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B U D A P E S T X I I , , Z U G L I G E T I - U T 4 1 . 

TENGERBIOLÖGIAI TANULMÁNY A KACSLÁBUAK 
PUHATESTŰEK ÉS KOR ÁLLOK TÁRSULÁSÁRÓL.1) 

í r t ák : Kolosváry Gábor dr. és Wagner János dr. egyet. m. tanárok, 

(8. képpel.) 

I. Bevezetés. 

Dolgozatunknak célja, hogy megvizsgáljuk azokat a törvényszerű-
ségeket, amelyek a kacslábú rákok (Cirripedia), a puhatestűek (Mollusca) 
és a korallok (Antliozoa, Coelenterata) társulásánál fennállanak. Ez a 
kérdés a tudományban eddig még nem került oknyomozó boncolgatás alá, 
hanem csak a jelenségeket írták le. 

A kacslábú rákok és a puhatestűek társulásai (asszociációk) az al-
kalmi (accidentális) társulások heterotypikus B. alcsoportjába tartoznak. 

Tanulmányunk anyagát igen nagy számú állategyén képezte. Óriási 
tömeget vizsgáltunk át. Már ez magában véve is biztosíték arra, hogy ered-
ményeink helytállóak. A variációs szélesség kielégítő áttekintésével elesett 
az a hibaforrás, amely az anyag csekélysége miatt oly gyakran vezet tév-
útakra. Az egyének tömegén végzett vizsgálatok jobban rámutatnak a bio-
logiai összefüggésekre, mint azok a következtetések, amelyeket kevés 
anyag esetén kénytelen a kutató levonni. 

Mi sem természetesebb azonban, hogy ezzel a nagy anyaggal idő és 
tér híj ján teljes részleteiben itt nem foglalkozhatunk. Hiszen ha egysze-
rűen csak felsorolnánk az átvizsgált minden egyes f a j képviselőjét, már 
ezzel is több ívre terjedő táblázatot kellene adnunk. Az eredményeket 
azonban teljes egészükben közöljük. Munkánk során csak a nevezetesebb 
fajokról emlékezünk meg és a számbeli adatokat is csak hozzávetőlege-
sen közöljük. A puhatestű fajok meghatározása, elnevezésük javítása és 

i ) A Magyar Adria Egyesület 1940. évi pályázati felhívására beérkezett pálya-

díjnyertes mü. 
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az egyes alakok ismertetése az egyik (Wagner J . ) , a kacslábúak leírása, 
a függélyes elterjedésre vonatkozó ú j adatok közrebocsátása a másik szer-
zőtől (Kolosváry) származik. 

A kacslábúaknak a hajózással kapcsolatos jelentőségéről már többen 
megemlékeztek „A Tenger" hasábjain. E tanulmányunk is részben kap-
csolatban áll ezzel a gyakorlati kérdéssel. A hajószakáll problémája szer-
vesen összefügg azokkal a biológiai jelenségekkel, melyek a megtelepülést 
létrehozzák. Ehhez a hajószakáll-kérdéshez, vagyis a hajófenékre való 
állati és növényi település problémájához feltétlenül hozzátartozik azoknak 
a természettudományi ismereteknek a kibővítése, amelyek a kacslábúak 
megtelepedésére általában és részletekben is vonatkoznak.2) (1. 2. ábrát.) 

2) L. „A Tenger", 1940. p. 85. és 1. 

II. Általános ismertetés. 

Régóta ismeretes, hogy a kacslábú rákok a csigák és kagylók héján 
megtelepednek. A régebbi irodalom is számos ilyen adatot közöl. A mi 
munkánk évekig tartó előmunkálatok eredményeit tartalmazza. Saját 
helyszíni tanulmányainkon kívül, amelyeket az Adriai-, Tyrrheni- és Föld-
közi-tenger különböző pontjain végeztünk, átvizsgáltuk még a Magyar 
Nemzeti Múzeum Állattárának teljes csiga-, kagyló-, koráll- és kacslábú-
gyüjteményét is. A múzeumi gyűjteményben közel 150 csiga- és kagyló-
fa jon 40 olyan kacslábút találtunk, amely eddig a rákgyüjteményben nem 
volt meg! Ezek közül 5 a tudományra nézve is újnak bizonyult. Megle-
pően tekintélyes a puhatestű fajok száma. Ezek nagy része természetesen 
a partközeli tá jak lakója, azonban még sok, már inkább mélyvízinek 
(abyssális) mondható puhatestűn is találtunk kacslábúakat. Ügy látszik, 
hogy főleg az egészen sima felületű, valamint a nagyon apró termetű pu-
hatestűek mentesek csak a kacslábúaktól. Ezek közt is akadnak azonban 
kivételek. így a fénylő, símaházú Polynices (Lunatia) catena D a C o s t a 
egyik példányán a Balanus crenatus Bruguiére nevű tengeri makkot 
találtuk meg. A parti sziklákat benépesítő Parti csigákon (Litorina) pe-
dig ugyancsak bőségesen élnek apróbb termetű kacslábúak (Balanus ba-
lanoides (Linné), Balanus crenatus (Bruguiére), Chthamalus Chal-
lengeri (H o ek). 

A partközeli t á jak ismert puhatestű állatjai, a sziklákra tapadó 
szikla- v. pajzscsigák (Patellák), Fissurellák, Cellanák, Acmaeák, Galyp-
traeák, Crepidulák stb. rendszerint igen sokféle kacslábú rákot horda-
nak. Akinek alkalma nyílt már az Adriai-tenger sziklás part jain kutatni, 
az eléggé meggyőződhetett a sziklacsigák (Patella) és a Chthamalus nevű 
tengeri makkok társulásáról. Helyenként valósággal ellepik ezek a kis 
rákok a sziklacsigát, melynek a csúcsa is csak olykor marad szabadon. 

A fényesházú Umboniumok főleg a keleti tengerek lakói. Ezek kö-
zül csak egyetlen fajon, a japáni vizekben élő Umbonium giganteum 
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L e s s.-en sikerűit tengeri makkot, kacslábú rákot felfedeznünk. Ez a rák 
ú j fajnak bizonyult (Bálanus flosculoid.es n. sp.). 

A nagytermetű Twrbo-féléken is meglepően sok tengeri makk él. E 
fajok csak részben tartózkodnak sziklákon, más részük mélyebb tengerek 
fenekén fordul elő. Ugyancsak mélyebb vizekben laknak az óriás termetű 
Charoniák, valamint a Bursa-íélék, melyeknek rücskös, érdes héja jó meg-
települési felületet nyújt az ülő (sessilis) szervezetek számára. 

Számos kacslábú települ a tüskésházú bíborcsigákra (Muricacea): 
Különösen a sziklafokokat benépesítő Thais nemzetség fajain találunk 
igen sokféle kacslábú rákot. A Haustrum haustrum M ar t y n nevű Muri-
ddá egyik Aucklandból származó példánya nevezetes szélsőséges variánsú 
kacslábút hordott. (Chthamulus Pilsbryi H ir o). Ezt még újzélandi Cella-
nákon és Siphonariákon is megtaláltuk. E fajnak ezzel ú j termőhelyéről 
adhatunk hírt. 

A Peru és Chile sziklás part jain tartózkodó Concholepasok héja 
néha úgyszólván nem is látszik az egész felületet elborító tengeri makkok 
tömegétől. Ezekre olyan mennyiségben rakódhatnak rá a Balanus psit-
tacus M olina, Balanus flosculus D ar w in és a Balanus laevis D a r-
w in nevű fajok egyénei, hogy egy közepes nagyságú héjon nem kevesebb 
mint 600 tengeri makkot találtunk. Jellemzően a délamerikai csendes-
óceáni partok szikláinak lakóira, ezek kisebb-nagyobb mélységekben egy-
aránt előfordulnak. 

A bíborcsigák népes csoportjával ellentétben a Neptuneák és a kürt-
csigák (Buccinumok) háza már kevéssé látszik alkalmasnak arra, hogy 
rajtuk kacslábú rákok megtelepedjenek. Részben azért van ez, mert ezek 
a puhatestűek mélyebb szintekben élnek. De azért a Neptunea-félék több 
fa ján is megtaláltuk a tengeri makkokat. A Neptunea antiqua Linné 
Tryon szerint a corallina és a laminaria zónában él, de a mélyebb vizekben 
is előfordul (8. Vol. III. p. 114). 

Mint érdekességet fel kell még említenünk, hogy az óriás termetű 
Fasciolaria gigantea K i e ne r-en a Balanus trigonus Darwin nevű 
kacslábú rák él. Ez az óriás puhatestű állat a legnagyobb eddig ismert 
jelenleg élő csigafaj. Idős, hatalmas példányai a 60—65 cm hosszúságot 
is elérik (8. Vol. III. p. 75). 

A tüdőscsigák (Pulmonata) alosztályából eddig még nem ismertek 
egyetlen olyan fa j t sem, melyre kacslábú rákok telepedtek volna le. Az 
irodalom nem emlékezik meg egyetlen esetről sem, hogy tüdőscsigákon 
tengeri makkok élnének. Pedig a parti fürdők közelében élő és a szikla-
csigákhoz nagyon hasonló Gadiniák és Siplwnariák néhol valósággal el 
vannak lepve a rájuk települt kacslábúaktól. Valószínű, hogy eddig ezeket 
a csigákat a hozzájuk hasonló sziklacsigával tévesztették össze, mert a 
kacslábúakkal foglalkozó búvárok nem fordítottak rá gondot, hogy ezeket 
a gazdaállatokat közelebbről is megvizsgálják. A Magyar Nemzeti Múzeum 
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gyűjteményében egyedül csak a-Siphonaria nemből nem kevesebb mint 10 
különböző fajon találtunk kacslábúakat. Ezek főleg a melegebb tengerek 
lakóiból kerültek ki. 

A kagylók osztályából természetesen ugyancsak a partközeli régiók 
lakóit lepik el a kacslábúak. Leginkább a szakállas kagyló ( Mytilus )-
féléken tanyáznak. Hazai gyűjteményünk anyagának, valamint sa já t 
gyűjtéseink átvizsgálása alapján nem kevesebb, mint tíz Mytilus-fajon 
állapítottunk meg kacslábú telepeket. Közöttük két elsőrangú nevezetes-
ség is akadt. A chilei partok mentén található Mytilus chorus M ol. egyik 
példányán ugyanis a Balanus laevis Darwin ú j alfaját fedeztük fel (B. 
nonsulcatus n. ssp.). A Mytilus latus L am ar ck egyik Tasmániából 

1. ábra: A Mytilus chorus eredeti fényképe, rajta láthatók a Balanus laevis laevis 
példányai. (Dr. Allodiatoris J. felvétele). 

származó teknőjéről a Tetraclita radiata Wagneri n. ssp. nevű alfaj ke-
rült elő. Az előbb említett Mytilus chorus M ol. a Nemzeti Múzeum gyűj-
teményéből való, de a jelenleg Chilében tartózkodó Dr. Szabó István orvos 
is küldött ebből a fajból egy példányt. (Ezt az 1. ábra szemlélteti.) Ez 
óriási nagyságával tűnik ki és a legnagyobb Mytilus, amit eddig egyál-
talában ismerünk. Martini-Chemnitz ismert munkája szerint (5. p. 68) 
ugyanis a Mytilus kagylók ezen óriása 163 mm hosszúságot és 75 mm szé-
lességet ér el. A Szabó dr.-tól kapott példány viszont 176 mm hosszú és 
76 mm széles. A legnagyobb példány és az eddig ismert méretmaximum 
tehát a mi vizsgálataink révén kerül nyilvánosságra. Ezen a Mytiluson 
a Balanus laevis Darwin nevű kacslábú rák különböző fejlettségű pél-
dányai telepedtek meg. 

A gyöngykagylókra szintén telepednek tengeri makkok. Találunk 
a nagyon ritkának vélt fehér kalapácskagyló (Malleus albus L am ar ck) 
héján is, úgyszintén a bordákkal díszített legyezőkagylók (Pectinidák) 
teknőin is. Az osztrigákon is élnek kacslábúak. A San-Franciscoból szár-
mazó Ostrea lurida C ar p.-en ú j kacslábú variánst találtunk. Ez a Bala-
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nus tintinnabulum alakkörébe tartozik, mely közismert arról, hogy igen 
erősen variál. 

A Nemzeti Múzeum gyűjteménye legnagyobb kagylójának hé-
járól, az egy méter hosszú Tridacna gigás Linné felületéről nem csak a 
Balanus trigonus Darwin nevű tengeri makkot szedhettük le, hanem a 
kagylót beborító Porites nevű korállrétegből újdonságot is kimutattunk. 
Ez a Creusia spinulosa forma duodecima n. /., melyet később részeleteseb-
ben ismertetünk még. 

Az általunk átvizsgált 150 puhatestű fajon és fajváltozaton 67 kacs-
lábú f a j t és alfaj t találtunk. Nagy haladást jelent ez az eddigi irodalmi 
adatokkal szemben, melyek a kacslábúak településével kapcsolatban rend-
szerint csak egyes puhatestű nemekről, igen általánosan és többé-ke-
vésbbé régi, rossz elnevezéssel emlékeznek meg. 

Való tény, hogy legtöbb kacslábú rák a partközeli régiók, a sziklák, 
zátonyok, sziklás tengerfenék övét benépesítő puhatestű állatok házán 
található. I t t élnek a sziklákra tapadó Patellák, Fissurellák, Cellanák, 
Acmaeák, Litorinák, Capulusok, Calyptraeák, CrepiŐMlák, a bíborcsigák 
egy része, a Gadiniák, Siphonariák, valamint a kagylók közül a Mytilusok, 
Modiolusok, s néhány Arca. Az általunk felsorolt kacslábúakkal társult 
fajoknak 40%-a sziklás parton fordul elő. Egyénszámokat véve tekintetbe 
természetesen itt találjuk a legtöbbet, sok f a j azonban tekintélyes mély-
ségre is lehatol. A partközeli sziklás övnél rendszerint valamivel mélyeb-
ben, de azért még a parti benthosban élnek a Háliotisok, Monodonták, 
Tegulák, Astraeák, Murexek és a Purpurák egy része. A nagy termetű 
Turbók, Polynicesek, Charoniák, Bursák, Neptuneák, Siphok, Siphonaliák. 
Buccinumok és Fasciolariák még mélyebbre is lehúzódnak. 

A kagylók közül a sekélyebb vizeket kedvelik az Arcok, Mytilusok. 
Pectenek és néhány Ostrea. Ezek között is akadnak azonban valódi mély-
vízi lakók, akárcsak a Malleusok, Pteriák, Limák, Tridacnák és Venusok 
soraiban. 

A mélyebb vizekben lakó puhatestűek héján talált kacslábúakkal 
kapcsolatban vetődik fel a társulás legérdekesebb kérdése, az t. i., hogy 
valóban együttélés-e, vagy csak egyszerű megtelepülési viszony a társu-
lás. Bár a kérdés fejtegetése nagyon hálás lenne, de helyszűke miatt nem 
foglalkozhatunk vele kimerítően. Vizsgálatainkból azonban teljes bizo-
nyossággal kiderül, hogy a kacslábúak elsősorban is szilárd felületre te-
lepednek. Elhalt puhatestűek házait kevéssé keresik fel. Ezeket ugyanis 
a hullámok állandóan sodorják, görgetik s ezért megtelepedésre alkalmat-
lanok. A kacslábú lárva a szilárdan tapadó puhatestűhöz köti életét s már 
ebből is érthető, hogy a partok sziklaöve miért van úgy tele velük. A mé-
lyebb vizekből előkerült puhatestűek héját csak azok a tengeri makkok 
keresik fel, melyeknek nem föltétlenül életszükségletük a fény, a dúsabb 
oxygén ellátás, hullámzajlás s a meleg. 
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2. ábra: Balanus tintinnabulum metszete. (Clauss után). •— A — Izom (adductor), 
K — külsőhéj, t = tergum, S = scutum, C = Antennula, P — petefészek (ovarlum), 
O — oviductus, petevezeték. —- 3. ábra: Balanus hesperius laevidomiformis operkulá-
ris lemezei (t, s ) és R — rostrum (héjlemez) belső felülete a gerendázattal. — 4. ábra: 
Balanus laevis nonsulcatus operkuláris lemezei. S | és s? = scutum (kétféle változat); 
t = tergum. — 5. ábra: Creusia spinulosa forma duodecima, s — scutum, t = tergum. 
Ezek alatt a csillagalakú külváz, a bordázattal. —- 6. ábra: Balanus flosculoides külső 
né ja 'a lateralia és a rostrum felülről: 1. R; a carina és carinolaterale: c. cl. alulról 
ábrázolva, t — tergum, s = scutum. A szaggatot t vonal a B. flosculus lemezeinek 
körvonalát jelenti. — 7. ábra: TetracUta radiata Wagneri, s a scutum, felül a 

Jiéj oldalnézetben, balfelől felülnézetben, 
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III. TJj kacslábú rák formák leírása. 

Balanus laevis nonsulcatus n. ssp. (4. ábra.) 

Ű j alfajnak tekinthető, mert nem illik bele a Balanus laevis Dar-
win variációs szélességébe. Erről a variációs szélességről már Nilsson-
Cantell is beszámolt (6). A nevezett búvár szerint a fedő (opercularis) 
lemezek azok, melyek fa jok és alfajok jellemző bélyegeit viselik. így ezek-
nek fajmeghatározó értékük van és száraz anyag esetében elsőrangúan 
döntő fontosságúak. Az általunk talált ú j alfaj pajzslemezének, scutumá-
nak belső felülete különbözik a Balanus laevis összes változata scutumá-
nak belső felületétől. A törzsalak és összes változatának scutuma belül 
igen éles behúzó izom- (adductor) sövényt visel. Ü j alfajunk esetében ez 
nem áll (Lásd az ábrán s,, s2). I t t az adductor-sövény csak nyomaiban 
található meg és a lenyomó izom (musculus depressor) gödre is jelenték-
telen. A háti lemez felőli izület (articulatio tergi) jellemző kampósodása 
megvan, ami a faj i hovátartozóságot élesen kidomborítja, de mint az s2 

rajz mutat ja , ez is lehet más alakú. 

A törzsalak és változatai Concholepasokon élnek, az ú j a l f a j pedig 
Mytilusokon. Termőhely: Chile. 

Balanus hesperius laevidomiformis n. ssp. (3. ábra.) 

Közel áll a Balanus hesperius laevidomushoz. Ennek a scutumának 
a belső felületén egy többé-kevésbbé éles adductor sövényt találunk. Az 
ú j alfajon ellenben az adductor sövény kifejezetten éles és hosszú, oly-
annyira, hogy tőle alul is, felül is egy-egy izomgödör képződik. Ügy a 
gödör, mint a sövény hosszan elnyúlik s a pajzsocska legvégéig ér. További 
különbség: a scutum inkább hosszú, mint magas; a depressor gödör ki-
fejezettebb; a háti lemez (tergum) sarkantyúja széles, az oldallemez (rost-
rum) belső barázdái a középvonalban megszűnnek, vagy alig kivehetők, 
nem futnak végig egész hosszában, mint a törzsalaknál. A héj külső váza 
sima, de vannak olyan példányok is, melyek gyengén bordázottak. 

Termőhely: Punta. Partilla, Panama. 
Gazdaállat: Linatella Egmanni Ant on. 

Balanus flosculoides n. sp. (6. ábra.) 

Külseje bordázott (lásd a rajzon R. 1.). A lemezek belseje sima, 
széleik lyukacsosak, (lásd a rajzon c., cl.) A Balanus flosculustól abban 
különbözik, hogy a fedő v. opercularis lemezek a flosculus f a j opercularis 
lemezeinek érdekes visszafejlődését (reductióját) mutatják. A rajzon 
szaggatott vonallal lát juk a flosculus f a j lemezeinek körvonalát és ebből 
nyilvánvalóvá válik, hogy ha a flosculus lemezeit megcsonkítjuk, kiadódik 
az a forma, mely az ú j f a j t jellemzi. Ilyen variáció a kacslábúaknái eddig 
ínég ismeretlen volt s azért tekintem ezt a jelenséget faji, általános bé-



8 

lyegnek. A lemezek meglehetősen vastagok; az adductor sövény éles és 
hosszú, az adductor gödör kerek és mély, a depressor gödör kifejlett. 

Termőhely: Japán. 
Gazdaállat: Umbonium giganteum Less. 

A Creusia spinulosa L e a c h nevű fa jnak eddig tizenegy formáját 
ír ták le. Már Darwin 11-et ismert. Ezeket részben későbbi kutatók, rész-
ben F. Hiro (2, 3) ú j névvel lá t ta el, majd fel nem ismerve mind Darwin 
varietásait, ú j formákat is írt le. Valamennyien korállokban laknak, azo-
nosításukra a külső héj bordázottsága, valamint a fedő (opercularis) le-
mezek alakja a döntő, meghatározó bélyeg. Az általam talált ú j forma a 
12-ik, ezért neveztem el duodecima-nak. Sok formát ugyanis így számsze-
r int nevez meg a tudomány ( f . secunda, sexta, septima stb. . .). Az ú j 
forma mindenben különbözik a többitől. Leginkább hasonlít a forma sep-
iima-hoz. Terguma viszont szélesebb, scutuma inkább hosszú mint magas, 
alsó szélén a kiálló csücsök az adductor sövény mellett és nem az articu-

8. ábra: A különféle Creusia spinulona formák opercularis lemezei. Az arab sorszám 
mozás megfelel a szövegbeli táblázatban ugyanilyen sorszámok alatt felsorolt for-
máknak. s = scutumok, t = tergumok, h = a C. sp. f . septima külváza, Hiro után, 

A 10. és 11-ik forjna operkuláris lemezei összeforrt állapotban láthatók. 

