztályú csata-
hajókon, cirkálókon. Ennek előnyeiről beszélni elkésett dolog. Ezúttal csak 
annak megemlítésére szorítkozom, hogy a távolságot illetőleg a Marconi-
készülék a legfontosabb és legszükségesebb mentőberendezés. A kísérletek 
beigazolták, hogy a drótnélküli sürgönyözés 2—3000 kilométernyi távol-
ságnyira is sikeresen alkalmazható. A német „Kleist" gőzös például a 
Földközi-tengerről az Alpesek fölött táviratot tudott váltani az Északi-
tengeren járó másik német gőzössel. A távolság itt 2500 kilométert tett ki. 

A hadihajókon nagy súlyt helyeznek a biztos kikötést elősegítő horgo-
nyokra. A szárazföldi ember tengerészeti ismeretei között „vasmacska" néven 
ismert hatalmas horgonyokat olyképpen alkalmazzák, hogy azok a hajó 
deplacementjével (víz alá merülésével) megfelelő arányban legyenek. így 
például egy 5600 tonnás hajónak a horgonyai egyenként körülbelül 500 
kilogrammot nyomnak. 

Talán a legféltettebb és a legjobban őrzött biztonsági berendezés a 
hadihajókon a csővezeték, a „Grosse Drainage". Ez a hajó minden egyes 
helyiségében végigfutó finom csőhálózat, amelyet csupán akkor használ-
nak, ha víz hatol be a hajó fenekére, vagy pedig tűz üt ki a hajón. A 
drenage billentyűzetben végződik a kormányhídon, ahol egy külön arra 
a célra szolgáló készülék jelzi, ha a hajónak valamelyik részébe víz hatolt 
be. A drenage másik vége pedig a gőzszivattyúkhoz van kapcsolva. Már 
most, ha a jelzőkészülék azt mutatja, hogy a hajónak valamelyik részébe 
víz hatolt be, az őrtiszt a megfelelő billentyű megnyomásával a gépház-
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nak megadja a parancsot a szivattyúk megindítására és miután a lég-
mentesen záródó ajtókkal a víztömeg továbbhatolását lehetetlenné tették, 
a behatolt vizet játszi könnyedséggel kiszivattyúzzák a gépek. Ha ellen-
ben tűz ütne ki a hajó belsejében, ugyancsak a drenage állja e l : a szi-
vattyúk vizet húznak föl a tengerből s pár pillanat alatt az összes folyo-
sókon térdig érő víz hömpölyög. 

Magától értetődik, hogy mindez csak akkor mehet ilyen precizitással, 
hogy ha kellően kiképzett a legénység és higgadt, nyugodt a vezénylő 
tisztikar. Ellenkező esetben a legjobb igyekezet is belefullad az eszeveszett, 
rémült futkosásba. A kitűnő biztonsági berendezésekhez tehát simulnia 
kell az emberek jó kiképzésének is. Egyik a másik nélkül csak zavart 
és bajt okoz. 

A hadihajókon a kitűnő gépeken kívül a legféltettebb helyiség a 
municiós-kamra. Ez a hajó legalsó szélében van elhelyezve, közel a fenék-
hez. Az egész lőszeres kamra azonban nem egyéb, mint egy külön, 
elválasztható része a hajónak. Vagyis tűzvész esetén az egész lőporkészlet 
láncokon mélyen a tengerbe sülyeszthető olyképpen, hogy állandóan a 
hajó feneke alatt marad lebegve. De egészen is elsülyeszthető, amikor is 
az erős tartalékláncokat kikapcsolják s a rengeteg pénzt képviselő torpe-
dók, ekrazit-bombák és egyéb lövegek örökre eltűnnek a tengerben. 

A nagyobb hadihajók külső fenekén egy rendkívül geniális berende-
zés is nyert alkalmazást. Ez a vízalatti jelzőkészülék, amelynek nagy hasznát 
főként nagy ködök alkalmával tapasztalják a tengerészek, akiknek a köd 
még nagyobb ellenségük, mint a vasutasoknak. 

Ez a készülék a hajó fenekének két oldalára van szerelve s mind-
egyik oldalon egy-egy haranggal ellátva. Ez a harang folytonosan kong 
ott alant. A harangjáték éles hangját a másik, a köd miatt nem látható 
gőzös hasonló jelzőkészüléke fölveszi s a vele összekötött telefon útján 
közli a szolgálatot teljesítő őrtiszttel. A hangok irányából megállapítják, 
milyen távolságnyira járnak a másik hajótól és merre kell azt kikerülniök. 

Egy ilyen vízalatti jelzőkészüléknek a hatása körülbelül hat tengeri 
mértföldnyire terjed (egy tengeri mértföld = 1.857 kilométer.) 

A hadihajókon számtalan a harcászati biztonsági berendezés. Mi csak 
a legfontosabbat említjük meg: a védőhálókat, amelyekkel a torpedók 
ellen védekeznek. E hálókat a föltalálójuk nevéről Bulivant-hálóknak 
nevezik. Szilárd acélsodronyból készülnek és a csatahajók bordázata elé 
hosszú fagerendákon feszítik ki, hogy a hajó felé szaladó torpedó benne 
fönnakadjon. Sajnos, ezek a dróthálók ma még nem nyújtják azt a biz-
tonságot, amit elvárni lehetne. A legtöbb esetben a háló kiszakad a 
rendkívüli gyorsasággal száguldó torpedó nyomására. 

Talán a biztonsági berendezések közé lehet sorozni a hadihajókon a 
hajót védő vértezetet is. Ez 8 százalékos nikkelacél-lemezekből áll, amelyek 
a hajótest kényesebb pontjain vastagabbak (20—22 centiméter), míg a 
védeni kevésbbé szükséges pontókon vékonyabbak (50—70 milliméter). 

Nem szóltam még az apróbb biztonsági készülékekről sem, amelyek-



3 3 0 h o r v á t h d e z s ő : a h a d i h a j ó k b i z t o n s á g i b e r e n d e z é s e i 

ről — sajnos — a rendelkezésemre álló hely szűk volta miatt csak keveset 
mondhatok. Ezeknek billentyűi mind a kormányosi hídon nyertek elhelye-
zést, hogy a hajót vezető egyén nyomban ismerhesse hajója helyzetét, 
mihelyt a billentyűkre néz. 

így a parancsnoki hídon van elhelyezve: a hajó menetsebességét leg-
nagyobb pontosságai jelző óra, légköri és időmérők, a gőzmennyiség 
mutatója, a tömérdek asztronómiai műszer, a villamos világítás órái, a 
buszola (tájoló), a hajó egyes gépeihez vezető telefon, telegráf, a hajó-
fenék vízrekeszeinek állapotát feltüntető készülék — és ott van még sok 
más műszer és készülék is ezeken kívül, amelyek kétségkívül mind-mind 
a hadihajó biztonságát célozzák. 

Láthatjuk mindezekből, hogy a rombolásra, tömeggyilkolásra hivatott 
csatahajók a saját biztonságuk megóvására milyen nagy mennyiségben 
vannak fölszerelve a geniálisabbnál geniálisabb készülékekkel és beren-
dezésekkel — és sajnos, ma is ott tar tunk még, hogy az oceánjáróknak 
biztonsága még ma sem tökéletes. Még mindig előfordulnak katasztrófák 
(„Liberté"), zátonyrafutások („San Giorgio") és összeütközések („Olimpic"), 
amelyek annál inkább szomorúak, mert a legdúsabban fölszerelt ha jókkal : 
hadihajókkal történtek meg, tömérdek emberáldozatot követelve. 

Ez azonban nem a hadihajók berendezése hiányosságának, hanem a 
rajtok levő emberanyag silányságának rovására írható, mert minden túl-
zás nélkül mondhatni, hogy a biztonsági berendezések a hadihajókon a 
mai napon a fejlődés legmagasabb fokán állanak. 

\ 



HADITENGERÉSZETI ÉLETPÁLYÁK. 
Irta SCHWANDA GUSZTÁV. 

Die Berufe in der Kriegsmarine. 

Ha végig böngésszük haditengerészetünk személyzetének nemzetiségi 
statisztikáját, arra a végtelenül sajnálatos eredményre jutunk, hogy a 

magyarság úgy a tiszti, mint a különféle hivatalnoki rangban elenyésző 
csekély számmal van képviselve.* Pedig nemzeti szempontból okvetlenül 
szükséges lenne, hogy a magyarság a haditengerészeti pályán minél 
nagyobb számban vegyen részt s ott szakképzettségével, szorgalmával, 
kitartásával magának biztos élethivatást teremtsen. 

Régi, sajnos, nagyon régi tapasztalat, hogy a magyar ifjúság alig 
veszi figyelembe, hogy haditengerészetünknél számos olyan pálya állana 
számára nyitva, amely igen szép és nagy változatosságán kívül nagyon 
tisztességes megélhetést is biztosit. Minden nemzetiség inkább van képviselve 
haditengerészetünknél, mint a magyar nemzet! Pedig olyan széles látkört, 
oly sok rendkívül érdekes tapasztalatot sehol az országban nem lehet 
szerezni, mint haditengerészetünknél, — még akkor is, ha az illető nem 
kerül szerencsés behajózás révén tengerentúli országokba. 

Minthogy pedig mostanában lépten-nyomon azt kell tapasztalnunk, 
hogy e tekintetben teljesen hiányzik a tájékozódottság, rövidesen ismer-
tetni fogjuk, hogyan juthatnak a magasabb képzettségű ifjak a hadi-
tengerészethez. 

A tisztirangban szolgáló haditengezészeti egyének, foglalkozásuk 
szerint a következő csoportokba sorozhatok, a fenálló csoportosítás 
rendjében: 

A) Haditengerészeti tisztek, 
B) Haditengerészeti lelkészek, 
C) Haditengerészeti hadbírák, 

* V. ö. Haditengerészetünk és a magyarság. „A Tenger" 1912. V. f. 
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D) Haditengerészeti orvosok, 
E) Haditengerészeti mérnökök, 
F) Haditengerészeti gépészek, 
G) Haditengerészeti számtisztek, 
H) Haditengerészeti tanítók és tanárok. 
Ezeknek a csoportoknak belépési feltételei a következők: 
A) A tisztek kétféle úton egészítődnek ki, vagy a fiumei haditengerészeti 

akadémia növendékeiből, vagy pedig tisztjelöltek (Seeaspiranten) útján, 
a) Az akadémia négy évfolyamból áll; fölvehető minden 14—16 év közötti 
ép és egészséges fiú, aki a négy középiskolát legalább is jó eredménnyel 
végezte és számtanból legalább is jó osztályzatot kapott. A felvétel előtt 
vizsgával kell képességét igazolnia, amikor is a német nyelvből; számtanból; 
földrajz és történelemből; természetrajz, természettan és vegytanból a 
középiskolai tantárgyak terjedelme szerint lesz vizsgáztatva. Tehát a német 
nyelvnek tökéletes tudása föltétlenül szükséges, ennélfogva jó ezt eleve szem 
előtt tartani a szülőknek is. Az egész tandíj évenkint 1600 korona, de 
vannak félfizetéses és alapítványi helyek is. Az akadémia sikeres elvégzése 
után a növendékek tengerészkadettokká neveztetnek ki. 

A részletes föltételeket tartalmazó füzet Grill Károly könyvkereskedő-
nél, Budapesten kapható. 

b) Mint tisztjelölt (Seeaspirant) beléphet minden ép és egészséges ifjú, 
aki 20 évnél nem idősebb és az érettségi vizsgát jó eredménnyel letette, 
vagy valamely nautikai (tengerészeti) iskolát végzett. Fölvételi-vizsga itt is 
szükséges, német nyelv, idegen nyelvek, természettan és vegytan, matematika 
és ábrázoló mértanból. A részletes kérdések szintén beszerezhetők Grill 
Károly budapesti könyvkereskedőtől. A kivenezett tisztjelöltek a pólai szak-
iskolába kerülnek és évi 1440 korona fizetést és lakbért kapnak. Ha el-
végezték ezt az iskolát, a tengerészkadétvizsgára bocsáttatnak s annak 
sikeres letevése után tengerészkadétokká lesznek kinevezve. 

B) A róm. kath. lelkészek olyan 35 évnél nem idősebb fölszentelt 
polgári vagy katonai papokból egészíttetnek ki, akik egyéb képesítésükön 
kívül a német és egy szláv nyelvet teljesen elsajátították és az olasz nyelvet 
is meglehetősen megtanulták. 

C) A haditengerészeti hadbírák a cs. és kir. hadseregből áthelyezés 
útján kerülnek ki. 

D) Tengerészorvos bármely 32 évnél nem idősebb ép és egészséges 
orvos lehet, sőt oly egyéves-önkéntes orvos is, aki az első (katonai) fél-
évét már leszolgálta; felvételük, mint ideiglenes fregattorvos (főorvos) 
történik. A kiegészítés azonkívül orvostanhallgatói ösztöndijak útján is tör-
ténhetik (évi 720 kor., majd 1008 kor. és 1500 kor.), mire nézve az egye-
temeken kifüggesztett hirdetések mérvadók. 

E) A haditengerészeti mérnökök a következő csoportokra vannak 
osztva: 

a) Hajóépítő-, gépész-, tüzér- és villamossági mérnökök; 
b) Föld- és vízépítő-mérnökök; — c) Vegyészek. 
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Mérnökök fölvételére a tengerészeti minisztérium időnkint kiírja a meg-
felelő pályázatot, mire a folyamodványokat haladéktalanul be kell adni, 
német nyelven, sajátkezű Írással K. und K. Kriegs-Ministerium (Marine-
Section)-hez címezve Bécsbe; a felvétel mint ideiglenes második osztályú 
mérnök (megfelel a főhadnagyi rangnak) történik. 

A fentebbi a) csoportba sorozott mérnökök elsősorban végzett mű-
egyetemi gépészmérnök-hallgatókból egészíttetnek ki, de a tüzér- és 
villamossági mérnökök csoportjába felvesznek néha fregatthadnagyokat és 
kadétokat is, ha ezek betudják bizonyítani idevágó tanulmányaikat és 
hivatottságukat. A végzett műegyetemi hallgató folyamodványát a követ-
kezőkkel köteles fölszerelni: 1. honpolgári oklevél, 2. tényleges szolgálatú 
katonaorvostól eredő bizonyítvány a tökéletes katonaképességről, 3. szüle-
tési bizonyítvány (26 évnél idősebb nem lehet 1), 4. erkölcsi bizonyítvány, 
5. katonai okmányok, 6. kiskorúság esetén édesatyja, avagy gyámjának 
beleegyezési nyilatkozata, 7. nyilatkozat az atya vagy gyám részéről arra 
nézve, hogy a folyamodó, ha próbaidejében nem válna be, a kapott 
ruházati díjat és addigi javadalmazásának felét visszatéríti, 8. a műegyetem 
gépészmérnöki szakosztály elvégzéséről szóló bizonyítvány és esetleges 
nyelvismereteinek hiteles igazolása. (Ha valaki még nem tette le a második 
szigorlatot, akkor csak mint ideiglenes mérnökgyakornok [Eleve = tiszt-
helyettesi rang] léphet, de tartozik kötelező nyilatkozatot adni, hogy egy 
éven belül leteszi a második szigorlatot is és akkor kinevezik ideig-
lenes második osztályú mérnökké.) Allamszolgálatban állók avagy katonai 
szolgálatokat teljesítő egyének fölöttes hatóságuk útján adják be folya-
modványukat. Akiknek már valami katonai tiszti rangjuk van, megtartják 
azt tényleges kinevezésükig; besorozott, de katonai szolgálatot még nem 
teljesített egyének közvetlenül a haditengerészethez lesznek beosztva. 

A két évig tar tó ideiglenes mérnöki szolgálati idő alatt az illetők 
különféle tanfolyamokat hallgatnak és kötelesek a rendelkezésre álló tan-
könyvekből mindazt elsajátítani, ami a haditengerészeti mérnöki vizsgán 
szükséges, mert a véglegesítés csakis a meglehetősen terjedelmes szigorlat, 
amely szerkesztési, zárt Írásbeli és szóbeli vizsgából áll, sikeres letevése 
után történik. 

A fentebbi b) csoportba sorozott földmérő- és vízépítészeti mérnökökre 
nézve ugyanazon feltételek állanak, mint az a) csoportbeliekre, de ezen-
kívül még bizonyos gyakorlati alkalmaztatást is kell kimutatniok (vasút-
építés, vízépítés, folyamszabályozás, stb.). Ha még nincsen meg a második 
szigorlatuk, segédmérnököknek veszik fel, vizsgái kötelezettséggel. Ebben a 
csoportban hidásztiszteket, katonai és építészmérnököket is szoktak felvenni. 

A c) csoportba tartozó vegyészek műegyetemi és egyetemi hallgatók-
ból kerülnek ki a fentebbiekkel azonos feltételek mellett. 

F) A haditengerészeti hajógépészek kétféle úton lesznek: 1. olyan 
magasabb haditengerészeti gépaltisztekből vagy egyéves-önkéntesekből, 
akik a hajógépészekre előirt vizsgát sikeresen letették, 2. végzett felsőbb 
ipariskolásoknak felvétele által ideiglenes másodosztályú gépészi ranggal, 
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ha letették a tengeri gépészekre nézve előirt vizsgát, ha legalább két évig 
műhelyben dolgoztak és ha legalább egy évig tengeri gőzösön gépszolgá-
latot teljesítettek s végre ha megfeleltek a felvételi vizsgán. Egy évi próba-
és tanulmányi idő és egy ú jabb vizsga letevése után véglegesíttetnek mint 
másodosztályú gépészek (gépvezetők). 

G) Hadi tengerésze t i számtisztek lehetnek érettségi vizsgával bíró 
középiskolai tanulók, akik ideiglenes számtisztgyakornokoknak (Eleve = 
tiszthelyettesi rang) vétetnek fel, ha katonaképesek, 17—23 év közötti 
korban állanak, édesatyjuk vagy gyámjuk beleegyezését bemutathat ják, 
a német nyelvet szóval és írásban tökéletesen tudják, az államszámviteltani 
vizsgát letették (ezt pótolni is lehet egy év leforgása alatt) és ha a föl-
vételi vizsgát sikerrel letették. Magasabb képzettség előnyös. A pályázati 
hirdetések rendszerint az év első felében közöltetnek s a folyamodványok 
minden év augusztus hó 15-éig benyújtandók a Kriegs-Ministeriumnál 
(Marine-Section) Bécsben. Két évi tanulás után le kell tenniök a szám-
tiszti vizsgát s ezután kineveztetnek tényleges számtisztgyakornokokká és 
mihelyt beáll üresedés, sorrendben kineveztetnek másodosztályú szám-
tisztekké (Marinekommissar). 

H) Taní tók és t a n á r o k a fiumei haditengerészeti akadémián, az elemi-
és polgári iskolákban, az arzenálmunkások és tanoncok iskolájában és a 
gépszakiskolában (valamennyi Pólában) alkalmaztatnak. Az előadási nyelv 
német, tehát német képesítés is szükséges. 

Az itt rövidesen érintett tiszti rangbéli állások anyagilag is igen jó 
ellátást és jövőt biztosítanak, úgy, hogy ismét csak azt mondha t juk : 
nagyon sajnálatos, hogy olyan kevés magyar fiatal ember választ a hadi-
tengerészetnél pályát és jövőt, holott a haditengerészet fentar tására a 
magyar állampolgárok adójából is oly tetemes rész kerül felhasználásra. 

Tájékozásul az anyagiakra nézve szolgáljanak a következő kimutatások: 
A) Tisztek fizetése a következő: 

Tengerészjelölt (Seeaspirant) ___ . . . ... 
„ (Seekadett) . . . __ 
„ (Seefáhnrich) . . . . . . ... 

XII. rangfokozat 

Fregat thadnagy (Fregat tenleutenant) . . . X rangfokozat 

Sorhajóhadnagy (Linienschiffsleutenant). . . IX. rangfokozat 

Korvettkapitány (Korvettenkapitan) . . . . . . VIII. rangfokozat 

Fregattkapitány ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. rangfokozat 

1.440 K. 
1.560 
1.680 
1.800 
2.200 
2.400 
2.600 
2.800 
3.000 
3.200 
3.400 
3.600 
4.400 
4.800 
5.400 
6.200 
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Sorhajókapitány . . . . . . . . . ... ... . . . . . . VI. rangfokozat 

Ellentengernagy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. rangfokozat 

Altengernagy . . . IV. rangfokozat 

Tengernagy (Admirális)... ... . . . . . . . . . . . . 111. rangfokozat 

Tengerészti parancsnok. ... . . . . . . II. rangfokozat 
B) A lelkészek a IX—VI. rangfokozatban állanak 3000-től 9600 koro-

náig haladó fizetéssel. 
C) A hadbírók a X—V. rangfokozathan 2200-tól 13.000 koronáig. 
D) Az orvosok a XI—V. rangfokozatban 2040-tól 13.300 koronáig. 
E) A mérnökök a) és b) csoportjában a fizetések a XII. (Elev, gyakornok) 

rangfokozatától az V. rangfokozatig 1680-tól 13.000 koronáig, a c) csoport-
beliek a X—VII. rangfokozatig terjedőleg 2200-tól 6800 koronáig menő 
fizetéssel. 

F) A gépészek a X—VII. rangfokozatig 2000-től 6600 koronáig. 
G) A számtisztek a XII—V. rangfokozatig 1440-tól 13.000 koronáig 

érő fizetést kapnak. 
A lakbér 12 szakasz szerint különböző, itt csak Bécs, Budapest, Pola, 

Trieszt és Fiume lakbéreit részletezzük: 
XII. rangfokozat Bécsben 508, Bpesten 472, Pola, Trieszt, Fiume 424 K 

X. 1012, 928, f f f f 764 f f 

IX. 1736, 1580, ff f f 1216 f f 

VIII. 2340, 2104, ff n 1716 f f 

VII. 2340, 2104, ff „ 1716 f f 

VI. 2900, 2660, ff 2096 f f 

v . 3160, 2960, ff „ 2456 n 

IV. 4220, 3696, „ „ 2884 „ 
III. 5424, 4700, ff f f 3700 f f 

II. 6952, 5800, ff » 4400 f f 

Ehhez hozzájön még számtalan mellékilleték, amelyek időlegesen tetemes 
összegeket képviselnek, pedig a haditengerszetnél ritkán van valaki, aki-
nek mellékilletékei nincsenek, úgy hogy ezek után könnyen megítélhető, 
miszerint az itt érintett haditengerészeti pályák, mint életpályák, nagyon jól 
tekintetbe jöhetnek s hogy ezek kedvéért nagyon érdemes idejekorán az 
ifjúság tanulmányait olyképpen vezetni, hogy minél számosabban vállal-
hassanak a haditengerészetnél állást. 

7.200 K. 
8.800 „ 

| 9.600 „ 
( 11.400 „ 
\ 13.000 „ 
í 14.016 „ 
\ 16.000 „ 
/ 16.800 „ 
\ 18.000 „ 

20.000 „ 
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Der Wettstreit zwischen Geschoss und Panzer. 

Érdekesen bonyolult a fejlődésnek az az útja, mely az ősidők barlang-
lakó emberének létért való küzdelmétől a mai háború csodálatosan kifej-
lődött módjaihoz és eszközeihez vezetett. A kő, mint fegyver, az ősembernek 
csakhamar céltalan, nem volt elegendő, mert csak egész közeli harcra volt 
használható. Ezért megnövelte a küzdelem távolságát a nyéllel, melyre 
kiformált kövét erősítette, vagy pedig a kő hajításával, parittya segélyével. 
Igen sok idő telt el, míg az ember a technika útjára lépett, mikor azt a 
munkát, melyet izomereje csak gyarlón végezhetett, a kifeszített íjjal pótolta 
és javította. Az emberiség a technikának ezt az útját, melynek célja volt 
a közelharcból távolharcot csinálni, azóta sem hagyta el. Ma a lőfegy-
verek már lehetővé teszik, hogy száz és ezer méterekről harcoljanak. Es 
mégis, a technikai törekvés és fejlettség dacára, a mai háborúban mily sok 
a közelharc, amikor ember ember ellen küzd 1 Minden technika ellenére 
hangtávolságra feküsznek egymástól a milliós seregek és dühös csata-
kiáltással kezdik a rohamot, akárcsak Homeros hősei! Minden technika 
ellenére 1 Vagy talán épp a technika értelmében ? 

Minden támadó fegyver különleges védekezést igényel. Ezért a fej-
lődés céljai az ökölcsapást elhárító kézmozdulattól, azután a paizstól és 
lovagpáncéltól a lövészárokig és a páncéltoronyig, hű képét adják a 
támadó fegyverek fejlődésének is. Óriási a feladat, a legnehezebb tüzérség 
tűzhatása ellen védőeszközt teremteni, minthogy a mai hatalmas lövedé-
kekben elképzelhetetlen energiamennyiségek vannak fölhalmozva. Egy, az 
asztalról lezuhanó tíz métermázsás tönk nem fejt ki olyan munkateljesít-
ményt, mint amennyit egy tíz grammos gyalogsági lövedék magában foglal, 
l»a 3000 atmoszféra nyomással a puskacsőből kilövik. Egy 18 m hosszú, 
35'5 cm-es hajóágyúból 255 kg lőporral kilőtt 620 kg-os gránát energiája 
csaknem háromszor annyi, mint egy mozdonyból, podgyászkocsiból és 
négy hattengelyes nehéz vasúti kocsiból álló 90 km sebességgel haladó 
gyorsvonaté. Az említett lövedék célbiztosan repül 24600 m távolságra és 
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még 6400 m lőtávolban is annnyi energia van benne, mint mikor az 
előbbihez hasonló két vonal teljes sebességgel összeütközik. Az ilyen 
lövedék lökése a kölni dóm 524 métermázsás harangját kellően találva 
1000 méternél magasabbra repítené ha ez az energia a harangra enyhén 
átmehetne. Ez állításnál még nincs számításba véve a robbanás energiája. 
Természetes, hogy rendkívüli eszközöket követel az, hogy valamely célt 
a rombolás ilyen ereje ellen megvédjük és bizony, be kell vallanunk, hogy 
a technikának ezt a kérdést még nem sikerült teljesen megoldani. Leg 
alább is a hajóknál, ahol a páncél súlya határokat szab. 

Már a rómaiaknál találunk hajópáncélozást, kődobás, nekirohanás stb. 
ellen. A későbbi időkben is állandóan törekedtek a hajóoldalak ellen-
állásának fokozására bőrbehúzásokkal, kipárnázásokkal, láncokkal való 
befonásokkal, sőt ólomlemezelésekkel is. Olyan felszereléseket azonban, 
melyeket a mai hajópáncélok elődjének nevezhetnénk, először csak 1854-ben, 
a krimi háborúban, III. Napoleon páncélos úszó ütegeinél találunk. E kovács-
vasból készült páncéllemezek 11 cm vastagok voltak s az ezekkel elért 
eredmények nagyon biztatóknak mutatkoztak. Hogy a tüzérségi hatás 
feltartózhatatlanul haladó növelésével lépést lehessen tartani, egész az 
50 cm-es lemezvastagságra kellett lassanként áttérni. E nagy súly követ-
keztében a hajók mozgékonysága érzékenyen csökkent. Csak a páncél 
anyagának javításával lehetett a kívánt célt megközelíteni, természetesen 
anélkül, hogy mostanig végérvényes megoldást találtak volna. 

A mai csatahajókon 22—25 cm vastag övpáncél van, melynek külö-
nösen a hajó középrészének vizi vonalát kell védeni, ahol a géphelyiségek 
és lőszerraktárak vannak. A hajó elején és farán és a vízalatti mélyebb 
részeken a páncélvastagság 8—10 cm-re csökken. Ugyanilyen vastagságú 
páncél védi a nehéz ágyúk tornyait és különösen a parancsnoki tornyot. 
A könnyű tüzérség tornyait, az ágyúk kaliberének megfelelő vastag 
lemezek védik. A ferdén, felülről jövő lövedékek ellen fedélzeti páncélokat 
alkalmaznak. Ezek vastagsága csupán 5—8 cm, minthogy a meredek 
röppályával bíró mozsarak, amelynek lövedékei majdnem merőlegesen 
találnák a födélzetet, a nyílt tengeri csatában nem használatosak, mert 
azokkal mozgó hajóról mozgó célt csak igen nehezen lehet eltalálni, — 
az ágyúk lövedékei pedig rendesen laposan találnak és így a vékony 
páncélon is lecsúsznak. 

De ilyen gyenge páncélok készítésére is csak úgy lehetett áttérni, 
hogy a páncéllemezek anyagát a tökéletesség magasabb fokára emelték. 
A kovácsvas lemezeket csakhamar szívós, hengerelt lemezekkel pótolták. 
Minthogy azonban ezeket legfeljebb csak 25 cm vastagságban tudták 
előállítani, áttértek a német tengerészek „Sachsen" osztályú hajóinál még 
most is használt „Sandwick" páncélra, mely két lemez között egy teakf.i 
réteggel van ellátva. Jelentékeny haladást értek el a vegyesanyagú páncél 
által, mikor sikerült acéllemezt, hengerelt vaslemezzel összehegeszteni. 
A külső keményített acélréteg rendeltetése volt, hogy a lövedéket szét-
forgácsolja, a szívós hengerelt vasnak pedig, hogy a lemez repedését 



3 3 8 LÖVEG ÉS PÁNCÉL VERSENYE 338 

megakadályozza. Később e vegyesanyagú páncélokat úgy állították elő, 
hogy a hengerelt vaslemezre, acélszerü, szívós, csekély széntartalmú vasat 
öntöttek, erre pedig nagy széntartalmú és igen nagy keménységű acél-
réteget. 

A vegyesanyagú páncélt csak 1894-ben szorította ki a tiszta acél-
páncél. Ennek előnye akkor lett nyilvánvaló, mikor a francia Creuzot-
műveknek sikerült nikkel hozzátevésével egyidejűleg a rugalmasságot, 
szilárdságot és keménységet minden eddigi páncélanyagánál nagyobbra 
fokozni. E nikkelacél-páncélnál a gránát is elégtelennek bizonyult, amelynek 
eddig kedvező körülmények között, különösen ha kis távolságról és merő-
legesen talált, mindig sikerült saját kaliberénél vastagabb páncélt is 
átütni. A löveggyártás azonban újra sikerrel vette fel a versenyt, először 
is úgy, hogy különösen keményített hegyű tömör, tehát nem üreges acél-
lövedékeket használtak. E tömör lövedékeket, hogy súlyuk túl nagy ne 
legyen, rövidekre készítették. Hegyük, hogy jobban behatoljon : gyémánt 
keménységű és hogy az ütközésnél le ne törjön tompább, azaz vaskosabb. 

A lövedéknek ilymódon a páncéllal szemben nyert felsőbbségét 
sikerült Harvegnek a nikkelacél széncementezésével túlszárnyalni. E kemé-
nyítési eljárásnál a lemezt 10—12 cm vastagon bevonjuk fa- és csont 
szénporral s így elkészítve, légmentes elzárás mellett, 1—2 hétig vörös 
izzásban tartják. A szénanyag ily módon bizonyos vastagságban behatol 
és a páncéllemezt különösen keménnyé teszi, amit olajedzéssel még 
fokoznak. Ugyanez a folyamat megy végbe a Creeuzot művek világitógázzal 
való cementezésénél is. Két, mintegy 25 cm távolságban párhuzamosan 
felállított izzó lemez között világítógázt vezetnek keresztül, amely szén-
tartalmánál fogva mintegy 5 cm mélyen egyenletesen széndússá teszi 
azokat. Olajfürdővel és vízzuhannyal fejeződik be ez az eljárás. 

A legmodernebb páncélanyagnál, a Krupp-páncélnál is világítógázzal 
történik a cementezés. A szabadalmazott Krupp-acélban nikkel és chrom 
van; keménysége pedig olyan, hogy az üveget is vágja és a cementezés 
után többé meg sem munkálható. A nikkelacélnak igen fontos tulajdon-
sága, hogy nem mágnesezhető s így a hajó iránytűjét nem zavarja. A Krupp-
páncél ellenálló képessége mintegy háromszor akkora, mint a kovácsvasé. 