Creusia spinulosa forma duodecima n. f . (5. ábra.) 
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latio tergi felé esik. Az adductor sövény hosszú és majdnem az apex-ig 
ér fel (lásd s. rajzot). A héj maga meglehetősen erősen bordázott. A két 
lateralis 6—6 vagy olykor 7—7 bordaküllőt visel; a rostrum és a carina 
pedig 11—18 ugyanilyen képződményt. A forma septima ezzel szemben 
jóval kevesebbet. (Lásd 8. ábrán a 7-ik képet.) Nem mindenik bordaküllő 
ér el a központi nyílásig (orificium), rendszerint csak minden második, 
vagy harmadik és sok olyan van, mely csak a széleken vehető észre. A 
rádiusok jól fejlettek és finoman harántcsíkoltak. A központi nyílás (ori-
ficium) szűk, a héj színe piszkos barnás-szürke. A bázis gömbded és pár 
milliméternyire a koráll anyagába van ágyazva. 

Termőhely: Indiai-óceán. 
Gazdaállat: Porites sp. koráll, mely Tridacna gigás-ra volt tele-

pedve. 
A 8-ik ábrán látjuk azokat a fedő (opercularis) lemezeket, melyeket 

összehasonlítás céljából közlünk, s melyek számozásuk sorrendjében az 
alábbi táblázatban megnevezett fajokhoz tartoznak. A táblázatban bal-
felől vannak a Creusia formák nevei, jobbfelől pedig azoknak a korállok-
nak a nevei, melyekben eddig e formákat találták. 

A táblázat a következő: 

Creusia-formák. Anthozoák (virágállatok) és 
Coelenteraták (tömlösbélűek). 

1. Forma eu-spinulosa Broch Alveopora, Acropora, Madrepora, 
Turbinaria, Herpetolitha, Pachyseris, 
Pavona, Porites, Pocillopora. 

2. „ secunda Broch Acropora, Pavona, Porites, Lepto-
seris. 

3. „ inwayama Hiro Porites. 
4. „ paliida Broch Stylocoeniella, Pectinia, Pocillopora,, 

Podabacia, Caulastraea, Cyphas-
traea, Montipora, Alveopora, Coelo-
ria, Tridacophyllia. 

5. „ arcuata Hiro Porites, Montipora, Acropora, Coelo-
seris, Psammocora. 

6. „ sexta Hiro Pachyseris, Montipora. 
7. ,, septima Hiro Montipora, Acropora. 
8. ,, acuta Hiro Acropora. 
9. „ breviterga Hiro Acropora. 

10. ,, angustiradiata Broch Hydnopora, Favia, Favites, Merulina, 
Podabacia, Oxyphyllia, Caulastraea,. 
Leptastraea, Tridacophyllia. 

11. „ sumbawae Hoek Heteropsammia, Madrepora. 
12. „ duodecima Kolosváry Porites. 

A 12. forma ábrájá t az 5. ábra mutat ja , a 11. forma képét pedig lásd 
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Darwin idézett munkájában.*) Ez azonos a Darwin által Var. 6.-nak leírt 
formával; azonosította Nilsson-Cantell (6). 

Tetraclita radiata Wagneri n. ssp. (7. ábra.) 

Feltűnően lapos alak, m á r ezáltal is különbözik a törzsalaktól. Héja 
finom chitin sertékkel borított. A héj különben hosszant- és harántcsiko-
zott, színe világos zöldes, bársonyos tapintatú. A scutum abban különbö-
zik a Tetraclita radiata radiata^étói, hogy tergalis izületi széle nem kiug-
róan púpos élvonalú, hanem többé-kevésbbé egyenes, a tergum nyele 
széles s a feji rész kisebb, mint a nyélrész. Az adductor-gödör piciny, az 
adductorsövény ellenben hosszú, a bázison visszahajló és vályút alkotó. 
Radiusok igen erősen fejlettek, mint a T. radiata radiata-nkl, szintén finom 
chitin sertékkel borítottak; az orificium ötszögű (pentagonalis). 

Termőhelye: Tasmania. 
Gazdaállata: Mytilus latus L a m ar c k. 
Minthogy a korállokban élő kacslábúakról eddig csupán F. H író-

nak van néhány dolgozata (2, 3) s ezen kívül nem áll rendelkezésünkre 
összefoglaló irodalom, minden kis adat érdemes arra, hogy leközöljük, 
így felsoroljuk azokat az adatokat, melyek a Nemzeti Múzeum anyagára 
vonatkoznak. 

Kacslábúak. Kor állok. 
Pyrogoma monticulariae Gray Hydnopora exesa Pallas 
Pyrogoma orbicellae Hiro Goniopora. 
Pyrogoma crenatum Sowerby Orbitella, Oxyphyllia aspera, Trida-

cophyllia lactuca. 
Valamennyi a déli meleg tengerek lakója, Indiai-óceán, Japán, indiai 

korállszigetek. 

IV. A tengeri makkok függélyes elterjedése. 
Az itt következő összeállításunkban a mélységi elterjedésre vonat-

kozó, viszonylagosan tökéletes táblázatot adunk. Ebben benne vannak az 
eddig ismert összes megbízható adatok, kiegészítve a sa já t tanulmányunk 
alapján elért eredményekkel. 

Ez az összeállítás az első az irodalomban. 

I. A 200 m mélységig terjedő parti zóna (litoralis benthos) 
kacslábú rákjai . 

Fajok. Mélység m.-ben. 
Balanus eburneus 0.6—147 
Balanus improvisus 2—157.29 
Balanus amphitrite inexpectatus 1—? 
Balanus amphitrite niveus 5.48—82.30 

*) Ch. Darwin: A monograph on the Sub-Class Cirripedia, The Balanidae. Lon-
don, 1854. 

/ 
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Balanus calidus 
Balanus perforatus angustus 
Balanus laevis nonsulcatus 
Balanus rostratus Dalli 
Balanus hesperius laevidomus 
Balanus flosculus flosculus 
Balanus flosculus sordidus 
Balanus fuj iyama 
Pyrogoma fajok 
Tetraclita rosea 
Tetraclita squamosa depressa 
Chthamalus stellatus stellatus 
Chthamalus stellatus fragilis 
Chthamalus cirratus 
Többi Chthamalus 
Chthamalus Pilsbryi 

10.97—120.7 
0.6—10.97 
1—? 
?—147 
12—84.13 
1—? 
1—? 
sekély vizekben 
5—30 
„Patelleta zóna" 
sekély vizekben 
0—7 
0.5—186.55 
sekély vizekben 
sekély vizekben 
0—1 

II. A 200 m-en aluli mélyvízi benthos kacslábú rákjai. 

Fajok. Mélység m.-ben. 
Balanus tintinnabulum 0—240 
Balanus psittacus 0—nagy mélységig 
Balanus amphitrite communis 0.8—1000 
Balanus concavus ?—305 
Balanus trigonus 7.31—3000 
Balanus laevis laevis 4—275 
Balanus balanus balanus 0—300 
Balanus crenatus 0—1165 
Balanus glandula .1—830 
Balanus balanoides 0—305 
Balanus hesperius hesperius 82.30—305 
Balanus galeatus ?—497.48 
V erruca calotheca 7—804.76 
V erruca Strömia 0—300 

Megjegyezzük, hogy erről a problémáról az irodalomban kevés az 
adat, mert e kérdéssel különben sem foglalkoztak még kimerítően. Hiszen 
a legújabb kiadású Bronn féle „Klassen und Ordnungen des Tierreichs" 
1940.. c. munkában is a következőket olvashatjuk: „Die mangelhafte 
Kenntnis . . . und die geringe Durchforschung. . . lassen auch nur in we-
nigen Fállen zu, sichere Aussagen über die Tiefenverbreitung zu machen" 
(4. p. 460). Az itten közölt adatok mindenesetre haladást jelentenek, ki-
bővítik az eddigi idevágó ismereteinket. Kétségtelen, hogy sok mélyvízi 
f a j számára a mély víz csak a csökkent hőmérsékletet jelenti, amit észa-
kibb vidékeken a sekély vizekben szintén megtalál az állat. A Balanus 
crenatus nagy mélységbeli kilengése is ezen alapul. Egyes fajok viszont 



12 

a. melegebb tengerekben (pl. Mediterraneum) nem mennek le mélyre (Ba-
lanus perforatus angustus). A melegebb tengereket szerető Balanus tri-
gonus viszont igen mélyre lehatol (3000 m!), úgy hogy igazoltnak látszik 
az a feltevés, hogy egyes fa jok számára a hőmérsékleti ingadozáson kívül 
más tényezők is fontos jelentőséggel bírnak. 

Vannak fajok, melyek a mélyvízi élettérbe nem hatolnak le. Ezek 
számára a fényhiány és a hőmérsékletcsökkenés káros hatású. Viszont 
azok esetében, melyek a mélyvízi régiókból feljönnek sekélyebb vízréte-
gekbe, inkább a talajviszonyok a fontosabbak. így pl. a Verruoa Strömia 
O. F. M üli e r határozottan mélyvízi alaknak ismert fa j . Az Adriában 
már 25—30 méter mélységekben előfordul, de csak ott, ahol a talajviszo-
nyok számára kedvezőek. Megtaláljuk tehát a dalmát partok mentén, de 
Istria partjainál ismeretlen. Egyes fajoknak a sótartalom mennyisége a 
fontos. Vannak brackvízben (félsós) is kitűnően tenyésző fajok (Bala-
nus eburneus, improvisus, amphitrite), vannak viszont olyanok, melyek a 
legkisebb fokú vízkiédesüléssel szemben felette érzékenyek és ezeken a 
helyeken teljesen hiányoznak. Megállapítottuk azt is, hogy a tapadásra 
kiválasztott felület fizikai sajátossága is igen fontos. Az érdes, rücskös 
felületű puhatestű héjak alkalmasabbak a megtelepedésre, mint a kimon-
dottan sima felületűek. Vizsgálatainkból az is kiderül, hogy a Patellák, 
Brachydontesek, Ostreák, Modiolusok, Mytilusok ellenséget is jelenthet-
nek a kacslábúakra nézve, mert sűrű településeknél ellephetik a kacslá-
búak telepeit és azokat elzárva a szabad víztől, a táplálékfelvétel lehetősé-
gétől megfosztják. Vannak fajok, melyek igen jól bírják a szennyezett 
vizet is. A velencei lagúnák cölöpépítményein tapasztaltuk, hogy erősen 
szennyezett vízben ( „Gelbes Meer"), melyből vastagon rakódik le a naphta 
tartalmú vegyi anyag, a Balanus amphitrite communis Darwin nevű 
f a j kitűnően tovább tenyészett. 

Átvizsgáltunk összesen 148 puhatestű faj t , illetve alfaj t meg faj-
változatot és 67 kacslábú fa j t , alfajt , változatot, stb. Az utóbbiak közül 
5 a tudományra nézve újnak bizonyult. Állatföldrajzi újdonságot képez-
nek a következő adataink: 

V. Kutatásaink eredményének összefoglalása. 

Fajok. 
Balanus algicola Pilsbry 

Üj termőhelyek. 
Japán. Eddig csak algákról volt is-
meretes, mi megtaláltuk puhatestűe-
ken is, éspedig: Mytilus afer Gmelin, 
Turbo sarmaticus L., Murex brevi-
frons ham. és Lotorius cutaceus-
Dol.-n. 

Balanus eburneus Gould és Bala-
nus perforatus angustus Gmelin 

Adriai-tenger. 
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Balanus amphitrite Vörös-tenger. 
inexpectatus Pilsbry 

Balanus amphitrite Senegáli vizek. 
albicostatus Pilsbry 

Chthamalus Challengeri Földközi-tenger. 
Challengeri Hoek 

Chthamalus Challengeri Kinai-tenger. 
nipponensis Pilsbry 

Chthamalus Pilsbryi Hiro Űjzéland. 
Számos ú j puhatestű-kacslábú társulást mi írtunk le itt először. Bő-

vítettük és sok ú j adattal kiegészítettük a függélyes elterjedésre vonat-
kozó ismereteinket. Elkülönítettük a parti és mélyvízi tá jak kacslábúit, s 
a társulásokra és a függélyes elterjedésre vonatkozólag a következő sza-
bályszerűségeket állapítottuk meg: 

Az árapálylakó és sekélyvízi Chthamalidákra az oxygénellátás, az 
erős hullámzajlás, meleg, napfény, szokványos sótartalom és tiszta víz a 
döntő tnyező. A velük együtt élő sziklalakó puhatestűekkel való társu-
lásuk biologiai párhuzamosság. Az árapályzónában határozott élettérfor-
mák képződnek, mint pl. a Chthamalus stellatus stellatus forma typica 
cirrata és depressa, valamint a Mytilus galloprovincialis L a m a r c k kis-
termetű képviselője. 

A parti és a mélyvízi élettér (benthos) legfontosabb elkülönítő té-
nyezői a fény és a hőmérséklet, de egyes fajok, mint élettérubiquisták, 
egyaránt feltalálhatók mind a két nagy övezetben. 

A Siphonariák és a kacslábúak társulása először a mi munkánkban 
szerepel mint leközölt irodalmi adalék, eddig ezt a társulást nem vették 
figyelembe és nem tudtunk róla. 

A legnagyobb Mytilus chorus példányt mi írtuk le elsőnek, valamint 
a Fasciolaria gigantea-ró\ is mi jelentettünk először kacslábúakat. 

Végeredményben azt állapítottuk meg, hogy az említett társulások-
ban a külső fizikai és a belső biológiai okok közös együtthatása a döntő. 
A térviszonyok, a külső tényezők, tehát nem az egyedüliek, amint azt ed-
dig hitték. Szükséges azt is hangsúlyoznunk, hogy nem lehet minden ese-
tet közös elbírálás alá vonni, mert fajok és csoportok szerint igen külön-
bözők azok az igények, melyeket az élőlények környezetükkel szemben 
támasztanak. A környezet bizonyos tekintetben ellenséges az élőlényekre 
nézve, s ezt a hatást minden f a j saját belső adottságainak megfelelően 
igyekszik közömbösíteni. Az érzékenység és ellenállóképesség minden faj-
nál más és más, ezért csak ezeknek pontos ismeretével lehet az egész kér-
déskomplexust áttekinteni. Ezt hangsúlyozzuk azért is, mivel magyará-
zatát adja annak, hogy miért voltak eddig sikertelenek azok a kísérletek, 
amelyek a hajószakállal, annak valamennyi szervezete ellen, egységes 
módszerrel akarták a harcot felvenni. 

Minden társulásban sokféle és igen szerteágazó tényezők játszanak 
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közre, melyek a felületes vizsgáló előtt útvesztőt képeznek, különösen ak-
kor, ha csak az alkalmazkodásos-elméletét kisérli meg használni. Mindig 
az „egészet" kell tekinteni és részleteiben elemezni. Ez a holisztikus mód-
szer az, ami a modern biologia művelésében elsőrangú. Nem téved el a 
részletek útvesztőjében, mivel az egészet bontja részekre, s nem a részek-
ből építi fel, legtöbbnyire mesterkélten, az egészet. 
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MEERESBIOLOGISCHE STUDIEN ÜBER ASSOZIATIONEN VON 
CIRRIPEDIEN, MOLLUSKEN UND KORALLEN. 

von D r . G. v o n K o l o s v á r y und D r . H. W a g n e r 

Die Verfasser behandeln in dieser Studie die Assoziationen der oben-
genannten Tiergruppen. Die Untersuchungen dauerten mehrere Jahre, und 
wurden teils in der freien Natúr an den Küsten der Adria, des Tyrrheni-
schen-Meeres und des Mittelmeeres, teils in der Zoologischen Abteilung 
des Ungarischen Nationalmuseums in Budapest durchgeführt. 

Als Ergebnis der Untersuchungen konnten folgende Resultate fest-
gestellt werden: 

Die Verfasser fanden an 148 verschiedene Molluskenarten bzw. Un-
terarten und Varietáten insgesamt 67 Cirripedien-Formen (Arten, Un-
terarten, usw.), von dgnen 5 auch für die Wissenschaft neu sind. Diese 
sind die folgenden: Balanus laevis nonsulcatus n. subsp., Balanus hespe-
rius laevidomiformis n. subsp. Balanus flosculoides n. sp. Creusia spinu-
losa forma duodecima n. f., und Tetraclita radiata Wagneri n. subsp. — 
Diese neuen Formen werden im ungarischen Text ausführlich, beschrie-
ben. — Durch diese Untersuchungen konnten ausserdem sehr viele neue 
tiergegraphische Verbreitungsangaben gewonnen werden. Balanus und 
Chthamalus-Arten, die bisher nur von einer einzigen Fundstelle gemeldet 
waren, wurden nun auch von anderen Weltmeeren bekannt. Auch zahl-
r§iche neue Mollusken-Cirripedien Assoziationen habén die Verfasser be-
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schrieben. — Die Kenntnisse über die vertikale Verbreitung der Arten 
wurden durch diese Untersuchungen mit vielen neuen Angaben ergánzt 
und teils auch verbessert. Die Cirripedien der litoralen Zone und die Tief-
seeformen konnten, im Einklang mit den Mollusken, gut voneinander se-
pariert werden. Die wichtigsten separierenden Faktorén sind sowohl im 
litoralen, wie auch im abyssalen Benthos: das Licht und die Temperatur; 
doch einige Arten, welche als „biotopubiquisten" angesehen werden kön-
nen, koramen in beiden Zonen überall vor. 

Das Zusammenleben zwischen den pulmonaten Siphonarien und Cir-
ripedien ist in dieser Arbeit zum erstenmale festgestellt. Bisher waren 
diese Assoziationen völlig unbekannt. Bemerkenswert ist noch das Auf-
finden der Balanen auf einem Riesenexemplar von Mytilus chorus (Re-
kordexemplar), und ferner auf einer Schale von Fasciolaria gigantea, die 
zu den grössten rezenten Schnecken der Welt gehört. 

KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

Az United S ta tes Lines ú j gyorsgőzöse, az „American", amely 1940. nya-
rán végezte próbameneteit , a legkorszerűbb és egyben az USA-ban eddig épült 
legnagyobb kereskedelmi hajó. 

Newport News-ban épült, hosszas, beható előkészítő tanulmányok után. 
A New York és Hamburg közti gyorsforgalom lebonyolítására volt e ha jó ter-
vezve, amely szolgálatot eddig a t á r s a s á g „Manha t tan" és „Washington" nevű 
hajói lá t tak el. 1939. aug. 21-én bocsátot ták vízre 16.202 t súllyal. A ha jó főbb 
adata i a következők: 

Hossz, tel jes 220.30 m. 
Szélesség 28.42 m. 
Oldalmagasság főfedélzetig 16.90 m. 
Merülés terhelve 9.91 m. 
Deplacement 35.440 ts1 . 
Teherbírása 13.061 ts . 
Teltsége Ö = 0.586. 
Befogadóképessége 27.000 BRT. 

Tengelylóerő 34.000. 
Sebessége 22 tg. mfd. 
Hatósugár ennél 11.000 tg. mfd. 
Hatós. d t tó 15 csom. 18.000 tg. mfd. 
Üzemolaj 4938 ts. 
Utas 1202. 
Személyzet 643. 
Metac. magasság kb. 2.8 m. 

A tervezésnél a washintgoni haditengerészeti hivatalnak befolyása erős 
mértékben érvényesült és ál talában az American Bureau of Shipping legmaga-
sabb osztályának megfelelően épült. 

Biztonság, illetve úszóképesség szempontjából feltétel volt, hogy három 
nagy, vízhatlan válaszfal közti hajószakasz elárasztása után is még 1.2 m meta-
centr ikus magassággal bírjon, ami rendkívül szigorú követelmény kereskedelmi 
ha jókná l . ' 

E r r e a nagyfokú gondosságra vall a ha jó a lak jának optimális kiképzése 
céljából végzett 5000 modellkísérlet is, amelyek közt több a ha jó magatar tás 
sának hullámzó vízben való megál lapí tására vonatkozott , 

» 1 angol tonna = 1016 kg, 
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A szilárdság növelésének kérdése is beható tanulmányok t á rgyá t képezte. 
E ha jó t e s t hossz-szilárdsága nagyobb bármely hasonló nagyságú ú j abb hajóé-
nál, amennyiben az igénybevétel a felső, illetve alsó övezetben csak 1200, ill. 
965 kg/cm 2 , ami szerkezeti felépítésében leli magyaráza tá t . A felépítmények 
fedélzeti lemezei erősebbek a szokásosnál, miáltal teherbírásnál is számba jön-
nek. Expanziós redők nincsenek beépítve. A vízvonal fölé érő ket tős fenék re-
keszeibe üzemolaj vagy ballaszt víz kerül . A kü lhé j és a fedélzetek szegecselve, 
a vízhatlan válaszfalak, a gépalapzatok stb. hegesztve készültek. Az 59 vízhat-
lanul záró a j tó t hidraulikusan, központilag mozga t ják . 

A gépi berendezés két 17.000 tengely-lóerős gőzturbinacsoportból áll, mind-
egyike egy-egy magas- , közép- és alacsony nyomású akciós gőzturbinával. 

A két négyszárnyú propeller fo rdu la ta 128/perc., á tmérője 5.94 m és emel-
kedése 5.53 és 5.96 m közt változó. Egy csavar súlya 20 t. A magasnyomású 
tu rb ina 3300 fordula tú , a közép és alacsonynyomású 1500 és mindegyik t iszta 
akciós rendszerű. A fordulatszámcsökkentő fogasmüvet flexibilis körmös kap-
csolók kötik a turbinatengelyhez. 

A hat Babcock—Wilcox kazán vízcsöves rendszerű, eről tetet t huzat ta l és 
ny i to t t fűtőhelyiségekkel. A fű tőfe lü le t 6300 m2, a gőznyomás 29.9 kg/cm-', a 
tú lheví te t t gőz hőfoka 385 C fok. A tüzelés naf táva l történik és kazánonként ha t 
Decagon-porlasztó van beszerelve. A kondenzátorok 73.6 vacuumot t a r t anak . 

A fedélzeti és gépi segédüzem villamos ha j t á sú , a fű tés és főzés is villa-
mos árammal tör ténik . A szükséges á ramot négy 600 kw-os, 120/240 V turbo-
dinamo gépcsoport szolgál ta t ja . Azonkívül van egy 150 kw Diesel-generátor 
szükségáram fej lesztésére és egy 400 amperórás akkumulátortelep. Van össze-
sen 550 villamos motor , 4038 összlóerővel és 14.500 darab villamos égőtest a 
ha jón . A folyosók és fülkék vi lágí tását két különálló áramkörből táplá l ják . 

A gépház a h a j ó közepén, a k é t kazánház pedig előtte és mögöt te van el-
helyezve. A csavartengelyek így a fé l ha jón át, a lagutakban f u t n a k végig. 

A 42.5 m2 fe lületű kormánylapát áramvonalas, súlya 33 t . A kormány-
szerkezet hidroelektrikus rendszerű. A főhorgonyok súlya 6700 kg, a főlánc 
76 mm. A két horgonyemelőt egy-egy 100 lóerős villamos motor h a j t j a . 40 da-
rab 35 lóerős villamos csörlő az á ruk ki- és berakodására szolgál; a daruk 3 és 
20 tonnásak. 

A hűtőberendezés úgy van méretezve és a fa lak olykép szigetelve, hogy 
—23 C fok hideget t a r thassanak . Az ét termek klimatizálással állandó hőmér-
sékleten ta r tha tók . 

A 14 darab 135 személy befogadású, 10.6 m hosszú mentőcsónak közül 2 
motoros, van továbbá több mentő t u t a j és nagy mentőgyűrű a ha jón . Tűz- és 
vízbiztonság szempontjából az „American" a legtökéletesebb hajó, amelynek ter-
vezésénél és építésénél az eddigi t apasz ta la toka t értékesítet ték. 

Csatornaépítkezések Felső-Olaszországban. Mario Beretta mérnök az 
olasz és svájci t a v a k a t és az Adriai-tengert összekötő csatornatervezetet készí-
t e t t . E csatornarendszer vízi úton összeköttetést létesít a felső olasz ipari köz-
pontok, Milano, Tur in és az Adria között és 800 tonnás hajók számára lesz jár-
ható . A Magadino sikon és Bellinzonánál á t rakodó kikötőket építenek. Az össz-
köl tség 1.8 milliárd l i rára fog rúgni . A Velence—Mantua—Garda-tó, valamint 
a Po-völgy-csatornákon már régebben dolgoznak, ú jabban a Milano—Cremona-
csatornának munkála ta i t is megkezdették. 

Olaszország kereskedelmi flottájának nagyarányú kiépítését tervezi, 
amennyiben az eddigi 3.5 millió BRT befogadóképességet 9 millió BRT-ra aka r j a 
növelni, 
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Svájc újabban bérelt hajója. Minthogy a Svájc á l ta l bérelt görög ha jók 
már nem közlekedhetnek a háborús helyzet folyományakép, Svájc a 9.600 ton-
nás „Glória'1 jugoszláv tehergözöst bérelte ki, amely panamai lobogó a l a t t a 
napokban indult el és hozza Amerikából az első szállí tmányt. 

Az Első Dunagőzhajózási Társaság 1.44 millió Mk alaptőkéjét 16 millió 
Mk-ra emelte és tu la jdonosra szóló ú j részvényeket bocsát ki. 

Három korszerű bolgár személyhajó épül a Dunagőzhajózási Tá r saság 
óbudai ha jógyárában . Az első ha jó már elkészült és próbamenetét s ikerrel vé-
gezte. A ha jók főbb adatai a következők: Legnagyobb hossz 78.5 m, szélesség 
8.8 m, merülés 7.5 t, üzemolaj jal 1.6 m, sebessége mély vízben 23 km/óra . Két 
460 lóerős, a Motorenwerke Mannheim á l ta l szállított 6 hangéres 320/480 mm-es, 
340 perc / fordula tú , á tkormányozható Diesel-motor h a j t j a a két csavart . Két 
1570 mm á tmérő jű Zeise-csavarja van. Két 15 Kw-os és egy 27.5 Kw tel jes í t -
ményű Diesel-dinamógépcsoport szolgál ta t ják a szükséges á ramot (115 V). 
Azonkívül egy 215 Ampérórás Nife-akkumulátortelep szolgál a szükségvilágí-
tás ra . 

A ha jó teste a Germanischer Lloyd előírása szerint épült , küllemezése sze-
gecselt, a belső szerkezeti alkatrészek és a fedélzet hegesztet t kivitelben. 

A horgonycsörlő villamos motorral (8 lóerő) van ellátva, a kormány 3-lapá-
tos Hitzler-rendszerű kézi ha j tássa l . A központi fűtés melegvízrendszerű olaj-
ja l f ű tö t t kazánnal. Minden mosdó meleg- és hidegvízellátással bír, a konyha 
takaréktűzhelye olajtüzeléssel. A csengők helyett fényjelző berendezést alkal-
maztak. A fafedélzet Oregonpine. A fa lak és a fedém az utashelyiségekben eny-
vezett és fényezet t falemezzel vannak borí tva. Az utashelyiségek bútorozása 
fényűző és higiénikus. Rezgés- és hangtompí tó szigetelésű fa lak. Befogadóké-
pessége : egy kétágyas díszlakosztály, 24 első osztályú és 40 másodosztályú 
utas, valamint 39 fő hajószemélyzet számára . A kivitel szakszerű és tetszetős. 

Olasz lobogó dunai hajókon. A turini Fiat-művek és az AGIP o l a j t á r sa ság 
Societá italiana di Navigatione Danúbiana (SINDA) címen egy ú j ha józás i 
vállalatot alapított , amely több ha jó t vet t és építtet h a j ó k a t is, egyelőre 1 
millió lira alaptőkével. Számára készül a Ganz és Tsa ú jpes t i gyárában 2 drb. 
800 lóerős, kétcsavaros vonta tó és 4 drb. 1000 tonnás tankuszály. A vonta tók 
főbb mérete i : hossz. max. 53.8 m, szélesség 8.2 m, merülés 90 t, üzemolaj ja l 
1.4 m, két drb. 400 lőerős 8 hengeres Ganz-Diesel motor 750 fordulat ta l . Szál-
lítási ha tá r idő : 1941. 

Tengeri hajók épülnek Oroszország számára az ú jpes t i Ganz-gyárban. A 
TENGER utolsó számában közöltük két nagy áruszállító magya r tengeri hajó-
nak adatai t . E hajókat , mint értesülünk, az Orosz-Szovjet ve t te meg. Az első-
nek ez év végéig kellene elkészülnie. A f ize tés árucsere ú t j á n történik. 

Egy csavaros vontatóhajó épült az ú jpes t i Laczkovits J. h a jógyá rban 
Josef Wallner Bayer, deggendorfi cég megrendelésére. A hajó legnagyobb 
hoszza 40 m, szélessége 6.5 m, merülése 45 t, olajjal 1.45 m, deplacement 230 t. 
Két lőerejű 280/450-es hathengeres, 375 perc / fordula tú Deutz-Dieselmotor 
h a j t j a a két csavart . A motorok 16.000 perc/ fordula tú Büchi-féle fel töl tésű tur -
binával vannak ellátva, amelyek az eredeti tel jesítményt 20%-kal növelik. Egy 
20 lóerős segédgépcsoport 110 Voltos, 1000 fordulatú dinamóval és kompresz-
szorral, a főmotorok által h a j t o t t fenékürvíztelenítő, hűtőszivat tyúk és kom-
presszorok, légpalackok és szűrők lá tha tók a tágas gépházban. A Dieselmoto-
roka t közvetlenül a vasalapokra szerelték. A hajó kormányképessége jó, kis 
körben fordul . Rezgések üzemközben nem voltak észlelhetők. A fedélzeten 
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közös villamos motorral h a j t o t t 2 csörlőt l á tunk és egy villamos horgónyfei-
vonót. Ára kb. 700.000 P. A berendezés egyszerű, de ízléses és praktikus. M. J. 

Az USA hajóépítészeti törekvései már évekkel ezelőtt a jórészt elavult 
ha jópark felfr iss í tésére i r ányu l t ak és a Maritime—Commission működése m á r 
az 1937-es tízéves programmban kifejezésre is ju tot t , amelyben 1948-ig 500 ke-
reskedelmi h a j ó n a k építését, összesen 5 millió Brutto-Registen-tonnával ter -
vezte. A jelenlegi háború ezt a tervet lényegesen kibővítette még, mert a há-
borús veszteségek következtében a kereslet korszerű ha jókban nagymértékben 
növekedni fog és jelenleg pedig az angol ha józásnak segítségére, illetve az ed-
dig angol ha jók által f e n n t a r t o t t já ra toknak pótlására kellenek a hajók. 

Az USA vezetői azonban túlbecsülték hajóépítészeti iparuk teljesítőké-
pességét, mert már a második évben közel 10%-kal marad tak el az évi 500.000 
BRT építésében, régebbi hát ra lékokról nem is szólva. Ebből magyarázható a 
lázas tevékenység, amely a h a j ó g y á r a k tökéletesítésében és bővítésében nyilvá-
nul meg, míg a politikai tényezők inkább ú j ha jógyárak építését kívánták, ami 
azonban csak évek múlva volna megvalósítható. 

Ehhez j á ru lnak a n a g y a r á n y ú hadihajó építkezések és rendelések is, ame-
lyek az eddigi tervbevet t had iha jókon kívül még további 300 kisebb ha jó ra vo-
natkoznak, köztük van több k is cirkáló, torpedóromboló és torpedónaszád is. 

A hadihajók 8 állami ha jógyárban és 4 magángyárban készülnek. A régi 
tervek szerint építettek, illetve rendeltek 1940 j anuá r j ában 88 hajót kb félmil-
lió tonna vízkiszorítással. Ez a programm Franciaország leveretése után ú j a b b 
tervekkel bővült, amelyek a két-óceán-flotta elvéből indul tak ki és amelyek 
szerint az USA f l o t t á j a kb. 700 hadihajóból ál lana. A határ idő e szerint 1947 és 
az összköltség 10 milliárd dol lár lenne. Nincs e tervezetben felvéve a nagy-
számú segédhajó. Nyilvánvaló, hogy az USA jelenlegi ha jógyára inak kapaci-
t á s a nem elegendő ily óriási te l jes í tményekre. A kereskedelmi hajóból 1939-ben 
leszállítottak 26 gőzhajót (213.095 BRT) és 35 motorha jó t (54.170 BRT) 245 
ezer összlóerővel, továbbá 368 uszályt (170.000 BRT). 

1940. évben épült 105 gőzha jó (817.100 BRT) , 65 motoros (320.000 BRT) 
és 196 uszály és kisebb ha jó (94.000 BRT) . Mindezek m a g á n ha jógyárakban 
készültek. Az összesen 366 h a j ó közül 120 nagyobb hajót (942.000 BRT) a Ma-
ri t ime Commission rendelt, t e h á t állami, i l letve hadiszempontok tekintetbevé-
telével állami támogatássa l épül. E hajók közül 757.000 BRT teherhajó, 217.000 
BRT pedig t ankha jó . M. J. 

KORSZERŰ DUNAI HAJÓTIPUSOK EGYSÉGESÍTÉSE. 

A Dunának nagyhajózási ú t t á való kiépítése a Német Birodalom gazdasági 
p rogrammjának egyik sa rka l a tos tétele. Ide tartozik a német Duna olyatén 
szabályozása, hogy azon kisvíznél is a mai 1.2 m helyett 2.1 m átlagos gyakor-
lat i vízmélység ál l jon a ha józás rendelkezésére, továbbá a Struden-nek egy épí-
tendő duzzasztómű általi kiküszöbölése, a középső Dunán a gönyüi, bogyiszlói, 
f u t ak i és s lankameni gázlók megszüntetése, az Aldunán pedig, főkép a zuhata-
gos 120 km-es szakaszon a 16 m-es esésnek folyamlépcsőzéssel való legyőzése. 
A vízi útnak ilyetén szabályozásával jórészt párhuzamosan halad a hajópark-
nak korszerűsítése, egységes optimális ha jó t ipusok megál lapí tása és végül a 
hajózási üzemnek egységes elvek szerinti i rányí tása . 

E helyen most csak a hajót ipusok egységesítésével kívánunk foglalkozni. 
A dunai hajózási t á r s a ságok ha jópa rk j a valóságos múzeuma a legkülön-

bözőbb tipusú ha jóknak, amelyek annak idején, egyes különleges hajózási, mű-
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szaki vagy pénzügyi szempontoknak egyoldalú kihangsúlyozásával épültek. Ez-
zel szemben az ú j ha jók a dunai hajózási viszonyoknak és a korszerű műszaki 
követelményeknek legmesszebbmenő figyelembevételével készülnek, ahol a szak-
szerűségnek és racionalizálásnak jut a döntő szerep. 

A gazdaságos vontatás alapfeltétele, a Birodalmi Közlekedési Miniszté-
r ium szerint is, a vonta tmány lehető kis menetellenállása, ami az 1—5.5 m per 
sec. sebességű Dunán különösen fontos, hogy a kivánt 5—8 k m / ó r a menetse-
bességgel felfelé haladhassanak. Ezt az álláspontot mi már évek ó ta h i rdet jük. 

Ezér t a különböző folyamszakaszoknak megfelelően, mindenekelőtt a ha-
jók alaki kiképzésére, azoknak a kísérleti állomásokban, nagy modelleken, 
szakemberek által i rányí tot t beható tanulmányozására fektet tek súlyt . 

így alakult ki a többek között a függ . k. 70 m hosszú, 9 m széles, 2.5 m 
oldalmagasságú és 2.3 legnagyobb merülésű 1000 tonnás áruuszály, illetve az 
ugyanolyan főmére tű 850 tonnás egységes tankuszály-tipus, amelyek ma már 
tömegével épülnek. E t ipus teltségi foka 0.817, deplacementja 1185 m3, legma-
gasabb fixpont a fenéktől 4.6 m az áruuszálynál és az üres merülés 0.4 m. 

A motoros áruszállítók két 400—600 lóerős motorral és 600 t árubefogadó-
képességgel egy ú jabb tipust képviselnek. 

A vontatók közül a gőzüzeműek 300 és 2000 lóerő közti t e l j e s í t m é n y ei 
bírnak. A legerősebbek a zuhatagos szakaszon állnak üzemben, azután követ-
keznek a 800—1200 lóerősek a felső Dunán, míg a Közép- és Aldunán a gyen-
gébb vonóerejűek járnak. 

E téren is kezd egy egységes racionális t ipus kialakulni, amelynél kizá-
rólag Dieselmotorokai használnak. A DGT új, nagyvonalú kiépítési tervezeté-
ben három tipus szerepel és pedig a felső Dunára egy 820 eff. lóerejű, két vil-
lamos motorral ha j to t t , 56 m hosszú és 1.15 m merülésű kerekes vontató, a Kö-
zép-Duna szakaszára egy 46.6 m hosszú és 1.45 m merülésű, két 410 eff . lóerejű 
Diesel-motoros kétcsavaros vontató és az Aldunára egy kisebb, 31.6 m hosszú, 
1.5 m merülésű, egy csavaros, 410 lóerős motorral h a j t o t t vontató. A csavaros 
h a j ó k a t Kort-gyürűvel l á t ják el. 

Nem kell hangsúlyoznunk, hogy mennyi gazdasági és műszaki előnyt je-
lent az ily normalizált hajópark üzembentar tása , a személyzettől a tar talékal-
katrészekig, ami végeredményében mind a hajózási üzem gazdaságosságában 
ju t kifejezésre. 

A MFRT-hajópark korszerűsítése is ily alapon indult el néhány évvel ez-
előtt, amely munkában a Kereskedelmi Miniszter illetve a MFTR elnökének 
megbízásából e cikk szerzője is mint tervező, tudományos kisérletvezető és épí-
tési ellenőrző tevékenyen részt vett . Megemlítjük, hogy a magyar tudományos 
és mérnöki készültségnek, a kivitelező hajó- és gépépítő cégekkel karöltve, jó-
részt töretlen u takon kellett, korunk dinamikus fejlődésének vonalán, a felada-
tok tömegével megküzdeniök. 

Hasonló utakon halad most a német dunai ha jóparknak fen t vázolt nagy-
arányú felépítési tervezete is. Mladiáta. 

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE. 

Bergens Museums Arbok 1939—40. 1. H e f t e : Brinkmann, Contribution 
to ournowledge of the Monogenetic Trematodes. — Nordhagen, Studien über 
die mari t ime Vegetation Norwegens. —- Knut Faegri, Forandringer ved norske 
bréer 1937—39. — Olof Elofson, Ueber Paradoxos t roma ros t ra tum. — 2. Hefte. 
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Bergen, 1940. — Knut Faegri, Quartergeologische Üntersuchungen ím westl. 
Norwegen. — Trumpy, Die Schauerbildung durch die Mesotronen-komponente 
der Ut ras t rah lung . 

Bergens Museum Arsberetning 1939—40. 

Marine Rundschau. J anua r 1941. — Ambosius, Neuzeitliche Blockade. •— 
Borgman, Der finnisch-sovjetische See- u. Künstenkr ieg im Ostseeraume 1939— 
40. — O. Aust, Der Kampf um Lebensraum im Lichte der ungleichmássigen 
Besiedelung des Erdballes . — Beuster, Schiffsvermessung u. das Durcheinander 
in der Tonnagebe-zeichnung. —- Kleine Rundschau. 

Koninklijk nederl. Aardijkskunding genootschap, Amsterdam. — Januari 
1941. — Leiden. Brill. — Van Veen, De toeneming van het zoutgehalte op de 
beneden-rivieren. — Van Riel, Is de heerschende windrichting te Amsterdam 
sedert 1700 gekrompen? — Steinmetz, Anatolie. 

Palao tropical biologieal station studies Vol. II. Nr. 1. •— Tokyo, 1940. 
Motoda, A study of growth Rate in the massive reef coral. Goniastrea aspera 
Verrill. — Yata Haneda, On the luminiscence of the fishes Leiognathidae. — 
Hosoi, Contribution to the biocherAistry of the Coral. — etc. — Abe, Growth 
of Fungia actiniformis. 

Annalen der Hydrographie u. maritimen Meteorologia. H. XII. 1940.. — 
Goedecke, Die heutige Kenntnis von der Morphologie u. Hydrographie der Hel-
golander Tiefen Rinne. — Eriel, Neue atmosphárische Bewegungsleichnungen 
u. ihre Anwendung auf die Theorie der Zyklonenbewegung. 

Natural history J anua ry 1941. — New-York. — Fiáker, A comet is here 
— Suydam Cutting, How dangeros is the jungle? — Kane, An american silk-
worm. — Newsom, Anticosti . — Pough, Gem for Janua ry . — Hofsinde, Talk-
without-talk. — (the t ign language of Indians) . — Williams, The s tory of a 
baby walrus. — Chisolm, Hard shell- so f t shell. 

G. Wüst, Wind, Wetter und Wellen auf dem Weltmeere. — 8. Bd. Inst i tut 
f ü r Meereskunde, Berlin. — Verlag Mitt ler & Sohn, 1940. 4.80 Mk. — Ez a kö-
tet, amely a „Das Meer" című sorozatban a 8-ik, az óceáni klímával és légkör-
rel foglalkozik és az ú j abb aerologiai ku ta tó módszereket t á rgya l j a közérthető 
módon. A szerkesztésben közreműködtek a haditengerészet nautikai- tudomá-
nyos osztálya és a Deutsche Seewarte. Tárgya l ja az egyes fejezetekben az óceán 
és a légkör viszonyát, az ú jabb német tengeri ku ta tó hajóknak, a „Meteor"-nak 
és az „Altaire"-nek eredményeit, a viharok és orkánok jelentőségét az óceáni 
hajózásban és léghajózásban, a tenger i hullámok keletkezését, jellegét és La-
risch gróf hul lámtanulmányai t . A könyv kitűnő á t tek in tés t ad a tárgykörre l 
összefüggő problémákról és az eddig elért eredményekről. 

M. J. 

Felelős kiadó: Mladiata A. JánoS. 

Bethlen-nyomda rt. Budapest, IX. Kálvin-tér 8. Műszaki igazgató: Lombár László. 
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450 lóerős, közvetlenül átkormányozható hajódiesel motor; 
4 drb. szállítva a M. F. T. R.-nek. 

H A J Ó D I E S E L M O T O R O K . 
Gazdaságos üzem, legnagyobb üzembiztonság. 

Gőzturbinák, Dieselmotorok, gőzgépek ihajóvilágítás céljára, 
gőzturbinás szívóhuzampropeílerek. 

FELHÍVÁS! 
A Magyar Adria Egyesület csak akkor tud célkitűzéseinek 

megfelelni, a tengerre vonatkozó kérdéseknek és problémáknak fel-
tárásában, tudományos kutatásban és ismeretük terjesztésében 
eredményesen közreműködni, ha elsősorban t ag ja i a szerény tagdí j -
nak pontos befizetésével, azután irodalmi és kuta tó munkájukkal 
azt támogat ják. 