A tüzérség azonban ezt az előnyt is behozta meglehetősen egyszerű 
segédeszközzel. Makaroff orosz tengernagy ugyanis megfigyelte, hogy a 
lövedék 30%-al könnyebben üti át a páncéllemezt, ha hegyén lágy acélból 
vagy vasból készült süveget alkalmaznak. E süveges lövedék hatása 
könnyen érthető, ha meggondoljuk, hogy az ütközés folytán laposra vert 
süveg szilárd gyűrűként veszi körül a lövedék hegyét s ezáltal annak a 
kemény páncéllemezen való szétforgácsolódását és lecsúszását megaka-
dályozza. Hasonló az eset, mikor valamely pénzdarabot varrótűvel átlyu-
kasztunk, ha a tűt előbb parafán dugjuk keresztül, mely az elgörbülést 
lehetetlenné teszi. 

A lövedék hegyének keménységét azonban e süveg alkalmazása mellett 
is a legnagyobbra kell fokozni, hogy minél jobb hatás legyen elérhető. 



LÖVEG ÉS PÁNCÉL VERSENYE 3 3 9 

Az üvegkeménységű lövedékcsúcsnak előállítása a chromnikkelacél keze-
lésénél, különleges tapasztalatokat igényel. A keményitési eljárás keresztül-
vitele érdekében a tömör lövedékek kiüregesítendők, hogy a hőkezelés 
belülről is hatályos lehessen. Ezt az üreget azután, melyet azelőtt a súly-
kiegyenlítés céljából homokkal és fűrészporral töltöttek ki, újabban ismét 
robbanó anyaggal töltik meg, mely a lövedék fenekén alkalmazott gyújtó 
segélyével csak a páncél átütése után, a hajó belsejében robban. Es 
mennyi nehézséget kellett leküzdeni, amig sikerült azt elérni, hogy a 
lövedék ne akkor robbanjon szét, mikor a páncélba ütközik 1 

Ilymódon általában véve eddig a lövedék került ki győztesen a ver-
sengésből, míg esetleg valaminő új anyag kérdésével az ügy megint napi-
rendre nem kerül. Szárazföldi erődítményeknél a helyzet annyiban más, 
mert ott a páncélvédelemnél nincsenek kötve a súly által. Ot t a vasbeton 
és a gránittömbök mellett jó eredménnyel (Hartgusspanzer) használják a 
nagyvastagságú kéregöntésü páncélt is, mely a legerősebb támadást is 
kibírja, hacsak valami új lövedék, mint például a mi 30'5 cm-es és a 
42 cm-es mozsaraink, nem kerülnek napvilágra. A Kruppékkal egyesült 
Gruzon-művek a kéregöntést a tökéletesség oly magas fokára vitték, hogy 
ezért azt a legnagyobb ellenállást igénylő gépeknél is, mint vasúti váltók 
szívdarabjainál, vasúti kerekek, stb. készítésére is használják. Ezeket nem 
a szokásos homokidomokba öntik, hanem vasmintákba, melyek a meleget 
felülről gyorsan elvezetik, miáltal különösen kemény, a belseje felé lágyuló 
anyagot kapnak, amelyeken a kisebb kaliberű lövedékek hatástalanul 
mennek szét. 

A Krupp-páncél használata óta a régi rendszertől, t. i. a páncél foly-
tonos vastagításától újra eltértek és tényleg megállapodtak a 30'5 cm-es 
páncélnál, mígnem Németország az 1908-ik év óta a hajók vízvonalánál a 
35 cm-es páncélt alkalmazta. Azóta azonban úgy a páncél anyagára, mint 
méreteire vonatkozólag már nincsenek adatok. Az mindenesetre bizonyos, 
hogy haditengerészetünk intézkedéseiben megbízhatunk; és ha Steín, német 
főhadiszállásmester a 42-es mozsarakat e szavakkal mutatta be : „Ez a 
háború meglepetéseinek egyike'1, úgy örömmel gondolunk rá, hogy a 
flottától kapjuk a másikat. Hogy kis flottánk a legmerészebb és leg-
hihetetlenebb dolgoktól sem riad vissza, azt tapasztaltuk tengeralattjáróinknál 
s ha sokat nem is beszélünk azok szinte lehetetlen teljesítményéről, de 
erős a hitünk, hogy a legújabb fegyvernemről még sokat fogunk hallani. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

A Földközi-tenger üledékei. A 
dánok Földközi-tengert-kutató tenger-
tudományi expedíciójának közelmúltban 
megjelent eredményei között* érdekes 
adatokat találunk a Földközi-tenger 
üledékeire vonatkozólag is. Az 1908 
decemberétől 1909 márciusáig tartó 
első téli és 1910 júniusától szeptem-
berig tartó második nyári kutatóúton 
összesen harminc fenékiszap-próbát 
gyűjtöttek, melynek vizsgálati eredmé-
nyeit Böggild tette közzé. 

A Földközi-tenger üledékeiről eddig 
az osztrák kutatási eredményekben 
Natterer, Windt és Berwerth közöltek 
adatokat, melyek az üledékvizsgálat mai 
sokoldalú kívánalmainak már nem igen 
felelnek meg. Éppen ezért becsesek a 
dán vizsgálatok, melyek modern szem-
pontból történtek s a különböző he-
lyekről és különböző mélységekből 
gyűjtött próbák alapján jó képet ad-
nak a Földközi-tenger üledékeinek mi-

* Report on the danish oceanographi-
cal expeditions 1908—1910 to the Mediterra-
nean and adjacent seas. Vol. I. Copenha-
gen, 1912. 

néműségéről. A mélységek, melyekből 
a próbák származnak 1 3 — 3 2 0 0 m. 
között oszlanak meg. A sekélytenger 
határát Böggild a Challenger-expedíció 
alapján 200 méterben vonja meg. 

A vizsgált próbák színe általában 
nagyon egynemű, túlnyomólag barna 
vagy szürkésbarna. Ez a szín ellen-
tétben áll némileg az oceánok üledé-
keinek hasonló mélységeiben észlelt 
„kék iszap" színével, amit a szerző 
a Földközi-tenger iszapjában levő vas 
oxidációjának tud be. Ez az oxidáció 
viszont az üledékképződés nagy lassú-
ságára utal. Az üledékek anyaga túl-
nyomólag iszap, aránylag kevés homok-
tartalommal. Mész-tartalma 10'4—98'5 
százalék között változik s középértéke 
50 °/o-ra tehető. Érdekes az a meg-
állapítás, melyet szerző a saját anya-
gának, valamint Natterer, Windt és Ber-
werth adatainak táblázatos összehason-
lításából kapott, amely szerint a 
Földközi-tenger üledékeinek mész-
tartalma sem a mélységgel, sem a 
parttávolsággal semminemű viszonyba 
nem hozható. A homokalkatrészek 
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nagyon alárendeltek, különösen jelen-
téktelen a szárazföldről származó anya-
gok mennyisége, ami a betorkoló ke-
vés folyóval könnyen magyarázható. 
Feltűnően kevés a vulkáni eredésű 
anyag is. Az utóbbi mindössze három 
próbában volt kimutatható ; ezek egyike 
Kalábriától délre került elő s homok-
tartalmának mintegy fele az Aetna-
ásványait mutatja: a másik próba a 
Tirréni-tengerből került ki a homok-
tartalom 0"01 % -át kitévő Vezuv-ásvá-
nyokkal, míg a harmadik a kisázsiai 
partvidékről 0'02 % santorin-anyagot 
tartalmaz. 

A szerves maradványok igen nagy 
mennyiségben vannak jelen egyes üle-
dékekben ; csaknem kizárólag meszes 
vázak, mig a kovasavas vázak rend-
kívül ritkák. Különösen uralkodók a 
pteropoda-vázak, melyek csaknem min-
den üledékben megtalálhatók, mellettük 
még a foraminiferák említhetők, míg a 
többi szerves váz alárendeltebb. Gya-
kori a globigerinás iszap, mely 13 
próbában volt kimutatható. 

Az üledékekben kimutatható utóla-
gos (diagenetikus) kiválások közül — 
ha a föntebb említett vasoxidációtól 
eltekintünk — gyakori a pirit, melyet 
a Fekete-tengerben ismerünk nagy 
mennyiségben s a Földközi-tengerben 
való jelenlétét a szerző másodlagosnak 
tartja. A pirittel együtt glaukonit is 
nagyon gyakran található az 1000 mé-
ternél nagyobb mélységekben. Érdekes 
a kis 1 mm gipszkristályok jelenléte, 
azonban nem állapítható meg, vájjon 
nem a gyűjtött próbákban váltak-e ki? 
Egyes üledékekben nagymennyiségű 
mészkarbonát konkréciószerűleg válik 
ki és cementezőleg hat. Ezekben a kon-
kréciókban helyenkint apró keskeny 
dolomitkristályok is észlelhetők. Ezek a 
másodlagos ásványok mennyiségük sor-

rendjében így következnek: calcit, 
glaukonit, dolomit, pirit és gipsz. 

A Földközi-tenger itt ismertetett 
üledékvizsgálata több szempontból fon-
tos reánk nézve. A tengeri üledékek 
mai ismerete általában az oceánok üle-
dékein alapszik s itt is a mélytengeri 
üledékek vizsgálata van előtérben. A 
sekélyebb tengerek kétségtelenül egy-
hangúbb, de föltétlenül gyakoribb 
üledékei sokszor minden egyhangúsá-
guk dacára sem azonosíthatók az óce-
ánokban tett eddigi észlelésekkel. Ezért 
a beltengerek részletes vizsgálata hi-
vatva van föltárni azokat a különbsé-
geket, melyek a kettő között fönnálla-
nak. Minthogy a föld ősi tengeri üle-
dékeiben legnagyobbrészt sekélyten-
geri, sőt beltengeri üledékeket kell 
látnunk, azért az utóbbiak vizsgálata 
a geológiai kutatások előnyére is válik. 

A tömöt t mészkövek keletkezése. 
A mészkövek keletkezését általában a 
szervezetekre szokás visszavezetni a 
földtanban, mégis a keletkezés mikéntje 
körül eltérők voltak a fölfogások. Azok 
a mészkövek, melyekben a szervezetek 
meszes vázai nagy mennyiségben van-
nak (algák, korallok, tüskésbőrűek, 
kagylók, csigák stb.) általában biztosan 
felismerhetők keletkezésükre nézve is. 
A legtöbb mészkőben azonban az állati 
vázrészek felismerhetőleg csak aláren-
delt mennyiségben találhatók meg, jó-
részt csak apró, mikroszkopikus mész-
részecskék adják a mészkő főtömegét. 
Az ilyen mészkövek tömött szerkezetűek, 
míg a szerves vázak túlsúlya a mész-
követ likacsossá, sejtessé teszi. 

A tömött mészkövek keletkezésére 
vonatkozólag különösen két fölfogás 
uralkodott. Brischof a tömött mész-
köveket apró, mikroszkopikus szer-
vezetek felismerhetetlen vázrészeinek 
milliárdjából származtatja, míg Sorby 
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a nagyobb vázak mészanyagának finom 
törmeléke mellett foglal állást. Az 
utóbbi mellett bizonyít látszólag az a 
tény, hogy a tömött mészkövek mikrosz-
kópi vizsgálata felismerhető vázrészeken 
kívül jórészt finom kitöltő mészanyagot 
mutat, melynek szemcséi csakis tör-
melék gyanánt foghatók fel. A két 
felfogás alapjában véve megegyezik a 
szerves maradványok mészképző sze-
repében, csak az előbbi ezt a szere-
pet kizárólag elsődlegesnek veszi, míg 
az utóbbi jórészben másodlagosnak 
tekinti. Mindkettő szerint azonban a 
mészkövek anyaga csak közvetett szár-
mazású, mert a mészanyag előzőleg a 
szervezetek vázának anyagául szolgált. 

A legutóbbi években (1911.) Drew 
a tengerben denitrifikáló baktériumok 
tömeges jelenlétét mutatta ki, melyet 
a tengervízben oldott mész-sókból köz-
vetlenül mészcarbonátot (Ca COs) vá-
lasztanak ki. Ezt a fajt Drew Bacterium 
calcis néven írja le és mészkiválasztását 
a Bahama-szigetről nyugatra mutatta 
ki. A B. calcis hidegebb tengerekben 
alárendeltebb működésű, 15° hőmér-
séknél lassan tenyészik, 10°-nál el-
pusztul, de legjobban tenyészik a felső 
melegebb vízrétegekben. Ez a bakté-
rium körülbelül 300 öl mélységen alul 
igen gyorsan kifogy. Ezek az adatok 
trópusi jelleget kölcsönöznek a B. calcis-
nak, de Drew utal arra is, hogy ten-
gereinkben még sok hasonló bakté-
riumnak kell lenni. 

Ez a felfedezés a mészkövek kelet-
kezésére nézve nagyfontosságú. Ezzel 
ugyanis bebizonyult a mészkövek ki-
válásának közvetlen lehetősége, amennyi-
ben a baktériumok által oldatokból 
kicsapott mészkarbonát nem szerepel 
előbb állati vázanyag gyanánt, hanem 
közvetlenül üledékké lesz. A mész-
kövek szerepe a földkéreg felépítésé-

ben nagyfontosságúnak mondható s a 
mésziszap manapság is általánosan el-
terjedt üledék. Ha a mészképző bak-
tériumok különböző fajokban minden 
tengerben kimutathatók lesznek és 
azok elterjedése klimatikus tényezők 
korlátai közé van szorítva, akkor en-
nek a különböző helyeken keletkezett 
tömött mészkövekben is vissza kell 
tükröződnie. Ezzel pedig a tömött mész-
kövek vizsgálatában és ma még sok-
szor fölöttébb nehéz azonosításában 
olyan eszköz lesz kezünkben, melynek 
haszna és eredménye a földtörténeti 
vizsgálatokra megbecsülhetetlen. 

Dr. Vadász M. Elemér. 
Titokzatos üveggolyók a t enge r -

b e n . A svájci sajtó a francia lapokból 
érdekes hírt vett át, amely élénken 
jellemző az antant rémlátásokra. Szól 
pedig a hír eképen : A francia sajtó 
azt a hírt kolportálja, hogy Berck-sur-
Merből való halászok hálóiba pár nap 
óta gyanús üveggolyók akadnak. A 
rejtélyes golyók színe a világossárga 
és sötétzöld közt váltakozik és erős 
zsinór-fonadék burkolja őket. Lehet-
ségesnek tartják, hogy ezek a golyók 
valami veszedelmes folyadékot rejte-
nek magukban. A tengerészeti ható-
ságok a hozzájuk beszállított üveg-
golyókat vizsgálat alá fogják venni." 
Ezek után a Berck-sur-Meer-beli halá-
szok, sőt a francia tengerészeti ható-
ságok szakismereteit igen gyengének 
kell tartanunk. A gyanús üveggolyók 
teljesen ártalmatlanok a francia flotta 
bujkáló hajóira. Egyszerűen hálógöm-
bök ezek, amilyeneket az Északi ten-
ger mellékén a halászok széltében 
használnak. A zöld üvegből fujt göm-
bök, védőfonattal körülvéve a hálók-
nak a vízben való lebegtetésére szol-
gálnak. Máshol parafát használnak 
erre a célra. Valahol a vihar egy 
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heringhálót tépett szét s ennek az 
úszógömbjei kerültek az árral a fran-
cia partokra, ahol a „boche"-ok ör-
döngös találmányát, valami új fajta 
torpedót láttak bennük. Ha a francia 
halászok jobban ismernék saját mester-
ségüket, a párisi sajtó nem fújta volna 
fel az ártatlan gömböket veszedelmes 
folyadékkal telt pokolgéppé és nem 
tette volna nevetségessé a francia 
tengerészeti hatóságokat a beigért nagy-
képű „vizsgálattal", amely a gömbök-
ben poshadt tengervíznél egyebet nem 
találhat. Ez a kis eset is eléggé jel-
lemzi ellenségeink komikus félelmét, 
amely a legártatlanabb dolgokban is 
rémeket lát. 

Atropin a tengeri betegség ellen. 
Egy német orvos, Dr. Fischer, 1912. 
decemberben a Hamburg—Amerika 
vonal „ Amerika " gőzösén utazást 
tett, amely alatt a tengeri betegség 
ellen atropint használt, még pedig jó 
eredménnyel. Fischer dr. azon állás-
pontból indult ki, amint a Münchener 
med. Wochenschrift-ben írja, hogy a 
tengeri betegség tünetei teljesen egyez-
nek egy, a physos tigmin befecsken-
dezésével mesterségesen előidézett be-
tegség tüneteivel, amelyet ő „baga-
tonia"-nak nevez s amely betegség a 
nervus vagus szaggatásaiból áll. Eze-
ket a vagusszaggatásokat meg lehet 
szüntetni atropin befecskendezésével. 
Dr. Fischer a két betegség egyező 
tüneteiből arra a feltevésre jutott, hogy 
a tengeri betegség is nervus vagus 
szaggatásaiból áll s így atropinnal ezt 
is gyógyítani lehet. Az említett uta-
záson meg is próbálta s azt tapasz-
talta, hogy a betegek már néhány óra 
után sokkal jobban lettek; a hányás 
már egy fél óra után megszűnt, az 
arcszín pirosabb, az érverés teljesebb 
lett, bár a vihar ez idő alatt állan-

dóan fokozódott. Három-négy óra után 
a tengeri betegség tünetei rendszerint 
teljesen elmultak. Sőt több betegnél, 
akik oly apatikusak és oly gyengék 
voltak, hogy a hajókórházba kellett 
őket vinni, egyetlen injekció után is 
már javulás állott be. Viszont Leiden/rost 
„Két hét a Najaden" című értekezésé-
ben azt írja, hogy a X. osztrák Adria-
expedíción egyik útitársa, Dr. J. H. 
bécsi egyetemi tanár az atropin bősé-
ges befecskendezése mellett is állan-
dóan tengeri beteg volt. Úgy látszik 
tehát, hogy az atropin hatása ez eset-
ben egyedenkint változik s hogy az 
autoszuggesztio is nagy szerepet játszik. 

(Br. V.) 
A geestemündei halászkikötő. 

A geestemündei kereskedelmi ka-
mara jelentése szerint Németország 
halászai 1912 ben az Északi-tengerben 
22.046,840 M. értékű, a Keleti-ten-
gerben pedig 10.582,149 M. mértékű 
halat fogtak, így tehát a halfogás 
összes ertéke 32.628,989 M. volt. 
Ehhez jön azonban még a kaviár és 
halmáj értéke 345,219 M.-val és a 
sósheringek értéke 7.665,475 M.-val. 
A német halászflotta az 1912-ik év 
végén 234 gőzös és 398 vitorlás volt, 
összesen 79,410 bttó reg. tonnatarta-
lommal és 6913 főnyi személyzettel. 
Ezek közül 76 gőzös és 6 vitorlás 
930 főnyi legénységgel Geestemündé-
ben van nyilvántartva. A geestemün-
dei halászkikötőt 1912-ben 2655 gő-
zös és 229 vitorlás kereste fel. Az 
egyes gőzösök rendszerint tíz napig 
halásztak egyfolytában a tengeren. A 
gőzösök közül 212 értékesítette Geeste-
mündében a zsákmányt, még pedig 
110 állandóan, 212 pedig időszakon-
kint kereste fel a kikötőt. A geeste-
mündei aukció-csarnok halforgalma 
1912-ik évben 95.390,998 font volt, 
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11.235,565 márka értékben, vagyis 
2.334,997 M.-val több, mint az előző 
évben. Összehasonlitásul közöljük a 
nevezetesebb német halpiacok forgal-
mánakértékét: Geestemünde 11.275,565 
M„ Hamburg 5.443,860 M., Altona 
4.477,891 M„ Bremerhaven 1.873,354 
M„ Nordenhaven 399,190 M., Kuxha-
ven 2.973,747 M„ Ymuinden 11.856,470 
M, Figyelembe kell azonban venni, 
hogy csak a geestemündei halászhajók 
még 10.587,000 font halat értékesí-
tettek külföldi kikötőkben, 635,055 M. 
értékben. 

Ezen adatok is mutatják a német 
halászat fejlettségét; a mi tengeri 
halászatunk pedig pang, bár a haldús 
magyar Adria visszafizetné a reá for-
dított fáradságot. De remélhetjük, hogy 
a „Nekton" halászati társaság a mi 
tengeri halászatunkat is fejlődésre 
fogja indítani. 

(Br. V.) 

Háborús hajóveszteségek. Ez év 
február 18. óta — amikor megkez-
dődött a német tengeralattjáró hajók 
előre bejelentett akciója az ellenséges 
vizeken járó kereskedelmi hajók ellen 
— szeptember 2.-ig torpedó, ágyú és 
aknák által elpusztult 527 angol, 28 
francia, 26 orosz, 9 belga, 1 japán, 
8 olasz, összesen 599 tengeri hajó 
1.032,512 tonna tartalommal. Ezen kí-
vül csupán augusztus hó folyamán a 
következő hadihajók pusztultak el az 
Északi és Keleti tengeren, az Adrián 
és a Dardanelláknál: 1 angol cirkáló, 
2 angol segédcirkáló, 2 angol torpedó-
zúzó, 2 angol tengeralattjáró, 4 angol 
csapatszállító gőzös, 1 francia segéd-
cirkáló, 2 olasz torpedónaszád, 2 olasz 
tengeralattjáró, 1 orosz torpedózúzó, 
1 orosz torpedónaszád, 2 orosz ágyú-
naszád, 1 orosz segédhajó, 1 ismeret-
len lobogójú ellenséges cirkáló. 

A Panama-csatorna egy éve. 
A csatorna igazgatóság 1914. július 
1-től 1915. június 30-ig terjedő időről 
szóló hivatalos forgalmi adatai nagy 
csalódást okoztak. Az Egyesült-Álla-
mokban és Angliában is kedvezőbb 
eredményt vártak. Az azonban mégis 
bizonyos, hogy azok az aggályok, 
melyek a Suez-csatorna forgalmát a 
Panama-csatorna versenyétől féltették, 
indokolatlannak bizonyultak. Igaz, hogy 
a világháborús esztendő után e tekin-
tetben sem lehet tiszta képet nyerni. 
Ha a bevételek az előre becsültnél 
kisebbek is lettek, ebből a világ-
háborúra való tekintettel nem lehet a 
jövőre vonatkozó következtetéseket le-
vonni és legkevésbé azt következtetni, 
hogy a Suez-csatornát nem kell a 
Panama-csatorna versenyétől félteni. 
Az is figyelembe veendő, hogy az 
olyan kiadások, mint a minőkkel az 
első évben történt nagy földcsuszam-
lások terhelték a bevételeket, a későbbi 
években megfognak szűnni, mert az 
ilyen természeti jelenségek okozta for-
galmi zavarok csökkennek. Ennek kö-
vetkeztében a bevételek is növekedni 
fognak. Az első forgalmi év összbevé-
tele 4.424,306 font volt, a hivatalosan 
előre 12.600,000 fontra becsült bevé-
tellel szemben. Mint a végösszeg, úgy 
a bevételek eredetére vonatkozó ada-
tok is eltérnek az előzetes hivatalos 
becslésektől. Az előzetes becslés az 
volt, hogy a remélt 12.600,000 font 
bevételből, 120,000 font a partihajó-
zásból, 864,000 font az amerikai hajók-
tól és 10.536,000 font az idegenhajók 
külföldi forgalmából fog származni. 
A parti hajózásra azonban a feltétele-
zett 1 0 % helyett 4 0 % jut 1.600,000 
font bevétellel. Lehetséges, hogy ez 
az eredmény az amerikai törvényhozást 
a minden protestálás ellenére meg-
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hozott és a parti hajózást az illetékek-
től mentesítő illeték törvény revízióját 
csak egy rendes, tehát háború-
mentes év eredményei után fogják 
eszközölni. 

Orosz jeges- tenger i kikötők. 
Oroszországot érthetően, érzékenyen 
érinti jelenleg az egyetlen kikötőjétől, 
Archangelsktól való függőség. Arch-
angelsk az erős forgalmat nem elégít-
heti ki és kikötőjét különben is hosszú 
ideig elzárja a jég. Ezért az oroszok 
arra törekednek, hogy a távolabb eső 
jeges-tengeri kikötőket is kiépítsék és 
kihasználják. Egyik ilyen jövendő ki-
kötő Kjem városa, a hasonnevű folyó-
nak a Fehér-tenger délkeleti részén 
levő torkolatánál. Kjemnek még csak 
2000 lakosa van. Nagy előnye az, 
hogy elegendő mély bejárású kikötője 
csak ritkán és rövid időre fagy be, 
mert a Fehér-tenger nyílt részén fek-
szik, nem mint Archangelsk, oldal-

öbölben. Azt is mondják, hogy Kjemet 
egy meleg tengeráram elágazása is 
érinti. Jelenleg már vasútat is építenek 
Pétervártól Kjembe s az esetleg a leg-
közelebbi évben már készen is lesz. 
Ez a vasútépítés nem csak most fon-
tos. A vasút olyan vidéken megy 
keresztül, ami a kikötőnek bizonyos 
jelentőséget örökre biztosít. Rengeteg 
fa, azután szén és különféle ércek 
vannak arra érdemleges mennyiségben. 
A vasút azon az úton épül, a melyet 
200 évvel ezelőtt Nagy Péter cár 
vágatott az erdőkön keresztül, hogy 
azon a Fehér-tengeren titokban épített 
hajóit Pétervárra szállíttassa. Később a 
vasútat Kola félszigetre kívánják foly-
tatni és egész Alexandrowskig vezetni. 
Ez itt északon a legjobb kikötő, mert 
csaknem mindig jégmentes. Ezért rend-
kívül fontos lett volna ebben a háború-
ban is, ha odavezető vasúttal rendel-
kezhettek volna. 

IRODALOM. 
Magyar A d r i a K ö n y v t á r . Hadi-

tengerészetünknek a most folyó világ-
háborúban való dicső szereplése egy-
szerre felkeltette a magyar társadalom 
érdeklődését az Adria iránt, melynek 
jelentősége nemzetünk sorsára nézve 
immár annyira nyilvánvaló, hogy semmi 
magyarázatra nem szorul. 

A magyar és osztrák, szláv és olasz 
érdekeknek az Adrián való összeütkö-
zése egyik legizgalmasabb felvonása a 
nagy világdrámának. Az egymással 
harcban álló népek jövendő létük és 
fejlődésük feltételének tekintik a ten-
gerpartnak s az Adria vizeinek birto-
kát. Egyszerre szemeink előtt áll, 
hogy e kopár partokért és igen ke-
véssé termékeny szigetekért miért foly-
tak a múltban évszázados küzdelmek 

és hogy régi nagy királyaink, Kálmán, 
III. Béla, Nagy Lajos és Mátyás, noha 
a magyar sohasem volt tengerész-nép, 
mit kerestek a tengeren és hogy mit 
jelent az, hogy a magyar korona egyik 
országát, Dalmáciát az osztrák császár-
sághoz csatolták. 

A „középeurópai hatalmak", a szö-
vetséges Magyarország, Ausztria és 
Németország a nagy világtól észak, 
dél, kelet és nyugat felől elzárva, ma 
gazdaságilag is jobban érzik, mint 
valaha, hogy egy kultúrnemzetre nézve 
mit jelent az, ha a tenger útjai nem 
biztosítják számára az összeköttetést 
az egész világforgalommal. 

Még nem ért véget a világháború, 
de már bizonyos, hogy nemzetünknek 
egy egészen új szituációba kell beil-
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leszkednie, amelynek egyik fontos té-
nyezője az Adria. 

Mi magyarok, sajnos, nem ismerjük 
eléggé a tengert, nem ismerjük forgal-
mát, nem ismerjük a hadiflottát, a ten-
gernek és partvidékének természeti és 
gazdasági viszonyait, népeinek múltját 
és politikai életét s ignoráljuk törté-
neti hagyományait, amelyekből pedig 
oly fenkölt gondolkozás és lelkesedés 
fakadhat, mely a most folyó harcok 
tanulsága szerint a győzelemnek erő-
sebb tényezője a 42-es mozsaraknál. 

A Magyar Adria Egyesületnek ha-
zafias lelkesedéssel vállalt feladata, 
hogy munkáját: a tengerre vonatkozó 
minden irányú ismeretek terjesztését a 
háború folyamán és annak szerencsés 
befejezése után még intenzívebben 
folytassa, mint már eddig is tette. 

Ezért jelenik meg a Magyar Adria 
Egyesület kiadásában a Magyar Adria 
Könyvtár, mellyel az egyesület nem 
üzleti vállalkozást létesít, hanem fon-
tos nemzeti és kultúrális missziót teljesít. 

A Magyar Adria Könyvtár füzetei a 
tengerre s a tengermellékre vonatkozó 
földrajzi, természettudományi, törté-
nelmi és közgazdasági ismereteket, a 
hadiflottára s a kereskedelmi tengeré-
szeire vonatkozó tudnivalókat fogják 
a nagyközönség köztudatába bevinni. 

A füzeteket a legkiválóbb tudósok 
és szakférfiak írják. 

A legtöbb füzet — a tárgyhoz 
mérten — képekkel is illusztrálva van 
s a füzetek nyomdai kiállítása általában 
igen szép. 

Egy, átlag 48 oldal terjedelmű füzet 
ára csak 50 fillér, nagyobb terjedelmű 
füzetek ennek kétszeresébe, esetleg 
háromszorosába kerülnek. 

A Magyar Adria Könyvtárból most 
jelent meg az első sorozat a követ-
kező füzetekkel: 

1—3. füzet. A tengeralattjáró hajók. 
(100 képpel.) Irta Gonda Béla. Ára 
1 kor. 50 fill. — A mai tengeri had-
viselésben oly tüneményes szerepet 
játszó tengeralattjáró hajókról ily össze-
foglaló, népszerű munka még egyál-
talán sehol sem jelent meg. Elég e 
tekintetben csak a fejezetek címére s 
a képek rendkívül nagy számára utal-
nunk. A tengeralattjárók keletkezésé-
nek rövid indokolása után igen rész-
letesen ismerteti a mű a tengeralatt-
járók fejlődéstörténetét, az első pró-
bálkozásoktól kezdve a modern tenger-
alattjáró kialakulásáig, majd megismer-
tet ezek szerkezetének lényegével, a 
tengeri nagyhatalmak tengeralattjáró 
flotillájának fejlődésével és a mai 
állapotával, ismerteti a legmodernebb 
tengeralattjáró páncélos cirkálót; igen 
érdekes fejezet tárgyalja a tengeralatt-
járó hajók látókészülékét (a periszkó-
pot), külön fejezet szól a tengeralatt-
járó hajóknak a vizsgálatára, mentésére 
és szállítására szolgáló hajókról s a 
befejező rész a tengeralattjáró hajók-
nak a háborúban való szereplését 
ismerteti. 

4. füzet. Magyar Balázs hadjárata 
Veglia szigetén. Irta Dr. Szabó László. 
Ára 50 fillér. — A magyar király 
adriai felségjogainak védelmére elő-
deink 1480-ban viselték az utolsó had-
járatot, Veglia szigetén. Erről az expe-
dícióról nem sok szó volt még eddig 
a magyar történetírásban, pedig a tör-
ténteknek úgy érdekessége, mint nagy 
jelentősége megérdemli, hogy megis-
merkedjünk e hadjárat előzményeivel 
és lefolyásával. S Szabó Lászlő alapos 
forrástanulmányok alapján szinte re-
génybe illő vonzó előadásban vezeti 
végig az olvasót ezen a mindvégig 
érdekfeszítő, utolső magyar tengeri 
expedíción. 
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5. füzet. A Földközi-tenger és kijá-
rói. Irta Dr. Cholnoky Jenő. Ára 50 
fill. — A most folyó nagy háború 
során a világtörténelemnek igen neve-
zetes eseményei kezdenek kibontakozni 
a Földközi-tengeren s különösen annak 
a kijáróin és átjáró szorosain. S az 
emberi művelődés sorsa különben is 
úgy hozzá van kapcsolva ehhez a cso-
dálatos beltengerhez, hogy mindig 
csak visszatér ide a történelem. 

Ennek a tengernek és különböző 
részeinek, de különösen a kijáróinak, 
a Gibraltárnak, Szueznek, a Dardanel-
láknak és a Boszporusznak a földrajzi 
kialakulását, világpolitikai nagy jelen-
tőségét rajzolja meg a kiváló tudós az 
ő mesteri ecsetjével, azzal a közismert 
elragadóan vonzó előadással, mely 
arra van hivatva, hogy a tudományt 
is szinte belopja az olvasó lelkébe. 