Fokozott mértékben áll ez azon igen tisztelt tagjainkra, akik 
az egyesület igazgatóságában vagy választmányában vannak, a ha-
józással kapcsolatos ügykörben működnek, vagy működtek és akik-
nek anyagi helyzete az évi 8 pengőt könnyen elbírja. Akik pedig 
megfelelő készültséggel rendelkeznek, azokat ké r jük a tudományos 
irodalmi közreműködésre is. 

Felkérjük tehát minden tisztelt tagunkat , akik egyesületünk 
törekvéseit eddig is támogat ták és tagdi jukat még nem fizették le, 
hogy azt a hátralékokkal együtt minél előbb beküldjék, mert áldo-
zatos munka és anyagi támogatás nélkül nem lehet intézményeket 
fenntartani , illetve fejleszteni. hazaf ias tisztelettel: 

Csekkszámla: 27.236, Magyar Adria Egyesület . Elnökség. 

F e l e l ő s k i a d ó : M l a d i a t a A . J á n o s . 
Bethlen-nyomda rt. Budapest, IX. , Kálvin-tér 8. — Műszaki igazgaló: Lombár László. 
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A M A G Y A R A D R I A E G Y E S Ü L E T K Ö Z L Ö N Y E 

FELELŐS SZERKESZTŐ: MLADIATA A. JÁNOS 

B U D A P E S T X I I . , Z U G L I G E T I - U T 4 1. 

A HAJÓNAK HAJTÁSÁRA ÉS IRÁNYÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ 
SZERKEZETEK MINT A GAZDASÁGOS ÜZEM TÉNYEZŐI1) 

I r ta : Ferdinánd. László 
oki. gépészmérnök. 

Azonos hajózási és kereskedelmi feltételek mellett a hajó üzemének 
gazdaságos voltát három főtényező befolyásolja és pedig 1. a hajó alakja, 
2. a hajtó gépezet és 3. a meghajtó v. propulziós és az irányító vagy kor-
mányszerkezet. 

Alábbiakban csak a 3. alatt említett szempontból kívánom e kérdést 
a technikai fejlődés mai állapotának megfelelően röviden ismertetni. 

E szerkezetek általában annál jobbak, minél nagyobb a hatásfokuk, 
vagyis minél nagyobb része a bevezetett teljesítménynek alakul át az 
előrehajtásra, ill. kormányzásra szolgáló szerkezetben hasznos munkává. 

Ha a h a j óhajtószerkezetének (csavar, kerék stb.) a hatásfoka rossz, 
úgy hiába bír a hajó teste a legelőnyösebb hidrodinamikai alakkal, hiába 
van a hajóba beépítve a legtökéletesebb termodinamikai körfolyamatot 
megvalósító gép és hiába van ennek a gépnek lóerőóránként a legkisebb 
és legolcsóbb üzemanyagfogyasztása, a beépített hajtógép teljesítményé-
nek csak egy kisebb hányada fog a hajó tovamozdítására fordíttatni, a 
többi veszteségek alakjában kárba vész. Viszont ha a hajó haj tására 
jobb hatásfokú hajtószerkezetet alkalmazunk, úgy kisebb teljesítményű 
gép is elegendő, tehát ez esetben a hajó üzemköltsége is kisebb lesz. 

Másrészt, ha az irányító v. kormányszerkezet alakja és elhelyezése 
nem kedvező, úgy a rendelkezésre álló teljesítményből lényegesen több 
megy a hajó tovamozdítására veszendőbe. Ez a veszteség az irányító v. 
kormányszerkezet középállásában természetesen kisebb, mint annak ki-
hajtott helyzetében. Itt tehát arra kell törekednünk, hogy a kormány mi-
nél kisebb elforgatása is elegendő legyen már ahhoz, hogy a kívánt irá-
nyítóhatást elérhessük és ez minél kisebb teljesítményt igényeljen. Nem 
közömbös továbbá, hogy ez irányító szerkezet elfordításához, a könnyű 
kezelés és biztos hajózás veszélyeztetése nélkül, emberi vagy gépi erőt 

i ) A M.A.E. pályázati felhívására beérkezett átdolgozott cikk. A Szerk. 
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kell-e alkalmaznunk, mert a hajó építési költségeit és üzemköltségét is 
befolyásolja. 

Ezek előrebocsátása után lássuk a hajók kormány- és hajtószerke-
zeteinek kialakításánál érvényesülő és az üzemi gazdaságosságra kiható 
törekvéseket. 

Évszázadokon át a függélyes tengely körül forgó, a hajó farán el-
helyezett, sík lapból álló kormányokat használták. Csak a mult század 
második felében, amikor a vashajók építésével a méretek és a sebesség 
is megnövekedett, a kormány kifektetésére is nagyobb erő vált szüksé-
gessé. Ezért később a részben kiegyensúlyozott v. balansz-kormányt al-
kalmazták, amelynek forgási tengelye nem a kormánylap mellső szélén, 
hanem valamivel hátrább, kb. a felületnek í/3-át leszelve, haladt, miáltal 
a kormány kifektetéséhez szükséges erőnyomaték is csökkent. 

Valamely kormányszerkezet elbírálásánál a következő főbb szem-
pontok mérvadók: 1. a müveletezőképesség, vagyis a hajóra gyakorolt 
eltérítő hatása, 2. az ellenállóképesség külső erőbehatásokkal szemben, 3. 
a biztonság v. sérülési lehetőség, ill. védettség és 4. a szerkezeti felépítés 
és költségkihatás. 

A kormányképesség növelésére és a vízellenállás csökkentésére a 
testalakú v. deplacement-kormknyt használták, amelynek vízszintes met-
szetei a hidrodinamikailag kedvezőbb áramvonalas cseppalakhoz hason-
lítanak ( l /a . ábra), erről az áramló vízsugarak nehezebben, későbben 
válnak le, mint a sík lapátról, tehát örvénylések a hátsó felületen később 
képződnek és ezáltal a sebességre hátrányos szívóhatás csak nagyobb ki-
fektetési szögnél lép fel. 

Ennek a kormánynak egyik további változata a Simplex-Balance-
kormány, amelynél jóval kisebb nyomaték szükséges, mint a sík kormány-
nál. Hasonló az Oerís-kormány is, (2. ábra), mindkettő a gyakorlatban 
is jól bevált. Ujabban a danzigi aero- és hidrodinamikai kísérleti intézet-
ben modelleken folynak kísérletek a fent említett leválások részbeni meg-
akadályozására. Flügel1) a tengely közelében, két oldalt kis segédlapáto-

Nhsjlitolt állapot elóre iranyban 

1. ábra. Flügel-kormány. 3. ábra. Flettner-kormány. 

i ) Schiffbau, 1940. H. 12. 
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kat helyezett eí, amelyek a víz sebességét növelik és így az említett levá-
lást hátrál tat ják. (1/b. ábra.) 

Egy másik módszert a nyomaték csökkentésére Flettner (1921) 
alkalmazott (3. ábra), amelynek lényege, hogy a kormánylap mögé egy 
kisebb segédkormányt helyezett, amelynek kisebb erőt igénylő elforga-
tása után, a nagyobb méretű főlapát is elfordul az áramlás hatására. 
Hogy a lapátszerkezet rövidebb legyen, három kisebb, egymással mere-
ven kapcsolt lapátot alkalmazott Flettner, mint azt a 3. ábra szemlélteti. 

A MFTR „IV" jelű propellerjét is ilyennel szereltek fel kísérlet cél-
jából. 

Fordulásoknál és kikötési műveletezéseknél labilissá válik az ön-
működőlég elforduló lapátrendszer. Az „Odenwald" tengeri hajóra és több 
folyami hajóra szerelték, de nagyobb hajókon újabban már nem alkal-
mazzák a Flettner-,kormányt. 

Folyami és folyam-tengeri hajókon az utóbbi években a háromlapá-
tos Hitzler-kormányt is használják. Három, golyóscsapágyakon szaba-
don függő, vonórudakkal egymással kapcsolt balansz-kormánylapból 
áll, amelynek középső kormányát valamivel előbbre helyezik és vagy 
csak kézikerékkel látják el, mint a Duna-tengerjáró és vontató hajókon, 
vagy pedig nehezebb folyamszakaszokon villamos motorral is (Széchenyi-
típus) . 

A fejlődés másik iránya abban nyilvánult, hogy a hajtószerkezetet 
a kormányszerkezettel egybekapcsolták. Ilyen a „Kort"-féle forgatható 
gyűrű és a Voith-Schneider rendszerű csavar, amelyekről a következő 
fejezetben fogunk megemlékezni. 

I. A hajó hajtószerkezetei (Propulzió). 

Megkülönböztetünk 1. lapátkerekes, 2. csavaros, 3. Voith-Schneider-
féle és 4. vízsugár hajó hajtószerkezetet. 

1. A l a p á t o s k e r é k . 
Kezdetben ezt alkalmazták a gépi erővel hajtott hajókon. E kereke-

ken rögzített lapátokat használtak, amelyek erős lökéssel értek a vízre, 
ami mind a lapátokat, mind pedig a keréktengelyt erősen igénybe vette. 
Később Morgan (1825) a ma általánosan használt körhagyóval szerelte 
fel kerekét. Ennek kissé hajlott lapátjai a legkisebb ellenállás irányában, 
tehát ütközés nélkül merülnek a vízbe és nagyobb nyomó- illetve hajtó-
erőt fejtenek ki, tehát hatásfokuk is jobb a mereven beépített lapátokénál. 

A veszteségek a szerkezeti súrlódáson kivül főleg abban állanak, 
hogy a víz a lapát nyomóhatásának oldalirányában, a lapát széleinél ki-
tér és így az egész lapátfelület nem fejt i ki minden részében ugyanazt a, 
hatást, továbbá a lapátoknak a vízből való kilépésénél a víz nem vízszin-
tesen, hanem bizonyos ferde szög alatt, hullámképződés mellett fölfelé 
áramlik. 
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A lapátkerék lassú forgású hajtószerkezet. Ennek következtében 
nagy felületekkel nagy vízmennyiséget gyorsít fel, hogy ezáltal a szük-
séges hajtóerőt állítsa elő. Tengeri hajózásban nem volt jól alkalmazható 
nagy mérete és vízfölötti elhelyezése miatt . A hajó dűlése következtében 
valamelyik oldalon a vízből nagyon kimerül, másik oldalon pedig túl-
merül, ami a gazdaságos működést rontotta és sok esetben a lapátos ke-
rék tengelyének eltörését idézte elő. Kis merülésnél nagy nyomófelületet 
lehet e szerkezet által a hajó haj tására alkalmazni, ami lehetővé teszi 
azt, hogy nagy teljesítményű gépet lehessen az azzal ellátott hajóban 
elhelyezni. 

A lapátos kerék terhelési foka kiesi és így hatásfoka igen jó. 
A lapátkerék is, mint minden hajtószerkezet másképen viselkedik 

szabadmenetben és vontatmánnyal. Ilyenkor a veszteségek még fokozot-
tabb mértékben jelentkeznek. Vontatásnál a lapátos kerék fordulati 
száma a hajó előrehaladásához képest túl nagy, a slíp1) nagy és az előre-
haladási fok2) kicsiny. Tehát a hatásfoka is rosszabb. Ezért a haladási 
fokot kell nagyobbá tenni, hogy vontatásnál a lapátkeréknél keletkező 
veszteségek csökkenthetők legyenek. Vagyis a kerékbe belépő és az onnan 
kilépő víz sebességét kell a szerkezet megfelelő kialakításával olyan ér-
téken tartani, hogy ezáltal a legelőnyösebb viszony legyen a két vízse-
besség között. E célt szolgálja az alábbi két elgondolás, amelyek gyakor-
latban még nincsenek kipróbálva, de minden esetre érdekes fejlődési 
irányt jelölnek meg. 

7 

i 4. ábra. 
\ Deulen-féle 
j lapátkerék. 

Z. Binnen-
J ?chiffahrt, 1937. 

a 
E megoldások közül az első a Deulen-féle kerék (4. ábra). Ez lé-

nyegében azonos az általánosan alkalmazott mozgó (vezérelt) lapátokkal 

1) A slip azt a százalékos elmaradást jelenti, amivel a hajó sebessége a hajtó-
szerkezet forgásának (mozgásának) megfelelő elméleti sebessége mögött elmarad. 

2) Az elöhaladási fok a hajtószerkezetbe belépő víz sebessége és a hajtószer-
kezet forgásának megfelelő elméleti hajósebesség közötti viszony, hol a Vb a belépő 
víz sebessége, Vh a hajtószerkezet forgásának megfelelő elméleti sebesség ( V b / V h ) . 



ellátott kerékkel, csupán az agya van, a szokásos megoldástól eltérően 
dob alakúra (1.) kiképezve. Az új í tás abban áll, hogy a kerék vízbeme-
rült része alatt, valamint e rész oldalán is egy megfelelő beömlési nyí-
lással ellátott, az áramlási viszonyok által megeszabott méretű és alakú 
testet helyeznek el (2.). A víz beömlése ezáltal irányított és így a leg-
előnyösebben választható meg. A test oldala, valamint a fenék része (2.) 
megakadályozza a víznek a lapátok elől való kitérését. A lapátok közötti 
tér, az érintőlegesen beépített választó lemez (3.) közbeiktatása által 
zárt teret alkot. A lapát előrehaladása következtében a zárt térben lévő 
víztömeg minden részében ugyanarra a kiömlési sebességre gyorsítható 
fel. 

A másik megoldás a Pollex-féle kerék. A kerék agya itt is dob alakú, 
de a lapátok mögötti részen hüvelykujj alakú nyúlványok vannak a do-
bon. A víz állandó belépési irányát a kerék előtt elhelyezett terelő bizto-
sítja. A víz oldalirányban való kitérésének megakadályozására itt 
is a kerék vízbemerült részének oldalán elhelyezett oldalúszótestet alkal-
maznak. A kerék alatt a vízben szintén terelőt alkalmaz az oldalon el-
helyezett terelőtest alsó része és a hajó oldala között. E terelő vaslemez-
ből készül. A vízbemerülő két lapát között itt ismét zárt tér van, ami 
által a térben lévő víz minden része ugyanarra a sebességre gyorsít-
ható fel. A dobon lévő nyúlványok a zárt térnek olyan alakot adnak, 
hogy ezáltal a lapát a zárt térben lévő víztömeget továbbhaladása köz-
ben hirtelen gyorsítja fel a kilépési sebességre. 

Mindkét megoldás előrehaladási foka előnyös, mert a belépési se-
besség a víz terelése (nyíláson való átbocsájtása) révén növekedett a kilé-

2. ábra Oertz-kormány. 6. áb ra . 
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pési sebesség a kilépés előtt szabaddá váló nagy keresztmetszet következ-
tében viszonylagosan csökkent. A haladási fok pedig, vagyis e két sebes-
ség viszonya (Vb/Vk) növekedni fog. 

Mivel a vezérelt lapátos kerék sok mozgó alkatrésze sok hibaforrást 
jelent, újabban a fix-lapátos kerék továbbfejlesztésével is foglalkoznak. 
Ilyen megoldás a rögzített lapátú Pollex-lapátos kerék. 

Kérdés már most, hogy e szerkezetek menetellenállása nem rontja-e 
le az általuk elérhető előnyöket. 

Mint említettem, a laptákeréknél veszteséget jelent az is, hogy a 
kerékből kilépő víz nem vízszintes irányban, hanem ahhoz bizonyos ferde-
szög alatt távozik a lapátos kerékből. E veszteséget küszöböli ki a 
Süberkrüb-féle terelő lapát. Ennél a kerék mögé az ott keletkező hul-
lámba, áramvonal alakú keresztmetszettel bíró szárnyfelületet helyeznek 
el. (5. ábra.) A terelő felületet olyan szög alatt építik be, hogy ezáltal a 
terelő szárnyfelületre ható felhajtóerő (F) vízszintes irányú összetevője 
(S) a hajó haladási irányában hasson. 

E szerkezetet főleg vontatásnál alkalmazzák, mivel ilyenkor legna-
gyobb a lapátos kerék mögött keletkező hullámokból adódó veszteség. A 
gyakorlatban helyenként 10—20%-os vonóerőnövekedést értek el e szer-
kezet alkalmazása által. 

2. A h a j ó c s a v a r . 
A hajócsavar a legelterjedtebb hajó hajtószerkezet, A hajócsavart 

1328-ban Ressél József alkalmazta első ízben. A hajócsavar, mint ahogy 
azt már a neve is megmondja, lényegében egy olyan szárnyas kerék, 
amelynek a szárnyait agyhoz erősített csavarfelületek részei alkotják. 

A hajócsavar forgatása következtében a szárnyak a vízben elfor-
dulnak bizonyos kerületi sebességgel. A szárnyak és a körülöttük lévő 
víztömeg közötti sebességkülönbség a szárnyakon (6. ábra) egy bizonyos 
hidrodinamikai felhajtóerőt okoz (F), amelynek a hajó haladási irányába 
eső vetülete (S) adja a ha jó hajtásához szükséges tolóerőt. Ujabb kuta-
tások során megállapították, hogy a csavar mögötti víztömegben három 
irányú áramlás lép fel. Ezek az áramlások: a hajócsavar forgási tenge-
lyének irányába eső, az a r r a merőleges sugár irányú és az érintőleges 
áramlás. A tengelyirányú áramlás, amelyet a szárnyakon keletkező fel-
hajtóerőnek reakcióereje okoz, adja tulajdonképen a hajó hajtásához 
szükséges hajtóerőt. A hajócsavar által felgyorsított víztömeg és az ab-
ban elért gyorsulás szorzata adja a hajtóerő nagyságát. Elméletileg 
ugyanazt a hajtóerőt elérhetjük kis víztömegnek nagy gyorsulással, vagy 
nagy víztömegnek kis gyorsulással való mozgatása által. Mindenesetre a 
gyakorlat azt mutatja, hogy a kis víztömegnek nagy gyorsulással való 
mozgatása a hátrányosabb eset, mivel ilyenkor a hajócsavarból kilépő 
víz sebessége nagy, ami által a slip nagy, és az előhaladási fok kicsi lesz. 
E körülmény pedig a hatásfok csökkenését idézi elő. A nagy átmérőjű 
és kis fordulatszámú hajószavarok hatásfoka 60—70% között, a kis át-
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mérőjű és nagy fordulatszámú hajócsavarok hatásfoka pedig 25—35% 
között van. 

A víz a csavarhoz elméletileg a hajó sebességének megfelelő sebes-
séggel közeledik. A valóságban a hajó alakja és a víznek a hajófalon való 
súrlódása következtében is, egy ettől eltérő és a hajó haladási irányá-
val megegyező irányú áramlás lép fel. Ez az áramlás csökkenti a hajócsa-
varhoz érkező víz sebességét. így ezen utóáramlás következtében csökken 
az előhaladási fok és növekszik a slip, ami viszont ismét a hajócsavar ha-
tásfokának csökkenését eredményezi. Tehát a hajócsavar hatásfokának 
növelését elsősorban a hajóalak megfelelő módon való kiképzésével és a 
hajótest és a víz között fellépő súrlódás csökkentésével lehet elérni. Az 
erre vonatkozó kísérleteknél megállapították, hogy a hajó alakján kívül 
telt alakú hajóknál főleg a hajó hátsó részének és karcsú hajóknál a 
hátsó és oldalsó, vízben lévő részének az érdessége befolyásolja az utó-
áramlás kialakulását. 

A hajócsavar mögött keletkező káros jelenség még a kontrakció 
jelensége is. (7/a. ábra.) A csavar mögött elméletileg egy olyan áram-
lási sugárnak kellene keletkeznie, amelynek a keresztmetszeti felülete 
azonos a hajócsavar nyomófelületével. A valóságban ez nem következik 
be. Ennek oka ugyan az a hatás, amely a víznek nem megfelelően kikép-
zett nyíláson való átfolyásánál előidézi a vízsugár vékonyodását. A hajó-
csavar utáni víztérben is ugyanez a hatás érvényesül. A kifolyó-nyílá-
soknál a vízsugár vékonyodását azáltal küszöbölik ki, hogy a nyílásnak 
fúvóka alakot adnak. A nyílás ilyen kiképzés mellett elején tág, a közepe 
felé szűkül és azután ismét tágul. A fenti megoldást alkalmazta Kort is 
a hajócsavarnál a kontrakció jelenségének kiküszöbölésére. 1929-ben in-
dultak meg a Kort-gyűrűvel ellátott hajócsavarokon végzett kísérletek. 
A Kort-gyűrű egy üreges gyűrű alakú test, amelyben a hajócsavart el-
helyezik. (8. ábra.) Belső része a gyűrűnek fúvóka alakú, vagyis a hajó 
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haladási irányából nézve az elején tág, majd fokozatosan csökken és az-
után ismét tágul. A gyűrű legszűkebb helyére kerül a hajócsavar (1.). 
A gyűrű (2.) külső részié elől bír a legnagyobb átmérővel, hátrafelé ha-
ladva az átmérő csökken és így a gyűrű olyan alakot nyer, hogy általa a 
vízben okozott ellenállás a lehető legkisebb legyein. A Kort-gyűrű alkal-
mazása által a hajócsavar mögött a kontrakció nem lép fel és így a tény-
leges nyomófelület nem a hajócsavar mögött keletkező vízsugár összehú-
zódott (kontrahált) részén mért legkisebb keresztmetszet felületével, ha-
nem. a hajócsavar tényleges nyomófelületével lesz egyenlő. A Kort-gyű-
rűvel folytatott kísérletek során fel tár ták a Kort-gyűrű másik előnyös 
tulajdonságát is. Ez az ú. n. fuvóka-hatásban ju t kifejezésre. A Kort-
gyűrű a hajócsavar működésekor olyan víztérben áll, ahol a gyűrű külső 
részén (C.) lévő víztömegek nyomása az atmoszférikus nyomással 
egyenlő. Ugyanakkor a gyűrű belső részében a hajócsavra mögötti (B.) 
részen túlnyomás és ehhez képest a hajócsavar előtti (A.) részen szívás 
(depresszió) uralkodik. Ilyen körülmények között maga a gyűrű is a szí-
vott tér irányában akar elmozdulni és ezáltal a hajótestre toló hatást 
gyakorol. 