6. füzet. Magyar uralom az Adrián. 
Irta Dr. Márki Sándor. Ára 50 fillér. 
— Régi dicsőségünk szép és fájó em-
lékei újulnak fel ebben a kis füzetbe 
szorított magyar históriában. Történet-
tudósaink egyik elismert kitűnősége az 
ő megszokott alaposságával, szinte 
magával ragadó könnyedségével vezeti 
végig az olvasót azon a több százados 
korszakon, amikor a magyar királyok 
az Adriára, annak partvidékére is ki-
terjesztették uralmukat s amelynek 
édes-bús emlékeként őrizzük lelkünk-
ben azt a fényes kort, amikor a ma-
gyar birodalom olyan nagy volt, hogy 
magyar tenger vizében hunyt el észak, 
kelet s dél hulló csillaga. 

* * * 

A Magyar Adria Könyvtárnak ezek 
a füzetei szinte már előre jelzik az 
irányt, melyben ez a vállalat haladni 
kíván s a magyar olvasó közönség, 
köztük a felserdült ifjúság a hasznos 

ismeretek egész tárházához jut ezen 
olcsó füzetek útján. 

A füzetek a Magyar Adria Egye-
sületben (Budapest, Múzeum-körút 4.), 
valamint minden könyvkereskedésben 
kaphatók. 

Adamovic Lujo dr.: Führer durch 
die Natúr der nördlichen Adria 
mit besonderer Berücksichtigung 
v o n A b b a z i a . — Mit 6 farbigen und 
24 schwarzen Tafeln und 3 Garten-
planen. Wien und Leipzig, 1915. A. 
Hartleben's Verlag. Ára eredeti vászon-
kötésben 10 kor. 

Mindenkiben, ki nemcsak örülni tud 
a nagy természetnek, hanem meg is 
akarja ismerni annak a szépségeit, fel-
ébred önkénytelenül az a tudásszomj, 
mikor először pillantja meg az Adriai 
tengert és a tengert szegélyző part-
vidék délvidéki növényzetét, hogy mi ez, 
mi az, vagy mi annak a neve? Mindezekre 
teljes kielégítést talál az Adrián meg-
forduló vagy az oda utazó, a címben 
jelzett munkában, mely a termékeny 
és ismert nevű szerzőnknek egy újabb 
sikerült műve. 

A vonzóan, tömör rövidséggel és 
könnyen érthető módon megírt mű fő-
képpen Isztriának tengerpartvidékét 
tárgyalja, megismertetve velünk annak 
természeti szépségeit, fizikai és bioló-
giai viszonyait. Ez az ismertetés nem 
sablonos, mint ahogy azt útleírások és 
vezetők mindennapi fajtájánál már 
megszoktuk, hanem lapról-lapra ok-
tató, tanulságos, de amellett soha nem 
fárasztó és unalmas. A mű a követ-
kező fejezeteket tartalmazza: a) Beve-
zető, b) A növények és azok életfel-
tételei, c) A természetes tájképalaku-
latok ismertetése, d) A kertek és 
egyéb kulturföldek, e) A tenger növé-
nyei és állatai, / ) Szárazföldi állatok, 
g) Isztria földtani alakulata, h) Isztriának 
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fontosabb természettudományi irodalma. 
E fejezeteket a szerző a tudomány 
mai állásának színvonalán tárgyalja. 
Saját megfigyelései és kutatásai pedig 
abban a fejezetben érvényesülnek leg-
inkább, amely a szerző szakavatottsá-
gára, növénygeográfus voltára vall, 
amikor a növényzet képét a tengeri 
és szárazföldi formációkban oly meg-
kapóan, szépen állítja elénk. Igen sike-
rült fejezet az is, mely az abbáziai 
híres parkültetvényeket leírja és útba-
igazítást ad a parki növények nevei-
nek megismeréséhez, melyekre a mellé-
kelt 3 vázlat-térképen alkalmazott 
helyi számok utalnak. 

A műnek számos kiválóan sikerült 
szövegközti és táblás képe teszi még 
érdekesebbé a tengermelléket. A szer-
zőnek autochromatikus felvételei valódi 
remek képek, különösen a Monté 
Maggiore vegetációs táblái. 

Dr. Kiimmerle. 
A v i l á g h á b o r ú g e o g r á f i á j a . A hábo-

rús irodalom egyik legújabb terméke 
dr. Haltenberger Mihály lőcsei tanár 
tollából, melyet olvasóink az A Tenger 
hasábjairól előnyösen ismernek, ezzel 
a címmel jelent meg. A szerző a 
„Szepesi Hirnök"-ben megjelent cikk-

sorozatát olvasztotta össze egy kötetté, 
amely Budapesten a Tisza testvérek 
kiadásában jelent meg s ára két korona. 
A tiszta jövedelem fele a megvakult 
katonáké. Haltenberger dr. 124 oldalas 
könyve a harcban álló országok föld-
rajzi ismertetését nyújtja s ezekről hat 
színes nagy térképet is mellékel. Mun-
kája szerencsés módon mutatja, miként 
lehet e szerteágazó témáról minden 
fontos adatot röviden, népszerűen és 
élvezhetően közölni. Bár a földrajzi 
tudomány mai nívóján áll, mégsem 
száraz tudományos leírást ad, hanem 
ügyesen megrajzolt orográfiai és 
gazdaságföldrajzi képet, melyben az 
aláfestést a históriai előzmények s az 
ethnográfiai viszonyok ismertetése ad-
ják meg. A Balkánról s a kárpáti 
szorosokról írt fejezetek alapos tanul-
mány nyomán készültek s ezekre külön 
is felhívjuk a figyelmet. Kár, hogy a 
szerző is a „harcszintér" újonnan szüle-
tett borzalmas szót használja az eddigi 
harctér helyett, de egyéb kifogást nem 
is igen találunk könyvében. Iskolák, 
földrajztanárok nagy hasznát veszik 
e munkának, de szükségük van rá mind-
azoknak is, akik a háború eseményeit 
behatóbban tanulmányozzák. (—st.) 

Nyomatott az „Élet** irodalmi és nyomda részvénytárs. Budapest , I., Fehérvári-út 15/c. 
Kiadja a Magyar Adria Egyesület . 



a p n i a t á r s a d a l m i , 
„ a v ^ h l k ö z g a z d a s á g i , 
s z é p i r o d a l m i é s s p o r t f o l y ó i r a t . 

„A CÉL" a napi pártpolitika kizárásával az egységes 
nemzeti művelődés, a modern, de magyar haladás 
lehetőségeit és feltételeit keresi. Az egységes magyar 
nemzeti állameszmét szolgálja, nagy történelmi hagyo-
mányainkat ápolja, a vallás erkölcsi világnézetet melen-
geti. Síkra száll mindenekkel szemben, kik e nagy 
értékek csökkentésén munkálkodnak. 

Előfizetési ára egy évre 12 korona, egyes szám ára 1 kor. 
Megjelenik minden hó 20.-án. 

fszltdóhfvÍgai: Budapesten, VIII, Üllői-út 14, I. 4. 
Kapható az összes nagyobb könyvkereskedésekben. 

ÉLET" Képes heti folyóirat. 
Szerkeszti: 

t M m ** * A N D O R J Ó Z S E F 

Az „ÉLET" a szép és erőteljes lelkiség fejlődését szolgálja 
az időszaki magyar irodalomban. Bátran és híven küzd a 
keresztény magyarság tiszta ideáljaiért és egészséges hala-
dásáért. A művelt családoknak nemes szórakozást nyújt. 
Minden számában sok művészi és aktuális illusztrációt hoz. 
Magasabb szempontból figyeli a heti életet s eseményeit 
könnyed, művészi földolgozásban adja. A kiadóhivatal szívesen 
küld mutatványszámot. Előfizetni évközben is lehet, amikor 
is az évfolyam addig megjelent számait egyszerre küldjük. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, I. ker., Fehérvári-út 15. 

Előfizetési ára: egész évre 20 korona, félévre 10 korona, 
negyedévre 5 korona. — Megjelenik minden vasárnap. 



A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET 
a t enger re vonatkozó s azzal kapcsolatos ismeretek ter jesztésére 

MAGYAR ADRIA KÖNYVTÁR 
címen népszerű füzetes vállalatot indít meg. 

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

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

Az első sorozatban a kővetkező füzetek jelentek meg: 

1-3. A tengeralattjáró hajók. (100 képpel.) 5. A Földközi-tenger és ki jár ói (8 képpel.) 
Irta Gonda Béla. Irta Dr. Cholnoky Jenő. 

4. Magyar Balázs hadjárataVeglia szigetén 6. Magyar uralom az Adrián. 
Irta Dr. Szabó László. Irta Dr. Márki Sándor. 

A 2-ik sorozatban a következő füzetek fognak megjelenni: 

7. Az élet a tengerben. (Képekkel.) 10. Az Adria. (Térképpel és képekkel.) 
írja Dr. Entz Géza. írja Cholnoky Jenő. 

8. Hullámok a tengeren. (Képekkel.) 11. Dalmácia. (Képekkel.) 
írja Dr. Kövesligethy Radó. Írja Dr. Havass Rezső. 

9. A tenger és a föld. 12. A mi haditengerészetünk. (Képekkel.) 
írja Dr. Prinz Gyula. írja Gonda Béla. 

A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET 
alapszabályszerű feladatát képezi egyebek közt az Adria keleti partvidéké-
nek, a „mi tengermellékünk"-nek üdülés céljaira való kihasználását minél 
szélesebb körökre kiterjeszteni. 

A most dúló világháború reánk nézve szerencsés végződése esetén 
ezen feladatunk megvalósítása sürgős és erélyes akciót tesz szükségessé. 
Nemcsak Magyaroszág, de Ausztria, Németország, esetleg a Balkán egy 
része is az eddiginél sokszorosan nagyobb arányokban fog az Adria 
magyar és osztrák partvidékén üdülést keresni. 

Ezt megkönnyíteni, ezt előmozdítani a Magyar Adria Egyesületnek 
nem kicsinyelhető fontos feladata. Hogy ezt megvalósítsuk, gondoskodtunk 
róla, hogy e célra külön szervet létesítsünk s már legközelebb meg fog nyílni 
BUDAPEST valamely előkelő helyén állandó kiállítással kapcsolatban 

A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET UTAZÁSI IRODÁJA. 
Az iroda működési köre kiterjed a magyar és osztrák tengeri fürdők 
és üdülőhelyek minél szélesebb körű ismertetéséie, azok látogatásá-
nak előmozdítására, az oda utazni szándékozóknak megfelelő taná-
csokkal, útbaigazításokkal való ellátására, az útirányok ismerteté-
sére, vasúti és hajójegyek beszerzésére, a penziókban és szállodák-
ban az ellátás biztosítására, társas kirándulások szervezésére stb. 

Addig is, míg az iroda megnyílik és működését megkezdheti, a Magyar Adria 
Egyesület az érdeklődőknek szívesen nyújt ez irányban mindennemű felvilágosítást. 

Nyomatott az „Elet" irodalmi és nyomda részvény-társ. Budapest, I., Fehérvári-ut 15/c. 
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A VELENCEIEK FIÚMÉBAN. 
Irta GIGANTE SILVINO, 

a fiumei városi főreáliskola igazgatója. 

Die Venezianer in Fiume. 

1508 május 27.-ik reggelén a Fiume partján lévő hajóépítő telepeken 
dolgozó emberek Castelmuschio felől közeledő nagy hajót vettek észre. 
Eleinte nem igen hederítettek rá, mert nem tartozott a szokatlan látvá-
nyok közé egy-egy a part felé közeledő vitorlás. Amint azonban közelebb 
jött és jobban szemügyre vehették alakját és árbocozatát, észrevették, 
hogy az egy erős velencei gálya, amit a hajó farán lengő piros zászló is 
elárult. Ennek a felismerése méltán aggodalomba ejtette a szíveket, mert 
az akkori időben a császári terület felé igyekvő Szent Márk hajója jót 
nem jelenthetett. A városiak, amint a hajó közeledtéről értesültek, nyug-
talanul szaladtak a partra és a falakra, aggódó érzéssel várva a törté-
nendőket. 

A hajó egy mértföldnyire a parttól horgonyt vetett s egy csónakját 
küldte a part felé. Kiszállott belőle egy tiszt, egy trombitás kíséretében, 
aki kürtjébe fújva, adta értésére a városnak, hogy tárgyalni óhajt vele. 
A kürt hangjára a város főkapujából ki is jött két polgár és a katona-
parancsnok, német katonák kíséretében. A velencei tiszt mint Ottobono 
nemes Contarini Jeromos parancsnok titkára mutatkozott be a küldött-
ségnek és a várost parancsnoka megbízázából megadásra szólította fel. 
Ezek azonban, mielőtt érdemleges választ adtak volna, a város kapitá-
nyával és tanácsával óhajtották megtárgyalni az ügyet. 

Visszatértek tehát a városba, ahonnan fél óra múlva azzal a kéréssel 
jöttek vissza, hogy adjon nekik nemes Contarini Jeromos legalább 14 napi 
haladékot becsületük megmentésére. Ennek elmúltával szívesen teljesítik 
kívánságát. De Ottobono erre sem volt hajlandó. Nemcsak hogy 14 napi, 
de még két órai haladékra sem volt kapható. Kijelentette, hogy a város 
mindenképpen a Signoriáé lesz, mihelyt a flotta a szárazföldi hadsereg-
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gel megjön. Akkor pedig már semmi elnézésre, semmiféle engedményre 
nem számíthatnak. A küldöttség erre újra visszatért a városba, jelentést 
tett a tanácsnak a velenceiek követeléseiről. Nemsokára ismét vissza-
jöttek a partra. Innét a velencei parancsnok hajójára vitték őket, ahol a 
megadás feltételei iránt érdeklődtek. A válasz az volt, hogy ha a város 
minden ellenkezés nélkül megadja magát, a lakósok életét és vagyonát 
bántódás nem éri. Ily feltételek mellett Fiume meg is adta magát. Conta-
rini a város bevétele u tán a 250 császári katonának és Rauber János kapi-
tánynak útleveleit kiadta, amire ezek elindultak Németország felé. Conta-
rini ezután egy csapat katonát küldött Szent Márk zászlóssal a városba.1 

A város örömmel fogadta a katonákat. 
így került Fiume Szent Márk uralma alá. Katonai parancsnoknak 

ideiglenesen querini Jeromost nevezték ki, aki éppen csak hogy otthagyta 
Umagoi podesztai hivatalát és mindössze három napja tartozott csak 
Contarini környezetéhez. Városi biztos Da Mulla Endre lett, aki vegliai 
porkoláb volt és éppen arra várt Castelmuschioban, hogy haza kerülhessen 
Velencébe. A várat száz tagú szigetbeliekből álló őrséggel erősítette meg 
Contarini a Signoria végleges intézkedéséig. 

* # * 

Fiumének a velenceiektől történt megszállása csak egy epizódja volt 
annak a háborúnak, amelyet a köztársaság, mint XII. Lajos francia király 
szövetségese és Miksa német császár vívtak meg. Velence Cardorei és 
Frianlii győzelmei után Alvianoi Bertalan csapataival Görczet foglaltatta 
el. Ezzel a háború színtere Istriába is átterelődött. Tárgyam keretén kívül 
esnék e háború viszontagságainak elbeszélése. Csak a legszükségesebbre 
szorítkozom, amennyi épp szükséges a későbbiek megértésére. Fiume 
sorsa szoros kapcsolatban volt ebben az időben Triesztével és Pisinaéval. 
Az események leírásának bevezetését ez utóbbiakkal fogják megkezdeni. 

Contarini Jeromos egy 1508 április 23.-án kelt levelében2 írja, hogy 
az éjjel ért Capodistriába, hogy ot t töltse a húsvéti ünnepeket. Mialatt a 
város kormányzójával a főtemplomban volt, 10 óra tájban egy trieszti 
arról értesítette, hogy Trieszt, mivel a németektől várt segélyt nem kapta 
meg, hajlandó a velencei Signoriának megadni magát. Erre a hírre Corner 
Cyörgy parancsnok néhány gályával Trieszt felé indult a város bombázá-
sára. Így akarta a lakosságnak megadásra való hajlandóságát fokozni. 
26.-án hajnalban Duino várát elfoglalta. Ezután Alviani Bertalan főparancs-
nok is megérkezett Trieszt megtekintésére, amely pár nap múlva erős 
bombázás után birtokába is került. 

A velenceiek a város elfoglalása után a német gyalogosokat parancs-
nokostul S. Giovanni di Duinoba szállították. A várost a kifosztástól 
Alvianoi Bertalan mentette meg. De ennek fejében a lakosság három 

1 Az egész epizódot Contarini maga beszéli el Tron Santo népéhez intézett leve-
lében, amelynek bő kivonata Diarii di Marino Sanuto című művében található. (VII. kötet, 
251. lap.) 

2 Sanuto, id. mű VII. 5u2. 
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hónapon belül 15 ezer aranyat tartozott fizetni. Kivételt csak a zsidókkal 
tett, mert azokról hallotta, hogy sok pénzük van.1 

Trieszt elfoglalása után megnyílt az út Adelsberg felé is, ahol a hír szerint 
jelentékeny erejű császári csapatok gyülekeztek. Triesztben értesült arról is, 
hogy Fiume csata nélkül is elfoglalható. Pisinóról pedig azt hallotta, hogy 
lakosai Montana területét napról-napra jobban és jobban háborgatják. 

A falvakat kifosztották és felgyújtották. A büntetés nemsokáig késett. 
Contarini Jeromos, ki a büntetés végrehajtására megbizatást kapott, 
miután Parentóban 1600 gyalogost, 360 lovast és néhány ágyút össze-
szedett, elindult Riva Vince és Marcello Ferenc alparancsnokokkal Pisino 
bevételére. Május 19.-én este érkezett oda. Másnap reggel megkezdte az 
ostromot. Rövid bombázás után, a lakosság bizonyos feltételekkel meg-
adta magát. Még aznap a grófsághoz tartozó 17 vár közül 16 adta meg 
magát a velenceieknek.2 

E sikeres vállalkozás után Contarin parancsnok Fiume ellen indult. 
A kimerült csapatok hangulatát a bekövetkezendő újabb fáradságok és 
kellemetlenségek nem igen lelkesítették. Továbbá egy és fél hónap alatt 
csak három fizetést kaptak meg, holott több járt volna nekik. De végül 
is egy havi fizetés árán helyreállt a béke.3 E kellemetlenség elsimítása 
után végül akadály nélkül indulhatott útnak a flotta, május 22.-én éjjel 
Sorto Cerverából. 

A parancsnok Marsello Ferencet és Mudazo Jánost gályáikkal előre 
küldte a Quarneróba azzal a parancscsal, hogy a szigetek kormányzói 
toborozzanak össze minél több embert és küldjék azokat a gyülekezés 
helyére Castelmuschióba. Az ő számítása szerint 1500 főre rúgott4 a 
toborzott embertömeg. 

Fiume után Tersattóra került a sor. Contarini vejéhez intézett és 
már idézett levelében, melyet Fiume megszállása után írt, ekképp emlékezik 
meg Tarsatóról :5 „Itt van egy Tersat nevű vár, amely a hegyen ágyú-
lövés távolságban emelkedik és Fiumét uralja, Frangepán Bernát grófé 
szokott lenni, de most egy német kapitány tartja megszállva." Contarini 
felszólítására Tersattó is megadta magát. 

De Tersattó bevételével a velencei generális semleges területet sértett 
meg, mert ez a vár az akkori magyar király II. Ulászló volt, kivel Velence 
jó viszonyban élt. Másnap tiltakozott is emiatt Bot András, a zenggi bán. 
Május 28.-án reggel Contarini Jeromos, a többi parancsnok társaságában 
partra szállt, hogy a főtemplomban ünnepélyes misét hallgasson és a 
lakosság esküjét kivegye.6 A generális még a templomban tartózkodott, 

1 M. Sanuto i. m. VII. 510. 
2 M. Sanuto, i. m. VII. 617. 
3 U. o. 519. 
* U. Sanuto, VII., 520—521. 
5 U. o. 521. 
6 Erre nézve Contarin megjegyzi: „Ugyan sokan ellenszenvvel vannak, de lesz gondja, 

hogy eltávolítsa őket innen. 
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midőn jelentkezett nála Botnak a követe, aki titokban kívánt vele beszélni, 
amiért mindketten a sekrestyébe húzódtak. Itt aztán a követ ura nevében 
Tersatto várának visszaadására szólította fel Contarinit, miután az a 
magyar királyé. Contarini erre azt felelte, hogy ő azért foglalta el a 
várat, mert német katonák tartották megszállva és csak német zászló 
lengett a váron, a németekkel pedig a köztársaság akkor háborúban 
állott. De ha a magyar uralmat legcsekélyebb jel is elárulta volna, a két 
állam között levő viszonyra való tekintettel, nem bántotta volna a várat. 
De azért a várat ideiglenesen Contarini de Zermotis Jeromosra bízta. Pár 
napon belül Moschienizze, Bersez, Chersono és a montemaggiorei hágónál 
fekvő Lupoglava is megadta magát. 

Velencében a sikerek hírét nagy örömmel és lelkesedéssel fogadták. 
Nem takarékoskodtak a vitéz és ügyes generális dicséretével. Fiume 
ügyének végleges rendezéséről a tanács gondoskodott . Guerini Jeromost 
fiumei parancsnoki tisztében megerősítették és mellé adtak egy jegyzőt 
is, havi négy arany és egy lovagot, havi három arany fizetéssel.1 A vám-
szedésre vámhivatalt létesítettek. Évente 2000 arany jövedelemre számí-
tottak a vámszedésből. A fiumei kérdés végleges megoldása céljából még 
a fiumeiek által, a megadás feltételeiként kikötött néhány pont meg-
tárgyalása is hátra volt. 

Erre augusztus 10.-én került a sor. A fiumeiek statutumaik tisztelet-
ben tartását és kiváltságaik meghagyását kérték. Egyszersmind azon 
reményüknek adtak kifejezést, hogy új kedvezményeket is fognak kapni 
a Signoriától. A bölcs uralkodó — kívánságaik alapos megvizsgálása 
után — készséggel ígérte meg ezek teljesítését az elfoglalt városnak, mert 
semmi olyat nem kértek, ami a törvényeket, vagy az ő érdekeit sértette 
volna. Ezzel Fiumének békéje és a jó léte, Szent Márk büszke oroszlánjai-
nak szárnyai alatt biztosítottnak látszott. 

* * * 

Az új uralom lényeges változást nem igen idézett elő Fiume életében. 
Fiume körülbelül úgy kormányozta önmagát, mint régebben. Kereskedői 
éppen úgy folytatták üzleteiket, mint azelőtt. Az egyedüli különbség az 
volt, hogy velencei méltóságok és tisztek váltották fel a császáriakat és 
hogy a nagy ünnepélyes alkalmakkor a község terén a szárnyas oroszlán 
jelvénye lebegett. A zászlót ta r tó rúd oszlopára, a polgárok megnyugta-
tására e két sor volt vésve: 

Nomine sub nostro tule regniescite gentes, 
Arbitrii vestri quidquid habetis érit. 

Miksa császár és a köztársaság június 6.-án három évi fegyverszünetet 
kötött. Ennek dacára Fiume egy év leforgása után mégis régi gazdája 

1 M. Sanuto, VII., 599. — Fiume és Pisino helytartóinak a szenátus eleinte 40 arany 
havi fizetést utalt ki, de később 25-re szállította le, mert az a két vidék, amelyet ez a 
kiadás megterhelt, nem volt a legvirágzóbb. (Velencei áll. levéltár. — Sanuto Mar 1508. 
VIII., 15. - 2 M. Sanuto VII., 600. 
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birtokába került vissza. Az európai helyzet eközben új események követ-
keztében megváltozott. 

XVI. Lajos ugyanis, akivel a szövetséges Velence nem tudat ta Mik-
sával kötött fegyverszünetét, ezt ürügyül használta akkor, hogy szakítson 
a köztársasággal abban a reményben, hogy a milanói hercegséghez Ber-
gamót, Bresciát és más területeket is csatolhat II. Gyula pápához köze-
ledett, aki éppen akkor Szent Márk ellensége volt és ezért oly szövet-
séget akart összehozni a köztársaság ellen, amelynek végzetessé kellett 
válnia. E szövetséget végre Cambraiban 1508 december 10.-én meg is 
kötötték Franciaország, Németország, Spanyolország. E szövetség meg-
kötése után keletkezett háborúban a német császárnak a velence köz-
társasággal határos hűbéres országai csakhamar visszafoglalták az előző 
években elveszett területeket. így került Fiume Bot András zenggi bán 
kezébe, aki tulajdonképpen a magyar király alattvalója volt, de Frangepán 
Kristóffal együtt a habsburgi zászlók alatt harcolt.1 

Guerini parancsnok a rendelkezésére álló kis számú katonasággal 
képtelen volt ellenállni Bot csapatai rohamának. Bot csapatai túlnyomó 
többségben lehettek, ha még abban a hónapban (júniusban) Albóna terü-
letét is kifoszthatta 350 lovassal és 1500 gyalogossal, amint az Minio 
Fülöp albonai polgármesternek a velencei kormányhoz intézett jelentésé-
ből kitűnik. Ez alkalommal Minio azt is tudatja kormányával, hogy Bot 
András elfoglalta Fiumét, amely visszakerült a császárhoz és hogy Guerini 
Jeromos Vegliába menekült.2 

A háború folyamán azonban mindamellett, hogy rosszul állottak 
ügyei, mégis sikerült Velencének Fiumét visszafoglalnia. Trevisan Angello 
tengernagy ugyanis, aki addig Romagna partjai mentén cirkált, parancsot 
kapott az osztrák Isztria felé való indulásra. A cél az elveszett helyek 
károsítása és esetleges visszafoglalása volt. O Zára felé indult és onnan 
a dalmát és horvát partok mentén 1509 október 2.-án 15 gályával Fiume 
előtt is megjelent. Fiumének a velenceiek által történt visszahódítására 
vonatkozó részleteket Trevisan Marino és Valaresso Zachariás leveleiben 
találjuk meg. E leveleket nevezettek Rovignóból írják rokonaiknak." A 
levél idevonatkozó része szószerint így hangzik: 

„Múlt hónap 27.-én Zárából írtam utoljára és említettem nektek, hogy 
a nagyméltóságú Signoriától parancsot kaptam Istria-felé való indulásra 
és hogy előzetesen körútat is tegyek a Quarnero-öbölben, hogy ily módon 
segélyben részesíthessem e nagyon hű, de szegény matrózokat. Meg is 
tettem ezt isten akaratával és segítségével. Zárát 28.-án elhagyva, San 
Pietro in Leme-be érkeztem, ahol két napig tartózkodtam, hogy a létrá-
kat és más szerszámokat rendbehozzam. Innen aztán Veglia szigetén fekvő 
Castelmischióba hajóztam, ahol folyó hó 2.-ig maradtam. Castelmischióból 

1 Kotler: Memorie per la storia liburnica citta di Fiume. 111. fo. 
2 M. Sanuto, VIII. 405. 
S M. Sanuto, IX., 248. 
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két órával napfelkelte előtt 15 gályával indultam el és napfelkeltekor 
megjelentünk Fiume előtt, hol megérkezésünkkor heves ágyúzás fogadott 
minket. A gályákból 2200 ember szállott ki, köztük körülbelül 300 vegliai, 
akikre a városiak ágyúkkal és puskáikkal folytonosan erősen lövöldöztek. 
A mieink közül 8 meghalt, köztük három az én gályámról és többen meg-
sebesültek. Végre isten akaratából nagytiszteletű államunk becsületére, 
2V2 órakor a mieink férfiasan felmásztak a falakra és a városba. Egész 
nap fosztogatták a várost és senkinek sem kegyelmeztek meg, sokat dara-
bokra vágtak. Több volt az, amit elfecséreltek, mint amit elvettek. Ahová 
csak eljutottak, felgyújtottak mindent, úgy, hogy az egész várost föléget-
ték. Nem mondható többé : itt van Fiume, hanem : itt volt Fiume. Ugyan-
azon a napon a várat is megtámadtattam. A vár védői férfias harc után 
zászlóval adták tudtul, hogy a megadás feltételeiről akarnak tárgyalni. 
Ezután kijött a vár feje, aki Pas Márknak a fia és Miksának e vidéki 
kapitánya jegyzőjével együtt. Hozzám jöttek és felajánlották megadásukat, 
személyük és vagyonuk sértetlenségének biztosítása mellett. De én azt 
feleltem, hogy feltétlen megadásukat kívánom. De ők tovább is kértek 
engem, hogy legalább életüket hagyjam meg. Mire azt feleltem nekik, 
hogyha nem bocsájtják magukat rendelkezésünkre, a várat beveszem és 
mindenkit kardélére hányok. Végre belenyugodtak, hogy foglyaim lesznek, 
fegyvereiket nekem átadták, visszamentek és mindannyian megadták 
magukat. A negyven legelőkelőbbet vasra verettem és további rendelke-
zésig így is maradtak. Másnap azután megszűnt úgy a város, mint a vár 
fosztogatása és gyújtogatása. Ugyanazon napon öt gályát küldtem Bucca-
riba és a fiumeieknek, ellenségeimnek egy hajóját kikértem. Ez a hely a 
magyaroké, de jelenleg egy rebellis uralja, aki Miksa táborában van Padua 
alatt és a fia pedig Raspo alatt. Végre belenyugodtak, hogy lefoglaljam 
a hajót, amely bőrökkel volt megrakva . . 

„ . . . Végül három zsákmányost neveztem ki és pedig Capello Jero-
most, Contarini Alviset és Marcello Antalt. Reggel pedig a tavaly az 
arzenál részére faragott 800 evezőért 7—8 mértföldnyi útat tettem. Oda-
érkezve láttam, hogy ellenségeink azokat felgyújtották. Mindössze száz 
jót találtam a két helyen és azokat a gályára rakattam . . . Megjegyzem 
még, hogy Fiumét parancsom ellenére felgyújtották. Mert én a nagymél-
tóságú Sígnorja szándékairól óhajtottam előbb tájékozódni. De matrózaim 
e brutális nép, amint látták, hogy Szent Márk és a kormányzók címe-
reit a rebellisek megrongálták, mondták: „gyújtsuk fel a várost" és ezt 
meg is tették . . " 

* * * 

így egy évnyi időtartamnál valamivel nagyobb időközben a hatal-
mas köztársaság Fiumét el is foglalta, el is vesztette és vissza is fog-
lalta. 

Első ízben megijedve Görz és Trieszt példájától, amelyek drágán 
fizették meg ellenállásukat, — a polgárok rögtön megadták magukat 
Contarininek, midőn kis erővel, úgyszólván fegyvertelenül jelent meg a 
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város előtt, hogy őket a megadásra felszólítsa. Másodízben azonban ellen-
álltak. Lehet, hogy a fél Európával szemben álló Szent Márk vereségeinek 
híréből merítettek bátorságot az ellenállásra. De nem lehetetlen az sem, 
hogy azért választották inkább az ellentállást, mint a megadást, mert fél-
tek a megtorlástól, amiért Miksának oly készséggel adták meg magukat 
a múltban. De pórul jártak, mert az ellenség kifosztotta és szétrombolta 
a várost. Különben még ha a fiumeiek önként is adták volna meg magu-
kat, nem valószínű, hogy ez esetben is könnyen estek volna át a dolgon, 
mert az osztrák, (így hítták Trevisant mióta betegsége folytán orrát el-
vesztette)1 akinek a hadseregben „zsákmány" volt a neve, bizonnyára meg-
találta volna a módját, annak, hogy jó drágán fizettesse meg az irántuk 
tanúsított nagylelkűséget, akiket bátran rebelliseknek tekinthetett. Emel-
lett szól saját vallomása is, mely szerint azért jött a Quarneroba, hogy 
valami segélyben részesíthesse a nagyon hű, de szegény matrózait. A 
gyújtogatásnak azonban — mint maga is mondja — nem ő volt az oka.2 Sőt 
nem akarta ezt. El is hihetjük ezt neki. Az az állítása is, hogy több volt 
az, amit elpusztítottak, mint amennyit elloptak, ezt látszik igazolni. A mat-
rózok indítványozták a gyújtogatást, dühbe gurulva annak láttára, hogy 
a zászló oszlopából a szárnyait bontó Szent Márk oroszlánja vésővel ki van 
faragva.3 Minden valószínűség szerint kevesen menekülhettek el a pusz-
títás és fosztogatás elől. A zsákmány, amit Trevisan Velencébe vitt, arány-
lag gazdag volt. Ez abból is kitűnik, hogy a generális három zsákmá-
nyost nevezett ki. Ezek megbízható tisztek voltak ; feladatuk volt a zsák-
mány mennyiségét számontartani,4 a fosztogatókat figyelemmel kísérni, 
nehogy esetleg oly értékes tárgyakat is elzsebeljenek amelyek a Signoriát 
illetnék. A zsákmányosok a zsákmánynak két százalékát kapták.u A zsák-
mányt főleg a templomok vették meg. Elsősorban a székesegyház és az 
ágostarendiek temploma. Marin Sanuto a Guerini Jeromos által ké-
szített leltár alapján körülbelül kétezer aranyra becsüli a zsákmány 
értékét.6 

A „Santa Marié di Madonna" nevű templomban talált és a generá-
listól átvett tárgyak jegyzéke7 következő: A szent kereszt fájából készített 
ezüstbe foglalt, négy újjnyi hosszúságú és szélességű kis kereszt. Szt. Orsolya 
egy társnőjének a feje, amely törzs felétől befelé aranyozott ezüsttel van 
borítva. Szt. Klárának hasonló módon ezüsttel bevont és koronával díszített 

x M. Sanuto IX. 558. 
2 no 411. 
3 v. Petri Bembi Cordinális Históriáé Venetae libri XII. Veretriis MDL1. 145. 
4 M. Sanuto IX. 442: „Fu posto per li savi ai ordini die mtti quelli sono stati 

botiniesi, si a Fiume come e Ferrara in termine de romi 4 debano aver appresentá vi 
ordini de tal rason." 