A Kort-gyűrű fenti előnyös hatásai mellett hátrányos hatást is okoz. 
Nagyobb hajósebességnél a gyűrű ellenállása tetemesen növekszik és ez-
zel növeli a hajó ellenállását. Nagyobb hajósebességnél a fentebb emlí-
tett fuvóhatás sem tud eléggé kialakulni, mivel ilyen körülmények mel-
lett a gyűrűben lévő víztömegek nyomáskülönbségei is lényegesen 
kisebbek. 

A hajócsavar mögött keletkező kontrakció káros hatását meg lehet 
azáltal is szüntetni, hogy a hajó ha j tására a szükséges hajócsavar mé-
retnél valamivel nagyobb méretű hajócsavart alkalmazunk. Ekkor a 
kontrahált keresztmetszet olyan nagyra választható, hogy az megfeleljen 
a szükséges tényleges nyomófelületnek. 

A fentiek alapján a Kort-gyűrűt főleg olyan hajóknál alkalmazzák 
előnyösen, amelyek kis sebességgel haladnak és nagy vonóerőt fejtenek 
ki és amelyeknél egyéb adottságok miat t a szükséges hajócsavarméretnél 
kisebb méretű hajócsavart kénytelen a hajóépítő a hajó hajtására alkal-
mazni. Ezek a hajók pedig a folyami vonató hajók. A Magyar Folyam- és 
Tengerhajózási Rt. 1940-ben készült „Szamos" nevű vontató motorhajója 
és a most épülő testvérhajója a „Maros" is Kort-gyűrűvel vannak ellátva. 

A hajócsavar mögött a víz tengelyirányú áramláson kivül, sugár és 
érintő irányú áramlást is végez. A sugárirányú áramlás olyan kicsi, hogy 
az a hajócsavar gazdaságos működését nem befolyásolja. Káros hatást 
idéz azonban elő a víznek érintő irányú áramlása. Ennek hatása követ-
keztében a hajócsavar mögött nem egyenes irányban, hanem csavarvonal 
irányban áramlik el a víz a hajócsavartól. A hajó haladási irányába eső 
kilépő sebesség a csavarvonal mentén távozó víz sebességének (mint 
véktornak) a hajó haladási irányára való vetületével egyenlő, tehát ki-
sebb az elméleti kilépő vízsebességnél. A hajócsavar nem képes annyi vi-
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zet szállítani, mint amennyi a toló erő előállításához szükséges. A csavaró 
hatás továbbá a hajó mögött örvényléseket is idéz elő, amelyek szintén 
gátolják a víznek a hajócsavar nyomó felületén való átfolyását. 

A hajócsavar mögött fellépő e káros áramlások kiküszöbölésével 
már 1905-től kezdve foglalkoznak. A káros hatást ellencsavarok (oontra-
propeller) alkalmazásával igyekeztek kiküszöbölni, (7/b. ábra) 1920 óta 
mutatkozik ezen a téren nagyobb fejlődés. Oslóban ezen időtájt alakult 
meg a Star-gyár, amelyik főleg a contracsavarok gyártásával és e szer-
kezetek tudományos vizsgálatával foglalkozott.1) Az ellenhajócsavar lé-
nyegében a hajócsavar előtt, vagy a mögött sugárirányban elhelyezett 
hidrodinamikai terelő szárnyfelületekből áll. A szárnyfelületek oly elhe-
lyezésűek és alakúak, hogy a hajócsavar mögött a fentemlített csavaró-
hatás ne alakulhasson ki. Elméletileg a terelőszárnyak számának növelé-
sével négyzetes arányban növekszik azok kedvező hatása. A gyakorlat-
ban ez nem áll fenn, mivel a szárnyak számának növelésével az azok által 
okozott ellenállás is nő és így a kedvező hatás a hajóellenállás növeke-
dése folytán végeredményben csökken. A fenti szerkezetek alkalmazása 
által a hajó tüzelőanyag fogyasztásában 8—15% megtakarítást érhető el. 
Egycsavaros hajóknál a kormánynak, illetve a fartőnek megfelelő kikép-
zésével, illetve a kétcsavaros hajóknál a csavar tengelybakjainak meg-
felelő kiképzésével is ugyanaz a hatás érhető el, mint az ellencsavarral. 

E szerkezet csak nagyméretű és kisfordulatú hajócsavaroknál mű-
ködik jól. Kisebb hajócsavaroknál, amelyeket a folyami hajókon alkal-
maznak, e szerkezet felszerelése által csak lényegtelen megtakarítást ér-
nek el. : I I ; j . 1 1 j ' ! - | 1 

3. V o i t h — S c h n e i d e r - f é l e h a j t ó s z e r k e z e t . 
E hajtőszerkezetet Schneider Ernő, bécsi mérnök találta fel 1926-

ban. Eredetileg nem hajók hajtására, hanem viziturbinának készült. Az 
I. M. Voith vízturbina gyártó cég foglalkozott e szerkezet vizsgálatával. 
A bécsi hajóvontatási kísérleti állomáson folytatott kísérletek során de-
rült azután ki az, hogy e szerkezet igen alkalmas hajók hajtására is, mi-
vel annak a hatásfoka a legjobb hajócsavarok hatásfokánál is valamivel 
jobb és azonfelül a hajó kormányképességét is növeli. 

E hajtószerkezet lényegében, függőleges tengely körül forgó és 
lengő függőleges lapátokkal ellátott turbina. Vízszintesen elhelyezett kör-
alakú tárcsa széle felé, osztókör mentén a tárcsára merőleges irányban 
testalakú lapos lapátok vannak elhelyezve (9. ábra.). 

E szerkezetben egyesítve van a hajó irányító- és hajtószerkezete, 
külön kormány tehát felesleges. Hátránya e szerkezetnek, hogy igen sok 
alkatrészből áll és költséges. 

E szerkezetet kipróbálás végett először egy kismotorhajóba szerelte 
be a Voith-cég. A kismotorhajóval a Bodeni tón végzett próbajáratokon 
tünt ki azután az is, hogy e szerkezettel mily könnyen végezhetők a kor-

i) Dr. Wagner és Hass kísérletei alapján, 
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Voith—Schneider 
propeller szerke-
zete és a beépí-
tés módozata ke-
resztmetszetben 

a hajó jobb olda-

9. ábra. 

Ián. 

mányműveletek is. Bár a szerkezet súlyosabb és kivitele is drágább, mint 
a hajócsavaré, nagy előnnyel bír tehát azáltal, hogy nem kell külön kor-
mányt beépíteni és szűk helyen is tud a hajó fordulni. 

Az első kísérletek kedvező eredményei alapján 1929-ben a Bajor 
Lloyd hajózási társaság az akkor újonnan épült „Uhu" nevű dunai toló 
és vontatóhajóján is e hajtószerkezetet alkalmazta. A két 375 lóerős 
Diesel-motor mindegyike egy-egy Schneider—Voith-féle hajtószerkeze-
tet hajtott. 

Később (1931) a német államvasutak a Bódeni-tóra készült 4 utas-
szállító motorhajóját látták el ilyen hajtószerkezettel. 

4. V í z s u g á r h a j t ó m ű . 
Ez a kilövelt vízsugár reakcióerején alapszik és csak kisebb hajók-

nál használják. (A Tenger, 1940. 90. old.) 
Most, hogy hazánk a mindnyájunk szívébe vésett alakját kezdi 

visszanyerni, a meginduló ú j élet küszöbén erős akarattal kell fogadnunk, 
hogy az újítások iránti készségünket nem csak megtartjuk, hanem nö-
velni is fogjuk. A problémák i t t állanak előttünk és megoldásra várnak. 
A hajóforgalom hazánk lüktető főerén, a Dunán mindnagyobb mértéket 
ölt. A verseny nagy és erős! E versenyben csak akkor tarthatjuk meg 
helyünket és csak akkor foglalhatunk el jobb helyet, ha a korszerű újí-
tásokat figyelemmel kisérjük és azokat kellő időben és módon alkal-
mazzuk 



A TENGERI ÉS FOLYAMI HAJÓZÁS RÉSZESEDÉSE 
A VILÁG FORGALOMBAN 

Ir ta: Mladiáta A. J. 
A különböző szállítási eszközök, mint a hajó, vasút, repülő és autó 

műszaki fejlődésével karöltve egy sokrétű verseny indult meg a gazda-
ságosság jegyében. Ha a főbb kiadási tételeket, az üzemanyag, a rakodás, 
karbantartás, személyzet és tőkekamat költségét vesszük számításba, úgy 
a.zt találjuk, hogy légi úton, nagy távolságra, nagy értékű és kis súlyú 
gyorsárunak, az autóval főleg darabárunak kisebb távolságokra, a vas-
úton tömegáruknak gyorsan és nagy távolságokra és a hajóval a nem 
sürgős tömegáruknak nagy távolságokra való szállítása a leggazdaságo-
sabb. A szállított anyagmennyiséget illetőleg a vasút áll elsőhelyen, mert 
általában többet szállít, mint a többi szállítóeszközök együttesen. A tonna-
kilométer szerint pedig a tengerparttal rendelkező államokban a hajózás 
teljesítménye dominál. így világviszonylatban a tengeri hajózás kb. 20-
szcr annyit teljesít, mint a vasútak, bár a hajókra rakott összes áruk 
mennyisége csak alig egytizede az összmennyiséknek, az átlagos távolsá-
gok azonban 3400—10.000 km közt váltakoznak. 

Olaszországban pl., ahol a parti hajózás az aránylag hosszú tenger-
partnak megfelelően, nagyon fejlett, a vasúton ós hajón szállított áruk 
mennyisége közel egyenlő. 

Az egyes szállítási eszközök hozzávetőleges távforgalmi teljesítmé-
nyét 1936-ban néhány főbb államban a következő táblázat szemlélteti. 

Millió tonna Milliárd tonnakilom. 
autó vasút hajó légiút autó vasút hajó légiút 

Anglia — 285 166 0.0032 — 28 725 0.0003 
Franciaország — 230 93 0.0014 — 33 — 0.0010 
Németország 15 4881 167 0.0074 3 75 232 0.0042 
Olaszország 3 50 43 0.0018 1 11 — — 

USA 260 870 434 0.0012 65 495 1482 0.0010 

Jellemző, hogy a nemzetközi tengeri hajóforgalomnak közel a felét 
az európai országok között bonyolították le. így az egész európai kivitel-
nek (177 mill. t.) 83 %-a irányult más európai államba és csak 17% 
óceánontúli országokba. 

A tengeri hajózás jelentősége a gazdaságosság szempontján túlme-
nőleg még az, hogy a termelt áruk cseréjével közelebb hozta egymástól 
távol élő népek kultúráját is és emelte azok jólétét. 

* Ebből 116 belhajózás . — 2 Csak belhajózás , 



Ezeknek a geopolitikai, világgazdasági, valamint kulturális szem-
pontoknak távlatából a hajózás még fontosabb tényezőjévé vált az em-
beri művelődésnek, amint azt a súlyban és tonnakilométerekben kifejezett 
tiszta számértékek mutatják. 

De nemcsak a tengeri hajózsá, hanem a belhajózás is nagymérték-
ben részesedik az összforgalomban, amit a következő táblázat szemléltet 
az 1936. évre. 

Millió tonna Milliárd tonnakilom. 
Rajna 75 14 
Missziszippi 74 16 
Elba 12.5 3 
Szajna 11.1 2 
Duna kb. 5 4 
USA és Kanada,nagy tavak 150 kb. 140 
Detroit River 97 — 

Ems-Dortmund-csat. 30.4 2.2 
Odera-Spee-csat. 11.7 0.4 
Rajna-Marne-csat. 1.0 0.5 
Trollhatta-cat. 1.4 0.3 
Canal du Midi 1.3 0.2 
Vilmos császár-csat. 25 — 

Szuez-csat. 26.5 • — 

Panama-csat 26.5 • — -

10. ábra. „Kolozsvár" Duna-tengerjáró hajó a vízrebocsátás után. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Anglia gazdasági helyzete a behozatali áruk tükrében. Az 1938-as évben 
Anglia összes behozatalának 31%-a volt európai eredetű, míg a tengerentúli or-
szágokból 69% érkezett. Az előbbi tétel ma már kiesettnek minősíthető, a má-
siknak a száll í tására pedig az akkor 21 millió BRT-ra rugó ha jópark kb. a fele 
áll csak rendelkezésére és a megmaradt s a j á t és idegen ha jók beérkezése is 
napról-napra kétesebbé válik. Hiszen csak ez év első négy hónapjában közel 
1.5 millió BRT angol ha jó t é r veszett el német adatok szerint, míg a tengeri 
háború első félévében norvég közlés a lapján 1.4 millió BRT ment veszendőbe 
és ez év f eb ruá r végéig összesen 9.1 millió BRT, ami m á j u s végéig 11.8 millióra 
emelkedett. Ha tekintetbe vesszük, hogy e h a j ó k 5 fordulót tehetnek évenként, 
a veszteség t ehá t kerek 45 millió BRT, vagy kb. 65 millió tonna raksúly, ami 
kb. az egyévi te l jes behozatalnak felelne meg. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a 
veszteség közel egyharmada o la j t a r t á lyha jókra esik. 

Ami m á r moet a hajóépítési ú tánpót lás t illeti, úgy Westwood opt imista 
felfogásával szemben, amely szerint az egységes tipusú Emergency ships tö-
mege fog épülni, Wickery, az amerikai hajóépítők szövetkezetének főnöke 
bejelentette, hogy még fokozott hajóépítéssel sem képes az USA az angol 
hajóveszteségeket pótolni, másrész t Roosevelt is beismerte m á j u s 28-iki rádió 
beszédében, hogy több mint háromszor annyi ha jó te re t süllyesztenek el a néme-
tek, mint amennyit az angol ha jógyárak termelni képesek és több mint kétsze-
resé-t annak a mennyiségnek, amit Anglia és az USA gyár tan i képes. 

Hogy ezek után Roosevelt által bejelentet t 412 h a j ó n a k építését, amelyet 
Anglia számára szánt, miként valósí thatná meg az USA hajóépí tő ipara, a r r a 
vonatkozólag eddigi terveket nem közöltek. De Korndorf, a Federal Shipbuilding 
a. Dry Dock Co. elnöke, a közelmúltban negyedmillió hiányzó szakmunkást rek-
lamált, Knox tengerészeti miniszter pedig 72 órás munkahét rendszeresítéséről 
te t t említést, ami a fent i építési programm nehézségére utal . 

W. Willcie is utal t a r ra , hogy ha az angol hajók elsűlyesztését nem t u d j á k 
megakadályozni, akkor Anglia nem nyerheti meg a háborút . Hull külügyi ál-
lamti tkár pedig már 1940. december 17-én hangoztat ta , hogy ha Anglia nem 
tudná pótolni a nagy hajóveszteségeket, úgy legfeljebb csak három hónapig 
fo ly t a tha t j a az ellenállást. Ez a veszteség június végén 12,433.000 BRT-ra emel-
kedett. 

Ezekből az adatokból látható, hogy Anlgia hajóál lománya, még a csen-
desóceáni és a f r ika i ha jó j á r a tok megszüntetése esetén is, csökkenőben van. 
Azonkívül minden jel a r r a vall, hogy a német támadások hevessége még nem 
érte el csúcspontját . M. J. 

Magnéziumot választanak ki a tenger vizéből. Az ú jabb könnyű fém ötvö-
zeteknek (Elektron, Magnalium, Duraluminium, Aludur, Hydronalium) lényeges 
alkatrésze a Magnézium (Mg), amelyet érceiből, a Carnalitból (MgCl2, KC1, H 2 ) , 
a Magnezitből (MgCOs) elektrolízis ú t j á n áll í tanak elő. Fa j sú lya 1.74, t ehá t 
kisebb, mint az Alumíniumé. Ötvözeteit a repülőgépgyártásnál , a motor-, ha jó-
építő és elektrotechnikában, használati t á r g y a k gyár tásánál és mint Mg-port 
villanó világításnál, a fényképezésben használ ják, 
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A Magnézium előállítása érceiből azonban körülményes és költséges. Ezér t 
az amerikai Dow Chemical Co. közvetlenül a tenger vizéből a k a r j a kivonni azt, 
amelyben mint MgCl2 és MgSO,, kis mennyiségben pedig mint MgBr2 van je-
len és pedig á t lag az Óceán vizében 0.58%-ban, amiből a Mg-ra 0.18% esik. 
E g y köbkilométer tengervízben tehát 1.8 millió tonna Magnézium van, míg a ne-
vezett gyár évi szükséglete csak 55.000 tonna ; a berendezést egyelőre 115.000 
tonna évi termelésre á l l í to t ták be. 

A tengernek, mint a jövő kimerí thetet len bányájának ezzel ú j szereje nyílt 
meg az emberiség történetében. 

Megjegyezzük még, hogy beltengerek vizében a só tar ta lom jóval nagyobb, 
így pl. a Holt- tenger vizének Mg-tar ta lma a 30-szorosa az Atlanti-óceánénál. 

Olajkútak a Kaspi-tenger fenekén-. Orosz geológusok már régebben rá-
muta t t ak ar ra , hogy a Kaspi- tenger fenekét alkotó kőzetek kőolajat ta r ta lmaz-
nak. Több kísérlet után mos t s ikerült há rom kútnak fú rá sa , amelyekből ez év 
február eleje ó t a bugyog a nyersola j . 

A szulinai Dunacsatornában hajózási akadályt képezett a február 20-án 
zátonyra f u t o t t Karputzi r o m á n teherhajó , amely orosz gabonát száll í tott Né-
metország számára . A h a j ó t időközben m á r levontatták. H a immár szabad is a 
hajózási ú t ki a tengerre, a ha józás fokozott óvatosságot igényel, mer t mind a 
Duna-deltában, mind a Fekete- tengeren a románok több helyen aknáka t rak-
tak le és a világítótornyok sem működnek. Március közepe óta pedig a Dar-
danellákat zá r t ák le aknákkal . A bolgár felségvizekben július elején r a k t a k 
aknákat . 

Anglia a csendesóceáni és afrikai hajójáratainak beszüntetését tervezi, 
hogy minden ha jó teré t az at lantióceáni forgalomba ál l í thassa be, ahol élelmi-
szer és had ianyag száll í tásra és az ellenség által elsüllyesztett ha jók pót lására 
fog ja felhasználni azt. 

A csúzimai tengeli győzelem 36-ik évfordulóját ünnepelte Japán m á j u s hó 
27-én. Az orosz-japáni háború sorsdöntő mozzanata volt ez a tengeri mérkőzés 
1905 m á j u s 27-én, amelyben a Togo t engernagy vezetése a la t t küzdő japán 
f lo t t a Rozsensztvensky t enge rnagy orosz balti tengeri hadere jé t megsemmisí-
t e t t e és ezzel megalapozta t enger i nagyhata lmi helyzetét. 

Az Adriai-tenger és a Száva közti csatorna mielőbbi megépítését a Hor-
vátország természeti kincseinek fe l t á rásá ra és értékesítésére vonatkozó olasz-
horvát gazdasági tárgyalások folyamán a közel jövő fe lada tának minősítet ték. 

Az Oroszország számára a Ganz hajógyárban épülő két tengeri hajó egyi-
kének gerinclemezeit m á j u s 29-én ünnepség keretében fek te t t ék le. A ha jó hord-
képességet 3823 tonna. Részletesebb ada toka t A TENGER 1940. 10—12. számá-
ban közöltünk. A ha jó t a vá l tozot t viszonyok ellenére tovább építik. 

Japán új tank- és ércszállító hajókat épít. Minthogy J a p á n eddig az ame-
rikai eredetű o la ja t főként norvég ha jókka l szállította, Holland-Indiának pedig 
nincs elegendő s a j á t t ankha jó te re , Japán t ankha jó f lo t t á j ának nagymérvű kiépí-
tésére ha tá roz ta el magát é s 200.000 tonna hordképességű ily ha jópark létesí-
tését tervezi. 

Egyben a Mandzsúria érceinek gyors szállí tására há rom 8000 dw. t . kor-
szerű ércszállító ha jó t épí te t t . 

Két új Duna-tengerjáró hajó épült. A DTRT ú j Duna- tenger járó hajói t , 
az „Ungvár"-t február 27-én, t e s tvé rha jó já t , a „Kolozsvár"-t pedig április 3-án 
bocsátot ták a Ganz újpest i telepén, ünnepélyes keretek közt vízre. Időközben a 
ha jók már el is készültek. Tekintet te l a r ra , hogy e ha jók gerincét 1940 októ-
beriében fek te t t ék le a sólyán, a cég építési tel jesí tménye elismerésre méltó. 

(10. ábra . ) Részleteket e hajóról A TENGER 1940. X—XH-ik számában 
közöltünk, 



§5 

A földközi- és az Északi-tengernek közvetlen víziúttal való összekötteté-
sét m á r régebben tervezik a Rajna—fíftőwe-csatorna megépítésével, amelyhez 
most a f ranc ia kormány is hozzá kíván járulni. Az összesen 60 milliárd Már-
kára előirányzott költséget Németország, Svájc és Franciaország fedezik. 