6 M. Sanuto X. 750. Azt megjegyzi, hogy az a hír terjedt, hogy azok illetlenül 10 
százalékot vettek. 

6 M. Sanuto IX. 354. 
? u. o 562—3. 



3 5 6 GIGANTE S1LVINO 

feje. Szt. Krisztina feje, mely fekete fátyollal volt bevonva és bekötve. 
Sz. Vitus csodás feszületének vizét tartalmazó kis üvegecske. Sok más erek-
lye, amelyekre nem emlékszem. A nagy szentély, amelyben az Úr testét 
Űrnapján körülhordozzák, 72 márkát nyom. Ennek igazságáért azonban 
nem kezeskedhetem. Egy láb nélküli ezüst kereszt. Egy másik szentély, 
amelyben Krisztus testét tartották. Egy kis ezüst kereszt. Egy arany papi-
öltözet, gyöngykeresztjeivel, melyeket én, Dénes csináltam . . . Két arany-
rétü . . . Bíborszínű bársony és több más színű selyem és damaszk papi-
öltözet diszitményeivel együtt, összesen körülbelül 22 gyöngygyei díszített 
amiktuseok 18. Ezüst bemerkékkel ellátott két selyem pluviale. Egy fekete 
damaszk oltártakaró diszitményeivel, amelyeket én, Dénes csináltam . . . 
Sok amiktusz. Körülbelül 22 ezüstkehely tányérjával. Egy ezüst tömjénező 
hajócskájával együtt. Az agosztonrendiek kolostorából is jó zsákmány került 
át Velencébe. Egy nagy aranyozott és zománcozott ezüstkereszt. Egy erek-
lyével teli ereklyetartó. Három ezüstkereszt, egy nagy és két középnagyságú. 
Kehelyek tányérjaikkal körülbelül 25. Egy papiöltözet arany alappal és 
gyöngy keresztekkel. Más hét aranyalapú papiöltözet szalagjaival. Selyem-, 
bársony-, atlasz-, damaszk-papiöltözet 20-nál több. Több gyöngyös amiktus. 
Egy ezüstszentély hajócskájával. Több selyem oltártakaró. Más négy arany 
alapú papiöltözet és sok egyébb tárgy. 

Trevisán generálisnak az volt az óhaja, hogy az ereklyék a Gindeno 
kolostorába helyeztessenek, ha a Signoriának nem lett volna az ellen ki-
fogása.1 De úgy látszik a Signoria nem nagyon értékelhette a gene-
rális óhajtását, mert Sz. Orsolya ereklyéjét Sz. János és Pál templomával 
kapcsolatos iskolának ajándékozta. A többi ereklyénél sem valószínű, 
hogy számba vették volna a generális óhajtását, mert kevés idő múlva 
Trevisan elvesztette a kormány kegyét. 

* * * 

. . . „ é s sohase fogják mondani : „itt van Fiume," hanem: „itt volt 
Eiume" — írta büszkén Trevisán. Úgy ő, mint Velence, azt hitte, hogy 
Fiume csakugyan örökre elpusztult. Egy ideig legalább nem is igen törő-
dött Velence a kis quarneroi kikötővel. Fiume azonban lassanként felépült. 
Sőt, ha kaphatott volna híreket arról, hogy mi történik Velencében, 
örömmel vette volna tudomásul a büszke pusztítója elleni vádat és ítéletet. 

Ugyanis Fiume bevétele után Trevisan Angyalt a ferrárai őrgróf ellen 
küldték. Trevisan flottájával behatolt a Pó folyóba és Terrara közelében 
a két part között csónakhídat építtetett. 

A híd végénél bástyát emeltetett, hogy erről a városiakat támadásai-
val zavarhassa. De a megáradt folyó hullámai a hidat elragadták. A 
generális erre a vád szerint azt a baklövést követte el, hogy a gályák-
ból és naszádokból állíttatott össze egy hidat. Ennek az lett a következ-
ménye, hogy egy éjjel (december 22.) a ferráraiak bombázni kezdték a 
flottát, amelynek jórésze leégett. Trevisannak magának is csak annyi 

1 M. Sanuto, IX. 431. 
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ideje volt, hogy ágyából kiugorva elmenekülhessen Rovignóba. Innét aztán 
másnap reggel egy csónakon Velencébe evezett, magával hozva megma-
radt pénzét (körülbelül 300 aranyat) zászlóját s néhány átázott iratát1 A 
flotta két gálya kivételével, amelynek sikerült futással megmenekülnie, 
teljesen elpusztult. A gályarabok vízbefulladtak, de a matrózok megmene-
külhettek. 

Velencébe a szerencsétlenség első hírét Badoer Sándor gályájának 
egy nemese hozta. E hír érthető nagy megdöbbenést keltett. Sanuto 
összes polgártársai érzelmeit tükrözi vissza a kifakadásával : „Tehát gya-
logosok elsülyesztették és bevették a mi flottánkat, amelyet a török nagy 
flottájával nem bírt legyőzni. Es ez azért történt, mert helytelen intéz-
kedéssel a fenyegető veszedelem dacára flottánkat a Póban tartották . . . 
Nem olyan nagy a kár — így folytatja — pénzzel csinálhatunk egy mási-
kat is gyorsan. De sajnálatos ez az eset elsősorban azért, mert ép most, 
mikor béketárgyalások folynak a császárnál, ennek híre szerte széjjel fog 
terjedni. 

A partra szállott generális rögtön a dogé palotába sietett, hogy je-
lentést tegyen a történtekről. Természetesen igyekezett magát tisztázni. 
De másnap, karácsony szombatján az elpusztult flotta sok tisztje is visz-
szaérkezett. Ezeknek jelentései súlyosabbá tették helyzetét, mert sok rosz-
szat mondtak róla és eljárását nagyon elítélték. Ráadásul még megvá-
dolták, hogy jogtalanul elsajátított zsákmányokból egész rakományt kül-
dött haza. Kétségtelen, hogy e vádak szülőforrása elsősorban az irigység 
volt, bármennyire nem voltak alapnélküliek, miut azt Sanuto meg is 
jegyzi. Vetélytársai féltek, ugyanis, hogy esetleg még a dogéi méltóságot 
találja elnyerni. Karácsony napján a tanács azt határozta, hogy bűnvádi 
eljárást megindítja ellene és 1510 január 5.-én be is börtönözte. 20.-án 
reggel kezdődött a tárgyalás, amely a tanács tizennégy ülését vette igénybe, 
Sok volt a vádló tanu. Rettenetes kifakadások hangzottak el a vádlott 
ellen. így többek között a tiszteletreméltó, nyolcvanéves Bembó Bernát, 
a híres Bembó Péternek apja „a haza gyilkosának" (patricida patriae) 
nevezte. Március 4-én el is ítélték, bár voltak olyanok is, kik védték. E 
védők főleg olyanokból kerültek ki, kiknek lelkiismeretét hasonló bűn 
nyomta, csakhogy szerencsésebb körülmények között sikerült megmene-
külniök. A büntetés mértékére öt javaslat volt. De egybehangzóan aján-
lották egy távolabb vidékre való száműzetését: nagyobb pénzösszeggeli 
megbírságolását. A szavazatok többségét Nemi Ferenc tanácsos ajánlata 
nyerte el. Az ő javaslata így hangzot t : „Három évre száműzessék Velen-
céből és környékéről, ha e tilalmat áthágná egy hónapra börtönbe záras-
sák. Aki e tilalom áthágásán rajtakapja, az mindannyiszor 1000 aranyban 
részesüljön. Egy hónapon belül fizessen Trevisan 1000 aranyat az arze-
nálnak. A határidő be nem tartása esetén ez az összeg negyedrésszel 
nagyobbodjék. Tartozik még ezenfelül 300 aranyat „avogador"-oknak, 

1 M. Sanuto IX., 402. 
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300-at a bástyán elesettek, a Póban megfulladtak örökösei és rokonai 
és a foglyok kiszabadítására is fizetni. Ez a pénz az „avogador"-ok osztas-
sák szét. Ez utóbbi összeget 15 nap alatt tartozik kifizetni. Ellenesetben 
a bünte és felényivel nagyobbodjék. Az ekkép felszaporodott tőke pedig 
a foglyok kiszabadítására és az örökösök részére fordítassék."1 

A zsákmány-generális, félelmetes várospusztító, kénytelen volt fejet 
hajtani és megadni magát sorsának. De e szerencsétlensége mellett sem 
fordult el tőle a szerencse. A háború folyamán ugyanis a szerencse hátat 
fordított a velenceieknek. Ekkor Trevisan engedélyt kapott, hogy saját 
költségén összetoborzott ötven fegyveressel egy hónapra Pádua védel-
mére mehessen, amelyet akkortájt, egy császári sereg ostromolt. Ennek 
jútalmául elengedték neki a száműzetést. (1510. VII. 12.)2 

* * * 

A velenceiek a háború alatt folytonosan a Quarnerón cirkáltak, 
Fiume elpusztítása utáni időben is. 1510 április 9.-én Polani János Ferenc 
gályaparancsnok átvitorlázott Vegliából Lauranába. Ennek várát bevette. 
A népet, amely a hegyekbe menekült visszahívta, csak a bíró és 8—10 
ember jelentkezett. Ezeknek szavaiból megtudta, hogy sok fiumei is me-
nekült a várba és hogy a fiumeiek hajóikkal folyton károsítják a velen-
ceieket. 

A város falának több mint 40 lépés hosszúságban való lerombolta-
tása után3 tovább hajózott Moschienisse és Bersec felé. 

Május 20-ika körül Polani visszahajózott Lamonába. A vár újabb 
pusztítása után, útját folytatta Fiume felé, a velenceiket károsító fiumei 
hajók megkeresése végett. Erre őt a quarneroi szigetek lakói kérték.4 

Alig mult el egy félév a nagy pusztítás szomorú napja óta és Fiúménak 
új kikötője volt. Kellemetlenül lepődött meg ezen Polani. A hidakat és 
kapukat ő újra leromboltatta. A lakósok közül azonban senkit sem talált, 
valami 200 horváton kívül a parton, akikkel a matrózok harcba kevered-
tek és tízet közülük megöltek.5 A horvátok, mindamellett hogy magyar 
király alattvalói voltak, akivel pedig jó visszonyban élt a köztársaság, 
mégis, amint már láttuk, gyakra harcoltak mint zsoldosok a császár zász-
lói alatt. Lehet, hogy Adria királynőjének kényszervédnöksége alól való 
kiszabadulás reményében tették ezt. A köztársaság tisztában volt azzal, 
hogy mennyire hasznos volna neki, ha sikerülne megnyernie olyan embe-
reket, akiknek tekintélyük van a horvátok előtt. Ep ezért már a háború 
kezdetén tárgyalásokba bocsátkozott Boc Andrással és a Frangepán gró-
fokkal, akiket szeretett volna szolgálatába megnyerni.6 Így 1509 február 
10.-én a tanács utasította Dalmácia kormányzóját, hogy minél előbb kezd-

1 M. Sanuto, X., 19. 
2 u. o. 790. 
3 M. Sanuto X., 209. 
* u. o. 241. 
6 u . o. 361. 
6 Velencei áll. levéltár : Senato-Secreta. 
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jen ebben az ügyben tárgyalásokat, ugyanily értelemben átírt Veglia kor-
mányzójának is. Azt szerették volna elérni, hogy Bot 500 könnyű lovas-
sal a szolgálatába lépjen. Ezért neki havi 60—100 aranyat ajánlottak. De 
úgy látszik, hogy a tárgyalások nem vezettek eredményre, mert két évvel 
később, 1511 március 16.-án, e kérdés még mindig függőben volt. Az 
otocsaci püspök ugyanis, aki a magyar király megbízásából ezen napon 
jött Velencébe búzáért és lőporért, amire szüksége volt Magyarországnak, 
mert a törökök fenyegették határait, Bot András ajánlatait is magával 
hozta. Ezen ajánlatban a zenggi bán saját számára havi 1000 aranyat 
kért és négy aranyat minden egyes lovasért1 . . . Valószínű, hogy a bán 
túlzott követelései miatt nem egyeztek meg a bán és Velence. A püspök 
pedig kevés búzával és lőporral utazott haza. De visszakapta ez alkalom-
mal püspöki süvegeit és egyébb tárgyait, melyek a Fiúméban ejtett zsák-
mány közt voltak. 

Mindössze ennyit tudunk Velencének Fiumével való viszonyáról, a 
Miksával folytatott háborúskodása idejéből. Sanutó több írásából arról is 
értesülünk, hogy a fiumeiek később is kalózkodtak. A köztársaság kárára 
a ferraraiakkal együtt csempészetet is űztek. Ezek társaságában Ravenna 
és Recanati városait is látogatták.2 A fiumeiek és ferraraiak viszonyáról 
Capello Jeromosnak egy Parenzóban, 1512 szeptember 4.-én kelt levele 
tájékoztat minket. E levél szerint egy olajjal rakott „marciliana" tulajdo-
nosa Szt. Péter-kikötőjében való tartózkodása alatt hallotta, hogy egy 
raguzai hajón volt a ferrarai őrgróf is, akinek vágott harisnyája volt, 
hogy fel ne ismerjék. A hajón rendes szolgálatot is tett. Volt egy sebe 
az arcán és ezért Fiúméba vitték. Ez alkalommal Capello felhatalmazást 
is kért arra, hogy Fiúméba indulhasson az ő elfogására.3 

Sem Sanutonál, sem a velencei levéltárban, sem a mi szerény városi 
levéltárunkban, nem találtunk minket érdeklő adatokat a most említett 
eseményeket követő időnek jó hosszú szakáról. 

1 M. Sanuto XII. 62. 
2 u. o. 460. 
3 M. Sanuto, XV., 26. 



A TENGERI HÁBORÚ EDDIGI TECHNIKAI TANULSÁGAI. 
Irta KUMP JÓZSEF. 

ár a tengeri háború végleges mérlegét lezárni még korai volna, mégis 
nagyjából már képet alkothatunk magunknak arról, hogy a tengeri 

harc folyamán szóbajövő tényezők közül melyek váltották be a hozzájuk 
fűződő reményeket és melyek nem váltották valóra a hozzájuk fűződő 
sok tengerésztaktikai elmélet feltevéseit. 

Ez annál inkább időszerű, mert minden utópisztikus békevágy ellenére 
is, mely ott lakozik mindnyájunk szívének mélyén, minden jel szerint ez 
a háború nem fogja az annyira óhajtott világbékét meghozni és így, ha 
nem is provokatív szándékból, de mindenesetre jól felfogott érdekünkben 
jó, ha a háború konzekvenciáit idejekorán levonjuk, tapasztalatait kellő-
képpen értékesítjük, hogy így fölfegyverkezve nézhessünk a jövő elébe. 

Hogy ezenközben esetleg tévedéseket kell korrigálni, évtizedes tradí-
ciókkal szakítani, az nem szabad hogy feszélyezzen bennünket. A tanul-
ságok tárgyilagos mérlegelése lehet egyedül irányadó. 

A tengeri háború eddigi legnagyobb szenzációja, hogy a dreadnought-
nak, a tengeri hatalom eme szimbólumának megszűnt a varázsa. 

A tengeri háború megváltozott természete hozta ezt magával. Míg 
az eddigi tengeri háborúk nagy csatái (Salamis, Actium, Lepanto, Trafal-
gar , Lissa, Tsushima) az illető nemzetek életében tengeri hatalmukra s 
nem ritkán egész jövőjükre kiható sorsdöntő szerepet játszottak s ennek 
megfelelően az egész tengeri haderő általános erőfeszítését involválták, 
addig a mai tengeri háború a kereskedelmi háború jegyében zajlik le s 
átfogó, döntő fontosságú akciókban eddig nem igen bővelkedik. 

Die bisherige technische Lehre des Seekrieges. 
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Ennek az a magyarázata, Hogy a flottájában rejlő nagy nemzetvédelmi 
erőt eddig egyik nemzet sem merte kockáztatni s a flották pusztán léte-
zésükkel (beeing the fleet) tartják egyensúlyban egymást, illetőleg akadá-
lyozzák meg a saját partjaik ellen várható akciókat. Kisebb defenzív 
természetű haditengerészetek részére, mint amilyen a mienk is, a leg-
ideálisabb harcmodor, de hasznosnak ismerte el — úgy látszik — a világ 
leghatalmasabb haditengerészete, az angol is, mert csak lehetőleg intakté 
megőrzött flottája teszi lehetővé tengeri forgalmának — a német tenger-
alattjárók munkájától bár megzavart — fönntartását. 

Minden jel szerint a lehetőleg intakt állapotban megőrzött flották, 
éppúgy mint a végső tartalékok a szárazföldi hadseregnél, hatalmas ütő-
kártyák lesznek a diplomácia kezeiben a béketárgyalások zöld asztalánál 
a tenger szabadságáért és monopóliumáért vívott nagy harcokban. 

A tengeri háborúnak ezt a megváltozott formáját nem szabad szem 
elől téveszteni akkor, amikor az eddig szisztematizált hajótípusoknak a 
tengeri háború eddigi folyamán mutatkozó harcértékét tesszük vizsgálat 
tárgyává. 

A tengerészeti budgetk-ben eddig a leghorribilisebb számokkal a csata-
hajók (dreadnoughtok, hyperdreadnoughtok), a tengerek eme leviatánjai 
szerepeltek. Joggal fordult tehát feléjük a háború kitörésekor a közérdek-
lődés. Igen hamar kiderült, hogy a megváltozott tengeri harcmodor 
következtében nem igen fognak szóhoz juthatni. A szárazföldi csapatok 
portyázásához hasonlítható kereskedelmi háborúban (például a gyors-
járatú modern személyszállító- és postagőzösökkel szemben) a sebesség 
elsőrendű szerepet játszik, ezzel pedig e relatíve lassú járművek (sebes-
ségük mindössze 20—21 tengeri mértföld = 37—39 kilométer óránként) 
nem rendelkeznek valami bőven. 

Legtöbb szolgálatot még — messzehordó tüzérsége révén — parti 
erődök bombázásánál (lásd a Dardanellák ostromát), csapatok partra-
szállításánál, illetőleg a partraszállított csapatok fedezésénél tehet ez a 
típus, bár itt is erősen ki van téve a tengeralattjárók támadásának és 
így akciója igen széles biztonsági intézkedéseket (torpedónaszádrombolók 
és torpedónaszádok detacheálását) tesz szükségessé. 

Mindezek következtében, bár ezidőszerint még a tengeri hatalom 
szimbóluma, ennek a típusnak napjai megvannak számlálva és a tengeri 
butgetk-ben aligha fog ismét felmerülni. 

Ugyanez a sors érte a páncélos cirkálókat (mint amilyenek az el-
sülyedt Hogue, Cressy, Aboukir, azután a Scharnhorst és Gneisenau, 
meg a Leon Gambetta volt) is, amelyek teljes mértékben igazolták ellen-
ségeiknek aggodalmait. Ez nem is volt máskép várható. Csatahajónak 
is, cirkálónak is szánták megalkotói ezt a típust, amely így azután, a 
sebesség és tüzérség — mellesleg szólva igen szerencsétlen — kompro-
misszumának áldozataként tulajdonképpen egyik sem lett és így sem a 
csatahajónak, sem a cirkálónak szolgálatát nem tudta tökéletesen e l lépi . 

Nem rendelkezett a kellő sebességgel, ami legfrappánsabban az 
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Északi-tengeri ütközetben, a Blücher esetében mutatkozott, amely a 
sokkal gyorsabb egységekből összeállított csatahajócirkáló-divizióban egy-
általán nem tudott helytállani, sőt, minthogy a diviziónak folytonosan 
tekintettel kellett lennie relatíve kisebb sebességére, az egész akciót is 
nagyban zavarta. Végül is elmaradt társaitól és áldozatul esett erősebb 
ellenfeleinek, amelyeknek nehéz tüzérségével sem tudot t — mert nem is 
tudhatott — megbirkózni. 

Minthogy a rendelkezésre álló deplacement-súly egy részét a sebes-
ségnek — bár egyáltalán nem elégséges — növelésére, illetőleg erősebb 
gépek és kazánok beszerelésére fordították, ez nem is volt máskép 
várható. 

Egyébként ez a típus már a háború előtt is kihalóban volt (nálunk 
a Sankt Georg az 1903. évből utolsó képviselője) s minden jel szerint 
nem is fog többé feltámadni. 

Annál többet hallottunk, főleg a háború első fázisában a csatahajó-
cirkálóról (Schlachtschiffkreuzer, Battle-cruiser). Már itt megjegyezhetjük, 

_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ hogy ez a hajótípus a jövő 
uralkodó típusa. Nagy se-
bessége következtében (a 

német Ersatz Hertha, 
Ersatz Kaiserin Augusta, 
Derflinger, Seydlitz, Goe-

Q11 | Q" ben, Moltke, von der Tann, 
meg az angol Tiger, Queen 

£ Q Mary, Princess Royal, Lyon, 
New Zealand és Indefati-

ŰA A gable körülbelül 55 kilo-

• U métert — 28—30 tengeri 
mérföldet — tesznek meg 
óránként) ott és akkor 

A ábra. B ábra.
 t á m a d meglepetésszerűen, 

ahol és amikor akar, túlerő 
elől nagyon könnyen tér ki (lásd a Goeben bravúrjait), de ha kilátással 
veheti fel a harcot, akkor erőteljes nehéz tüzérségre (a Tiger, Queen 
Mary, Princess Royal, Lyon 8—8 darab 34'3 cm-es ágyúval, az Ersatz 
Hertha, Ersatz Kaiserin Augusta, Derflinger 8—8 darab 30'5 cm-es ágyú-
val van felszerelve) támaszkodhatik. 

Mindez sokkal világosabb lesz, illetőleg a csatahajócirkáló előnyei 
sokkal jobban szembetűnnek, ha a mellékelt ábrák alapján egy rövid 
pillantást vetünk a modern tengeri taktika harci formációjára. A modern 
tengeri csata körülbelül 6—8 kilométer távolságra kezdődik parallel 
kurzusban. (A ábra.) Az ellenséges divíziók a föntebbi távolságra egy-
mástól egyébként úgynevezett vízvonalban — libasorban — haladva oldalt 
tüzelnek egymásra (Breitseitenfeuer). Az ütközet folyamán mindkét félnek 
legfőbb törekvése lesz, hogy az ellenséggel szemben az úgynevezett 

Ü I Ü 
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/"-pozíciót elérje. Ez abban áll, hogy saját divízióját az ellenségével eredeti-
leg parallel vonalból a 7*-betü felső (vízszintes) szárának megfelelő hely-
zetbe hozza, míg az ellenség helyzete a /-betű alsó, merőleges szára 
szituációjának felelne meg. (B. ábra.) 

Ennek a taktikai pozíciónak előnyei kézenfekvők. A T-betű felső, 
vízszintes szárának pozíciójában lévő divízió valamennyi hajója koncentrált 
tűz alá veheti az ellenfél zászlóshajóját, majd ennek a sorból való kidőlte 
után egyenkint szedheti le a többi egységet is. 

Hogy ezt az előnyös pozíciót minden körülmények között a gyorsabb 
divízió fogja könnyebben elérni, amikor is a lassúbb fél hiába fog foly-
tonos elkanyargással kitérni akarni, az evidens s ezzel eljutottunk a jövő 
haditengerészetek problémájához, a minél nagyobb gyorsasághoz. 

Ez a probléma par excellence technikai probléma és nem kis fel-
adatok elé fogja állítani a jövő hajógéptechnikusait. A megkívánt nagy 
sebesség karcsú hajótestet involvál és ebbe a karcsú hajótestbe kell majd 
aránytalanul nagy hajtóerőt (a Seydlitz német csatahajócirkáló turbinái 
100.000 lóerőt fejtenek ki) beépíteni. (A hajók meghajtásához szükséges 
erő nagyjából az elérendő sebesség köbével nő, úgy hogy például egy 
hajónak ahhoz, hogy kétszeres sebességgel haladjon, nyolcszoros erőre 
van szüksége.) 

A nagyobb hajtóerő több kazánt, tehát nehezebb kazántelepet és 
ugyanazon fordulatszám mellett nagyobb méretű illetőleg nehezebb gépe-
ket igényel. 

Némi latitude-öt enged ebben a tekintetben a gőzturbina, amely ha 
elég nagy fordulatszámot engedünk meg, ilyen nagy teljesítményeknél is 
csak igen kis helyet igényel. 

Gőzturbinákkal tehát a föntebbi feladat megoldása nem ütköznék 
különösebb nehézségekbe, ha a fordulatszám megválasztásában nem 
korlátoznának bennünket a propellernek hatásfoka, meg a magas fordulat-
számoknál fellépő eróziós1 és kavitációs2 jelenségek s így a föntebbi 

1 Az eróziós jelenségeket a modern, gyorsanjáró turbinás hajók (gyorscirkálók, torpedó-
naszádrombolók és torpedónaszádok) nagy fordulatszámú propellerjeinél csak legújabban 
konstatálták s a csavarok bizonyos helyein fellépő szivacsszerű kirágódásokban nyilvánul-
nak. Ramsay angol fizikus a tünemény okát a propeller anyagának (mangánbronz) a nagy 
feszültségi igénybevételek következtében galvanikus szempontból való megváltozott maga-
tartásában találja. A kirágódásokat eszerint a tengervíznek mint galvanikus folyadéknak 
közreműködésével fellépő galvánáram hozná létre. 

3 A kavitációs jelenségek abban mutatkoznak, hogy a csavar — ahogy magyarul 
kifejezhetjük magunkat — bizonyos fordulatszámon túl „már nem fogja meg a vizet", 
hanem intenzív habképződés mellett levegőt szív be, mire a propeller megfut, anélkül 
természetesen, hogy a hajónak a dimenzióinak és a fordulatszámának megfelelő sebes-
séget adna. 

A propellerteória és üzemviszonyok tanulmányozásának újabban a németek igen 
alapos felkészültséggel fogtak hozzá (lásd Flamm és Schaffran tanárok idevágó tanul-
mányait), hogy ennek a teóriának még egynéhány homályos pontjára némi világosságot 
derítsenek. 
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latitude-nek ezek a faktorok nem szabnának aránylag szűk határt. 
így is teljes erővel folyik a munka a problémának minél célszerűbb 

megoldásán és egypár nagyon sikerült megoldást máris láthattunk. 
Mindebből egyúttal azonban az is látszik, hogy egy az eddigieknél is 

nagyobb teljesítőképességű kazán- és géptípus a közeljövőnek igen hálás 
problémája. 

A másik típus, amely elért eredményei alapján számot tarthat rá, 
hogy a jövő flottáinak egységtípusai között helyet foglaljon, a gyors-
cirkáló (Rapidkreuzer, Scoutcruiser). A Pathfinder révén az angolok 
teremtették meg és az Egyesült Államok Chester meg Salem nevű ily 
típusú hajói révén javult fel hatalmasan. 

Nálunk az Admiral Spaun, Saida, Helgoland és Novara képviselik 
ezt a típust, amelynek életrevalóságát legjobban karakterizálják a már-
már szinte legendássá vált Emden akciói. 

3000—3500 tonna deplacementtal bíró könnyű tengerjáró hajók ezek 
s mint ahogy a Pathfinder, Patrol, Forward elnevezések, meg az egész 
típus gyűjtőneve, a „scout" is mutatják, hírszerző, őrjáró, meg felderítő 
szolgálatra vannak hivatva. Sebességük, mely kezdetben 25—26 tengeri 
mértföld (46—48 kilométer) volt óránként, idővel (mint például az Aret-
husa, Aurora, Galatea, Inconstant stb. angol hajóknál) 30 tengerimérföldre 
(55 kilométer óránként) nőt t . 

A föntebb említett szolgálatokon kívül fegyverzetük (8 — 10 darab 
10—15 cm kaliberű gyorstüzelő ágyú) a kereskedelmi háborúra meg a 
torpedórombolók elleni küzdelemre is kiválóan alkalmassá teszi őket. 

A németek korán felismerték ennek a típusnak nagy jelentőségét és 
az Emden, Dresden, Mainz, Kolberg, Köln, Augsburg, Breslau, Magdeburg, 
Strassburg, Stralsund, Rostock, Karlsruhe és Graudenz cirkálók csoport-
jában a tökéletesség magas fokára emelték. 

Hogy a jövő escadre-jaiban az őt megillető helyet elfoglalhassa, 
szükséges lesz, hogy sebességét, amely a mostani csatahajók sebességéhez 
(maximumban 22 csomó) alkalmazkodik, körülbelül 35—36 csomóra 
növeljék. 

A legnagyobb meglepetést azonban kétségtelenül a sötét vizek fekete 
mélyének rejtelmes, néma vándora, a tengeralattjáró okozta. 

Hosszú éveken át az volt róla a vélemény, hogy csak a parti véde-
kezés céljaira alkalmas. Megalkotói, a franciák is csak parti defenzív 
célokra szánták. Erre muta t a régebbi naszádok állandóan kis depla-
cementja is. Egyébként nem sokat tar tot tak róla, mint ahogy az oly 
jól bevált torpedólöveg harcértékét is erősen problematikusnak tar-
tották. 

Ugy látszik, a németeknek is ez volt róla a véleményük, mert alig 
néhány éve kultiválják csak ezt a típust. Igaz, hogy azóta a legveszedel-
mesebb offenzív fegyverré fejlesztették. Akcióradiusa (az a legnagyobb 
távolság, amelyre a legökonómikusabb sebesség mellett — ez nem egy-
úttal a maximális sebesség is 1 — a magával vihető szén-, benzin-, gazolin-
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vagy petróleumkészlettel el tud jutni) ma már 1300—1500 tengeri mértföld, 
ami igen tekintélyes távolság, ha meggondoljuk, hogy Triest—Gibraltár 
1681, Triest—Konstantinápoly 1175, Triest—Szaloniki 1073 tengeri mért-
földnyire vannak egymástól. 

Ezt a távolságot egyébként, amint a Földközi-tengeri akciók mutat-
ják, meglehetősen ki is használták. 

Egyetlen sebezhető pontja ennek a hajótípusnak aránylag kis sebes-
sége s bár a francia Gustave Zédé és Neréide a víz színén már 20 tengeri-
mérföldnyi (37 kilométer) sebességgel járnak (a víz alatt 12 csomó (22 
kilométer) a sebességük, mégis a jövő tengeralattjárójának sokkal nagyobb 
(körülbelül 3 5 / 3 o ) sebességgel kell majd rendelkeznie, hogy üldöző ellen-
feleit biztosan kijátszhassa. 

Ezek közül az ellenfelek közül — mint a háború eddigi idevágó 
tapasztalatai mutatják — legveszedelmesebbek a torpedónaszádrombolók 
(Torpedoboots-Zerstörer, Destroyer), amelyek ennek következtében a jövő 
flottájának egységtípusai között szintén igen előkelő helyet fognak elfog-
lalni. Nagy sebességük (egész 36—38 csomóig, illetőleg 66—70 kilométerig 
óránként) és manőverképességük szinte predesztinálják őket a hajsza és 
kutatás feladataira, amelyek mint speciális munkakör jutott osztály-
részükül. 

Minthogy azonban a tengeralattjárók deplacementja a tengeri bizton-
ság szempontjából a nagy akciórádiusra való tekintettel ma már körül-
belül 1000 tonna körül jár, a rombolók vízkiszorításának is további növe-
kedése várható (1200—1500 tonna deplacementig) kapcsolatban a nagyobb 
sebességgel, amely mindinkább fog növekedni a körülbelül 40 mérföldnyi 
határig. 

A technikai probléma nehézségei itt is ugyanolyan természetűek, 
mint a csatahajócirkálónál és a gyorscirkálónál. 

Először szerepeltek a tengeri háború folyamán a hydroplánok is s a 
tűzkeresztséget annál jobban állták ki, mert tulajdonképpen kettős fel-
adatot oldottak meg. A speciális szerkezetüknek megfelelő tengeri fel-
derítés munkáját és a szárazföldi hadsereg gépeiével közös másik fel-
adatot: megerősített tengerparti városok és katonai csomópontok bombá-
zását, a terror munkáját. 

Ez utóbbi feladat flották vagy hajóegységek ellen a nyílt tengereken 
a nagy magasságra való tekintettel (ahová a gépnek a messzehordó 
tengeri tüzérség elől kell menekülnie) kicsiny és azonkívül mozgó cél-
pontok ellenében a jövőben sem igen fog sikerrel kecsegtetni. 

Meg kell még emlékeznünk végezetül a tengeri aknákról is, amelyek 
e fegyver alattomos természetének megfelelően bizony nem egy esetben 
(lásd a Gautsch és egy csomó más nemzetségbeli gőzös esetét) kétélű 
fegyvernek bizonyultak, amely fölött — egy-egy erősebb vihar következ-
tében való elszabadulásuk esetén — maga az aknát lerakó állam is el-
veszti az uralmat, sőt igen sokszor maga is ki van téve alattomos táma-
dásainak. 
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Ezek a tapasztalatok talán a jövőben a kontaktus-aknákkal szemben 
inkább az elektromos gyújtású aknákat fogják előtérbe helyezni.1 

* * * 

Mint a föntebbiekben láttuk, a jövő tengeri háborújának technikai 
problémái a sebesség jegyében fognak állani. A minél nehezebb tüzérség 
jelszava, amely az angol „all big guns" jelmondatban nyert kifejezést s 
amely a dreadnought-aerát inszcenálta, elvesztette varázsát, mert a jelszó 
mindenütt reális valósággá vált s ez a körülmény az erőket ezen a téren 
meglehetősen kiegyenlítette, a hajótüzérség pedig az eddigi dimenziókon 
túl legalább is az eddigi tempóban már nem igen fejlődhetik. 

A sebesség az, ami még némi teret nyújt az annyira értékes taktikai 
előnyök megszerzésére. A sebesség lesz tehát a jövő jelszava. Sebességet, 
minél nagyobb sebességet, erőt, minél nagyobb erőt beleszorítani a tengeri 
leviathánoknak amúgy is gépekkel és csővezetékekkel keresztül-kasul tele-
tömött gyomrába, ott lenn mélyen a vízvonal alatt, ahol verejtékező, 
fantasztikusan megvilágított alvilági legények szabadítják kazánjaik tüzes 
poklából fel a természeti erők rettenetes hatalmát, az Embernek legjobb 
barátját, de egyben s a legszomorúbb, hogy embertársának kezében, leg-
ádázabb ellenségét-

1 A kontaktus-aknák, ha az úszó hajótest beléjük ütközik, az ütközés okozta rúgás 
következtében robbannak fel, az elektromos gyújtású akna pedig csak egy centráléból 
robbantható fel, ahol az összes aknák vezetékei összefutnak és pedig abban a pillanatban, 
amikor a hajó föléjük ér. A hajó útját a centrálé megfigyelő-tisztje a térképen követi. 
Az elektromos gyújtású akna tehát, ha el is szabadul, nem veszedelmes. 
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— 6 képpel. — 

Die Entwickelung der Leuchttürme. 

Nautae in tempestatibus terram timent — az öreg- Senecának ez a mon-
dása mutatja, hogy az emberiség, mióta a hajózás fennáll, kötelezve 

is van a tengert járóknak nehéz hivatásukban segítségére lenni. Odysseus 
10. ének 28—30. versében mondja Homeros, hogy az ithakaiak tüzet gyúj-
tottak, melynek következtében a haza várt Odysseus megismerte a hazai 
kikötőt s így hajójával befuthatot t abba. Az első állandó világító-tornyokat 
azonban Plinius említi természettörténetében, 77-ből; a tornyok Alexandriá-
ban, Ostiában, (a Tiberis torkolatánál) és Ravennában voltak. A Pharos 
szigetén levő torony, amely egyike volt a legelső világító-tornyoknak, adta 
a román nyelvben a világító-torony fogalmának nevét, mivel világító-torony 
latinul pharus, franciául phare, spanyolul és olaszul faro, portugálul pharol. 

Dacára, hogy Pharos-szigetén a torony már Krisztus születése előtt 
meg volt, sem Caesar sem Strabö nem említik, úgy, hogy azt következ-
tethetjük, hogy csak egy évszázaddal Krisztus születése után kezdték meg 
rendszeresen a partok világítását. Az alexandriai fénytorony — régi for-
májában, nyitott fatüzzel kupoláján rnég 1153-ban is használatban volt, 
mint azt egy arab írás említi. A római császárság megalakulásának idejéből 
több különböző európai világító-torony származik, így a Caligula által 
építtetett boulognei-torony, amely 1644-ben dült össze, s amelyet Nagy 
Károly jelző-toronynak használt, hogy parti flottáját a normann hajók ellen 
összegyűjtse. A Claudius által építtetett világító-torony Ostiaban nagyszerű 
mű volt. A corunai Herkules-torony szintén ily idős volt már. A megbíz-
hatatlan hagyományok szerint a phöniciaiak, a monda szerint maga Her-
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kules építette volna; 1797-ben átépítették s azóta ismét mint világító-
torony szolgál. 

A régi világító-tornyok tüzei majdnem mind kialudtak, mikor az „északi 
barbárok" a római világuralmat megdöntötték; csak a pharost kimélte 
meg az idők múlása. A középkorból a Melória-szigetén levő torony volt a 
legrégibbnek elismerve; a tornyot 1158-ban a pisaniak építették és helyezték 
üzembe, de 1304-ben fényét a magnalei (Livornó mellett) torony túl-
szárnyalta. A Hansa felvirágzásával az északi-tengeren is létesítettek 
világító-tornyokat; ezen világító tüzek közül a legrégibbek a Trawemündé-
ben és Falsterben levők. Az Elbe torkolata előtt Neuwerkben (Hamburgnál) 
már 1286-ban égettek világító tüzet, de e jeltüzet 1806-ban Stralsund 
hansaváros áthelyezte Hiddensoera. (Rügen szigetén.) A Falsterbe, Neuwerk 
s Trawemündében levő tornyok évszázadokon keresztül egészen mostanáig 
égtek, de a hiddensoei tűz a harminc éves háború alatt kialudt. Másfél 
évszázaddal ezelőtt Rügen szigetének északi részén ismét berendeztek egy 
világító-tornyot. 

A német tengerparton felemlített világító-tornyokhoz hasonlóan rég 
már a kulleni (Kullenberg) világitó-torony Svédország déli részén, a Sund 
bejáratánál. Helsingör és Helsingberg között, hol állítólag már a XlII-ik 
században jelző tüzek lettek volna gyújtva. Nincs pontosan megállapítva, 
hogy mikor helyezték a corduani világító-tornyot a Gironde torkolatánál 
üzembe. A monda szerint Nagy Károly adta volna a parancsot, hogy a 
széles torkolatú folyó közepén építessék egy kápolna, mely egyúttal 
világító-torony is legyen; biztosan csak az állapítható meg, hogy 1409-ben 
már működésben volt. Az öreg torony pótlására Luis de Foir egy újat 
építtetett s amelyet 1584-től 1611-ig építettek; építészeti remekmű s közel 
áll a régi torony helyéhez; még ma is mint világító-torony szolgál. 
A toronyban egy kápolnát is rendeztek be. Ugyanazon időben, mikor a 
német, francia, svéd és olasz partokon már sok világító-torony állott, az 
angol partokon csak alig néhány volt működésben. Igaz ugyan, hogy a 
nagyszámú öreg Martelló-tornyok, amelyek az angol partot védték ked-
vező fekvésüknél fogva, alkalomadtán tűzjelzéseket is adtak. Mint állandó 
világító tüzet csak 1323-ban említik először a Wight-sziget déli részén levő 
St. Catherines Huk-i kápolna világító tüzét. 

A régi, nehézkes és kényelmetlen világító-eszközök kezeléséhez nagy 
gondosság, fáradság és türelem kellett, hogy esőben, viharban, ködben és 
hófúvásokban a világító-eszközöket rendben tartsák. Nem szabad elfelej-
teni, hogy akkor félig vad halászok és tengeri rablók lakták nagyobbrészt 
a partvidéket s a régebbi időkben gyakran megtörtént, hogy az éjjel 
érkező hajókat hamis jelzések által oly helyzetbe hozták, hogy menthetet-
lenül sziklára vagy zátonyra futottak s a tengeri rablók zsákmányául 
estek. így tehát a hajók biztonsága érdekében a világító-tüzek felügyeletét 
biztos kezekbe kellett helyezni s ezek kétségtelenül az önzetlen beván-
doroltak és papok voltak. 

Az ókortól kezdve egészen nagyapáink idejéig nagyon egyszerű volt 
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a világító-tornyok berendezése: fa égett vas-kosarakban és ahol volt 
szurok, ott a fá t azzal áztatták. A kosarakat vagy a tornyok közepén 
állították fel, vagy erős rudakon a torony tetejéről ferdén akasztották ki. 
Óránként mindég új fadarabokat kellett a kosarakba tenni ; nagyon erős 
tűz szításához a hosszú téli éjszakákon igen sok fát használtak fel. Később 
szenet égettek nyilt tűzhelyeken, a tornyok lapos tetején s a füstöt 
kéményeken át vezették el. A szenet különben először a XVI-ik század 
közepétől kezdték használni és pedig úgy, hogy a vas-kosarakhoz hasonló 
edényekben égették, hogy erősebb és a viharoknak jobban ellentálló 
világító eszközt nyerjenek. A szél folytonos kellemetlenkedései arra vezették 
az embert, hogy a tüzet üveglámpásbar. égessék. A nyilt, szénnel szított 
tüzek szélcsendben természetesen rosszul égtek, viharban azonban annál 
gyorsabban. Még a fontos Cap Lizard-i világító-torony is szenet használt 
a XlX-ik század elején s Svédországban egynéhány torony még sokáig 
szenet használt világításra. A coreuani torony csak 1782-ig világított 
szénnel, mégpedig kétszázhuszonöt fontot használt el éjjelenként; akkor 
nyolcvan darab olajlámpát kapot t ; bár a fényszórót is alkalmazták már s 
minden fényszóró elé három lámpát tettek, mégsem adott olyan fényt, 
mint a régi, szénnel táplált tüzek. Nemsokára rá, 1791-ben a toronyt 
tükör-aparátussal szerelték fel, tizenkét parabola alakú reflektorral. A fényét, 
mint forgó tüzet rendezték be, úgy, hogy minden két percben erősebben, 
majd gyengébben villant fel. Kisebb, kikötői világító-tornyok már régebb 
idő óta használták az olajlámpákat s gyertyákat. A világítógáz, mint 
világító eszköz csak 1819 óta szerepel. 

Ugyanezen időben Augustin Fresnel rájött a világító fényének erősí-
tésére. A fémből készült fényszórók bármilyen gondosan is voltak csiszolva, 
nem adtak megfelelő fényt. Fresnel prismák összeállításával a világítótest 
előtt gyűjtötte össze a világítótest sugarait s azokat egy irányba terelte. 
Minden világító-torony ezt használja mostan, még pedig Fresnell-féle 
dioptriai és kaledioptriai szerkezet néven. Az első ilyen szerkezetet a 
Corduan-toronyban állították fel. Világító anyagnak a XlX-ik században 
többnyire a nyersolajat később petróleumot, újabban az elektromosságot 
használják fel. A legújabb világító-tornyok töbnyire ívlámpát, de gyakran 
petróleumot vagy gazolint, sőt disszugázt használnak többnyire oly helye-
ken, ahol elektromosság nem áll rendelkezésükre. 

A világító-tornyok nagy száma, mely különösen az egyes partvidékeken 
található, arra késztette a tengerészeti hatóságokat, hogy rendeletet adja-
nak ki, mely szerint az éjjeli könnyebb tájékozódás céljából, minden torony-
nak más és más a fénye, illetve különböző időközökben villan fel fényük. 
Ha az illető hajóvezető jól ismeri ezeket, úgy az eltévedés, zátonyra futás 
stb. ki van zárva. Ellenkező esetben egy ember tudatlansága folytán sok 
emberélet pusztulhat el vagy legalább is nagy károkat idézket elő. Példa 
erre a „St. Giorgio" olasz cirkáló zátonyrafutása, melyet az idézett elő, 
hogy a cirkálót vezető sorhajóhadnagy nem ismerte a Messinai szorosban 
levő világító tornyok jelzéseit. 
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Megkülönböztetünk állandó fényt, melynél a reflektor állandóan erő-
sen és megszakítás nélkül veti sugarait a tengerre, változó fény, amelynél 
a fény erőssége meghatározott időközökben gyengébb lesz, illetve a fehér 
fényt piros vagy zöld váltja fel; vannak ezekenkivül az úgynevezett vak-
tüzek, melyek csak hosszabb szünet után küldenek egy-egy fénysugarat 
és a villanó tüzek, melyek két másodpercnyi időközökben villannak fel. 
A felvillanások azonban történhetnek minden 5, 10, 20 mp-ben, vagy a 
csoportosan felvillanó fény, vagyis amely 2, 3, 4, 5 fénysugarat vet egy-
szerre, minden 5, 10. 30, 40 mp-ben. Lehet a két ismertetőjelt egyesíteni 
is, így az állandó fényt a felvillanó fénnyel; ezek bizonyos időközökben 
felvillannak, majd hosszabb ideig égnek. 

Lássuk, hány világító-torony mutatja a hajósoknak az utat az európai 
vizeken: a Keleti-tenger német, dán, svéd és orosz partjain 1800, a Beit, 

Sund, Kattegat és 
Skagerakban 1000, az 
Északi-tengeren 1700, 
a Jeges-tengeren 600, 
a csatornán, Anglia 
nyugati partjain és Ír-
országban 1400, az 
Atlanti-óceán egyéb 
európai részein 600, 
a Földközi-, a Fekete-
és az Azovi-tengerek-
ben 2000 a külön-
böző világító-tornyok 
száma, úgy, hogy ezen 
tengereken az eltéve-
dés úgyszólván lehe-
tetlen. 

A mi világító-tor-
nyainkról nem sokat 
szólhatunk. Fiúméban 

két fénytorony van működésben. Az államvasuti pályaudvar szélén a 
parton álló torony váltakozó forgó fényével igazítja útba a hajósokat, a 
Mária Terézia móló végén kisebbszerü állványon levő lámpa a kikötő be-
járatát jelzi. Olyan fontos szerepet úgy sem töltenek be, mint pl. a német 
Rotersand világító-torony, amely villamos erőre van berendezve s tizen-
hét tengeri mérföldre veti sugarai t ; a horizontot 158 fokos körzetben 
világítja be. A torony a Weser torkolatánál áll s fénye állandó fehér. A 
torony megépítése nagy nehézségekbe ütközött s igazi mesterműve a 
német vízépítészetnek. 

A világító-tornyok fejlődése folyamán látjuk, hogy a világítást szol-
gáló anyagok között mily sokáig szerepelt a fa. A szén, melynek hátrá-
nyait fentebb ismertettük, nem sokáig szerepelt a világító eszközök között. 

1. ábra . A „Rothersand" világítótorony a Weser fo lyó torkolatában, 
a Bremerhaven és Bréma kikötőjébe menő h a j ó k útjelzője. 
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Az olaj használata csak a XVIII. század végén kezdődött s aránylag hamar 
váltotta azt fel a petróleum, gáz és a villany. Jó része a világító-tornyok 
lámpáinak petróleumra vagy villanyra van berendezve. De az ú jabb 
világítótornyok, különösen a kikötői tornyok lámpái majdnem mind gázra 
lesznek berendezve. Oka ennek az, bogy a Gustav Dalén által feltalált 
disofux-gázzal működő öngyújtó szerkezet — vagy „sun-valve" s melyet 
magyar nyelven „nap szelepnek" nevezhetünk — amely a gyakorlatban 
minden tekintetben bevált, S az újabb, sőt a régebbi lornyok is ezzel 
lesznek mostan felszerelve. Ismerkedjünk meg tehát a sokféle világító-
lámpák közül ezzel az eggyel, a „sun valve"-el, azért, mivel ez a leg-
modernebb s mivel a két fiumei fénytorony is ezzel van felszerelve. 
A lámpa a fémek azon tulajdonságán alapszik, hogy azok a fénynél 
kitágulnak, sötétben, 
ködben, mikor a nap 
sugarai nem érik a 
fémet, összehúzódnak. 
Tehát Dalén egy erős 
üveghengert vett (3 
ábra), melynek alap-
ján fémrudakat erő-
sített meg, még pedig 
úgy, hogy a külső 
részén az üveghenger 
alapjának erős fém-
rudakat, ezeknek felső 
végükre egy köralakú 
lapot helyezett, amely-
nek alsórészére egy 
fekete hengert erősí-
tett, melynek alsó 
része egy rendkívül 
finom szögben vég-
ződik. E szög a sze-
lepen nyugszik. Ha napfény éri a fémhengereket, ezek erősen visszaverik azt 
a fekete hengerre, mely ennek folytán kitágul s a finom szög erősen elzárva 
tartja a szelepet. Borul azonban vagy este lesz s fém nem éri a hengereket, 
a henger lassan összehúzódik, a szög a szelepről felemelkedik amely egy 
rugó segítségével kinyílik (a 4-dik ábrán 8.-al jelölve) s a gáz egy csö-
vön (9) keresztül a lámpa csövébe (10) tódul. A fémrudak (2) — mint 
már említettük — az üveghenger alsó részén vannak megerősítve s felső 
végükön egy kerek lap van megrögzítve, amelynek alsó részére a fém-
henger van szerelve. A lap felső része azonkívül háromszázhatvan részre 
van osztva, amelyen egy kar van elhelyezve s amelynek beállításával 
elérhetjük azt, hogy a lámpa milyen világosság mellett kezdje el műkö-
dését. így a lámpa normális időjárás mellett állandóan egy bizonyos órá-

2. áb ra . Világító-torony az amer ika i tengeren (Four t een—foo t bank), 
h o m o k z á t o n y r a építve. 
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ban kezdi működését s hagyja azt abba . A fémhengereknek — melyek 
nehezebben tágulnak ki, mint a belső fekete henger — még az a szerepük 
is van, hogy túlságosan erős fénynél, mikor a belső henger rendkívül 
erősen tágul, az egész szerkezetet kissé felemelje (saját, de jóval mérsé-
keltebb kitágulása által) nehogy a belső henger végén lévő s a szelepet 
elzáró szög megsérüljön, a nagy nyomás (tágulás) folytán. 

Ha a szelep megnyílik, a gáz egy vasedénybe jut, honnan egy cső-
hálózat (12) segítségével az égőbe kerül, hol meggyúl. A vasedényen három 

3. ábra. Dalén-féle „Sun-Valve", 4- i b r » - A Dalén-féle Sun-Valve 
a modern világító-torony techn ika metszetben, 

legcsodásabb találmánya. 

csavar v a n : ha a képünkön 23-al jelzett csavart állítjuk be, úgy a fény 
2 mp-ként fog felvillanni; a 25-ös csavar beállítása esetén 45 mp-ként 
villan fel, a 20-as beállításakor pedig 9 mp-ként. Lehet a csavarokat 
kombináltan is beállítani s akkor a lámpa 3 mp-ig felvillan, 9 mp-ig sötét 
lesz, felvillan, majd 45 mp-ig lesz sötét. Ha a 23-as csavart jobbra for-
dítjuk, úgy percenként tíz kettős fény villan fel. 

Ezen lámpákat a stockholmi Gao Accumulator társaság hozza for-
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galomba „Aga" sun-valve név alatt. Először a svéd kormány szerelte fe! 
a Balti-tenger világító-tornyait ezzel a készülékkel. Most már nagyon el 
van terjedve. Így a délamerikai Maghellan utat is ezek világítják meg s 
csak minden hat hónapban lesznek felülvizsgálva. 

Ha az ember elhagyja Velencét s Trieszt-felé utazik az Osztrák Lloyd 
éjjel induló hajójával, úgy a sötétségben szabályosan piros és zöld fény 
állandó sorát látja a tengeren. Ezek között halad hajónk tova. Világító 
bóják ezek, amelyek az est beálltával felgyúlnak s mutatják az utat a 
hajósoknak. Ismerkedjünk meg a világító bóják legmodernebbével, a „Willson 
Automatic Floating Ligt"-el. A bója, melynek működése teljesen automa-
tikus, e saját maga által előállított acetilén-gázt használja a világításra s 
a gáz tisztátalanságait egy speciális 
tisztító távolítja el. A bója generá-
tora (tartója) 1300—1500 font car-
bidot fogad be, melyből a gázt ala-
csony nyomás alatt fejleszti. Lámpája 
a már említett Freonel-féle lencsékkel 
van felszerelve. Egy ideig sűrített 
olajgázt is használtak, de az acetilén 
alkalmasabbnak bizonyult, annál is 
inkább, mivel kétszer erősebb a 
fénye, mint az olaj-gázé. Ezen bóják 
legerősebbje 1000 gyertyafényt ad. 
Nézzük a lámpa berendezését. Áll 
egy acél gáztaitályból (mell. kép. 1. 
sz.) amelyet egy acél vastartály, (2) 
a bója tar t fenn s amelynek felüle-
tére (felsőrészére) egy állvány (3) van 
szerelve, tetején a lámpával (4). A 
bója egyensúlyát a generátor talpára 
szerelt biztosító súly (6) biztosítja. A 
tartály fenekéhez közel egy választó-
fal (7) (diaphragma) van, közepén a 
kúpalakú szeleppel (1), mely a gáz-
tartályon áthúzódó acélpálcára van 5. ábra. Dalén féle gázakkumulator. 

erősítve. Az acélpálca felső részén 

egy hatszögletes anyacsavar (11) van, míg magának a pálcának egy 
kulcslyuk alakú bevágása van. Mikor az anyacsavar fordul, hogy be-
zárja vagy kinyissa a szelepet, az acél pálca mozdulatlan marad, mivel 
mozogni csak két irányban, még pedig fel vagy le tud. Az anyacsavar 
nem tud nagyon elfordulni, mivel egy szögecske (12) útját állja. A gáz-
nak az anyacsavaron keresztül való kiszivárgását egy fémkupak (14) aka-
dályozza meg, mely a tartály felső részébe van csavarva. Az acélpálca a 
generátorba való elhelyezése folytán meg van védve (13) s egy zárólapon 
át (24) működik. A diaphragma közepére egy kis rostély van erősítve (23), 
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mely körülveszi a szelepet (8) s amely megakadályozza a kis karbid-
daraboknak a nagy roston (16) át való vízbeesését. A nagy acélrost, 
mely felett a carbid van a generátor belsejében, a diaphragma felett van 
elhelyezve. A kis rostély (23) szintén úgy működik, mint a szelep, meg 
egy tartó által (15) meg van védve. 

A calcium-carbid vagy 4—8 hüvelyk nagyságú lesz a generátor tar-
_ tójába betéve s mikor a bója el lesz 

helyezve a vizén, a szelep (8) nyitva 
van és kupakja (14) lecsavarodik. Az 
egyensúlyt biztosító súly (6) közepén 
egy nyílás van, amelyen a víz be-
hatol s keresztülmenve a nyitott 
szelepen, érintkezésbe jut a rostély 
felett levő karbidtal. Gáz fejlődik, 
mely a carbidon keresztül a tisztító-
kamrába jut (5), hol e tisztátalan 
anyagok eltávolíttatnak. A gáz innen 
egy kis nyíláson (17) át, majd egy 
hosszabb csövön keresztül a lámpába 
jut, amelyei egy kis hajlított cső (19) 
segítségével van összekötve. A talál-
mány szabadalmazva lett, kikötők, 
csatornák, folyók és partok világí-
tására. 

A hajók útja, lelkiismeretes veze-
tés mellett ma már biztos. De a 
háború után sokáig bizonytalan lesz 
az. Olyasmi fogja azt gátolni, melyen 
nem segítenek a tapasztalt hajóveze-
tők, világító eszközök, legfeljebb az 
állandó és fegyelmes kutatás fogja 
némileg ellensúlyozni az elszabadult 
aknák veszedelmét. 

6. ábra. Willson-féle önműködő világító uszó (metazetben). A világító-tomyok és egyéb Útba-
igazító fények most persze a hadi 

szinteret képező tengereken kialudtak s ki tudja, mikor fognak megint a 
béke áldásos korszakában a kereskedelem és a közlekedés szolgálatába 
állani! 

6. ábra. Willson-féle önműködő világító uszó (metszetben). 



ROMANIA TENGERI ÉS DUNAI HADEREJE. 
I. ROMÁNIA TENGERI HADEREJE. 

Irta KUMP JÓZSEF. 

Die Kriegsflotte Roumániens. 

Románia tengeri védelme nemcsak a román tengerpartot Szulinától— 
Balcsikig, hanem a Dunának legalsó szakaszát is, Brailától egészen 

Szulináig magában foglalja. A Duna ezen szakaszának hajózási és víz-
rajzi viszonyai meglehetősen közel állanak a szomszédos tengerpart 
hasonló viszonyaihoz, úgy, hogy a Fekete-tengeren érdekelt tengeri hatal-
maknak (és itt elsősorban Oroszországra kell gondolnunk) esetleg itt 
operáló hajói egész Brailáig jöhetnek fel (a Duna mélységviszonyai itt 
ezt megengedik). Romániának tehát Fekete-tengeri kikötői és dunai hajó-
zásának védelméről párhuzamosan kell gondoskodnia. 

Hogy ez mily eszközökkel volna lehetséges, illetőleg hogy a 80-as 
évek óta úgyszólván semmit sem fejlődött román haditengerészetet milyen 
egységekkel kellene kiegészíteni, arra nézve meglehetősen reális képet 
nyújt Mihutzu román sorhajókapitánynak a „Románia Militara" című 
román katonai szakfolyóiratban megjelent és a körülményeket gondosan 
mérlegelő, a viszonyokkal minden tekintetben számoló, bár a mostani 
háború eddigi tanulságai alapján kiegészítendő tanulmánya. 

Eszerint Románia tengeri védelmét a kétféle célnak (a föntebbemlített 
tengeri és folyami védelemnek) egyaránt megfelelő egységes tengeri erőre 
(a kettős célt szolgáló két külön flottát Románia pénzviszonyai nem 
bírnák el) kell bízni, amelynek, hogy a Fekete-tenger tengeri hatalmaival 
szemben érdemlegesen is helyt tudjon állani, mindenekelőtt egy megfelelő 
csatahajó-típussal kellene rendelkeznie. 

Minthogy Románia tengerpartja a második Balkán-háborúban meg-
szerzett Dobrudzsa-szakasszal együtt sem valami nagy kiterjedésű, a leg-
megfelelőbb típus egy, a kis akciradius következtében kisebb deplacement-



3 7 6 KUMP J Ó Z S E F 

nal1 rendelkező, de azért a mostani háború tanulságainak megfelelően 
nagy sebességű hajó volna, amelynek méretei közül a mélyjárat az, 
amely a leggondosabb mérlegelést igényli. 

Ha meggondoljuk, hogy Románia Fekete-tengeri kikötői általában 
nem nagyon mélyek (Constanza kikötője 8 méter mély) de viszont a 
Duna említett szakaszának legtöbb kikötőjében sem mélyebb a víz, mint 
átlagban 6'5 méter (Szulinánál 7'2 méter), akkor 6'5 méter mélyjárat lesz 
az a határ, amely mellett a tengeren is helytálló, meg a dunai védel-
met is ellátó hajótípust fogunk kapni. 

Mihutzu a mintatípust a Sverige2 nevű svéd partvédő csatahajóban 
látja, amelynek méretei egyébként a Dunán is megkívánt manőver-
képesség szempontjából is megfelelnek. (119 méter a hossza, míg a hajóz-
ható csatorna szélessége Szulinánál 136 méter.) 

Megfelelő páncélozás mellett mint fegyerzetet 28 centiméteres ágyúkat 
ajánlj (30'5 cm-esek a kis deplacement mellett nagyon nehezek volná-
nak), mint amelyek a partvédelmet, amely az új típusnak tulajdonképpen 
hivatása volna, tekintettel arra, hogy hatásuk nem sokkal marad a 30'5 
centimétereseké mögött, kellő energiával el tudná látni, annál inkább, 
mert a tengeralattjáró háború tanulságainak megfelelően az eddiginél is 
erősebb torpedótípussal szerelnék fel. 

A flottafejlesztési programm 4 ilyen egységet ölel fel, amelyek egy 
divízióban egyesítve alkotnák a f lotta magvát. 

A flottafejlesztési tervezetnek ez a része még megvalósításra vár. 
Köréjük csoportosulna a cirkálóhajóraj, amelynek a magja, az Elisaveta 

nevű 1888-ban épült és 1905-ben átépített 1330 tonnás kis cirkáló, amely 
4 darab 12 cm-es és 4 darab 7"5 cm-es ágyúval, 4 golyószóróval és 4 
torpedóvető csővel van felszerelve. Sebessége csak 18 csomó s azért 
modern igényeknek már nem igen felel meg. 

Ellenben tervbe van véve 6 darab mintegy 3500 tonnás cirkáló 
építése, amelyekről közelebbi adatok ugyan még nem kerültek nyilvános-
ságra, de amelyek nyilván ugyanazokat a feladatokat vannak hivatva 
teljesíteni, mint a par excellence tengeri hatalmak scoutjai. 

Ezenkívül Románia még szükségét érzi egy torpedóromboló-hajórajnak, 
amelynek akcióradiusa messze ki a Fekete-tengerre kellene, hogy terjedjen 
(3000—4000 tengeri mértföld) és minthogy tulajdonképpeni feladata offenzív 
célok nélkül csakis a földerítő- illetőleg avizoszolgálat volna, megfelelő 
sebességgel is kellene, hogy rendelkezzék. 

A flottafejlesztési programmnak ez a része már a megvalósulás 
stádiumába jutott. 

Ennek a romboló-hajórajnak típushajója — egy olyan torpedoscout-
féle — három más testvérével együt t (egyelőre A, B, C, D-nek hívják 
őket) a Pattison-műveknél, Nápolyban már épül és circa 1450 tonna 

1 cca 6000—7000 tonna. 
3 Svédország svéd neve. 
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deplacement mellett 3 méter mélyjárattal bír, 3 darab 12 cm-es és 7 darab 
7'6 cm-es ágyúval, továbbá 3 torpedóvető csővel van felszerelve. Turbinái, 
amelyeket a Franco Tosi cég készít Legnanoban, 40.000 lóerő mellett a 
nyugodt tengeren 35, viharos tengeren 30 csomó sebességgel fogják 
tovaröpíteni. 

Ettől a típustól oly kitűnő eredményeket várnak — mégpedig joggal — 
hogy belőle további 8 darab építése (1500 tonna deplacement-nal) van 
tervbevéve. 

Mint látjuk, a román flotta — többé-kevésbbé a megvalósulás stádi-
umában ugyan — de valójában még csak a jövőben van. 

Ami ezidőszerint rendelkezésre áll, az az Elisaveta kis cirkálón kívül 
mindössze egy csomó (13 darab) régi, nagyobbára a 80-as évekből való 
32—57 tonnás torpedónaszád (Vedea, Argosul, Smeul, Sborul, Naluca, 
Major Sontu, Major Giurasku, Major Ene, Major Gr, Ivari, Cap. M. Romano, 
Cap. V. Maracineanu, Cap. Lascar Bogdán és Locot CalinescuJ, 5 darab 
85—110 tonnás ágyúnaszád (Griviia, Bistrita, Siretul, Oltul és Fulgerul) és 
egy csomó különleges célokat (rendőri, iskolai stb.) szolgáló jármű, amelyek 
együttvéve az utóbbi évtizedek felcsigázott tengerészeti igényeinek tekin-
tetbevételével nem sokat nyomnak a latban. 