A Szuez-csatornán időnként megszűnt a közlekedés, mert a német repülők 
f eb ruá r 5-én két áruszállí tó ha jó t elsüllyesztettek ott . Minthogy a csatorna leg-
nagyobb mélysége 12 m és szélessége 120 m, a hajózási akadály eltávolítá-
sáig a csatornán nem volt hajóforgalom. Kairói jelentés szerint márciusban 
újból elsülyedt egy ha jó a csatornában. 

Különleges intelem a hajósokhoz címen az Egyesül t Államok vízügyi hiva-
ta la a „Notice to Mariners" he t i lapjában figyelmeztet a veszélyes hajózási zó-
nákra . így Románia a 40"14' N és 44"50' N között és keleten a 29"57' E meri-
diántól határol t terüle te t veszélyes zónának deklará l ja (Február 6.). Olaszor-
szág a Földközi-tenger középső medencéjét tilosnak jelzi, amely t e r j ed az algiri 
par t tó l (6° E ) Szardínia par t já ig , ennek mentén a Cape Carbonara-tól a 40° N-ig 
a szicíliai Trapani-ig, innen a sziget déli és nyugat i pa r t j a i t , m a j d Calabria 
p a r t j a i t követve Cape Colonne-ig, továbbá C. Gherogambo (Cephalonia), ma jd 
a Délgörögország (Moreia) pa r t j a i mentén C. Spathi (Cerigo), innen Cerigotto-n 
á t Agr ia Grabusa, Kré ta déli p a r t j a i mentén Plaka-ig, ma jd azután délre az 
egyiptomi Ras Haleima-ig. Semleges ha jók a Bonifacia, illetőleg a Messzina-
szoroson haladnak át, ahol a további utasí tásokat kapják . 

Aknaveszély van a velencei öbölben, a Quarneró-ban, a tarentói öbölben és 
az albániai vizeken, továbbá a Kavalla-i és a Szaloniki-öbölben is. — Németor-
szág a Vörös-tenger északi részét a Ráktér í tő szélességéig hadterületnek nyil-
vání to t ta . Anglia blokád alá helyezte a Perzsa-öböl b e j á r a t á t és így az Iran 
és Irak felé irányuló ha jóforga lomra is ki ter jesztet te a navicert-rendszert. Más-
részt a Vörös-tenger p a r t j á n kikötőket épít, mert a Földközi-tenger kikötőit a 
közeljövőben aligha haszná lha t ják amerikai segítséget hozó hajók. 

A march 26. 1941-iki Special warning No. 118-ban közli a tengerészeti 
hatóság, hogy „the zone of operations around the Brit ish Isles has been ex-
tended to include Iceland. — Vessels entering this zone exposes themselves to 
the danger of destruct ion". 

A háborús cselekmények a Közel-Keleten oly gyors ütemben követik egy-
mást, hogy e hajózási vészzónák állandó ki ter jesztését vonják maguk után. 

Byrd délsarki útjáról visszatért. Az amerikai délsarki expedíció vezetője, 
Byrd tengernagy a „Nor th S ta r" hajóval és 33 emberével két évi távollét 
u tán visszaérkezett Boston-ba. A másik hajót , a „Bear"- t m á j u s hó végére vár-
ják. Byrd 1939. november 15-én indult el. Célja amerikai igények biztosítása 
és ku t a t á s olaj és szén után. Több repülőgépet és egy 20 m-es ú j szerkezetű 
hócirkálót, tankot vit t magával. 

Anglia hadihajó veszteségei 1941. május 31-ig az angol Admiralitási hiva-
tal jelentése a lap ján : 2 csatahajó, 2 repülőgépanyahajó, 9 cirkáló, 49 torpedó-
romboló, 31 tengera la t t já ró , 113 aknakereső és t engera la t t j á ró elleni ha jó és 74 
egyéb segédhajó. 

Olaszország összes hadihajóvesztesége a Duce szerint ( június 10.) 40.000 
tonna cirkáló, 15.844 tonna torpedónaszád és 8.622 tonna tengera la t t j á ró . 

M. J. 



EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

Egyesületi tárgyak célszerűbb elhelyezése. A MAE vezetősége több ízben 
t á rgya l t a az egyesület t u l a jdonában lévő, részben nehezen karban tar tha tó , 
másrész t helyszűke miat t szekrényekben összezsúfolt műszerek, muzeális jel-
legű képek, hálók és ál lat tani p repará tumok propagat ív szempontból is célsze-
r ű b b elhelyezésének kérdését és ezér t azokat részben a Nemzeti Múzeumnak, a 
Tihanyi Biológiai Intézetnek, részben pedig a Műszaki Múzeumnak ad ta á t pon-
tos lel tárak kíséretében, amiért anyag i ellenszolgáltatást is kapot t . 

A Kir. Magyar Természettudományi Társulat fennál lásának százeszten-
dős évfordulója alkalmából m á j u s hó 25-én ünnepi közgyűlést t a r to t t , amelyen 
a Magyar Adria Egyesületet dr. E n z t Géza egyetemi tanár , elnök és Mladiáta 
A. J . főkapitány, alelnök képviselték és elnökünk szóbelileg is üdvözölte a 
MTT-ot a MAE nevében. A T E N G E R szerkesztősége ezúton köszönti a MTT-ot 
a természet tudományi ismeretek ter jesztése és ápolása terén k i fe j te t t áldásos 
és eredményes működésének századik esztendejében. 

KÖNYVISMERTETÉS ÉS FOLYÓIRATSZEMLE. 

A Királyi Magyar Természettudományi Társulat története. 1841—1941. A 
Társu la t a lapí tásának századik évforduló já ra a választmány megbízásából í r ta 
Gombocz Endre. Budapest, 1941. A Kir. Magy. Természet tudományi Társulat 
k iadása . VI. + 467 oldal, 1 képpel és 54 arcképpel. 

A Természettudományi t á r s u l a t ezidőszerinti fő t i tká ra nagy gondosság-
gal í r t a meg egyik legrégibb és legnépesebb tudományművelő, tudományter-
jesztő és népszerűsítő egyesületünk történetét , a lapí tásának előzményeitől 
kezdve mai erőteljes virágzásáig. A könyv í rója végigvezet bennünket a kezdet 
nehézségein, melyek mindig kisérő jelenségei minden nagy eszme gyakorlat i 
megvalósításának, de azokon a korszakokon is, amelyek világot vetnek arra , 
hogy magyar tá rsadalmunk a korszerű alkotásokkal szemben mindig megér-
téssel viselkedett. Ki tudot t te rmelni magából egyrészt kutató, másrészt szer-
vező szellemű tudósokat és felvevő közönséget is. A Természettudományi Tár-
sula t mindig lendületesebb fe j lődése egyenes következménye a természettudo-
mányok világszerte mindinkább erősbödő fejlődésének és szakokra tagolódásá-
nak, de annak a ténynek is, hogy a művelődés és a napi élet mind közelebbi 
kapcsolatba kerül a tudományok exakt eredményeivel. Azonban ez a társula t 
sem ér te volna el mai színvonalát, ha nem segí tet te volna elő a kor szavát 
megér tő szellemiség és áldozatkészség. 

Százesztendős fejlődése fo lyamán belekapcsolódott a Természettudományi 
Társu la t úgyszólván minden mozgalomba, amely a természet tudományokkal va-
lamiféle összefüggésben van; műveli és művelteti a természet tudományokat 
minden irányban é s inden szakmában . Szorgalmazza és elősegíti a kuta tás t , 
népszerűsíti és te r jesz t i a tudományt . Folyóiratot indít meg, amely véglegesen 
kia lakul t fo rmá jában maga is m á r 73 éves múl t ra tekint vissza. Különösen 
kezdetben, de később is ál landóan gondot fordí t a természet tudományi mű-
nyelvre. Előadóesteket rendez és az egyes szakok erőteljesebb művelését szak-
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osztályok alapításával segíti elő. Részint mint indítványozó, részint mint pár-
toló fó rum számos természet tudományi mozgalomban vesz részt és szerepel ter-
mészettudományi intézményeink megszervezésében is. A természetvédelem, ter-
mészetrajzi oktatás, szemléltetés, tudományos adatok lajstromozása, stb, mind 
olyan kérdések, amelyekkel a Társula t élete többé vagy kevésbbé szoros kap-
csolatban áll. Nem kevésbbé szorosan f o r r o t t össze egyes tudományos intézmé-
nyeink alapí tásának, illetőleg fejlesztésének eszméjével ( tengerpar t i és balatoni 
biológiai állomások, természetrajzi gyűj temény ele). 

A Természet tudományi Társula t az egyes szakok művelését kiadványok-
kal segíti elő, az ismeretek ter jesz tésé t pedig népszerű munkák megjelenteté-
sével szorgalmazza. Az Állattani és Növénytani Szakosztály folyóirata pl. már 
közel 40 éves múl t ra tekinthet vissza. Az 1872-ben megalakult Könyvkiadó 
Vállalat keretében eddig mintegy 117 tudományos színvonalon t a r t o t t népszerű 
munka jelent meg. A gyűj teményben a természet tudományoknak úgyszólván 
minden á g a képviselve van. 1874-ben je lent meg Strahlenbergnek a Társula t ál-
ta l ju ta lmazot t m u n k á j a : „Az árapály a fiumei öbölben" (németül is) . Nem 
lesz érdektelen, ha felsorol juk „A Tenger" olvasói számára a Könyvkiadó Vál-
lalat keretében megjelent tenger tudományi t á rgykör t felülelő m u n k á t : Krüm-
mel, Az oczeán, 1888., Csopey és Kuppis, A világforgalom, 1889., Keller K., 
A tenger élete, 1897., Darwin G. H., A tenger já rás és rokontünemények nap-
rendszerünkben. 1904., Richárd, Oczeanografia. 1912., Entz és Soós, É le t a ten-
gerben. 1931., Beebe W., Félmérföldnyire a tenger színe alat t . 1937. 

1868-ban jelent meg Kátai összeállí tásában az akkor még csak 25 éves 
múl t ra visszatekintő Társu la t története, mely a lapjában véve nem. más, mint a 
különböző ülések jegyzőkönyvgyüjteménye. Gomboez könyvének ér tékét viszont 
nagyon emeli az, a körülmény, hogy az ismertetendő anyagot tör ténet i szaka-
szokra b o n t j a és ezeken belül is külön szempontok szerint t á rgya l j a ; használ-
ha tóságát pedig elősegíti az, hogy az ada toka t a fo lyamatos szövegtől elkülö-
nítve csoportosí t ja . A könyv — természetesen a t á r su la t i szempontok megkí-
vánta csoportosí tásban ugyan, — de a lapjában véve mégis a természettudo-
mányok hazai fejlődésének tör ténetét ad j a . 

Dr. Rotarides Mihály. 

Die Terediniden des Mittelmeeres. (A Földközi-tenger fúrókagylói.) I r t a : 
Félix Roch, Rovigno d'Istr ia, 1940. Thalassia IV. 3 p. 1—147. Számos táb-
lával és szövegközti képpel. 

Szerző hata lmas monográf iá ja azér t érdekel minket magyarokat közelebb-
ről, mer t könyvében nem csak a Földközi-tenger, hanem az Adriai- tenger is 
fel van dolgozva. A fúrókagylók ugyanis nagy problémát képeznek a tengeri 
hajózásnak. Most, mikor Duna- tenger járó hajóink egyre gyarapodnak és a há-
ború végével ismét belefogunk kapcsolódni a földközitengeri hajózásba, nem 
árt , ha a ha józás eme ellenségeivel is megismerkedünk. Nem szabad, hogy a 
tenger és ügyei i rán t a tr ianoni közönyünket tovább még őrizzük, fel kell végre 
ébrednünk arra , hogy a magyar nép nem csak délibábkergető és pusztákon ju-
hászkodó csikós-nép, hanem hajósnép is. Roch m u n k á j a tehát éppen ezért kö-
zelebb kerül t a magyar érdeklődéshez, lássuk há t érdemes munká já t . 

A bevezetést egy igen érdekes á l ta lános rész követi, melyben a fúró-
kagylónak ókori ismereteiről nyú j t nem csak tanulságos, hanem i t t -o t t mulat-
ságos részleteket is. Ismerte t i a fú rókagylók szilárd vázrészeit, szervezetét s 
fú rá sának munká já t . A speciális részben a földközitengeri ' fa jok rendszerével 
foglalkozik s ennek során megtudjuk, hogy a Földközi-tengerben a következő 
f a jok élnek: Teredo navalis Linné, Teredo pedicellata Quatrefages, Teredo utri-
culus Gmelin. — Külön fejezetben emlékezik meg a tenger alat t i kábeleken ta-
lálható fúrókagyló károkról, melyeket az utóbbi f a j okoz. Aztán f o l y t a t j a a 
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f a j o k felsorolását : Teredo maíteolus Turton, Teredő megotara Haníey, Tcredo 
senegálensis Blainville, Bankia minima Blainville, Bankia bipennata Turton, s 
közli ezeknek meghatározó tabelláit . 

Ezután rá té r az említet t f a j o k földrajzi el terjedésének tá rgyalására , s 
azoknak a kísérleteknek eredményeit ad ja , melyeket a Teredóknak kiédesülő víz-
ben tör ténő maga t a r t á s á r a vonatkozólag végzett. A fúrókagylók nem nagyon 
szeretik a kiédesülő vizet és félsósvízben nem is ta lá lhatók. 

Szaporodásukról megtudjuk azt , hogy vannak to jás to jók és lárvaszülők. 
Behatóan ismerteti szerző a lárvafejlődiést, embryológiát, a növekedést, a sza-
porodási időt, s ami a legérdekesebb, a szaporodásnak a holdperiodicitással 
való összefüggését. Tengeri ál latok közül nem egyet ismerünk, melyeknek ivar-
zása összefügg a holdperiodicitással, a fúrókagylók esetében ez még ismeret-
len volt. Roché az érdem, hogy ezeknél az ál latoknál is felfedezte a periodici-
tás t , sőt a holdfogyatkozással kapcsolatos eltolódást is, ami a fúrókagylók sza-
porodási fo lyamatában kitűnően volt észlelhető. 

Ezután a fúrókagylók ellenségeiről és parazi táiról találunk érdekes ada-
tokat . 

A munkához csatol t pompás felvételek és ra jzok teszik élvezetessé a dolgo-
zatot , melyet mindenkinek a ján l juk , aki az állatok biológiája i rán t ál talában 
érdeklődik, különösképpen pedig azoknak, akik a megújuló magya r tengerha-
józással kapcsolatban általános tengerbiológiai és hajózási dolgok i ránt érdek-
lődnek. Kolosváry Gábor. 

Roberto Cessi, Venezia ducale. Venezia, 1940. 
Az Ist i tuto di s tudi adriatici kiadásában megjelent ter jedelmes kötetben 

Cessi t á rgya l ja a velenceiek eredeté t és a Velence hőskorát, alapos for rás ta -
nulmányok alapján. A legendás alapí tástól (5. század) Pietro II. Orseolo ko-
ráig, többhelyen ú jszerű megállapításokkal, t ag la l j a ennek az érdekes város-
nak és népének vál tozatos tö r téne té t . Venezia — í r j a — nem volt sem római 
kolónia, sem római a lapí tású város. 421-től kb. 1000-ig Kr. u. t e r j ed V. törté-
nete, amelyet a következő című fejezetekben f e j t e g e t : II preludio, Cittanova, 
Malamocco, Rialto, Congiungere e t congiurati, Da provincia a ducato, Att ivi ta 
r i formatr ice, Apud Rivoaltum nova civitas, Politica adriatica e politica continen-
tale, Glorie marinare, II t r amonto degli Orseolo. 

Külügyi Szemle, XIII., évf. Március. — Budapest , Magyar Külügyi Tár-
ísaság. 

Márffy: Berzeviczy A. és az olasz-magyar bará t ság . — Pongrácz: A jó 
béke feltételei. — Buócz: A tengelyhatalmak gyarmatpol i t ikai törekvései. — 
Szende: Írország és az angol birodalom. — Kertész: Az amerikai fegyverkezés. 
— Kürthy: Thai-föld és Francia-Indochina háború ja . 

Május 3. sz. — gr. Bánffy M., Az erdélyi külpolitika hagyományai. — 
Szollár, A horvát é s a délszláv eszme. — Oettevényi, A szerb t i tkos szervezetek. 
— Simonffy, A macedón kérdés. — Töttösy, A bulgár külpolitika. — Haltenber-
ger, Európa országainak földra jz i politikai helyzete. — Göllner, Nagyhatalom 
és nagyhatalmi politika. 

Júl ius 4. sz. — Sipos, É le t t é r és szentistváni gondolat. — Eöttevényi, 
Magyarország, mint a dunai Monarchia súlypont ja . — Kürthy, A bukovinai 
székelyek és a moldvai csángók hazatelepítése. — Vaska, Svájc 1941 tavaszán. 
— Váli, A bagdadi vasút . — Polzovics, A Földközi-tenger k i já ra ta inak nemzet-
közi helyzete. — Domán, Amerika a háború küszöbén. — br. Villani, A medi-
t e r r á n Olasz gazdaság fénykora. 

Kárpátmedence, I. évf. 1. sz. — Budapest , 1941. — U j folyóirat indult 
meg e címen Juhász István főszerkesztővel az élén, amelynek elve „a magyar 
gazdasági és szellemi életet érintő fontos kérdéseket állandóan napirenden t a r -
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tani s tb." Merész, á t fogó célkitűzés, sok szerencsét kívánunk a kiadónak. E 
számban megjelent nagyobb tanulmányok: Birkás, É le t té r . — Csery-Clasuer, 
Gróf Széchenyi Is tván. — Noell, Parasztszemlélet — Urszemlélet. — Szabó, 
A magyar agrárpol i t ika át tekintése. — Kényt, Az ipar a nemzet életében. 

Kereskedelmi Tengerészet. A magyar tengerésztisztek egyesületének hiva-
talos lapja. E címen ú j havi folyóirat indult meg, amely a kereskedelmi tenge-
részettel kapcsolatos kérdések tá rgya lásá t tűzte ki feladatául . A Magyar Ad-
ria Egyesület üdvözletét és jókívánságait tolmácsoljuk a MTE-nek és lapjukat 
t ag ja ink figyelmébe a ján l juk . A 2. szám főbb cikkei: Ferdinánd, A tengeri 
kereskedelmi hajók osztályozása. — Kádár, Adatok a kereskedelmi tengerészet 
helyzetéhez. — Fejér, Konzervek régen és ma. — Farkas, Kinek van igaza. 

A magyar biológiai kutatóintézet évi jelentése. Tihany, 1940. — A .kis fü-
zetben közölt beszámoló beszédes bizonysága annak a serény munkának, amely 
az Enz t Géza dr. igazgató vezetése a la t t álló intézetben az 1940-es évben is 
folyt . Felsorolja a füzet az elmúlt évben végzett kuta tásokat , a t a r t o t t tudo-
mányos előadásokat, az intézet ál tal kiadot t tudományos és más szakfolyóira-
tokban megjelent tupdományos dolgozatokat. Megtudjuk azt is, hogy az elmúlt 
évben 4 külföldi (2 német és 2 olasz) vendégkutató is dolgozott az intézet la-
boratóriumaiban. 

Journal of the Imperial Fisheries institute, Vol. XXXIV. Nol. 1940. Tokyo. 
December. — Ituo Kubo, A new Shrimp, Harpilius imper. — dtto, Studie on ja-
panense Palaemonoid Shrimps. — Syuya, Nakamura, Ecological studies on the 
Spiny lobster, Panulirus japonicus. 

Zoologica, New-York. 1940. Vol. XXV. P. 1. — Raney, The breeding be-
havior of the common Shiner. — Ginsburg, Divergence and probality in taxo-
nomie. — Conant a. Downs, Eggs andyoung of reptiles. — Tee-Van a. J. Crane, 
Eas te rn pacific expedition: The american fishes Family Cirrhit idae and The 
Crabs Ocypode. — Schaus, New species of british Guiana Heterocera. — Nig-
relli—Smith. A papillary cystic disease of Ameiurus. — Gresser—Breder, The 
histologie of the eye of the Cave Characin. 

Marine Rundschau, Berlin, Mittler u. Sohn. — Februá r 1941. — Oncken, 
Deutschland und England. — Schultze, Die grossen englischen Kohlenháfen. 
— Borgmann, Der Finn-Sowjet — Krieg 1939—40. — Mazetti, Österr . Kriegs-
schiffe an den Kampfen in Syrien. 

Mcirz-Heft: Kruse, Die weitreichende Waffe. — Höflich, Die britischen 
Flugzeugtrager . — Buchholz, Die Strasse von Sizilien. — Aust, Indiens Frei-
hei tskampf. — W u l f f , J a p a n s Handelsf lot te u. Werf t indust r ie . — Beuster, Der 
Panama-Kanal 1939—40. 

Apri l -Heft : Mohr, Italienische Betrachtungen über den zweiten europei-
schen Krieg. — Ruprecht, Wirtschaft l iche Ueberentwicklung u. politische Selb-
stándigkeit . — Aust, Ende der Goldlegende durch den deutschen Sieg. — Han-
del—Mazzetti, W. Tegetthoff u. Grossdeutschland. 

Tijdschrift van het kongl. nederl. aardijkskundig Gen. Amsterdam, Leiden, 
Maar t 1941. — Leyden, Het ontstaan der nederl, steden. — Eibergen, De gren-
zen van de provincie Groningen. — Butter, Mesolitnicum in podsolprofielen in 
Beerserveld bij Ommen. — Obdeijn, De geomorfologische gesteldheid van Zuid 
Sumatra . — Van Nouhuys, D'Albertis en zijn kaar t van de Fly-River. — Kop-
péi, E n reis door het drogé Noordosten van Brazilie. 