De érdemes volt egy pillantást a jövőre is vetni, mert az ismertetett 
flottaprogramm megvalósítása — éppen nem nagy terjedelménél fogva — 
a l ig egy-két évi munka kérdése és akkor a román flotta az Alduna kör-
nyékén az eddigi vagy pedig az újabb kombináció szerint az ismeretes 
Dobrudzsa-szakasszal meggyarapodott Románia hosszabb tengerpartja 
mellett centrálisabb fekvésű Mangaha hadikikötővel és flottabázissal — 
mindazon a Fekete-tenger partjain érdekelt hatalmak szempontjából, 
amelyek valamely gazdasági, illetőleg politikai akció tervével foglalkoz-
nak, az erők és hatalmi viszonyok mérlegelésénél, komolyan számba-
veendő tényező lesz. 

II. ROMÁNIA DUNAI FLOTILLÁJA. 

Die Donau Flotille Roumániens. 

A Duna völgye, a középkor e nagy 
hadi és kereskedelmi útja ismét Nyu-
gat és Kelet összekötő kapcsává és a 
nagy közgazdasági perspektívák fő-
életerévé vált. Természetes tehát, hogy 
ennek a főütőérnek szabadságára fél-
tékeny gonddal fognak ügyelni az ér-
dekelt nemzetek, köztük elsősorban mi 
is, akiknek biztosítja a kijárást a Fe-
kete-tengerre és annak parti kikötőibe. 
S minthogy Szerbia eddig a berlini 
kongresszus határozmányai szerint nem 
tarthatott haderőt a Dunán, ezentúl 

pedig még kevesebbé lesz abban a 
helyzetben, hogy tarthasson, csak Ro-
mánia az, mely ebből a szempontból 
számbajöhet. 

Vessünk tehát egy pillantást a Ro-
mánia részéről számbajöhető dunai 
erőre annál inkább, mert Románia 
sorsdöntő óráinak eljövetelét minden 
valószínűség szerint dunai monitorainak 
ágyúdöreje fogja kísérni. Es annál 
inkább, mert ha kevés egységből áll 
is ez a dunai erő, de annál tekintélye-
sebb erőt képvisel. 
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Románia minden jel szerint moni-
torainak harci értékét és szerepét sze-
rencsésebben értékelte, mint mi. Az 
1907—08. években épült négy dunai 
monitorja —Lascar Catargiu, Ivan C. Bra-
tianu, Alex. Lahovari és Mih. Kogalnice-
anu — egyenkint 680 tonna deplace-
ment mellett 3 darab tornyokban el-
helyezett 12 centiméteres gyorstüzelő, 
messzehordó (partraszállott csapatok 
fedezésére) ágyúval és 3 darab ugyan-
csak tornyokban elhelyezett 12 centi-
méteres haubbiccal (várak, városok és 
erődített helyek bombázására), azután 
4 darab 4'7 centiméteres gyorstüzelő 
ágyúval és két gépfegyverrel van fel-
szerelve. Védelmüket 80 milliméteres 
öv — 75 milliméteres torony — és 
50 milliméteres fedélzeti páncél látja el. 
Emellett 13 tengeri mérföldett (közép-
érték felfelé és lefelé járatból) tesznek 
meg óránkint. Ezt a sebességet dugaty-
tyús gőzgépektől kapják, amelyek 1800 
indikált lóerőt fejtenek ki. 

Csupa olyan szám, amelyet a dunai 
háború eddigi menete — a mi tapasz-
talatainkon keresztül — teljes mérték-
ben igazolt. 

Igaz ugyan, hogy a Dunának nagyobb 
szélessége és mélysége — a román 
dunai monitorok mélyjárata 1'6 méter 
a mieink 1'3 illetőleg 1*2 méterjével 
szemben — már eleve nagyobb mére-
teket ezáltal nagyobb deplacement-t, 
de ezzel együtt erősebb offenzív (tüzér-
ség) és defenzív (páncél) fegyverzetet 
engedett meg, de a román hajószer-
kesztőké az érdem, hogy ezeket a ked-
vező vízrajzi viszonyokat a nemzeti 
védelem szempontjából kellően föl-
ismerték és a dunai védelem céljaira a 
legcélszerűbben kitudták használni. 

Ez a dunai védelem a Dunának Turn-

Szeverin és Braila közötti szakaszát 
öleli fel (a braila-szulinai szakasz, mint-
hogy tengerjáró hajóknak is hozzá-
férhető, a tengeri védelem körébe tar-
tozik) és egy dél felé irányuló offen-
zíva esetén (csapatok átkelésének fede-
zése, transzportok escortja stb.) ép oly 
nagy fontossága van, mint egy délről 
vagy a Dobrudzsa felől (orosz part-
raszállás esetén) jövő támadás esetére. 

Bár a Dunának itt meglehetős mély-
sége következtében Románia tengeri 
flottájának nem egy kisebb egysége 
feljöhet a Duna említett szakaszára s 
így alkalomadtán egy-egy akció keresz-
tülvitelénél számításba veendő, mégis 
a tulajdonképeni dunai flotilla keretébe 
a föntebbi, mint láttuk meglehetősen 
erős monitorokon s egynéhány rendőri 
és más szolgálatokat végző ágyúnaszá-
don kívül még csak az A, B, C, D, 
és E jegyű 1904-ben épült, tehát arány-
lag modern járőrnaszádok tartoznak, 
amelyek 9'3 méter hossz, 1'8 méter 
szélesség és 0'68 méter mélyjárat mel-
lett (ez utóbbi a célnak — felderítés 
stb. — megfelelően, amely igen gyak-
ran közvetlen a part mellé parancsolja 
a járművet, van ilyen csekélyre meg-
választva) mindössze 3"5 tonna vizet 
szorítanak ki és egy gépfegyverrel 
vannak felszerelve. Tíz lóerős petró-
leummotorjaik hét mérföld sebességgel 
hajtják őket előre. 

Ez a flotilla, mely egy tervezet — 
minden jel szerint a háború miatt — 
halasztást szenvedett, még 12 moni-
torral és 12 járőrnaszáddal volna kie-
gészítendő, van hivatva arra, hogy Ro-
mánia érdekeit, legyenek azok kato-
naiak illetve politikaiak vagy gazda-
ságiak, amennyiben a Duna vonalával 
függnek össze, megvédje. 
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III. ROMÁNIA DUNAI FLOTILLÁJÁNAK SZIKRATÁVÍRÓI. 

Irta: Dr. KELLER OSZKÁR. 

Die funkentelegraphische Einrichtung der roumánischen Donau-Flotille. 

A most folyó balkáni mérkőzésben 
naponként olvashatunk Romániáról is, 
amely állam eddig még megtartotta 
fegyveres semlegességét s hihető, hogy 
ezt a jövőben sem fogja a mi kárunkra 
megváltoztatni. Romániának szárazföldi 
hadseregén kívül tekintélyes hadereje 
van a Dunán is, amelynek hajóegységei 
folyami ágyúnaszádokból, vagy moni-
torokból (1 .1 . ábrát.) és torpedónaszá-
dokból (1. 2. ábrát.) állanak. Ezeknek 
állandóan összeköttetésben kell marad-

niok részint egymással, részint fon-
tosabb kikötőkkel. Ezt a zavartalan és 
folytonos összeköttetést biztosítja szá-
mukra a szikratávíró, mellyel újabban 
ezek a kisebb hadihajóegységek is már 
mind fel vannak szerelve. Az olasz-tö-
rök háború idejében említést tettek a 
napilapok olyan szikratávíró jelentések-
ről, amelyeket Tripoliszban a konstan-
tinápolyi szikratávíró állomástól leadot-
taknak gondoltak. Ezek a titkos szö-
vegű szikratáviratok eredetüket és cél-

jukat illetőleg, akkor Tripoliszban igen 
sokféle találgatásra és kombinációra 
szolgáltattak alkalmat. A felfogott szik-
ratávírói jelekből ugyanis egészen pon-
tosan és határozottan nem lehetett 
megállapítani a küldőállomást, csak 
annyit sejtettek, hogy ezek a szikratáv-
iratok rendes körülmények között nem 
eredhettek a konstantinápolyi szikra-
távíró-állomástól. Később tudódott csak 
ki, hogy a kérdéses szikratáviratok a 
romániai Dunai fotilla hajóiról szár-

maztak, amelyben ezen időben végzett 
Dr. E. F. Huth berlini szikratávírógyár-
tulajdonos igen érdekes kísérleteket s 
ezeknek eredményeképen végül fel is 
szerelte azokat a gyárától forgalmazott 
szikratávirókészülékekkel. 

A Dunai apróbb hajóegységek szik-
ratávíró állomásainak felállítását sok 
tekintetben megnehezítette az a körül-
mény, hogy az eleiekromos hullámok 
leadására, illetőleg azok felfogására 
szolgáló antennák (1. 1. 2. ábrán a.) 

1. áb ra . Vízszintes v a g y h a j ó antennával (a) felszerelt dunai román monitor. 



380 D R . KELLER O S Z K Á R : ROMÁNIA DUNAI FLOTILLÁJÁNAK SZIKRATÁVÍRÓI . 

kifeszítésére szo'gáló árbocok nem le-
hetnek elég magasak, ami viszont a 
hatástávolság hátrányára írandó. Ezen-
kívül a hajók kis terjedelme miatt az 
egyes szikratávíró állomások felszere-
lésére csak igen kis hely állott rendel-
kezésre, ami mellett azonban a román 
hadvezetőség az összes szikratávíró ha-
jóállomásoktól minden körülmények 
között a legfontosabb és a legmegbíz-
hatóbb működést és nagy hatástávol-
ságot követelt. így a nagyobb méretű 
monitoroknak zavartalan állandó össze-
köttetésben kell maradni Sulinával és 
Turn-Severinnel, bár e két hely között 
légvonalban kb. 100 kim. a távolság. 

De e két fontos romániai kikötő közötti 
állandó öszeköttetést megnehezítik a 
folytonosan változó terepviszonyok is, 
amennyiben ilyen távolságban sík, er-
dőtlen vidékek, emelkedettebb, erdős 
dombos, vagy hegyes partokkal válta-
koznak, ami már mind befolyásolhatja 
az ilyen kis hajókon a rendelkezésre 
álló kis energiát is, amellyel az ilyen 
szikratávíró adóállomások dolgoznak, 
amivel ismét csak kis hatástávolság 
érhető el. A kísérletezéskor igen be-

hatóan tanulmányozták azt is, hogy a 
hajók nagy tömegű vas alkotórészei, 
mint fegyverzetek és a hajók útjába 
eső ugyancsak nagy tömegű vashídak, 
nem befolyásolják-e károsan a szikra-
távírók sikeres működését. Evégből 
kísérletképen a szikratávíró jelzéseket 
felfogó egyik monitor egészen a vas-
híd mögé, majd pedig alája állott s 
ugyancsak ilyen helyzetben adott szikra-
távírói jeleket is és úgy a jelek fel-
fogása, mint azoknak leadása egészen 
pontosan, tisztán s minden zavar nél-
kül volt eszközölhető. így tehát a közel-
ben levő nagy tömegű vashídnak sem-
miféle zavaró hatását nem tapasztalták. 

A kísérletek alkalmával nemcsak a 
főállomások, hanem a mellékszikratáv-
íróhivatalok is tisztán felfogták a 
dunai hajók meghatározott jelzéseit. A 
kísérletek tehát teljes sikerrel végződ-
tek és az egyes hadihajóállomások a 
kívánt hatástávolság kétszeresét érték 
el s így a feketetengeri és a konstan-
tinápolyi szikratávíró-állomásokkal is 
állandó és zavartalan összeköttetésben 
állanak, aminek hadászati szentpontból 
különösen nagy jelentősége lehet. 

2. ábra . Dunai r o m á n to rpedónaszádok függélyes an tennákkal (a). 
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BULGÁRIA HADITENGERÉSZETE. 

Irta SCHWANDA GUSZTÁV. 

Die Kriegsmarine Bulgariens. 

Most, midőn Bulgária a békés sem-
legességről a fegyveresség terére lépett, 
talán olvasóinkat is érdekelni fogja 
megtudni, hogy a kis és szinte elzárt 
Bulgáriának is van haditengerészete, 
amelyet az ország, amit sokszorosan 
személyesen is volt alkalmam tapasz-
talni, nagy szeretettel ápol és lehető-
sége szerint istápol. 

Bulgária haditengerészete, — az 
országnak kétféle és egészen külöm-
böző vizihatárának megfelelőleg, — két 
csoportból áll. Az egyik a Fekete-ten-
geren működik Burgas és Várna kikö-
tőket alapul használva, — a második 
csoport az országnak dunamenti hatá-
rán működik, ahol Rustcsuk, illetőleg 
a város felső részénél a Dunába nyiló 
Lom-torkolata s az ott elhelyezett 
javítóműhelye képezi alapját. 

Az elmúlt években lezajlott Balkán-
háborúban, amelyben Bulgária szövet-
ségeseinek oldalán oly kiváló módon 
szerepelt s amelynek végével a szövet-
séges Szerbia ellene fordul, — némileg 
megtépázta az ország kis flottá-
ját úgy, hogy állaga — részben az 
az önkéntes elsülyesztések által is — 
lényegesen szenvedett. Hogy az akkor 
keletkezett hiányok mennyire lettek 
azóta helyreállítva, pontosan nem is-
meretes. így tehát arra vagyunk utalva, 
hogy a bulgár flotta állományát saját 
évkönyvünk alapján ismertessük. 

1 monitornak, — 4 drb. egyenként 
400 tonnás torpedórombolónak — 12 
drb. egyenként 200 tonnás torpedó-
naszádnak és 1 raktárhajónak építése 
már 1913-ban el volt határozva. De 

1 1 tengeri mértföld 1853 méter. 

hogy ezekből eddig mi készült el, az 
nem ismeretes. 

A bulgár haditengerészetnek legna-
gyobb hajója a 17 év előtt épült 
Nadjezda, két hajócsavarral működő 
torpedó-földerítője, amely 67 m hosz-
szú, 8'3 m széles és 3'1 m gázolása 
mellett 898 tonna vízkiszorítással (Dep-
lacement) bír, tehát hajóteste körülbeiül 
olyan, mint az Ungaro-Croatának „Pan-
nónia" gőzöse, de erősebb gépezettel, 
amennyiben 2600 jelzett lóerőt fejt 
ki, amely a Nadjezdának óránként 17 
tengeri mértföld sebességet kölcsönöz, 
szénkamráinak befogadóképessége 1224 
tengeri mértföld működési kört biz-
tosít. Ez a topedófölderítő föl van sze-
relve 2 drb. 10 cm, — 2 drb. 6'5 cm 
és 2 drb. 4.7 centiméteres ágyúval és 
2 drb. torpedóvetőcsővel. 

Az Aldunán megforduló utasok előtt 
bizonyára nem ismeretlen az Alexander 
1. nevű kerekes yacht, amely 56 m 
hosszú, 10 m széles és 1*5 m gázolás 
mellett 800 tonna vízkiszorítással bír, 
a 700 j. lóerőt kifejtő gép 11 tengeri 
mértföld1 óránkénti sebességgel továb-
bítja ezt az immár 32 éves hajót, amely 
4 drb. 7'5 cm és 4 drb 4'7 cm-es ágyú-
val van felszerelve. 

Van azonkívül még egy yacht az 
uralkodó rendelkezésére, a 650 tonnás 
Krum, amely 3 drb. 7'5 cm és 4 drb. 
4'7 cm-es ágyúval van felszerelve. 

A fölfegyverezett gőzösökből felem-
lítendő a 400 tonnás As/en, amelynek 
4 drb. 4"7 cm-es ágyúja van, és a 600 
tonnás Simeon Velikij, amely 2 drb. 
7'5 cm és 2 drb. 4'7 cm-es ágyúval bír. 
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A torpedónaszádokból felemlítjük az 
1907-ből való és egyenként 38 m hosz-
szú, 4 m széles és 2'7 m gázolással 
bíró állítólag 100 tonnás Chrabrí, Bistri, 
Summi, Letjasci Strogi és Smeli nevűeket, 
amelyek 2000 j. lóerejü gépeikkel 28 
tengeri mértföld óránkénti sebességgel 
járnak, 1000 tengeri mértföld műkö-
dési körrel bírnak és föl vannak sze-
relve 3 drb torpedóvetőcsővel. Legény-
sége : 23 ember. 

A haditengerészethez tartozik ezen-

kívül egy csoport gőznaszád, nemkülöm-
ben a Botew és Leusky nevű torpedó-
csónak s végre az egyenként 400 ton-
nás Jantra és Lom vitorlás szállítóhajó. 

Ezek után kíváncsiak lehetünk, hogy 
miután Bulgária csatlakozott a köz-
ponti hatalmokhoz s máris velünk és 
német szövetségeseinkkel együtt gázolt 
végig Szerbián, fogja-e és miképen 
fogja kihasználni ezt az igen kis flottát, 
amely békés időben egyik nemzeti büsz-
keségük volt. 

GÖRÖGORSZÁG FELKÉSZÜLTSÉGE A TENGEREN. 

Irta KUMP JÓZSEF. 

Die griechische Kriegsflotte. 

Görögország flottapolitikáját min-
denha a territoriális vizeken vele 
rivális Törökország tengeri fegyverke-
zése irányította és az utóbbi elmaradt 
jellegének megfelelően sokáig nagyon 
szerény keretek között mozgott . Csak 
a Balkán-háborúban területileg is meg-
nagyobbodott ország teljes erővel fel-
támadt nemzeti önérzete ambicionálta, 
hogy a megnövekedett Görögország 
távolabbi vágyai és ambíciói egy erős 
flottában is kifejezést nyerjenek. Egy-
másután láttak napvilágot a legkülöm-
bözőbb flottaprogrammok. így E. F. 
Kerr angol ellentengernagy, a Venizelosz 
első bukása után demisszionált angol 
tengerészeti bizottság e lnöke is dolgo-
zott ki egy flottafejlesztési tervezetet, 
amelynek Anglia Földközi-tengeri mo-
nopólisztikus politikájának megfelelően 
az volt az alapelve, hogy a jövő görög 
flottájának akciói minden valószínűség 
szerint a honi vizeken fognak lejátszódni 
és ennek megfelelően egy elsősorban 
defenzív — partvédő — jellegű, leg-
főképen kissebb egységekből , azután 
torpedónaszádrombolókból és tenger-

alattjárókból álló flotta kiépítését, java-
solta. (Ez az irányzat körülbelül 20 
éve nálunk is kísértett és a Sterneck 
tengernagy „Küstenverteidiger"-jeiben 
— Monarch, Wien, Budapest — nyert 
kifejezést.) 

A görög tengerész-tisztikar azonban 
nem honorálta az elaborátum javasla-
tait és arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy dreadnought-okra illetőleg na-
gyobb deplacementtal bíró hajókra már 
csak a flotta többi részének esetleges 
működésére való morális effektusuk 
miatt is szükség van és a flottát 
tényleg ebben az irányban is kezdték 
kiépíteni, annál inkább, mert a török 
birodalom tengeri erejével fennálló és 
féltékenyen őrzött egyensúly török dre-
adnoughtok tervezése révén máris 
veszedelemben forgott. 

így született meg az 1914-ben vízre-
bocsátott Wasilefs Georgios nevű 19'500 
tonnás, 23 csomó sebességgel bíró és 
igen erős tüzérséggel (8 darab 35'6 
cm-es ágyúval, mint nehéz és 12 drb 
15 cm-es ágyúval, mint középtüzérség-
gel) felszerelt dreadnought és az épü-
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lőfélben levő „N" hiperd.readnou.ght, 
amelyet méretei (24.000 tonna depla-
cement) sebessége (22 tengeri mérföld) 
és tüzérsége (10 drb. 34 cm-es ágyú 
mint nehéz és 22 drb. 13*8 cm-es, mint 
köztűzérség) a dreadnoughtéra méltó 
alkotásává avatnak s amelynek gerin-
cét Nantes-ban a Saint-Nazaire hajó-
gyárban Romanos Görög követ jelen-
létében 1914 évi június hó 12.-én rak-
ták le. 

Időközben, hogy a Törökországtól 
beállított Sultan Osman és Recshadieh1 

révén megbillent hatalmi egyensúlyt 
helyreállítsák, a flottának gyorsabb 
menetű kiegészítése vált szükségessé 
és e célból a görög tengerészeti kor-
mány többi között az Egyesült Álla-
mokhoz is fordult, amelynek tengeré-
szeti államtitkára, Daniels hajlandónak 
is mutatkozott két régebbi egységnek 
az Idaho és Missisippi nevű csataha-
jóknak átengedésére, amihez termé-
szetesen előbb még a kongresszus jóvá-
hagyását is meg kellett nyerni. Bár 
a kongresszus eleinte húzódott az ügy-
től, az egyezség utóbb darabonkénti 
11,726.000 dollárban mégis létrejött 
és ezidőszerint az említett hajók Kil-
kis é s Lemnos néven már Görögország 
flottalistáján szerepelnek. 1905 ben 
épült 14*500 tonna deplacementtal bíró 
két testvérhajó ez, mindegyik 4 drb 
30'5 cm-es és 8 drb. 20 cm-es ágyú-
val felszerelve s így ha a megbillent 
egyensúlynak tervezett helyreállítása 
nem is várható tőlük, mégis a görög 
flottának igen jelentékeny erősítésére 
szolgálnak. 

Argentiniával folytatott hasonló tár-

gyalások, amelyek a Rivadavia és 
Moreno dreadnoughtok megvételét cé-
lozták, meghiúsultak. 

Rendelkezésére áll azonban még a 
régebbi építési periódusból 3 páncélos 
partvédő hajó (Psara Hydra és Spetsai) 
amelynek, ha elavult típusúak is, 27 é s 
15 cm-es ágyúikkal még mindig szám-
baveendő egységeket képeznek. 

Külömböző típusú és a rendszerte-
len flottafejlesztésnek megfelelően ötlet-
szerűen öszeválogatott cirkálók (Ger-
gios Averoff páncélos cirkáló 10.118 
tonna deplacemental, 24 tegeri mér-
föld sebességgel és 4 drb. 25 cm-es 
meg 8 drb. 19 cm-es ágyúval, egy a 
Chatham típus szerint Angliában meg-
rendelt 5400 tonnás gyorscirkáló és a 
Kínától átvett Fei Hung (most Helli 
kis cirkáló) egészítik ki a meglehető-
sen tarka képet, amelyet a torpedórom-
bolók (18 aránylag elég nagy — egész 
1200 tonna deplacementig — egység) 
és naszádok (14 darab) meg a tenger-
alattjárók (3 darab) relatíve tekintélyes 
száma tesz teljessé a szükséges ágyú-
naszádokkal, aknalerakó — iskola — és 
más ilyen speciális célokra szolgáló ha-
jóval együtt. 

Mint látjuk, ez a tengeri erő koránt-
sem elégséges arra, hogy Görögország 
az entente-al az Egei-tengeren ujjat húz-
hasson s épen ez az aránylag gyenge 
tengeri felkészültség meg a rendkívül 
exponál; partvidék és az izolált föld-
rajzi helyzet teszi legalább is megma-
gyarázhatóvá, hogy Konstantin király 
az entente-csapatok partraszállásával 
szemben kénytelen volt a formális tilta-
kozással megelégedni. 

1 Mindkettőt a háború kitörésekor Anglia lefoglalta 
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HADITENGERÉSZETÜNK ÚJ LOBOGÓJA. 

Die neue Flagge unserer Kriegsmarine. 

király a monarchia közös intézményeinek címer-használatára vonat-
kozó új rendelkezéseivel egyidejűleg hadi- és hajóhadparancsot is adott 

ki Bécsben, október 11.-én, a hadsereg zászlaja és a haditengerészet lobo-
gója ügyében. 

Bennünket természetszerűleg a hadi- és hajóhadparancsnak az a része 
érdekel leginkább, mely a haditengerészet lobogójára vonatkozik. 

A lobogónak színei változatlanul maradnak; vörös-fehér-vörös lesz 
továbbra is a lobogó, amelyen azonban ezentúl nemcsak az uralkodóház 
címere, hanem a magyar állam címere is rajta lesz. 

Amint a címer-kérdés rendezésének módja ellen nem tehettek kifogást 
még a legszélső közjogi álláspont képviselői sem, éppen ily kifogástalan 
közjogi szempontból a lobogó-kérdés rendezése is. Mindenki elismerte, 
hogyha egyáltalán alkalmaznak közös vagy együttes címert, a címer-hasz-
nálat jogi szempontból korrektebb egyáltalán nem lehet, mint ahogyan a 
király erre vonatkozólag rendelkezett. 

A lobogó-kérdés rendezése ellen annál kevésbbé tehető kifogás, mert 
míg a címer-használattal kapcsolatban lehetséges az az álláspont is, hogy 
egyáltalán ne legyen se közös, se együttes címer, hanem mind a két 
állam címere egészen külön alkalmaztassák, addig a tengerészeinél külön 
magyar és külön osztrák lobogó használata a nemzetközi jog szempont-
jából lehetetlenség. Minden hadihajónak egy szuverénje, egy neve és csak 
egy lobogója lehetséges. Tengerészetben tehát nélkülözhetetlen a közös lobogó 
mindaddig, míg a monarchia és annak tengerészete fennáll. 

Az új lobogó közjogi szempontból nemcsak kifogástalan, de nagy 
haladást is jelent a magyar államiságnak praegnáns kifejezése szempont-
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jából és bennünket, — akik még tudunk lelkesedni egykori tengeri ural-
munk emlékein — különös örömmel tölt el. 

Mert azt látjuk, hogy az új zászlón rajta lesz az uralkodó családnak 
(nem Ausztriának) és a magyar nemzetnek történeti címere. Az uralkodó 
család címere a vörös paizsba fektetett fehér pólya mellett ott lesz az ösi 
magyar címer: a váltakozva négy vörös és négy fehér csíkkal bevont paizs, 
fölötte a magyar szent koronával. 

Tehát nemcsak a magyar címer kerül a tengerészet lobogójára, hanem 
a legrégibb magyar címer, az, amely a XIII. század elején az Arpádházi 
királyok címere volt, majd miután az Anjouk is átvették, ezáltal országos 
címerré lett. A tengeren a régi magyar uralom dicsőséges emlékeit újítja 
fel ez a címer, mert királyaink abban az időben használták ezt, amikor 
ők voltak urak az Adrián. 

A Bécsi Képes Krónikában, mely Nagy Lajos királyunk idejében 
készült, meg van festve a vörös-fehér csíkos magyar zászló s a vörös-
fehér színbe öltöztetve áll előttünk ez ősi krónikában magának Nagy 

Lajos királynak az alakja is. E színek 
az ősi magyar címerből valók, amely-
nek paizsa még nem volt ketté hasítva 
és amelyből még hiányzott a hármas 
halom és a kettős kereszt.1 

Esztétikai szempontból is kitűnő 
a lobogó-kérdés megoldása: a két 
címer szimmetriája tökéletes lesz. 

n ,, ,. , . . . . , Őfelségének a lobogó-kérdésre i Haditengereszetunk uj loboaoja. . . . . 
vonatkozo rendelkezese egesz terje-
delmében így szól: 

Hadi- és Hajóhadparancs. 

Akarom, hogy Hadseregem zászlaja és Haditengerészetem lobogója 
közjogilag megfelelő jelképe legyen annak a kapcsolatnak, amely a prag-
matica sanctio alapján az osztrák-magyar monarchia két állama között 
fennáll. 

Jóváhagytam tehát, hogy a hadsereg zászlaja és vezérzászlaja egyik 
oldalán Ausztriának és Magyarországnak egymás mellé helyezett címereit 
viselje. Ezeket egymással Házam címere köti össze és az „Indivisibiliter 
ac Inseparabiliter" jeligés szalag övezi. A másik oldal közepére Névjel-
vényem, sarkaiba váltakozva a császári korona és a magyar szent korona 
állíttassák. 

A zászló és vezérzászló színe fehér ; szélein váltakozva fekete-sárga 
és vörös-fehér-zöld háromszögű lángívek veszik körül. 

1 A vörös paizsot ezüst (fehér) kettős kereszttel (hármas halom nélkül) már Árpád-
házbeli királyaink használták címerül a vörös-fehér csíkos paizs mellett, a kettőt 1360 után 
egyesítették egy címer-paizson. 

Haditengerészetünk új lobogója. 
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A színek alkalmazása tekintetében változatlan tengerészeti lobogón az 
„Ausztriai Ház" címere és paizsa mellett az ősi magyar vörös-fehér címer 
ábrázoltassék. 

Legyenek ezek a rendelkezések a legtávolabbi időkig élő tanujelei a 
monarchia összes népei áldozatkészen, örömest együttműködő erejének, 
amely olyan nemesen nyilatkozik meg Hadseregemnek és Hajórajomnak 
a jelen háborúban véghezvitt győzelmes hőstetteiben. 

A zászlóhoz és tengerészeti lobogóhoz szóljon mindenkor a harcfiak 
megújuló hüségesküje: hogy egyesült erővel fogják védelmezni és szikla-
szilárdan megoltalmazni Ausztria-Magyarországnak Házammal való kap-
csolatát. 

A mostani zászlók, amelyek tanúi Hadseregem sokszorta bevált katonai 
erényeinek, ezredeiknél maradnak s az újakkal csak a felmerülő szükség-
hez képest fognak pótoltatni. Meglevő zászlószalagok ajánlásuknak meg-
felelő használatban maradnak. 

Az új vezérzászlókat elkészítésük után használni kell. 
A haditengerészet egy még meghatározandó napon, ugyanabban az 

órában felvonja a lobogót, amely átveszi Hajórajom minden dicsőséges 
hagyományát. 

Az ezek alapján szükségesek végrehajtásával Hadügyminiszteremet 
és Haditengerészetem parancsnokát bízom meg. 

Kelt Bécsben, 1915 évi október hó 11.-én. 
Ferencz József, s. k . 
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HADITENGERÉSZET. 

Haus tengernagy vaskeresztje. A 
hivatalos lap november 27,-iki száma 
közli, hogy a király megengedte Haus 
Antal tengernagynak, hogy a német 
császár által neki adományozott vas-
kereszt első osztályát elfogadja és viselje. 

K i t ü n t e t é s . A király Lucich Károly 
sorhajókapitánynak, a dunai flolilla 
parancsnokának az ellenség előtt tanú-
sított eredményes magatartása elis-
rneréseül a Lipót-rend lovagkeresztjét 
adományozta a hadidíszítménnyel. 

A korvetthadnagyi állás rend-
s z e r e s í t é s e . A közös haditengerészet 
novemberi előléptetésénél tömegesen 
találunk korvetthadnagyi kinevezéseket. 
Ezt az állást most rendszeresítették, ki-
zárólag a bevonult kereskedelmi ten-
gerésztisztek számára. A haditengeré-
szetnél ugyanis a hajóhídon önálló 
szolgálatot csakis a fregatthadnagy tel-
jesíthet, míg a kereskedelmi kapitányok, 
akik bevonulás esetén legfeljebb zászló-
sok lehetnek, a hídon önállóan nem 
működhetnek. Most azonban a hadi-
tengerészetnek szüksége van sok gya-
korlott hajózási tisztre és ezért Haus 
tengernagy arra törekedett, hogy a be-

vonult kereskedelmi tengerésztisztek-
nek megfelelő működési kört biztosít-
hasson. Ebből az alkalomból létesítette 
a korvetthadnagyi állást, amellyel a 
kereskedelmi tiszteknek lehetővé akarta 
tenni, hogy tiszti vizsga nélkül, — 
amelyet nem tehetnek le — legalább 
működési körben megközelíthessék a 
haditengerészeti tiszti rangot. 

Hadiflottánk fényes sikere az 
a l b á n p a r t v i d é k e n . Az olasz had-
üzenetet követő hajnalon, május 24.-én 
jelentette a flottaparancsnokság, hogy 
flottánk a sikeres akciók egész sorát 
hajtotta végre Olaszország keleti part-
vidékén, Velencétől Barlettáig. Ekkor 
történt, hogy Ravenna fölött, a Porto 
Corsini keskeny csatornába Scharf-
schütze nevű torpedózúzónk behatolt, 
mig egyszerre csak közvetlenül egy 
teljesen megszállott lövészárok előtt 
látta magát. A meglepett megszálló 
csapat nagy részét lelőttük, erre azon-
ban három rejtett parti üteg heves 
tüzelést kezdett a csatorna bejárata 
előtt álló Novara cirkálóra és a 80-as 
számú torpedónaszádra. A naszád léket 
kapott, a Novara folytatta a tüzelést, 
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hogy a torpedózúzót és a naszádot 
súlyos helyzetéből kisegítse, oldalozta 
a lövészárkot, szétrombolt egy lak-
tanyát, de öt magát is sok találat érte. 
Persich sorhajóhadnagy és négy matróz 
elesett, négyen súlyosan, többen köny-
nyebben megsebesültek, de az ellenség 
tíz-húszszoros veszteségeket szenvedett 
s a torpedózúzó teljesen épen, a tor-
pedónaszád pedig betömött lékkel ér-
kezett Pólába. 

Ez volt az első haditette a Novara 
cirkálónknak, amely Fiúméban 1913-
ban épült s első próbaútját már a 
háború folyamán tette. A május 24-iki 
csapás után az olaszok abban kerestek 
vigasztalást, hogy a Novarát elsülyedt-
nek híresztelték. És a Novara decem-
ber 5.-én jelentkezett s az olaszoknak 
módot adott rá, hogy mint föltámadt 
kísértetről beszéljenek róla. 

Hajórajunk parancsnokságának jelen-
tése szerint ugyanis december 5.-én 
reggel Novara nevű cirkálónk és né-
hány torpedózúzónk San Giovanni di 
Meduában 3 nagy és 2 kis gőzhajót, 
valamint 5 nagy és sok kis vitorlás-
hajót, miközben ezek hadiszereket 
szállítottak partra, tüzérségi tűzzel el-
sülyesztett. Egyik gőzhajó a levegőbe 
röpült. Kis hajórajunkat eközben a 
partról mintegy 20 ágyúból nagyon 
hevesen, de eredménytelenül fogták 
tűz alá. A közelben Warasdiner nevű 
hadihajónk a Présnél nevű francia tenger-
alattjáró naszádot megsemmisítette, 
parancsnokát, valamint a második 
tisztet 26 főnyi legénységgel együtt 
elfogta. Egy tengeralattjáró naszádunk 
ugyanekkor Valonánál elsülyesztett egy 
kétkéményes kis olasz cirkálót. Egy 
másik kis hajórajunk a nov. 23.-ra vir-
radó éjjel egy 3 ágyúval fölfegyverzett 
gőzhajót é s egy nagyobb motoros vitor-
láshajót — mindkettő olasz — amint 

rakománnyal telve Brindisiből Duraz-
zóba haladtak, elsülyesztett. A gőz-
hajó legénységéből életben maradtakat, 
köztük 4 haditengerészt elfogtak, a 
motoros vitorlás legénységét pedig 
csónakokkal szabadon bocsátották. A 
Fresnel francia tengeralattjáró a francia 
haditengerészet azon tengeralattjáró 
osztályába tartozott, amelyiknek egyik 
egysége a már régebben elsülyesztett 
Pluviose volt. A Fresner, amely 1909-ben 
épült Laubeuf tervei szerint 550 tonnás 
és 12, illetve 8 csomós volt és 7 tor-
pedó kilövőkészülékkel bírt. A tenger-
alattjárón 28 főnyi személyzet teljesített 
szolgálatot. 

Mindnyájunkat a legnagyobb öröm-
mel tölt el a kicsiny, de bátor hajó-
rajunknak ez a legújabb vitézi tette, 
mely a midőn erős csapást mér az 
áruló olaszok tervezett balkáni akció-
jára, nekünk megnyugvást nyújt az-
iránt, hogy az olaszok által oly fen-
héjázóan magukénak nyilvánított Adrián 
a mi kicsiny hajórajunk áll őrt s uralja 
a helyzetet. S különös büszkeségünkre 
szolgál, hogy az olaszok ellen vívott 
harcban vakmerő és sikeres fellépésé-
vel immár másodízben oly fényes sikert 
ért „Novara" parancsnoka a mi vérünk, 
egyesületünk érdemes tagja: nagy-
bányai Horthy Miklós cs. és kir. ka-
marás, sorhajókapitány, nemrég O 
Felsége volt szárnysegéde. Zászlónkat 
meghajtva köszöntjük a hős magyar 
tengerészt. Üdv és hála neki vitézi 
tetteiért! 

Az U. 3. elsülyedése. Az U. 3. 
tengeralattjáró hajónk augusztus köze-
pén tett cirkáló útjáról nem tért vissza. 
Hivatalos olasz jelentés szerint a hajót 
augusztus hónap 12-ik napján az Adria 
déli részében elsülyesztették, mely al-
kalommal a hajó másodtisztjét és le-
génységének 11 emberét kimentették a 
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tenger hullámaiból. Az U. 3. hősies pa-
rancsnokának, Strnad Károly sorhajó-
hadnagy és bátor legénységének utolsó 
vállalkozásáról most tudunk meg rész-
leteket, amelyek bizonyítják, hogyan 
ment a derék, küzdelem után harc-
képtelenné vált hajó inkább a pusztu-
lásba, semhogy megadja magát az őt 
minden oldalról körülvevő ellen-
ségnek. 

Az U. 3. augusztus 12.-én olasz és 
francia hajókra vadászott. Délelőtt egy 
nagy olasz segédcirkálót vett észre, 
amelyet azonnal megtámadott. Az U. 3. 
két torpedót lőtt a cirkáló felé, amely 
azonban gyors manővrirozással kikerül-
hette a torpedókat. Az ellenséges hajó 
ezután teljes gőzzel orral nekiment a 
tengeralattjáró hajónak, a mely ügyesen 
kikerülte a lökést, úgy hogy a cirkáló 
orra csak oldalát érte. Minhogy az olasz 
segédcirkálónak nem sikerült a tenger-
alattjáró hajót elsülyeszteni, gyors mene-
küléssel igyekezett szabadulni a vesze-
delemtől és egyben szikratávírón segít-
ségül hívta az Adria déli részében cir-
káló olasz és francia torpedózúzó flo-
tillákat. A nagy segédcirkáló lökése 
után a tengeralattjáró a víz színén ma-
radt, mert a lökés következtében nem 
tudott elmerülni. Strnad sorhajóhad-
nagy tudatában volt azoknak a nehéz-
ségeknek, a melyekkel meg kell küzde-
nie, ha nem a víz alatt hajózva akar 
a bizonyára minden oldalról közeledő, 
sokkal gyorsabb járatú ellenséges tor-
pedózúzó torpedónaszódok gyűrűjéből 
menekülni. 12.-én délután és éjjel, vala-
mint a rákövetkező augusztus 13.-án 
délelőtt ügyes manővrirozással sikerült 
rejtve maradnia az üldöző torpedóflo-
tillák előtt. 13.-án délután a Bisson 
francia torpedóvadász észrevette a 
megsérült tengeralattjárót és 30 mért-
földnyi sebeséggel közeledett. Tudatá-

ban tehetetlenségének, Strnad sorhajó-
hadnagy bizonyára megmenthette volna 
a maga és legénységének életét, ha 
zászlóval jelzi, hogy megadja magát, 
amint május 23.-án a Turbine nevü olasz 
torpedózúzó tette, látván, hogy üldöző 
torpedózúzóink elől nem menekülhet. 
De az osztrák és magyar haditenge-
részet nem ismeri a megadás szót. 
Nyugodtan szembenézve a biztos halál-
lal, várta Strnad sorhajóhadnagy és hős 
legénysége az ellenség gránátzáporát. 
A teljesen megrongált tengeralattjárót 
parancsnoka elsülyesztette és mialatt 
minden ember helyén állott, hajójával 
együtt alámerült. A Bisson torpedó-
vadász közben odaért és a legénység 
egy részét, 11 tengerészt, valamint 
Malanotti Elemér fregatthadnagyot, a 
hajó másodtisztjét, kimentette a hul-
lámsírból. Ha nem is kedvezett az U. 3. 
hőseinek a hadiszerencse annyira, mint 
más bajtársaiknak, mégis teljes mér-
tékben teljesítette minden ember kö-
telességét a haza iránt és mindenikük 
ragyogó babérlevelet font a monarkia 
hadiflottájának ragyogó koszorújába. 

Az aknaveszedelem a háború be-
f e j e z é s e u t á n is fenn fog állani bi-
zonytalan ideig, bármennyire igyekez-
nek is a hadviselő hatalmak azt meg-
szüntetni. Nagyon nehéz lesz ezt a 
veszedelmet helyesen megbecsülni és 
ezért érthető, hogy a biztosítók e 
veszély átvételére, hogy magukat min-
den eshetőségre biztosítsák, jelentékeny 
pótdijat számítanak. Ez azonban az 
árúknak árára jelentékeny befolyással 
lesz, mert a hajós vállalkozók a hajóra eső 
pótdíját a szállítási díjhoz fogják hoz-
zászámítani s azonkívül az árú is pót-
díj alá fog esni. Ezáltal a kereskedők 
és gyárosok kellemetlen helyzetbe ke-
rülnek. A bizonytalanság érzésénél 
fogva először is tartózkodni fognak 
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az aknaveszedelem idejére az importtól, 
mert maholnap az aknaveszedelmet eset-
leg megszüntethetik s akkor a konkur-
rencia az aknarizikó magas pótdíjának 
elesése folytán az árút olcsóbban hoz-
hatná piacra. Altalános érdek azonban, 
hogy a békekötés után a gazdasági élet 
csakhamar újra a rendes mederbe 
tereitessék és a népek o lc só élelmi-
szerhez, ruházathoz, tüzelő- é s világító-

anyagokhoz jussanak s hogy a mun-
kásokat teljes mértékben foglalkoztas-
sák. Ez csak úgy lehetséges, ha a 
nyers-anyagokat aknarizikó biztosítási 
pótdíjai által nem drágítják. Az akna-
rizikót tehát a közösségeknek kellene 
viselni, vagyis a kormánynak kellene 
kötelezni magát, hogy a háború után 
az aknák által a hazai hajókban és 
árúkban okozott károkat megtéríti. 

KERESKEDELMI TENGERÉSZET. 

A német tengerhajózás jövője. 
Hogy a német tengerhajózásnak milyen 
óriási perspektívája nyílik a háború 
után, már abból is látható, ha meg-
gondoljuk, hogy a német tengerhajózás 
Antwerpen és Rotterdam versengése 
ellenére már békében is veze tő szere-
pet vitt a világforgalomban. Az angol 
konkurrencia kénytelen vol t hozzá-
járulni a háború előtt megkötött nem-
zetközi megállapodáshoz. Ezzel hallga-
tagon elismerte a német hajózás egyen-
rangúságát. A világháború a tenger-
hajózás terén is óriási változást idézett 
elő, a német tengerentúli forgalom 
teljesen megszűnt, az amerikai kikötők-
ben zár alá vett német hajók űrtar-
talmát fél millió tonnára becsülik. A 
sors iróniája, hogy a temérdek szállitás, 
amely a német hajóstársaságok kezé-
ből kisiklott, nem a régi versenytárs-
nak, Angliának jutott osztályrészül, ha-
nem ezidő szerint a semleges államok 
hasznára válik. így például egy dán 
tengerhajós vállalat, amely huszonöt 
millió dán korona tőkével dolgozik, 
1915 e lső félévében negyven milliót 
keresett, sőt módot talált arra, hogy 
hajóállományát növelje. A hamburgi 
tengerhajós-társaságok egyesületének 
közgyűlésén szó esett a német hajózás 
sánszairól a béke időszakában. Ez 

alkalommal azt emelték ki, hogy a 
német hajózásra igen fontos, hogy új 
támasztópontokat szerezhessenek a La 
Manche-csatornánál, azonkívül pedjg 
megbízható kikötőket túl a tengeren. 
A béke után meginduló hajóforgalom 
mértékadó körök nézete szerint előre-
láthatóan nagy nehézséggel fog küz-
deni, mert a nemzetközi megegyezések 
terén most legteljesebb a zűrzavar, nagy 
lesz tehát a versengés a különféle nem-
zetek hajóstársaságai között. Hiányát 
fogják a németek érezni a sok fogyasz-
tónak, aki az ellenséges táborhoz tar-
tozik és talán béke idejében sem 
vásárol többé szívesen a némettől. Az 
így felmerült veszteséget a koloniális 
politika fejlesztésével szándékoznak pó-
tolni. Azt is remélik, hogy a személy-
forgalom a jövőben is jövedelmező lesz 
a német hajós.társaságokra nézve, mert 
a német hajók fényűzés és fejlettség 
dolgában minden más nemzetét felül-
múlják. 

Az angol hajózás ellenőrzése. Az 
angol kormány az angol hajózás for-
galmának ellenőrzése céljából az utóbbi 
időben különböző olyan intézkedést 
léptetett életbe, amely valószínűen a 
semleges hajózásra sem marad hatás 
nélkül. Az új rendelkezés, amely dec. 
1-én lép életbe, nem találta készület-



391 KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

lenül a kereskedelmi köröket, mert a 
hajózás díjtételének drágulása folytán 
el voltak készülve arra, hogy az angol 
kormány nem nézi tétlenül, hogy a 
hajótulajdonosok kapzsisága folytán 
mint válik a hajózás mindinkább lehe-
tetlenné. Az angol kormány rendelete 
szerint angol hajók két idegen kikötő 
között csakis előzetes engedelemmel köz-
lekedhetnek a jövőben, azok a hajók 
pedig, amelyek élelmiszerek és nyers-
anyagok szállításához szükségesek, a 
kormány által meghatározott áron 
rekvirálhatok erre a célra. Ezen az 
úton és módon egyrészt megakarja 
akadályozni a fuvar további drágulását, 
másrészt lehetővé akarják tenni a hoza-
taloknak Anglia részére való biztosí-
tását. A felelet valószínűen az lesz 
erre az intézkedésre, hogy a semleges 
hajótulajdonosok még inkább megdrágít-
ják a fuvart, mert a nem angol partok 
között ezután még jobban rá lesznek 
utalva a semleges államok hajóira. 

Motorhajó építés az Egyesült-
Á l l a m o k b a n . Németország és Anglia 
mellett eddig csak Dánia és Hollandia 
építettek motoros szállítóhajókat. Újab-
ban egy svéd hajógyár kezdett Bur-
meister és Wain típusú Diesel-motorokat 
készíteni, a stockholmi „Diesels Motorer 
Aktiobolaget" pedig három év óta pár 
nagyobb Diesel-féle motort szállított 
külföldre. Az Egyesült-Államoknak, 
melynek motoripara a világon a leg-
nagyobb s amely 10—40 méteres 
motorhajókból álló motoros flottájával 
az összes többi országokat túlszárnyalta, 
a hajózásnál alkalmazott nagy olaj-
motorok fejlődésében nem volt része. 
Az amerikai tengeralattjárók részére 
külföldről szállították a Diesel-motoro-
kat, csak újabban kezdtek egyes ameri-
kai gyárak a „Maschinenfabrik Augs-
burg Nürnberg", a svájci Sulter-gyár 

és a „Burmeister és Wain" gyár rajzai 
alapján motorokat építeni. Két 1913 
és 1914-ben Amerikában épített kisebb 
teherhajó részére a Diesel-motorokat 
még Stockholmból szállították. Ugy-
látszik azonban, hogy most már az 
Egyesült-Államokban is eljutottak oda, 
hogy idegen segítség nélkül, ha az 
idegen konstrukciók felhasználásával is, 
nagyobb motorokat maguk építsenek. 
A legújabb tengeralattjárók részére 
már ezer lóerős motorokat is kipró-
báltak. Az amerikai tengerészeinél ez 
évben haszálatba vettek egy Diesel-
motoros hajót és egy kétezerötszáz 
lóerős motorral most kísérleteznek. 
Ezenkívül az amerikai gyárakban az 
első nagyobb motoros teherhajók építés 
alatt vannak s ezeket az amerikai 
motorokkal akarják felszerelni. A motor 
típusáról nem tudni semmit. A hajókat 
a norvég „Reeder Chr. Hannevig" cég 
rendelte s azután a „Motortankschiff 
A. G., Christiania" hétszázhuszonötezer 
fontért megverte. Ezek négy lankhajó 
egyenként ötezer tonna rakodóképes-
séggel, 89'3 m hosszal és 14'3 m szé-
lességgel és egy eddig meglehetősen 
jelentéktelen gyárnál, a skinni „Ship-
building & Dry Dock Co. in Baltimore" 
cégnél készültek. Lehetséges, hogy a 
gyár, vagy talán valami más cég is, 
új motortípussal áll elő, mert az utóbbi 
időben sokat kísérleteztek a Diesel-
motorokkal. 

A z o r o s z t e n g e r h a j ó z á s az utóbbi 
időkben ismét szűkebb határok közé 
szorult. A német tengeralattjárók fel-
tűnése és a török flotta tevékenységé-
nek élénkülése a fekete-tengeri for-
galom legnagyobb részét megbénította. 
Eddig sikerült az oroszoknak hadi-
flottájuk kisebb egységeinek segítsége 
mellett, mérsékelt tengeri kereskedelmet 
fenntartani Romániával, sőt a bolgárok 
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akcióba lépése előtt Bulgáriával is. 
Még Odessának és Sebastopolnak össze-
köttetését a kaukázussal is fenn lehe-
tett tartani, bár a hajózás eddigi vo-
nalát megkellett változtatni s csak 
mint parthajózást lehet eszközölni. A 
német tengeralattjárók jelentkezése több 
kisebb-nagyobb orosz hajó elsülyesztése 
által, roppant megijesztette az orosz 
hajóvállalkozókat. Odessának a kau-
kázussal való összeköttetését teljesen 
megszüntették és a Romániával való 
forgalom is a legszűkebb határok közé 
szorult. Az orosz kikötőkben számos 
hajó maradt, melyek már nem tudtak 
gabonarakományokkal a Dardanellákon 
kijutni. Az e hajók között levő angol, 
francia és olasz gőzösökket az orosz 
haditengerészet használja szállító-hajók-
nak és segédcirkálóknak. E hajók egy 
része különben a török és német hajó-
had áldozata lett. Megbízható adatok 
szerint az orosz fekete-tengeri keres-
kedelmi flotta az orosz-török háború 
kitörése óta 40%-al fogyott számában. 
Különösen súlyos az orosz hajózásra a 
fekete-tengeri aknaveszedelem. Minde-
gyik fél rengeteg aknát szórt el és 
miután az aknák lehorgonyzása nem 
megfelelő, az úszó aknák roppant ve-
szedelmet jelentenek a hajózásra nézve 
s ezt az orosz kereskedelmi hajózás 
erősen megérzi. Most azután az ellen-
séges tengeralattjárók felbukkanása 
folytán fokozódott kockázat miatt csak-
nem lehetetlen kereskedelmi járatokat 
fentartani. Az orosz tengerészparancs-
nokság mindent elkövetve igyekszik 
küzdeni a tengeralattjárók ellen, halász-
hajókat fegyverezett fel, jutalmakat 
tűzött ki, de még eddig nem sikerült 
nekik egyetlen tengeralattjárót sem ár-
talmatlanná tenni. Pedig többször vet-
tek észre Odessa és Sebastopol között 
felderítő úton levő tengeralatti hajót. 

Hogy mennyire súlyosan érinti az 
orosz fekete-tengeri hajózást a háború, 
azt a hivatalos kimutatások is igazol-
ják. Eszerint az orosz fekete-tengeri 
kikötők bevitele 1915 január 1.-től 
augusztus 15.-ig 3,990.000 rubel értékű 
volt, míg a kivitelről egyáltalán szó 
sincsen. Több ismert orosz hajótulaj-
donos jutott anyagi zavarokba s pénz-
ügyi összeomlásuk nem tartható fel. 
Az odessai hajósok tisztában vannak 
a Dardanella akció teljes kilátástalan-
ságával is. 

A finn—svéd hajózás is változat-
lanul nyomott az utóbbi időben, bár 
legutóbb kissé megelevenedett azáltal, 
hogy a hajózási és kereskedelmi körök, 
nem törődve a kockázattal, a kikötők 
befagyása előtt keresethez igyekeztek 
jutni. Archangelsk kikötőjének forgal-
mát is igen kockázatossá tették a fel-
bukkanó német tengeralattjárók, úgy-
annyira, hogy egyes árúkat már nem 
is lehet szállítani. A fa fuvardíja már 
tíz fontra emelkedett s ezért az Angliába 
való faszállítások teljesen megszűntek. 
A hadianyagszállítás ugyan még elég 
élénk, de a már kezdődő jég ezeket 
is erősen korlátozza. Az orosz kormány 
két új jégtörő hajót szerzett be Nor-
végiából s azokat Archangelskben akarja 
használni. 

Az orosz tengeri kereskedelem összes 
értéke 1915 január 1-től, augusztus 
15.-ig 153,508 ezer rubel, ebből 50,441 
ezer jut a kivitelre, 103,067 ezer a 
bevitelre. 

A n o r v é g t e n g e r i h a j ó z á s a háború 
következtében óriásilag fellendült. A 
hihetetlenül magasra szökött díjtételek 
következtében a nagy tőkék a rendes-
nél sokkal fokozottabb mértékben vesz-
nek részt a hajózási üzletben. Norvég 
hajózási vállalatok 40, 50 és 80 szá-
zalékos osztalékokat is fizetnek. Csak 
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a legutóbbi hónapokban mintegy 40 
millió kotona értékű hajózási vállalat-
alapítások történtek s nap-nap után új 
vállalatok keletkeznek. Kérdéses azon-
ban, hogy ez a pillanatnyi helyzet szülte 
fejlődés egészséges lesz-e ? 

Az orosz hajózás szorult helyzete. 
Az orosz kormány tudvalevőleg a há-
ború kitörése előtt az orosz tengeri 
hajózás fejlesztését különösen gond-
jaiba vette. Az orosz hajós vállalkozók 
a kormánytól hajóparkjuk kiépítésének 
céljaira jelentékeny államsegélyekben 
és minden lehető támogatásban része-
sültek. Ezáltal az orosz hajózás figye-
lemreméltóan fel is lendült. A háború 
kitörése után azonban az orosz hajó-
zás hirtelen csaknem teljesen megakadt. 
CsakSvédországés a keleti-tengeri orosz 
kikötők között maradt némi forgalom. 
Ezt azonban főképpen a svéd hajók 
tartották fenn, mert az orosz hájósvál-
lalkozók kénytelenek voltak hajóikat 
Szt.-Péter vár, Reval és Riga kikötőkben 
hevertetni. Természetes, hogy az orosz 
hajózás ezáltal súlyos helyzetbe került, 
annál is inkább, mert az orosz kormány 
az állam segélyének fizetését beszüntette. 
Minhogy jelenleg a hajósvállalkozóknak 
a szükséges hitel fenntartása igen nehéz, 

ezáltal az orosz keleti-tengeri hajózás 
igen súlyos helyzetbe került. Az orosz 
járművek az Archangelsk-Anglia közötti 
hajózásban csak nagyon kis mértékben 
vehetnek részt. Ezt a forgalmat főként 
az angol és a norvég hajózás bonyolítja 
le. Az orosz hajósvállalkozóknak az 
orosz kereskedelmi miniszterhez intézett 
minden, az orosz hajózásnak a nehéz 
helyzetből való kiszabadítására vonat-
kozó kérése eredménytelen maradt. A 
kereskedelmi miniszter csupán meg-
ígérte, hogy a kereskedelmi hajókat 
fokozottabban vegye a haditengerészet 
szolgálatába. Az alkalmas járművek 
különösen szállító, aknarakó és akna-
kereső hajóknak lennének használan-
dók. A német tengeralattjáróknak a 
Fehér-tenger és Anglia közötti felbuk-
kanása következtében az Archangelsk 
felé való hajózás, bár teljesen meg nem 
szűnt, de némileg megakadt. A Fehér-
tengeren megnagyobbodott aknavesze-
delem is, melynek eddig is számos hajó 
esett áldozatul, az őrszolgálat jelenté-
keny megerősítésére vezetett. A fel-
fegyverezett felderítő-hajók száma fel-
emeltetett. A jégfelügyeleti szolgá-
latot is szélesebb terjedelemben vet-
ték fel. 



EGYESÜLETI ÜGYEK. 

A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE. 
— 1915 október 10. — 

Egyesületünk f. é. október hó 10.-én tartotta ez évi rendes közgyűlését. 
Gonda Béla elnök nagy vonásokban utalva a hadi- és kereskedelmi 

tengerészeinek a világháború tanúságai alapján reánk nézve is nagymér-
tékben fokozódott jelentőségére s az ezzel kapcsolatos nagyfontosságú 
feladatokra, melyek a jövőben egyesületünk fokozott tevékenységet kell 
hogy igénybe vegyék : a közgyűlést megnyitja, üdvözli a megjelent tago-
kat s megállapítva a közgyűlés határozatképességét, a jegyzőkönyv vezeté-
sére felkéri dr. Halász József titkárt, hitelesítésére pedig Bobula János és 
Quastler Vilmos tagokat . Ezután Leidenfrost Gyula főtitkár előterjeszti az 
egyesület 1914. évi működéséről szóló következő jelentését: 

Tisztelt Közgyűlés! A háború, amely immár több mint egy éve tom-
bol és gigantikus méreteket ér te i , termé ;zetszerűen egyesületünk működé-
sét is nagyban befolyásolta. Második tengerkutató expedíciónk, dús ered-
ménnyel megrakodva alig tért vissza fáradságos útjáról, amidőn működési 
területén az úszó üvegposták helyét az aknák foglalták el s a kutatásokra 
átengedett hajó nem sejtett hirtelenséggel tért vissza eredeti hivatásához. 

A háború első nehéz esztendejére visszapillantva, nem lehet azt állí-
tanunk, hogy a nagy küzdelem a tudományos társulatok és intézmények 
működését oly nagy mértékben befolyásolta volna, mint azt a világháború 
küszöbén láttuk. A nemzetközi érintkezés, a tudományos mozgalmak eme 
leghatékonyabb élesztője, természetesen nagyrészt megszakadt, de viszont 
az egymásra utaltság annál szorosabbra fűzte a világtól elszigetelt köz-
ponti hatalmak tudományos tényezőit. Az az ellenséges törekvés, mely az 
ántántsajtó részéről oda irányult, hogy hódító szándékaikat s a humanizmus 
ellen elkövetett cselekedeteiket leplezve, a semleges világ tájékozatlan és 
naiv közvéleménye előtt a középeurópai hatalmakra a barbárság bélyegét 
süsse rá, amennyire a háborús keretek engedték, ezen országok tudomá-
nyos köreit még fokozot tabb tevékenységre ösztökélték. 
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A tudományos élet folytonossága, a kulturális munka normális rendje 
hazánkban sem szakadt meg s nem bénult meg az Adria Egyesület tevé-
kenysége sem, jóllehet tudományos munkaterülete, az Adriai tenger, egy-
időre bezárult előtte. A kutatásokban beállott, . ránk erőszakolt szünet 
semmi veszteséget sem jelent számunkra, mivel az expedíciónkon össze-
gyűlt óriási anyaghalmaz feldolgozására igen alkalmasan használhattuk fel. 

A háború folyóiratunk kiadásában sem okozott semmiféle zavart, 
holott más tudományos társulatok kiadványaik terjedelmét a háború tarta-
mára többé-kevésbé redukálták. Tagtársaink túlnyomó része eleget tett 
kötelezettségének s így a háború első éve anyagilag sem érintette túlsá-
gosan egyesületünket. A Tenger útján tagjainkkal és előfizetőinkkel meg-
őriztük a régi kapcsolatot s igyekeztünk arra hivatott szakírók útján 
olvasóinkat az aktuális eseményekről mindenkor híven tájékoztatni. 
Örömünkre szolgál a t. közgyűlésnek arról tehetni jelentést, hogy ez a kap-
csolat, melyről az imént szóltam, tudniillik az egyesület és a magyar közön-
ség között, a háború alatt is egyre mélyebbé vált s még inkább bővült. Ezt 
a jelenséget lapunk aktualitásán kívül még egy másik, nagyon örvendetes 
eseménynek tudhatjuk be. A magyar közönség, úgy látszik, kezdi megérteni 
a tenger jelentőségét. A tengerre hívó szó több mint félszázaddal előbb 
hangzott el ugyan, de a kontinentális keretekhez szokott agrárállam népe 
csak most kezdi érezni a tenger fontosságát, amikor a behozatal és a kivitel 
útjai előlünk el vannak vágva s a világforgalomtól el vagyunk rekesztve. 

Megalakulásunkkor sok küzdelmünk volt a meg nem értéssel. Töret-
len úton jártunk, de ma mindinkább többen követnek bennünket azon az 
ösvényen, melyet kemény munkával magunk tapostunk magunknak. Ebben 
a megértésben látjuk mi az Adria Egyesület szebb jövőjének kedvező 
előjelét. 

A tenger, a tengeri forgalom és a biztosítására szolgáló intézmények 
jelentőségét a laikus közönség előtt azonban tagadhatatlanul haditengeré-
szetünk páratlan fényes haditettei világították meg legélesebben. Folyó-
iratunk és egyesületünk minden alkalmat megragadott, hogy maroknyi 
flottánk hőstetteinek jelentőségét közönségünkkel minél szélesebb körben 
ismertesse meg. A mai napon egyesületünk új szervet készül létesíteni, 
mely a jövőben kizárólag e feladat teljesítésére lesz hivatva. Szárazföldi 
küzdelmeinkben a magyarság ellenség és szövetséges előtt egyaránt osztat-
lan tiszteletet ért el katonai erényeivel ; egyesületünk törekvése odairányul, 
hogy ezen erényeket, a magyarság energiáját új térre, a közös haditenge-
részetbe is bevigye olyan mértékben, amennyire az bennünket megillet. 
Nem kételkedhetünk benne, hogy e nemzeti feladat megoldásában a 
magyar közönség körében az eddigieknél nagyobb számú követőkre 
fogunk találni s a cél elérésére egyesületünk régi tagjainak a flotta-liga 
érdekében való széleskörű agitációjára is számítunk. 

Amennyire erőink engedték, egyesületünk is kivette részét a háború 
hazafias mozgalmaiból, így többek közt az első hadikölcsönből 4000 koro-
nát jegyzett. 
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Kiadványaink a háború alatt nem hogy csökkentek volna, hanem 
szaporodtak. Igazgatótanácsunk határozatából az elnök úr őméltósága 
szerkesztésében nem régiben indult meg az Adria könyvtár, amely máris 
széles körben van elterjedve. Örömmel jelentem a Tisztelt Közgyűlésnek, 
hogy e népszerű füzeteink, amelyek az egyesület programmjának gyakor-
lati kivitelében nagy szereppel bírnak, haditengerészetünk minden hajóján 
ott vannak és erősítik azt az érzelmi kapcsolatot, mely az anyaország s 
az érettünk küzdők között van. 

Másik új kiadványunk szigorúan tudományos természetű s ebben 
tengerkutatásunk eredményei fognak megjelenni. Egyelőre egy füzetet 
adtunk ki (dr. Szüts Andor. Planktológiai megfigyelések az I. és II. magyar 
Adria-expedíción), egy másik szedés alatt van, több füzet kézirat-anyaga 
pedig nemrégiben érkezett meg. E kiadvánnyal akarjuk szélesbíteni a 
tudományos külfölddel való összeköttetéseinket, melyek a háború dacára 
az elmúlt évben is tekintélyesen gyarapodtak. Új csereviszonyt a Carnegie 
intézet tortugasi biológiai állomásával, a filadelfiai National Museummal, az 
Egyesült-Államok washingtoni vízrajzi hivatalával és a newyorki American 
Museum Journallel létesítettünk. 

* * * 

Az elmúlt év s az egyesület történetének legfontosabb eseménye, 
melyet az elnök úr őméltósága a Tisztelt Közgyűlésnek már az imént be 
is jelentett, az, hogy Károly Ferenc József királyi herceg, trónörökös úr 
Őfensége egyesületünk védnökségét elfogadni méltóztatott. Magas védnö-
künket előlépései alkalmából mindannyiszor táviratilag hódolatteljes tiszte-
lettel üdvözöltük. 