Mei, 1941. — Heslinga, De onderdeelen van het Twentsche boerenhuis en 
hun benamingen. — Molen, Het vraags tuk der Friesche Ga-namen. — Obdeijn, 
Zuid-Sumatra volgens de oudste berichten. — Kleimeg de Zwaan. Oude urn-
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schedels van Melolo (Oost-Soemba). Figyelemre méltó antropológiai tanulmány! 
-— Oestreich, I j s t i jd , en actualisme. 

Annalen der Hydrographie u. maritimen Meteorologie, 1941. Febr. Ber-
lin, Mittler u. Sohn. — Hef t 2. — Meinardus, Die meteorolg. Ergebnisse d. „Me-
t e o r " Expedition 1925—27. — Hoinkes, Ueber Teilung u. Kreuzugen von Steig-
gebieten des Luf tdruckes . 

1941. April: — Schütte, Vorausberechung der Auf- und Untergange des 
Mondes. — Müller, Singulari táten des Niedersschlages in Nordwestdeutschland. 
— Georgi, Der E r f inde r des Echolotes . — Beiheft über „Die auf der Stationen 
des Forschungsschiffes „Altair" ausgeführ ten ozeanographischen Reihenmes-
sungen. 

Hef t IV. — Kalle, F luchtentafe ln zur Best immung der horizontalen Schall-
geschwindigkeit a u s Salzgehalt und Temperatur des Meerwassers. — Prüfer, 
Funkor tung in hohen Breiten. — Portig, Meteorologische Beobachtungen in 
Ba thurs t . — Hegener, Die Tropopause in Európa. 

He f t V. — Hebecker, Schiffsschwingungen unter Seegangs- u. Windein-
f luss . — Groissmayr, Die 24- jahr ige Witterungsperiode. 

Meereskundliche Beobachtungen auf deutschen Feuerschiffen der Nord-
und Ostsee im. J. 1939. Deutschen Seewarte, Hamburg . — 1941. — Az Északi-
és keleti tengeren lehorgonyzott világító ha jók tengertani megfigyelései: a 
szélerősség (Beaufor t ) és szélirány, kétóránként , a t enger já rás áramlásának 
sebessége és iránya, az árapályvál tozás ideje és i ránya és a víz hőfokának és 
sótar ta lmának meghatározására próbavétel a felületi és fenékvízből kétszer na-
ponként, chlort i trálással és a Knudsen tábellákkal a hamburgi Seewarte labo-
ratór iumában. 

Nauticus, 1941. Berlin, Mit t ler u. S. — 4.50 Mk. 
A német haditengerészeti főparancsnokság i rányí tása a l a t t kiadott, ez-

idei tengerészeti évkönyv klüönösen a tengerészet-politikai kérdéseknek szen-
tel nagyobb f igyelmet és különböző cikkekben a tengeri hatalom és a gazda-
sági élet közti összefüggéseket f e j t ege t i . Műszaki része a háborúra való tekin-
te t te l természetesen összezsugorodott , de annál részletesebben t á rgya l j a a ten-
geri halászat, kereskedelmi ha józás , a légi közlekedés, a fontosabb nyersanya-
gok, az olasz gyarmatok és a skandináv országok gazdasági viszonyait. A sta-
t iszt ikai fejezetben pedig több táblázatban ismertet i a ha józás ra vonatkozó 
adatokat . 

Túrán, Magyar néprokonsági szemle, 1941. 1. sz. — Az egész érdekes fü-
zet Japánról szól. — Cholnoky, J a p á n földrajza. — Zsuffa, J a p á n katonai eré-
nyei. — Mezey, A japáni katona. — Benkő, A 2600 éves japáni állam. — So-
mogyi, A felkelő nap országának ú t j a . — Sonkoly, A japáni zene főbb vonásai. 

M. J 

FIGYELMEZTETÉS! 
E számunkhoz ajándékképen csatoljuk a Magyar Adria 

Könyvtár című gyűjteményes kiadványunknak régebben meg-
jelent, de ma nagyon időszerű 1—3. számú füzetét, melynek 
címe: G o n d a B.: A tengeralattjáró hajók. 

Ujabb adatokat e tárgyról A TENGER 1939. IV—Vl.-ban 
közöltünk. 

Abban a reményben, hogy ezzel sok újabb tagunknak kí-
vánságát teljesítettük, kérjük, hogy a fiatalabb nemzedékben 
a MAE számára tagokat toborozzanak. Az elnökség. 
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Láng L . Gépgyár Ü - T , Budapest 
Alapíttatott 1868. 

450 lóerős, közvetlenül átkormányozható hajódieselmotor; 
4 drb. s z á l í t v a a M. F. T . R.-nek. 

H A J Ó D I E S E L M O T O R O K . 
Gazdaságos üzem, legnagyobb üzembiztonság. 

Gőzturbinák, Dieselmotorok, gőzgépek ihiajóvilágitás céljára, 
gőzturbinás szívóhuzampropel terek. 

FELHÍVÁS! 
A Magyar Adria Egyesüle t csak akkor tud célkitűzéseinek 

megfelelni, a tengerre vonatkozó kérdéseknek és problémáknak fel-
tárásában, tudományos ku ta t á sban és ismeretük terjesztésében 
eredményesen közreműködni, h a elsősorban tagjai a szerény tagdíj-
nak pontos befizetésével, azu tán irodalmi és kutató munkájukkal 
azt t ámogat ják . 

Fokozott mértékben áll ez azon igen tisztelt t ag ja inkra , akik 
az egyesület igazgatóságában vagy választmányában vannak, a ha-
józással kapcsolatos ügykörben működnek, vagy működtek és akik-
nek anyagi helyzete az évi 8 pengőt könnyen elbírja. Akik pedig 
megfelelő készültséggel rendelkeznek, azokat kérjük a tudományos 
irodalmi közreműködésre is. 

Felkér jük tehát minden tisztelt tagunkat , akik egyesületünk 
törekvéseit eddig is t ámogat ták és tagdi juka t még nem fizették le, 
hogy azt a hátralékokkal együtt minél előbb beküldjék, mer t áldo-
zatos munka és anyagi támogatás nélkül nem lehet intézményeket 
fenntartani , illetve fejleszteni. 

Csekkszámla: 27.236, Magyar Adria Egyesület. Elnökség. 

Felelős kiadó: Mladiata A. János. 
Bethlen-nyomda rt. Budapest, IX., ^ á l v i n - t é r 8. — Műszaki igazgaló: Lombár László. 
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SZÉCHENYI GÉNIUSZA ÉS A MAGYAR HAJÓZÁS 
Irta: Mladiáta A. J. 

főkapitány 

„Tegyetek mindent, hogy Buda-Pest megszűnjék 
egy vak zsák lenni; s ennek elérése végett a Duna 
vizét hajózásnak és kereskedésnek kinyitni kell." 

Gr. Széchenyi I. 1830. 

Embertársaink törekvéseit, munkáját és alkotásait csak akkor ért-
hetjük meg egészen és értékelhetjük helyesen, ha ismerjük a kor eszmei 
áramlatait, művelődését, a közállapotokat és ha vizsgálat tárgyává tesz-
szük, hogy miként hatottak e tényezők azon emberek lelkületére. 

Széchenyi István 50 éves korában. — A m e r l i n g F . f e s t m é n y e után. — 

Széchenyi korának szelleme és működésének történelmi háttere. 
Széchenyi István gr. 1791 szeptember 21-én Bécsben született. 

Gondos nevelésben részesült, hogy „hazájának egykor javára" lehessen. 
Már 17 éves korában katonának állott és küzdött Napoleon ellen. Sokat 
utazott külföldön. Anglia tüneményes fellendülése bámulatra ragadta, az 
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egykoron oly dicső, de most a török iga alatt nyögő Görögország tespedt 
állapota pedig hazájának nagy elmaradottságát jut tat ja eszébe. De Bécs 
léha főúri élete őt is magával ragadta egy időre s elborzadva emiékezik 
maga is később e tévelygéseire. Csak mély vallásos lelkülete, amely ál-
landóan tetteinek számonkérésére ösztönözte önmaga előtt, ez a szünte-
len lelkiismeretvizsgálat, amelyről naplói oly ékesen tanúskodnak és 
amely annyi aggodalmas töprengést váltott ki benne, végre kiragadták 
a könnyelmű környezetből és magasabb rendű hivatásának tudatára éb-
resztették. Az erdélyi hazafias pár t vezérével, Wesselényi Miklóssal kö-
tö t t barátsága is hozzájárult lelki átalakulásához. 

Sokat tanult és dolgozott. Minden i ránt érdeklődött, ami „csú-
nyácska" hazájának segíthet, hogy ezt a „szegény sülyedt országot" a 
jólét út jára terelje, hogy a magyar népet, amelyet hőn szeretett, oktassa, 
emelje és emberré nevelje. 

Születésekor egy új világszemlélet szele viharzott végig Európán. 
Százados társadalmi rend hullott atomjaira, mert a kiváltságos osztály 
csak múló örömeinek élt, a néppel pedig nem törődött. II. József császár 
elnemzetlenítő, centralistikus reformjai csak még tetézték a bajokat. Na-
poleon zsarnoksága ellen hadba szállt egész Európa. A nemesség nálunk 
nemcsak királyáért, I. Ferencért, hanem sa já t előjogaiért küzdött. 

A felvilágosodás szolgálatában álló reformereknek, II. József és 
II. Lipót által is terjesztett, sokban a francia forradaloméhoz hasonló 
tanait, üldözte a kormány, a reformok sürgetőit pedig elfogatta, bi-
lincsbe verette vagy kivégeztette. 

Hiába kedveskedett I. Ferenc a magyar rendeknek, hogy katonát 
és pénzt kapjon, hiába ígérte meg az 1808-iki országgyűlés berekeszté-
sekor ünnepélyesen alkotmányunk védelmezését. Hiába ajánlotta József 
nádor (1810), hogy Magyarország legyen az uralkodó székhelye és a 
monarchia súlypontja; hiába sürgették a rendek az 1811. országgyűlé-
sen a magyar nyelv használatát. A trón és az egyház minden újí tást , 
minden haladást ellenzett. A bécsi kongresszus és Metternich rendszere 
mindent eltiport. Kémek ezrei lappangtak mindenütt. II. József humá-
nus reformjaival a nemességet megadóztatta, kiváltságait megnyirbálta, 
a jobbágyságnak 1514 óta szünetelő költözködési jogát visszaállította, a 
műveltséget terjesztette és a vallás szabad gyakorlását helyreállította. 
De sajnos nyelvében támadta meg a nemzet függetlenségét, mert hiva-
talos nyelvként, az eddig használt latin helyett, a németet rendelte el. 
Külföldön már nyelvünk kihalásáról beszéltek. Midőn Mezzofanti Bo-
lognában magyarul üdvözölte József nádort, főúri kíséretéből ezt senki 
sem értette meg. Csak az írók tar tot ták fenn még az újraszületés remé-
nyét. I. Ferenc még az elődje által megindított néhány üdvös ú j í tás t is 
megszüntette. A hivatalos nyelv latin lett újból. A főnemesség túlnyomó 
része külföldön élt, a jobbágyság pedig itthon robotolt, adót fizetett és 
katonáskodott. Földje nern volt és szánalmas viszonyok között, minden 
művelődési lehetőségtől elzárva, tengette nyomorúságos életét. A nyu-
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gati államokban mág rég megszűnt a jobbágyság, a művelődés magas 
fokra emelkedett, a tudományokat ápolták, az ipar és kereskedelem, va-
lamint a gépesített közlekedés nagy jólétet teremtett, a polgári élet 
szintje rohamosan emelkedett. A nemzeti nyelv pedig mindenütt ura-
lomra jutott. 

„Magyarország sírkerthez hasonlított — í r ja keserűséggel Szé-
chenyi —, ahol a kormány a magyar alkotmány és a magyar nemzetiség 
utolsó szikráját sírba temeti." 

Hasonló volt a helyzet a közgazdasági téren is. 
Apáczai Cseri János 1655-ben írt intelmeiben hiába hangsú-

lyozta, hogy a munka minden sikernek és előhaladásnak alapfeltétele, 
hiába rój ja meg a külföldön tartózkodó földesurakat; századokig nem 
változik a helyzet. Nem segít a közgazdaság szomorú helyzetén Mária 
Terézia úrbérrendelete (1765), az iparra és a vámra vonatkozó intézke-
dése, Fiume visszacsatolása és szabad kereskedővárossá való nyilvání-
tásé (1799) sem. Kollár Ádám már 1764-ben követeli a nemesség teher-
viselését, mert a kiváltságok ideje lejárt. Csak kevesen értik meg, a 
többség ellene van. Szapári J. gr. (1784) szintén a kiváltságosak meg-
adóztatását propagálja és az iparnak és közlekedésnek állami segítség-
gel való támogatását. 

Ausztria hazánkat csak nyersanyagtermelő és szállító birtoktest-
ként zsákmányolta ki és ipari tekintetben pedig függő helyzetben tar-
totta. A hitelnek, tőkének, kereskedelemnek és szakképzettségnek hiá-
nya, a hűbériség, a vámrendszer mindmegannyi akadályai voltak gaz-
dasági haladásunknak. Mígnem a pénzdevalváció, amely a bankók érté-
két egyötödére szállította le, nyilt ellenállásra, majd nemzeti alkotmá-
nyunkat mellőzve, az országgyűlés feloszlatására vezetett (1812). És ez 
a törvénytelen állapot 1825-ig tart . 

De most sem tétlenek a nemzet legjobbjai. Már az 1792-ben név-
telenül megjelent „Dissertatio etc." is behatóan foglalkozik a közgazda-
sági kérdésekkel. Fejlett ipart és kereskedelmet kiván, amelynek alapja 
az őstermelés. Kifogásolja a jobbágyok elnyomását, azok nagy adóter-
heit és békés felszabadításukat követeli. Gazdasági bizottságok létesíté-
sét, a közlekedő utak és eszközök javítását, az iparos és kereskedő meg-
becsülését, az őstermelés tökéletesítését és a munka értékét hangsú-
lyozza. Megrója egyoldalú jogász-voltunkat és törvényeik elavultságát. 
Merkantilista szellemben írt Skerletz Miklós (1792). A természet javai-
nak szaporítása és nemesbítése főcélja. Miller (1793) Schedium-ában az 
ipar felvirágoztatásának fontosságát bizonyítja és országos ipartanács-
nak felállítását sürgeti, Battyányi Vince gr. pedig a magyar tengerpart 
felé kívánná terelni őstermelésünk és iparunk termékeit minél gyorsabb 
közlekedési eszközökkel. Behatóan tárgyalja e kor közgazdasági helyze-
tét még Berzeviczy Gergely, ki utazásainak alkalmával szerzett benyo-
másait és közgazdasági elgondolásait De commercio (1797), Ansichten 
über den Welthandel (1807) és De Oeconomia (1819) című művekben 
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közölte. De mert idegen nyelven írta azokat, csak kevés számú ember 
olvashatta, és így tanaik, mint az elődeikéi, csak eszmék, vágyak ma-
radtak. 

Ily politikai légkörben, a közgazdasági eszmék ily forrongásában 
lépett Széchenyi a közéleti küzdelmek porondjára. Kevés elismerés, de 
annál több gáncs érte öt itt, akinek nagysága kora megérett eszméinek 
a gyakorlati életbe váló átültetésében rejlik. Munkája, örökké tépelődő 
fenkölt lelkének az áldozatos hazaszeretet dicsfényével övezett gyümöl-
cse, a nemzeti megifjodás örök forrása marad. 

Már első művéről (Lovakrul) megállapították kortársai, hogy 
tiszta magyar szívvel van írva és szembeszáll korának tömérdek előíté-
letével. A lótenyésztés ápolásán túl pedig már itt megcsillogtatta bölcs 
mondásokkal fűszerezett rapszodikus stílusát, az általános, tehát örök 
emberi szempontokat. 

Széchenyi munkássága. 

Sok tanulmány és töprengés után írta meg Széchenyi az 1830-ban 
megjelent „Hitel" című közgazdasági művét, amely felrázta szunnyadó 
nemzetét aléltságából. Ebben a mezőgazdasági hitel ú j alapokra való 
fektetését követeli és az ősiségnek, a nemesi birtok e védőpajzsának, 
amely 1351 óta állt fenn és minden fejlődést a birtokállományban meg-
akasztott, valamint az egész elavult, kiváltságokon nyugvó rendi alkot-
mánynak hadat üzent. Nemzetgazdasági reformeszméi Smith Ádám ta-
nain alapultak, ellentétben az előtte uralkodó merkantilista és fiziokra-
tikus rendszerekkel, — tehát egy nemzet vagyonának forrását a föld-
mívelésben, iparban és kereskedelemben együtt látta. A könyv hatása 
óriási volt.Arany János apotheozist ír t róla, a konzervatív Dessewffy J. 
szívtelennek és magyartalannak nevezi, Teleki Ádám szerint meggya-
lázta nemzetét. Falun az öregek néhány helyen tűzre hányták a könyvet 
— írja Kemény Zs. br. —, de fiaik az iskolában áhítattal olvasták; a táb-
labíró parasztlázítónak, forradalmárnak, az intelligens fiatalság pedig a 
haza megváltójának tar tot ta . Széchenyi keményen ostorozta benne nem-
zete bűneit: másban a hibát keresni, a hiúságunkat, a magyarnak e „fa-
tális nyavalyáját", a szalmatűzkénti fellobanást, vagyis az állhatatosság 
hiányát. „Agyarkodunk egymásellen — írja —, mint tehetetlen sajt-
férgek". — „Mindenki vezér akar lenni". — Tiszteletreméltónak nevezi a 
„szerény érdemet", de viszont nevetségesnek „a kicsapongó dicséretek-
kel s émelygetos hízelkedésekkel" tömjénezőket. „Nem a származás, nem 
a vagyon dönt, hanem a kiművelt emberfő." Tudja, hogy sok ellenséget 
szerez vele. „Előre el vagyok készülve a rossz hazafi nevezetre; mert ál-
talában mindent nem dicsértem". Megható és erkölcsi világára jellemző 
az imádság, amelyet politikai pályája kezdetén ír t naplójába: „Add tud-
tomra, mit tegyek s miként kezdjem, hogy Neked egykor a reám bízott 
tőkéről beszámolhassak. Gondolkodni akarok és dolgozni, éjjel nappal, 
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egész életemen át stb." És midőn már tisztán lát ja nagy elhivatottságát, 
1825-ben, maga elé tűzi feladatait. „Mit akarunk? A polgári erényekkel 
ékeskedő emberek számát szaporítani. E kisebb vagy nagyobb számtól 
függ nemsokára a nemzet ereje, szabadsága, boldogsága. A civilisatio vi-
lága már ég, azt többé nem olthatja el senki". Súlyos intelem még nap-
jainkban is, hogy nem mindenki magyar, aki magyarul beszél, mert „a 
szólás még korántsem érzés, a nyelvnek pergése korántsem dobogása 
még a szívnek". Majd panaszkodik, hogy „nagy és dicső leend egykor a 
magyar, amely „ma egy gyermek-nép" még, de „minden lehet", csak 
„dolgozni és munkálni kell szüntelen". 

Az igazi szakértelemnek túlsúlyát követeli és kifakad a „bitorolt 
reputatio", a nyeglék és szájhősök ellen. 

S z é c h e n y i küldetésének tudatában volt és hitte, hogy megbízatása 
népének felvilágosítására „magasabb helyről" származik, mint amilyen 
„e földön van". A tudomány reformátoraira, Galilei, Newton és Franklin 
életére hivatkozik, akik „halhatatlan pályájukat minden titulus, protec-
tio, salarium s efélélc nélkül — s a nélkül, hogy más emberek által rájok 
lett volna bízva" — futották be.7) 

Nem lát gyakorlati embert az 1825-ös országgyűlésen, de „szép 
szónok van akárhány, költők a mesék országából." 

Azon kevésszámú hazafiak közé tartozónak érezte magát, „ki soha 
nem csepegtetém a hízelgés mérgét legkisebb mértékben is honfitársaim 
keblébe. És sokak által, kik csak nagy dicséretek és tömjén közt lelik 
üdvöket, egyenesen a hazaárulás legundokabb bélyegével illettetém." 
Meg volt a bátorsága „kiskorúságára s ekkép még szerfölött gyenge ál-
lapotára emlékeztetni a hont". 

Szerénységére vet fényt, hogy magát hazája „igen kis szolgájának" 
tar t ja , bár számos tanulmányútján szerzett tapasztalatai révén sokban 
világosabban láthat, mint mások. Másutt ismét egy csillagász régi cse-
lédjéhez hasonlítja magát, ki „ha nem tudia is egyébiránt a mathesis 
legegyszerűbb tőrvényeit — a csillagvizsgálásban, t. i. miképpen kell a 
műszereket állítani, felkészíteni, forgatni stb., mégis nagyobb hasznunkra 
leend, mint valamely más igen erős mathematicus, ki nem jártas ilyenek-
ben." Aki pedig a köznek használni akar, annak „legelső kötelessége: ma-
gárul egészen elfelejtkezni" és „esztendőkig tűrni lelki sérelmet: ehez 
kell, a szó legsúlyosabb értelmében, férfiú... " 

A konzervatív férfiak megrögzött nézetére, hogy az alkotmányt 
örökre kellene változatlanul fenntartani, céloz, midőn így ír: „Semmi sem 
áll csendesen a világon, még a napsystemák is mozognak — tehát csak 
Magyarország álljon és vesztegeljen mozdulatlanul?" 