Egyesületünk jóindulatú pártfogóját és nagyérdemű tiszteleti tagját , 
az osztrák és magyar hadiflotta parancsnokát Haus Antal őexcellenciáját 
is többízben gratuláltuk meg s fejeztük ki előtte az egyesület háláját 
azon sokoldalú támogatásért, melyben tudományos és praktikus törek-
véseinket annyiszor részesítette. 

Az egyesülethez érkezett adományok közül Albert monakói fejedelem 
műszerajándékozását és a császári és királyi haditengerészeti osztály könyv-
és képadományait emeljük ki. A könyvtárunkhoz érkezett ajándékokat 
nem sorolom fel, mivel azokat a Tengerben esetről esetre közöltük. 
Anyagi támogatásban az elmúlt év folyamán a magyar királyi vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumtól, a császári és királyi hadügyminisztérium 
tengerészeti osztályától, a székesfővárostól és a Magyar Országos Köz-
ponti Takarékpénztártól részesültünk. Számadatok ezekről a pénztári 
jelentésben találhatók. 

* * * 

A mult évben egyesületünk február 24.-én a Nemzeti Múzeum dísz-
termében felolvasó ülést ta r to t t , melyen dr. Kövesligethy Radó egyetemi 
t anár : A tenger tudományos tanulmányozása, Leidenfrost Gyula főti tkár 
pedig: A Magyar Adria Egyesület első tengerkutató expedíciója címmel 
adtak elő vetített képek kíséretében. Első expedíciónkról a fiumei Szabad 
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Líceum Egyesületben február 6.-án dr. Réthly Antal titkárunk tartott 
előadást. Ugyanő március 23.-án Temesvárott a Délmagyarországi Ter-
mészettudományi Társulat közgyűlésén is ismertette tengerkutatásunk 
eredményeit. 

Második Adria-expedíciónkat Leidenfrost vezetésével április havában 
tartottuk meg. A második expedíció tudományos személyzete a követ-
kezőkből állott: Marcell György meteorológus, dr. Kummerle Jenő, Leiden-
frost Gyula és dr. Szüts Andor biológusok, dr. Koch Nándor, dr. Maucha 
Rezső és Maros Imre hidrográfusok. Az expedíció céljaira a haditengeré-
szeti parancsnokság ezúttal is Őfelsége Najade hajóját engedte át. 

A tengerkutató expedíciókon gyűjtöt t rengeteg anyag tudományos 
feldolgozás^ folyamatban van. Az algákat dr. Filarszky Nándor m. kir. 
udvari tanácsos, a Nemzeti Múzeum növénytári igazgatója, a plankton 
nagyrészét, a Decapodákat és Schizopodákat dr. Szüts Andor a Nemzeti 
Múzeum állattárához beosztott tanár, a medúzákat dr. Pell Mária tanárnő, 
a hydroidákat és szivacsokat dr. Babics István zágrábi múzeumi őr és 
egyetemi magántanár, a halakat és Echinodermatákat pedig Leidenfrost 
Gyula tanár dolgozza fel. A hidrográfiai jelentéseket dr. Koch Nándor 
tanár és dr. Maucha Rezső asszisztens készítik. Dr. Maucha a második 
expedícióról hozott vízminták teljes elemzésével is foglalkozott s ennek 
eredményeit a Tudományos Akadémiában, az első és második expedíció 
hidrográfiai jelentésével együtt dr. Kövesligethy Radó egyetemi ny. r. 
tanár mutatta be. E tárgyról a szerzők a Kir. Magyar Természettudo-
mányi Társulat kémiai szakosztályában is tartottak előadást. A meteoro-
lógiai anyagot dr. Réthly Antal asszisztens és Marczell György adjunktus 
dolgozták fel. 

Tengerkutató bizottságunk január 24.-én alakult meg s a háború 
dacára is sűrűn tartott üléseket. így április 27.-én, amikor a bizottság 
ügyrendjét állapították meg s az expedíciók tudományos anyagának fenn-
említett feldolgozásáról tettek jelentést. Március 27.-én dr. Winkler Lajos 
egyetemi ny. r. tanár a tengervíz kémiai vizsgálatára kidolgozott mód-
szereit ismertette, a május elsején tartott ülésen pedig a tengervíz Oxigén-
tartalmának meghatározásáról értekezett. Winkler professzor módszereit a 
tengerkutatásban világszerte használják s így egyesületünk tudományos 
életében igen nagy jelentőségű esemény, hogy újabb vizsgálatait tenger-
kutató bizottságunk ülésein mutatta be legelőször. 

A tengerkutató bizottságot a mult évben súlyos csapás érte, levelező 
tagjának dr. Grund Alfréd prágai egyetemi tanár hősi halálával. Tanácsai-
val nagyban hozzájárult a magyar expedíciók sikeréhez s így halála fáj-
dalmas veszteséget jelent számunkra. A magyar föld védelmében novem-
ber 11.-én esett el, homlokon találva Temeskubin mellett. Egyesületünk 
módot fog rá találni, hogy emlékét méltóképp megörökítse. 

A tengerkutató bizottság működésének ismertetésével kapcsolatban 
említjük meg, hogy tengerkutató-hajónk építési alapja ezidőszerint 58.579 
korona 33 fillér. 
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Földrajzi szakosztályunk ülései március 23.-án és június 3.-án voltak. 
Az elsőn dr. Haltenberger Mihály lőcsei t anár : A marinikus ciklus, az 
utóbbin dr. Réthly Antal a Meteorológiai Intézet asszisztense: A Magyar 
Adria Egyesület első expedícióján végzett meteorológiai megfigyelések ered-
ményei címmel tartottak előadást. A második ülésen folyt le a szakosztály 
újjáalakítása is. 

Mindebből kitűnik, hogy tudományos tevékenységünket a háború 
dacára is kellő intenzitással folytattuk az elmúlt év folyamán is. Várva-
várjuk azt az időt, amikor a szabad Adrián expedíciós hajónk ismét föl-
veheti majd a kutatások elejtett fonalát. 

* * * 

• 

Az anyagi eredményekről a pénztári jelentés fogja a t. közgyűlést 
tájékoztatni. Ezeket s a tudományos működést egybevetve a tisztikar a 
becsületesen elvégzett munka nyugodt öntudatával lép a közgyűlés elé, 
melytől jelentésem elfogadását kérem. 

A közgyűlés helyeslőleg tudomásul véve a főtitkár jelentését, ezután 
dr. Halász József t i tkár előterjesztette az 1914. évi zárszámadásunkat. 
Az egyesület vagyonmérlege 1914 december 31.-én a következő aktívákat 
és passzívákat tartalmazza: Vagyon: 1. Készpénz 436 korona 7 fillér; 
2. Magyar Földhitelintézetnél folyószámla-betét 5065 korona 50 fillér; 
3. Magyar Bank és Kereskedelmi Részvénytársaságnál takarékbetét 48,375 
korona 94 fillér; 4. Magy. kir. postatakarékpénztárnál csekszámla-betét 
163 korona 95 fillér; 5. Értékpapír 8589 korona 4 fillér; 6. Berendezés 
1500 korona ; 7. Könyvtár 5000 korona; 8. Kiadványok 511 korona 30 fillér; 
9. Tengerkutatási műszerek 6077 korona; 10. Portoréi meteorológiai állomás 
felszerelése 186 korona 30 fillér; 11. Követelések 2820 korona. Végösz-
szeg 78.725 korona 10 fillér. — Teher: 1. Alapítói tagdíjak 8120 korona ; 
2. Hajóalap 58.579 korona 33 fillér; 3. Előre fizetett tagdíjak 477 korona 
26 fillér; 4. Tartozások 2470 korona 70 fillér; 5. Tiszta vagyon 9077 korona 
81 fillér. Végösszeg 78.725 korona 10 fillér. — Az egyesület eredmény-
számláján a veszteség tételek a következők: 1. Lapkiadás, kezelési költ-
ségek 7899 korona 13 fi l lér; 2. Irodai költségek és nyomtatványok 1176 
korona 64 fillér; 3. Lakbér, fűtés, világítás 1574 korona 12 fillér; 4. Ten-
gerkutatási költségek 1482 korona 67 fillér; 5. Leírások 3355 korona 
45 fillér; 6. Eredmény, mint nyereség 1196 korona 63 fillér. Végösszeg 
16.684 korona 64 fillér. — A nyereségtételek pedig : 1. Tagdíjak 5966 
korona; 2. Előfizetési díjak 6488 korona 40 fillér; 3. Kamatok 546 korona 
84 fillér; 4. Adományok és segélyek 1550 korona; 5. Hirdetési átalányok 
1975 ko rona ; 6. Különféle bevételek 158 korona 40 fillér. Végösszeg 
16.684 korona 64 fillér. — Jelen vagyonmérleget és eredményszámlát a 
választmány által kiküldött három számvizsgáló, névszerint: Schwanda 
Gusztáv, dr. Soós Lajos és dr. Szombathy Kálmán az egyesület könyvei-
vel összehasonlítván, azokat minden tételre nézve megegyezőnek találták. 
A közgyűlés az 1914. évi zárszámadásokat helybenhagyta és azokra nézve 
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a felmentvényt az elnökség és az igazgatótanács részére megadta. Előter-
esztetett ezután az 1915. évi költségelőirányzat. Eszerint bevételként a 
következő összegek előirányoztatnak: 1. Tagdíjak 6000 korona ; 2. Előfize-
tési díjak 6000 korona; 3. Kamatok 600 korona; 4. Adományok és segélyek 
1500 korona; 5. Hirdetési átalányok 1100 korona ; 6. Könyvkiadásból 
2800 korona. Összesen 18.000 korona. — Kiadásként pedig: 1. Lapkiadás, 
kezelési költségek 9000 korona; 2. Lakbér, fűtés, világítás 1600 korona; 
3. Irodai költségek és nyomtatványok 1600 korona; 4. Könyvbeszerzés 
600 korona; 5. Könyvkiadás 2800 korona ; 6. Különféle kiadások 400 
korona; 7. Törlesztések és leírások 2000 korona. Összesen 18.000 korona. 
A költségelőirányzat is elfogadtatván az alapszabályok módosítása követ-
kezett. A közgyűlés az alapszabályokat a választmány előterjesztésének 
megfelelőleg módosította. (A módosított alapszabályokat A Tenger leg-
közelebbi számában fogjuk közreadni.) A választmány által a választmányi 
tagok egyharmada alapszabályszerüleg kisorsoltatván, a közgyűlés ezen 
tagokat, névszerint: Dr. Lörenthey Imrét, dr. Rátz Istvánt, dr. Róna 
Zsigmondot, dr. Kováts Józsefet, dr. Ballagi Aladárt, dr. Lóczy Lajost, 
Mailáth J. Géza grófot, Sényi Pétert, dr. Koch Antalt, Rózsavölgyi Gyulát, 
dr. Bernátsky Jenőt, Bobula Jánost, dr. Márki Sándort, dr. Schafarzik 
Ferencet, dr. Lendl Adolfot, dr. Méhely Lajost, dr. Méhes Gyulát, 
dr. Berzeviczy Albertet és dr. Soós Lajost újra és új tagokká pedig 
dr. Okolicsányi László országgyűlési képviselőt és Schwanda Gusztáv 
főfelügyelőt megválasztotta. Ezután dr. Havass Rezső reflektálva az egye-
sületnek az elnöki megnyitóban vázolt új feladataira és szélesebb körű 
tevékenységére, a maga részéről is hangsúlyozza a tengerészettel kapcso-
latos gazdasági kérdések intenzívebb felkarolásának szökségességét és 
nagy nemzeti jelentőségét s örömmel üdvözli az egyesületnek ezirányban 
kilátásba helyezett céltudatos akcióját. A közgyűlés meleg köszönetét 
tolmácsolja az egyesület vezetőségének eddigi sikeres működéséért. Az 
elnök megköszönvén az elismerés megtisztelő szíves megnyilvánulását s a 
tagok szíves megjelenését, a közgyűlést berekesztette. 

Tengerészeti múzeum Fiúméban. halászati eszközök, — másrészt a ten-
A Magyar Adria Egyesület a Fiúmé- ger kutatására, állat-, növény- és ás-
ban létesitendő tengerészeti múzeum ványvilágára, valamint a kereskedelmi 
ügyében a következő előterjesztést és haditengerészetre vonatkozó min-
intézte a Múzeumok és Könyvtárak dennemű tárgyak számára". Mindeddig 
Országos Főfelügyelőségéhez: nem volt módunkban az alapszabá-

Egyesületünk már megalakulásakor Iyainkban vállalt ezen nagyfontosságú 
feladatául tűzte ki egy tengerészeti kötelezettségünket megvalósítani s ezt 
múzeum létesítését, mire nézve alap- arra az időre kívántuk fenntartani, 
szabályaink 3. §-ának g) pontja követ- amidőn egy nagyobbszabású Adría-
kezőkép rendelkezik: „Az egyesület kiállítás rendezésével a múzeum alap-
tengerészeti múzeumot létesít, egyrészt ját képező tárgyakat különben is egybe-
a tengermellékre vonatkozó történelmi gyűjtöttük volna. Ezen Adria-kiállítás 
emlékek, irodalmi művek, térképek, rendezését azonban a világháború miatt 
rajzok, képek, néprajzi és természet- kénytelenek voltunk bizonytalan időre 
rajzi tárgyak, tudományos, hajózási és elhalasztani, minélfogva a tervezett 
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múzeum létesítése érdekében sem in-
díthattuk meg a szükséges mozgalmat. 

A világháború tanúságai azonban 
arra indítanak, hogy egy nagyobb-
szabású tengerészeti múzeumnak Fiúmé-
ban, sőt emellett még esetleg Buda-
pesten is leendő létesítése iránt az 
akció megkezdését minél sürgősebben 
és minél hathatósabban megindítandó-
nak hangsúlyozzuk. 

A magyar nemzetnek ebben a világ-
háborúban tanúsított és világszerte el-
ismert kiváló erkölcsi tulajdonságai, 
szinte páratlan hősi energiája, magas 
kulturális érzékről tanúskodó viselke-
dése és jövőnket biztosító államfen-
tartó ereje mind arra utalnak, hogy a 
háború lezajlása után ezeket a béké-
ben szunnyadó, de a háború folyamán 
dicsőségesen kiváltott nemes és nagy 
kvalitásokat hazánk, nemzetünk meg-
erősödésére a békés viszonyok közt 
minden rendelkezésünkre álló eszköz-
zel és minden irányban értékesíteni, 
megrögzíteni és tovább fejleszteni igye-
kezzünk. 

Ez a meggyőződés utal bennünket 
arra is, hogy a magyar birodalomhoz 
tartozó tengermelléket (természetesen 
Dalmáciával együtt) közelebb hozzuk 
a magyar nemzeti kultúrához, a magyar 
gazdasági élethez s e célból igyekez-
zünk Fiumét az egész magyar biro-
dalmi tengermellék kulturális és gazda-
sági gócpontjává tenni. Ott kell tehát 
létesítenünk mindazon intézményeket, 
amelyek a magyar nemzeti Géniusznak 
az Adriára, a tengermellékre való ro-
konszenves kiterjesztésére hivatvák. 

Ezen intézmények közt kétségtelenül 
igen fontosnak és különösen alkalmas-
nak mutatkozik Fiumében egy nagyobb-
szabású tengerészeti múzeum létesítése, 
olyképpen, amint azt alapszabályaink 
elől hivatkozott pontjában meghatá-
roztuk. 

Egy ilyen múzeum kiválóan alkal-
mas lenne arra, hogy különösen a 
Fiúméban megforduló magyarság, de 
sőt a tengermelléki lakosság is kelle-
mesen instruktív ismereteket szerezzen 
a tengerről az Adria és partvidéke ter-
mészeti viszonyairól, a hadi és kereske-

delmi tengerészetről, a tengeri halá-
szatról, a tengermellék történelmi emlé-
keiről, népéletéről stb. Ez a múzeum 
lenne a leghivatottabb kapocs a ma-
gyar nemzeti kultúra és a tengermellék 
között s az ebbe belekapcsolódó tudo-
mányos és népszerű előadások Fiumét 
rövid időn hatalmas kulturális góc-
ponttá fejlesztenék. 

Egy ilyen nagyszabású és országos 
fontosságú intézmény létesítése — ter-
mészetszerűleg — messze meghaladja 
egyesületünk erejét s ezért járulunk 
a nagytekintetű Országos Főfelügyelő-
séghez azzal a tiszteletteljes kéréssel, 
méltóztassék ezt a nagy kulturális és 
nemzeti jelentőségű eszmét teljes oda-
adással felkarolni s mielőbbi megvaló-
sítását előkészíteni. Mi részünkről a 
legnagyobb készséggel felajánljuk közre-
működésünket s legyen szabad tiszte-
lettel hangsúlyoznunk, hogy az illeté-
kes tudományos körökkel, a haditenge-
részet vezetőségével s a tengerhajó-
zási vállalatokkal való benső össze-
köttetéseink módot és alkalmat nyújta-
nak nekünk arra, hogy a szóban levő 
tengerészeti múzeum létesítésében tevé-
keny és eredményes részt vehessünk. 

Ezen előterjesztésünket hozzájárulás 
végett (másolatban) megküldtük Fiume 
város képviselőtestületének is. 

A Magyar Adria Egyesület igaz-
gatótanácsa és választmánya 1915 
október 3.-án az egyesület helyiségé-
ben ülést tartott, melyen Gonda Béla 
elnök elnöklete alatt jelen voltak: 
dr. Horváth Géza, dr. Filarszky Nán-
dor, dr. Kümmerle Jenő Béla, dr. Prinz 
Gyula, Bobula János, dr. Harmos Eleo-
nóra, Leidenfrost Gyula, ifj. dr. Entz 
Géza, dr. Koch Nándor, dr. Kormos 
Tivadar, dr. Réthly Antal és dr. Ha-
lász József mint jegyzőkönyvvezető. 
Távolmaradásukat kimentették : id. dr. 
Entz Géza, dr. Kövesligethy Radó, 
dr. Szabó László, Schafarzik Ferenc, 
Schwanda Gusztáv és dr. Vadász Elemér. 

Elnök napirend előtt bejelenti, hogy 
tagtársaink közül egynéhányat örven-
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detes kitüntetés ért, így id. dr. Entz 
Géza egyetemi tanárnak Őfelsége a 
király a magyar nemességet adomá-
nyozta, Csánki Dezső és Majovszky Pál 
miniszteri tanácsosokká léptek elő, 
Sényi Péter korvett kapitánnyá lép-
tetett elő, a „Najade" parancsnoka 
Marschall báró korvetta kapitány és 
Margelik sorhajóhadnagy korvett kapi-
tány lett. Amidőn a választmány mind-
ezek felett érzett őszinte örömének ad 
kifejezést, egyben mély fájdalommal 
iktatja jegyzőkönyvébe, hogy levelező 
tagja Grund Alfréd prágai egyetemi 
tanár, valamint Daday Jenő tagtársunk 
egyetlen fia a harctéren hősi halált 
haltak. 

Elnök jelenti, hogy egyesületünk 
védnökét Károly Ferenc József trónörö-
kös úr Őfenségét születés és névnapja, 
valamint előléptetései és az őt ért ki-
tüntetések alkalmából üdvözlő sürgö-
nyökkel kerestük fel, melyekre minden 
alkalommal Őfensége — kamarai elöl-
járósága útján — egyesületünk iránti 
magas érdeklődésének és rokonszenvé-
nek adott kifejezést. Haus Antal ten-
gernagy ő excellenciáját hadiflottánk 
nevesebb sikerei alkalmából szintén 
üdvözöltük. 

Elnök jelenti továbbá, hogy a „Ma-
gyar tengerkutató bizottság közleményei" 
címen egyesületünk megindította tisz-
tán tudományos jellegű kiadványait. 
— Elsőnek — magyar és német nyel-
ven dr. Szüts Andor Plankthológiai 
megfigyelései jelentek meg. A többi 
is munkában van ; dr. Koch Nándor és 
dr. Maucha Rezső dolgozatait pedig 
dr. Kövesligethy Radó tagtársunk a 
Magyar Tudományos Akadémia osztály 
ülésén bemutatta. 

Elnök örömmel jelenti továbbá, hogy 
egyesületünk „Magyar Adria Könyvtár" 
címen népszerű, ismeretterjesztő füze-

tes vállalatot indított meg, amelynek 
első hat füzete már meg is jelent. A 
füzetek terjesztése „Az Est" és „A 
Könyvkereskedelmi r.-t." útján törté-
nik, a könyvkereskedők részére pedig 
Ráth Mór vállalt nagyobb tételt bizo-
mányba és az ő révén 150 vidéki 
könyvkereskedő árusítja a füzeteket. 
A sikerült füzetecskék nagyobb tömeg-
ben való elhelyezése sikerrel kecsegtet 
és már mindenesetre némi eredmény-
nek nevezhető, hogy a Haditengeré-
szet és a Múzeumok és Könyvtárak 
orsz. főfelügyelősége 100—100 soroza-
tot, a Közoktatásügyi minisztérium 97, 
a Székesfőváros pedig 85 sorozatot 
rendelt meg és a Honvédelmi valamint 
a Földművelésügyi minisztériumok há-
ború utánra szintén kilátásba helyez-
ték nagyobb tömegű megrendelésüket. 

Nagyszámú és értékes könyvadomá-
nyon kívül elnök felemlíti, hogy a 
Haditengerészet nagyon szép hajó-
fényképeket és színes nyomatokat és 
külön a mi részünkre készíttetett rajzo-
kat küldött, melyek egy része ülés-
termünkben van kifüggesztve. 

Bejelenti továbbá elnök, hogy a 
Haditengerészet az 1915. évre 1000 
korona, a Székesfőváros 500 korona 
segélyben részesítette egyesületünket. 
A Kultuszminisztérium az 1915—1916. 
költségvetési év első felére 1500 kor. 
segélyt engedélyezett; a tengerkutatá-
sok alkalmából gyűjtött anyag tudo-
mányos feldolgozására pedig szintén 
1500 koronát adományozott. 

Elnök bejelenti, hogy a mult évi 
alapszabály módosításokkal kreált párt-
fogó tagságra sikerült elsőnek meg-
nyernünk Eszterházy Miklós herceget, 
majd utánna Wein Károly és társa 
késmárki gyáros cég lépett be párt-
fogó tagul 1000 — 1000 koronával. Ez 
irányban az elnökség nagyobb akciót 
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indított meg, ami remélhetőleg ered-
ménnyel fog járni. 

Elnök bejelenti továbbá, hogy több 
külföldi, különösen amerikai tudomá-
nyos intézettel, köztük az Egyesült-
Államok Nemzeti Múzeumával sikerült 
összeköttetést és csereviszonyt létesí-
teni. 

Elnök mindezen bejelentéseit a vá-
lasztmány örömmel és helyeslőleg vette 
tudomásul. 

Ezekután az alapszabályok módosí-
tása következett, mely a közgyűlésnek 
fog előterjesztetni. 

Elnök felszólítására dr. Halász József 
előterjeszti az 1914. évi zárszámadáso-
kat, amelyeknek megvizsgálására a vá-
lasztmány Schwando Gusztáv, dr. Soós 
Lajos és dr. Szombathy Kálmán tago-
gat kérte fel. Majd a választmányi ta-
gok egy harmadának alapszabályszerű 
kisorsolása következett, ami a közgyű-
lésnek fog előterjesztetni. Ezzel a gyű-
lés végetért. 

Tengerkuta tó bizot tságunk ülése. 
Egyesületünk tengerkutató bizottsága f. 
évi november hó 20.-án dr. Kövesligethy 
Radó egyet. ny. r. tanár elnöklete alatt 
felolvasó ülést tartott, melyen dr. 
Winkler Lajos egyet. ny. r. tanár meg-
kezdette a bróm meghatározásáról és 
a tengervíz bromid-ión tartalmáról szóló 
sorozatos előadásait. Különös jelentő-
séget ad ezen előadásoknak az a körül-
mény, hogy az illusztris előadó több új 
brómmeghatározó módszerét azok kere-
tében hozza először nyilvánosságra, 
érdekességüket pedig fokozzák az elő-
adást kísérő bemutatások. 

A tengervíz bromid-ión tartalmának 
meghatározása egyike a legnehezebb 
műveleteknek, mert az eddig hasz-
nálatos módszerekkel csak nagy nehéz-
ségek leküzdése árán lehetett jó ered-
ményeket elérni. Winkler professzor leg-

újabb módszerei a szakirodalomban 
Brunsenfé\e módszernek nevezett el-
járás alapgondolatából indulnak ki, de 
az alapgondolaton kívül azzal semminő 
közösségük nincsen. Mig ugyanis Bunsen 
módszerénél a brómot a rendkívül vál-
tozó töménységű klóros vízzel szaba-
dítjuk ki, addig előadó e célra az 
állandó összetételű V20 normál kálium-
hipermanganát oldatot használja. A 
káliumhipermanganát oldat színe jelzi a 
bróm teljes kiűzetésének megtörténtét. 
A káliumhipermanganáttal felszaba-
dított brómot kénessav oldatban fogjuk 
föl, miáltal a tengervíz klór és bróm 
tartalmának viszonylagos mennyiségét 
a brómmeghatározás céljaira kedvezően 
változtathatjuk meg. A kénessav hatá-
sára képződő brómhidrogén savat újból 
káliumhipermanganáttal bontjuk meg 
és akkor a brómot hidrogénhiperoxid, 
vagy híg oldatban fogjuk föl. Előbbi 
esetben a brómot acidimetriásan, Mohr 
szerint ezüstnitráttal titrálva, vagy 
gravimetriásán, utóbbi esetben jodo-
metriásan, vagy arzénoldattal titrálva 
határozhatjuk meg. 

Mint az elmondottakból is megítél-
hető, ezen módszerek mindegyike a 
Bunsen-féle módszer pontosságát messze 
túlszárnyalják, A következő előadások-
ban a brómmeghatározás kiviteléről és a 
tengervíz brómid-ión tartalmának meg-
meghatározásánál elért eredményekről 
lesz szó. dr. M. R. 

A fiumei olasz utcanevek meg-
változtatása ügyében egyesüietünk f. é. 
május 27.-én a következő felterjesz-
tést intézte gróf Tisza István miniszter-
elnök úrhoz: 

Nagyméltóságú Gróf, Miniszterelnök Ur! 
Kegyelmes Urunk ! 

Egyesületünk — alapszabályai értel-
mében — a magyar tengermellék föld-
rajzi és történelmi viszonyaival is hiva-
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tásszerűen foglalkozván, nem kerülhette 
el figyelmünket az a szinte tüntetés-
számba menő s a magyar nemzeti esz-
mével szembe helyezkedő eljárás, mely 
szerint Fiume városának néhány év 
előtti olasz irredentista irányzatú veze-
tősége több teret és utcát olasz tör-
ténelmi és egyéb nevekkel ruházott fel. 
A magyar nemzetnek Itáliával fennállott 
sok százados történelmi és kulturális 
összeköttetése s különösen az Olasz-
országgal eddig fennállott szövetségi 
viszonyunk mellett a magyarság ellen 
célzatosan tüntető ezen visszásságra 
szemet kellett hunynunk, de most, 
hogy harminchárom éven át volt olasz 
szövetségesünk hiéna-politikája Itáliát 
leghitványabb ellenségünkké tette: haza-
fias kötelességet véltünk teljesíteni, 
amidőn Fiume városának ezen kihívóan 

ellenséges irányzatú eljárására Nagy-
méltóságod magas figyelmét reá irányí-
tani bátorkodunk. Bízva bízunk abban, 
hogy Nagyméltóságod ismert böl-
csessége és hazafias érzületű lelke 
megfogja találni a leghelyesebb utat és 
módot arra, hogy híven és méltón 
ahhoz a közjogi, történelmi, gazdasági és 
kulturális kapcsolathoz, mely Fiumét el-
választhatatlanul Magyarországhoz fűzi, 
annak integráns tartozékává teszi s 
aminek mai nagy fejlettségét köszön-
heti : a fiumei olasz utcanevek magyar, 
illetve magyar tengermelléki történelmi 
és egyéb elnevezésekkel cseréltessenek 
fel s a Fiumét Magyarországhoz fűző 
szent kapocs ezzel is erősíttessék és a 
magyar nemzeti Géniusznak tenger-
partunkra való kiterjesztése ezzel is 
előmozdíttassék. 

Nyomatott az „Elet" irodalmi és nyomda részvénytárs. Budapest, I., Fehérvári-út 15/c. 
Kiadja a Magyar Adria Egyesület. 





A Magyar Adria Egyesületnél megrendelhető: 

A magyar tengerészet és a fiumei kikötő. 
63 képpel és rajzzal. Irta Gonda Béla miniszteri tanácsos. 

Bolti ára 4 korona. 
A Magyar Adria Egyesület tagjai kedvezményként 2 K 20 f bérmentesen megkapják. 

A mű tartalma a következő: 
I. Fejezet: Történelmi bevezetés. — Magyarország tengeri birtoklása a XII—XVI. században. 

II. Fejezet: Fiúménak Magyarországhoz való csatolása. — A magyar tengermellék. — A 
tengerészet fejlesztése. — Utak a tengerhez. — Fiume Magyarországhoz csatolásának 
törvénybeiktatása. — Fiume a franciák birtokában. — Fiume osztrák, majd magyar 
uralom alatt. 

III. Fejezet: A fiumei kikötő építésére irányuló intézkedések. — A magyar tengermellék 
hajózása és forgalma. — A tengerhez vivő utak szaporítása. — A fiumei vasút ügye. 
— Széchenyi és Kossuth Fiúméban. — Magyar tengerhajózó társaság. — István 
nádor Fiúméban. — 1848. 

IV. Fejezet: A fiumei kikötő kiépítése és fölszerelése 1867—1905. 
V. Fejezet: Hajóépités. — Fiume hajóforgalma. — Az Adria magyar tengerhajózási társaság 

alapítása és fejlesztése. — Az Osztrák Lloyd tengerhajózási társaság. — Parthajózási 
vállalatok. A Magyar-Horvát Tengeri Gőzhajózási Társaság. — A Magyar Keleti 
Tengerhajózási Társaság. — Egyezmény az Osztrák Lloyddal. — A tengeri szabad-
hajózás. — Kivándorlási hajójáratok Fiume és Newyork között. — A magyar keres-
kedelmi tengerészet. 

VI. Fejezet: Fiume tengeri áruforgalma. 
VII. Fejezet: Tanulságok. — A fiumei állami jövedelmek. — összehasonlítás Trieszt for-

galmával. — A kontinentális kikötők forgalma. — Zárszó. 

yy ÉLET" Képes heti folyóirat. 
Szerkeszti: 
A N D O R J Ó Z S E F 

Az „ÉLET" a szép és erőteljes lelkiség fejlődését szolgálja 
az időszaki magyar irodalomban. Bátran és híven küzd a 
keresztény magyarság tiszta ideáljaiért és egészséges hala-
dásáért. A művelt családoknak nemes szórakozást nyújt. 
Minden számában sok művészi és aktuális illusztrációt hoz. 
Magasabb szempontból figyeli a heti életet s eseményeit 
könnyed, művészi földolgozásban adja. A kiadóhivatal szívesen 
küld mutatványszámot. Előfizetni évközben is lehet, amikor 
is az évfolyam addig megjelent számait egyszerre küldjük. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, I. ker., Fehérvári-út 15. 

Előfizetési ára: egész évre 20 korona, félévre 10 korona, 
negyedévre 5 korona. — Megjelenik minden vasárnap. 
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A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET 
a t enge r r e vona tkozó s azzal kapcso la tos ismeretek t e r j esz tésé re 

MAGYAR ADRIA KÖNYVTÁR 
címen népszerű füze tes vál la latot indít meg. 

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

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

Eddig a következő füzetek jelentek meg: 

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

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

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

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

12. Tengerész-pályák. 
Irta Péchy-Horváth Rezaő. 

Igen díszes sötétkék 

Bekötési tábla 
„A TENGER" összes évfolyamához 
megrendelhető a „Magyar Adria 
Egyesület" t itkárságánál. Egy-egy 
bekötési tábla ára postadíjjal együtt 

:: 1 korona 5 0 fillér. 

: : „A TENGER" I 9 N - I 9 I 3 . 

évfolyamai díszes vászonkötésben megrendelhetők ugyanott 

10—10 koronáért , az 1914—1915. évfolyamok 14—14 koronáért . 

Nyomatott az „Elet" irodalmi és nyomda részvény-társ. Budapest, I., Fehérvári-ut 15/c. 
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