Vates-i lelkének sejtelme és áldozatos fáradozásának sikerébe vetett 
szent bizakodása csendül ki következő soraiból is: „Mi él fogjuk hinteni 

T ) Hitel, 1830. 
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az igazi erkölcsi függetlenség magvait. Oh, ki fognak azok kelni, habár 
későn is, akkorra bizonnyal, mikor mi már a sírban leszünk." És midőn 
végezetül arra biztat bennünket, hogy ne hijábavaló reminiscentiákkal 
bajlódjunk, de bír juk inkább elszánt hazafiságunk s hív egyesülésünk 
által drága anyaföidünket szebb virradásra," megteszi immár szállóigévé 
vált vallomását: „Sokan azt gondolják: Magyarország volt; én azt sze-
retem hinni: lesz!" 

Az igazság és emberiesség, mélységes etikai indokok vezérlik Szé-
chenyit nemes szárnyaló idealizmussal írt e művében, amelyben reform-
eszméinek általános alapjait r ak t a le, míg az 1831-ben megjelent „Világ"-
ban és az 1832-ben, mert a Metternich-cenzura nem hagyta jóvá, — Lip-
csében megjelent „Stádium," című művében részben a támadásokra vála-
szol, részben pedig részletesebben fejtegeti a politikai, társadalmi és 
gazdasági problémákat és ad rendszerbe foglalt javaslatokat. 

A reformok, ha megindultak is, csigalassúsággal haladtak. Ezért 
sokan elégedetlenkedtek és tömegesen álltak ú j vezérüknek, Kossuth La-
josnak, oldalára, aki az 1841 óta a szerkesztésében megjelenő Pesti Hir-
lap-ban tüzelte népét és követelte lángoló hévvel az alkotmány népi át-
alakítását. 

Ezért Széchenyit súlyos aggodalmak gyötörték, mert a bécsi körök-
kel kerülhetünk így összeütközésbe, ami végzetes kimenetelű lehet nem-
zetére és főképen a megindult reformokra. Meg is írta erre vonatkozó 
vitairatait a „Kelet népe" (1841) és „Politikai Proqrammtöredékek" 
(1847) címen, amelyekben síkraszáll Kossuth szenvedélyes taktikájával. 
Drámai hangon í r ja le tépelődéseit, hazája jövője iránti kételyeit, aggo-
dalmait. Bár hiszi, hogy javultak közállapotaink, de „mivel gyalázatosan 
a nemzetek sorából ki nem töröltetünk többé — miért áldom sorsomat 
és örömkönyüket sírhatnék, mer t hála, nékem is volt benne csekély ré-
szem — még korántsem következik az, hogy jövendőnk teljesen biztos 
lenne." A gyorsabb fejlődést sürgetőktől félti nemzetét, melyet ő riasz-
to t t fel halálos álmából s amelyet most „zavarnak vezérelnek". Ezért 
harsogja ismét, hogy „veszély fenyegeti a magyart". 

Majd Themistokles-ként kiált fel. „Üssetek bár, de hallqassatok 
meg." Figyelmeztet, hogy „hivatásunk nem csekélyebb, mint eredeti sa-
játságunkat kiképezve, a világot egy ú j nemzettel gazdagítani „és váltig 
buzdít, mert „a magyar népnek csak most derül hajnala". Azután pár-
huzamot von a múlt és jelen között és utal titáni küzdelmeire. 

Ha úgy virágoztatnák fel az országot, amint azt József császár ter-
vezé, úgy abból „a magyarnak nem jut több, mint sír jára egy virág, s tán 
annyi sem." Fejtegeti, hogy mily fontos a tökéletes körülményismeret, 
amellyel „csak felette kevés, hiúság nélküli ismerettél pedig még sokkal 
kevesebb bír." Kívánja, hogy volna „több talpraesett legény a gáton, 
több practicus ember, mint latin vagy magyar tudós". Óva int, hogy 
a nemzet erőit szétforgácsoljuk és Anglia vagy Amerika intézményeit 
majmoljuk akkor, mikor nálunk „a 19-ik század botrányára, 800 eszten-
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dős alkotmányán ülő vagy inkább alvó és egyes tagjai után ítélve, oly 
annvira elbízott nép szabadsági álomkórságának s nyavalygó képzeleté-
nek örök rabja csak még sárútaiból sem bír kigázolni,,, hol a „becsületes 
embereknek nagy része dinnyével és máléval él, hajót húz s kuncsorog." 
Arra a ,,Xenien"-ben megjelent vádra, hogy nem tudná megfékezni az 
általa eddigi munkáival felidézett szellemet, részletesen megfelel. „Mind-
azt — ír ja — amit tevék, egyedül azért tevém, mert magyar vagyok" és 
felajánlja munkáját, törhetetlen állhatatosságát, nappali verítékét és éj-
jeli virrasztását annak a kormánynak, amely „őszintén nyúj t kezet nem-
zeti és alkotmányos felemelkedésünkhez." 

Ez a polémikus mű erősen csökkentette Széchenyi népszerűségét. 
Barátai is elfordultak tőle. Kocsiját sárral dobálták meg, mert a refor-
mokat igérő kormányhoz állt és a közlekedési ügyek vezetését hosszas 
töprengés után elvállalta. És a magyarság többsége Kossuth elgondolá-
sait, gyorsabb ütemű, a politikai erőkkel is számot vető takt ikájá t tar-
totta célravezetőbbnek. Kossuth irataiban és szónoklataiban a képzelet és 
érzés heve dominált, amely a népet megindította, elragadta. 

,,Frans I." az első dunai gőzhajó, amely menetrendszerű járatokat végzett. 

A bécsi kamarilla azonban megakadályozott egyelőre minden átfogó 
reformot, mígnem, a forradalom szelétől megrettenve, melytől recsegve-
ropogva hullottak szét a rendi világ korhadt eresztékei, — 1848 márciu-
sában kinevezték az első felelős kormányt, amelyben Széchenyi István gr. 
is helyet foglalt. 

Mintha beköszöntött volna a mindenki által hőn várt szebb korszak 
hajnala és Széchenyi boldogan üdvözölte Kossuthot, aki egy kártyára 
tet t mindent a gyorsan elért sikerért, az elismerés dicsérő szavaival hal-
mozva őt el. De öröme nem soká tartot t , mert a meggyötört nemzet sza-
badságának védelmére fegyvert ragadott. Az önvádakra hajlamos Szé-
chenyi pedig 1848 szeptember 4-én elborult elmével Döblingbe került, míg 
vetélytársa, Kossuth Lajos, a külföldi katonai beavatkozással letiport 
szabadságharcunk után, hontalan bújdosóvá vált. Zrínyi szavai jutnak itt 
emlékezetünkbe: 

„Sors bona nihil aliud." 
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Széchenyi felépülése után még befejezte „Hunnia" című munkáját, 
majd 1859-ben titokban kiadta „Blick" címen utolsó művét, amelyben a 
Bach-korszak nemzetgyilkoló bűneit ecsetelte megrázó hangon. Ezért 
újabb üldöztetésnek volt kitéve, amelyek izgalmait azonban már nem 
bírta elviselni; 1860. április 7-én önként fejezte be sokat zaklatott földi 
pályáját. 

Dunahajózás. 

A hajózás a Dunán és mellékfolyóin régebben lefelé ereszkedéssel, 
felfelé pedig emberek vagy lovak által eszközölt vontatással történt. 
Több hajó vitorlákkal is fel volt szerelve. A pécsi Bernhard Antal, a 
Bécsben épült gőzhajójával a „Carolina„-vaA, amely 1817-ben végezte 
próbamenetét, volt az első, aki gőzhajóval leutazott a Fekete-tengerig. 
A többrendbeli sikeres próbák után engedélyt kapott Bernhard a Dunán 
és mellékfolyóin való kizárólagos közlekedésre. Hajója fából épült és 
kerekek hajtották. Teherbírása 20 tonna és sebessége víz ellen 3.5 km 
volt óránként. Később mozgó lapátos kerékre is szabadalmat nyert a 
magyar gőzhajózás ez úttörője. 1818-ban készült el Bécsben a francia 
St. Leon és társasága költségén épült „Duna" nevű, kb. 50 t hordképes-
ségű gőzhajó. Mindkét vállalat azonban csak rövid életű volt. 

Közgl egy évtizeddel később, 1830-ban végeztek Andrews és Pri-
chard angol hajóépítő mérnökök a Floridsdorfnál vízre bocsátott „Franz 
I." nevű első gőzhajójukkal próbamenetet és megalakulhatott az Első 
osztrák gőzhajózási társaság, amely 15 évre kizárólagos szabadalmat ka-
pott a dunai hajózásra, melyet 1831-ben Magyarországra is kiterjesz-
tettek. 

És ennek a nagyszabású vállalatnak létesítésében Széchenyi István 
gr. játszotta a vezetőszerepet. Bár súlyos betegség gyötri, 1830-ban saját 
kis evezős f aha jóján a „Desdemona"-n2), amely „nem igen különbözött 
azoktól, amelyeken a régi kor hősei megvívni kezdének a habokkal" — 
í r ja a Világ-b&n —, Beszédes vízi mérnök társaságában Budapestről le-
utazott a Fekete-tengerig. 

Az Aldunát akkor már ,Jiazánk életterének" nevezi, ami különös 
időszerűséget ad e kijelentésnek, — vallván, hogy külkereskedelmi szem-
pontból is „legnagyobb kincsünk" a Duna, azt „kell nyűgeitől megszaba-
dítani és a Fekete-tengerig hajózhatóvá tenni". 

A Társaság 1832-iki közgyűlésén Széchenyi bátran síkra is száll 
amellett, hogy ,Jiécs és a tenger között közvetlen szabad hajózási út lé-
tesíttessék". 

A „Franz I." költségét (kb. 100.000 f r t . ) részben Széchenyi és ba-
rátai adták, részben összekoldulták. Boldogan írja naplójába: ,,Daq 

?) gr. Sz. I. Naptói, 5. köt. —r Sz. I, összes munkái, 1930, 
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Dampfschiff ging mit vollem Succés nach Tétény und zurück. Nie sah 
ich mehr Menschen in Pest und mehr Enthusiasmus".1) 

Minthogy a hajó jól jövedelmezett és bevált, Széchenyi javaslatára 
két újabb gőzhajónak, az 50 lóerős „Argo" és a 38 lóerős „Pannónia" 
építését határozták el. Közben az Alduna zuhatagos szakaszai szirtjeinek 
eltávolításán dolgozik Vásárhelyi Pál mérnökkel. Bár Bécs mellőzni sze-
retné, de 1833-ban a nádor az aldunai munkák kir. biztosává nevezi ki. 
Megindítja a róla elnevezett, sziklába váj t műút építését is. Jellemző lel-
kületére az a megjegyzés, amit a fent említett mellőzés miatt írt napló-
jába 1832. május 1-én: „II faut souffrir pour le bien public". Cicero klasz-
szikus mondására emlékeztet ez: salus populi suprema lex". 

A „Franz I." gőzhajót egy 60 lóerős, Boulton és Watt-nál Birmin-
gham-ben épült gőzgép hajtotta. Kezdetben kétkedett Széchenyi az em-
lített angol Andrews és több bécsi kereskedő által alapított hajózási tár-
saság prosperitásában, de barátjának, br. Puthon Jánosnak érvei meg-
győzték őt arról, hogy hazája felvirágoztatására ily vállalat csak hasz-
nos lehet. Szerénységére és igazságérzetére vet fényt az, amit erre vonat-
kozólag a Helmeczy szerkesztésében Pesten megjelent „Jelenkor" című 
folyóiratban, 1834. augusztus 20-án írt, ahol csak convertitának vallja 
magát és az érdemeket azoknak engedi át, akiket az illet. 

Meggyőződvén az első hajó megbízható üzeméről, Széchenyi immár 
a leglelkesebb szóvivője lett e társaság fejlesztésének és áthatva a ma-
gyar hajózás eszméjének közgazdasági jelentőségétől, ezután fáradhatat-
lan munkásságot fej tet t ki annak népszerűsítése érdekében. 

188%-ben végre megindult a rendes hajózás Pozsony és Galac kö-
zött. A felső szakaszon, Pozsony—Pest között a „Pannónia", a Pest— 
Őmoldova vonalon a „Franz I.", a zuhatagos Moldva—Skela Gladova sza-
kaszon, ahol gőzhajó még nem közlekedhetett, átrakodással, kisebb eve-
zős hajókkal, mint pld. a saját költségén épített „Tünde", bonyolították 
le a forgalmat, míg innen Galacig az „Argo" járt . A A Dunagőzhajózási 
társaság 1833. évi közgyűlésén haióiáratait Konstantinápolyig kívánta ki-
terjeszteni és ezért további két dunai és egy tengeri hajónak építését ha-
tározta el. Ez utóbbinak beszerzésével az akkortájban az aldunai szabá-
lyozási munkák tanulmányozására épen Angliába készülő Széchenyit 
bízta meg. Metternichtől ajánló levelet kapott, sokat tárgvalt neves mér-
nökökkel, fejedelmeknél részvényeket jegyeztetett és a hajózás érdekében 
„Outlines for the extension of the Danube" címen röpiratot adott ki. Min-
dent, ami csak használatára lehet, megnéz Vásárhelyi Pál kíséretében és 
szüntelenül tanul, dolgozik. „Lerne viel, bin quasi schwindlich" íria 1834. 
márc. 17. naplójába, majd később: „Ich unteriiege unter dem Gewichte 
meiner Gescháfte". 

Minthogy Angliában megfelelő kész hajót nem találtak, megren-
delte egy tengerjáró hajónak 70 lóerejű gőzgépjét, a hajótestet hozzá pe-

1) gr. Sz. I. Naplói, 1831. ápr. 4. 
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di? Triesztben Pietro Sartorionál építtette. Ez a haió. a „Maria Dorothea" 
1834-ben el is készült és Korfun át szerencsésen Konstantinápolyba érke-
zett. A hajó 102.000 frt-ba került. Sajnálattal emlékezik meg azonban 
Széchenyi arról, hogy minden buzdítása ellenére, amelyben kifejtette, 
hogy a hajózás mily csudálatosan fog hatni nemzeti kifejlődésünkre, 
egyetlen magyar sem volt a hajó trieszti kifutásánál jelen. Majd keserű 
gúnnyal fakad ki a „Társalkodó"-ban, hogy ,,bár többen járulnának a 
haza, becsület és a várható anyagi haszon nevében anyaföldünknek nem 
csak „fejésére, de valahára már kifejtésére is". Több ízbeni dunai hajó-
út ja alkalmából szerzett tapasztalataiból kiindulva, jóindulattal figyel-
mezteti népét, hogy viselkedjék a hajón illedelmesen, nehogy jobb ízlésű, 
főleg idegen utasokat elriasszon, ne szórja el a hulladékokat a fedélzeten, 
ne csapjon éktelen lármát és ne köpködjön mindenüvé. (Zichy, gr. Sz. I. 
Hírlapi cikkei, I. 72.) 

Más alkalommal pedig azt ír ja, hogy József nádornak a „legnágyobb 
hódolattal" tartozik a közönség, Vásárhelyi és társai pedig a „nemzetnek 
köszönetét és jutalmát érdemlik, én pedig továbbra is még maradhatok 
honosimnak híve, szolgája." Az előkelő, igazi úri gondolkozás csillan fel 
i t t is, mint írásainak sok más helyén. Erkölcsi kánonja, hogy „minden 
becsületes embernek kötelessége tenni az őt szülte éghajlat alatt, ameny-
nyit tehet." 

„Ha én volnék alkotója ezen hazai vállalatnak — hazainak nevezem, 
mer t csudálatosan fog hatni nemzeti kifejlődésünkre — nem írhatnék 
akkor érdeke körül olly elfogulatlan" — í r ja 1835. aug. 15-én a „Jelen-
k o r i b a n — szinte túláradó szerénységgel. Pedig tudjuk, mennyit szor-
goskodott, tüzelt és agitált e vállalat „honosítása", magyarosítása érde-
kében. És mennyi örömet fakaszt nemes lelkében, ha jól áll annak pénz-
ügyi helyzete, bár az alacsony vízállás „nagy csorbát ütött ra j ta" . Majd 
egy kocsin megtett utazás után azon kesereg, hogy „mért nem köti víz-
csatorna össze Szegedet Pesttel". És midőn 7 napi távollét után vissza-
érkezve, azzal a hírrel fogadják, hogy a „Pannónia" Vajkánál 48 óráig 
zátonyon ült, keserűség „szorítá össze" keblét. Majd azzal vigasztalódik, 
hogy bár a ha jós népnek sokat kell még tanulnia, „kisded lábon áll az 
egész", csak öt éves a vállalat és türelmet kér. A kárörvendőknek és 
rosszindulatú vésztjóslóknak pedig megizeni, hogy nem az a fő, hogy „br. 
Puthon, Benvenuti s. a. t. — s ha szabad magam nevét ide csatlanom, Szé-
chenyi vállalata sikerüljön, mert ez csak második tekintet, hanem „a 
legmagasabb szempont", a „lehető legfőbb cél, hogy mindenben, s így e 
tárgyban is viráqozzék, boldoguljon Hunnia". — Ugyanakkor fogadalom-
szerű, lelki alkatára annyira jellemző nyilatkozatot tesz, hogy férfiasan, 
zarándoki „elhatározottsággal" fog harcba szállani „zátonyok, izzó kat-
lanok, bábel tornyú hajós népek" és minden akadály ellen és sem rágal-
mak, sem szárazság vasjy balsors, „de még maga Ármány egész serege" 
sem fogja őt ettől eltéríteni tudni. 

A „Maria Dorothea" gőzös időközben megérkezett a török fővá-
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rosba és a közeledő télre való tekintettel, amidőn az Aldunán a jég miatt 
szünetelt a közlekedés, a Konstantinápoly—Szmirna vonalon végezte já-
ratait, amely utat 34 óra alatt tette meg. Minthogy ez a viszonylat jó 
üzletnek bizonyult, a Dunagőzhajózási társulat elhatározta, hogy tovább 
já ra t ja itt a hajót és a Galac—Istanbul vonalra más hajót állít be. Ez 
azonban csak 1836-ban készült el, 100 lóerős és „Ferdinánd I." nevet ka-
pott. 1835-ben megépült az eddigi tapasztalatok felhasználásával a 80 ló-
erős és kb. 200 láb hosszú „Zrínyi Miklós" a Pest—Moldova—Kozla vo-
nalra és pedig Bécs-ben, angol gépekkel, valamint a 40 lóerős „Nádor" a 
Bécs—Pozsony—Budapest szakaszra. A társaság alaptőkéját 1120 darab 
500 forintos részvény képezte, amelyet később 1,050.000 fr t - ra emeltek. 
A fent említett hét hajóval, többszörös átszállással, illetve átrakodással, 
létesült végre a hajózási összeköttetés Bécs és Konstantinápoly, illetőleg 
Szmirna között. Ha az aldunai zuhatagos szakaszon alacsony vízáPás 
miatt szünetelt a hajózás, a műúton lehetett a 10 földr. mérf. hosszú sza-
kaszt áthidalni. Régmúlt idők hajózását nem ismerve és az akkori hely-
zetet tar tva szem előtt, továbbá nem sejtve, hogy alig egv fél század 
múlve ezt az akadályt is le fogva a technika győzni, — jelenti ki Szé-
chenyi, hogy ..Budapestbül közvetlen tengeri kikötő soha nem lesz." 
(Jelenkor, 1835. ápr. 25.) Egy évvel később azonban már bizakodóbb e te-
kintetben, mert az aldunai szabályozási munkáknak gyors haladása azt 
a reményt fakasztja benne, hogy „majd majd Pestrül a fekete tengerig, 
minden rakodás nélkül evezhetend minden e czélra épült hajó", ami csak 
napjainkban valósult meg teljesen. (Jelenkor, 1838. ápr. 2.) 

A dunai hajózás gazdaságosságát illetőleg nem lesz érdektelen ha 
az 1835-iki közgyűlés jelentéséből néhány adatot ide iktatunk. Az 50 ló-
erős „Argo" már ötödik út ján 3.036 fr t . bevételt hozott a bérlőnek, az 
1835-iki költségelőirányzat pedig a „Pannonia"-ra 20.000 frt., a „Franz 
I."-re 18.000 frt., a „Maria Dorothea"-ra 20.000 f r t . összeget állított be 
tiszta bevételnek, ami kb. 20%-ot jelent és a hajók számának szaporítá-
sával még emelkedni fog. A biztosítás a tengeri hajónál 4.153 frt-ba, a 
3 dunai hajónál 1.121 fr t -ba került.3) 

A hajók menetteljesítményére vonatkozólag feljegyezzük, hogy a 
társaságnak legújabb hajója, a fent említett „Zrínyi Miklós", 1835. szept. 
22. Bécsből Budapestig, teher nélkül, 16 óra alatt é r t el. — A társaság 
további négy ú j hajó építését vette tervbe. Széchenyi a hajók típu-
sára vonatkozó kívánságait közli is vele, majd a német hajózási társaság 
megalakulása alkalmával kívánatosnak tartotta az együttműködést, hogy 
a gőzhajózás Ulm-tól egész Alexandriáig terjedhessen. 

Az aldunai munkák is gyorsan haladnak, ami azt a reményt éb-
reszti benne, hogy megfelelő hajók nemsokára átrakodás nélkül juthat-
nak Budapestről a Fekete-tengerbe. 

Az akkori közlekedésre jellemzők a következő utijegyzetek: 1836, 

s) A DGT a hajókat Andrews-nek ar ta txirbe. 



jún. 23-án reggel 5 órakor indult a „Zrínyi Miklós" hajóval dél felé. Az-
nap este 6 és '/2'lsor Mohácsra érkezett. Másnap 3 órakor indult és este 
8 és y2 órakor Zimony-nál kötöttek ki, innen a következő napon hajnali 
3 órakor indulva 11 és '/2 órakor Drenkovára, majd innen 1 órakor in-
dulva a „Tündé"-vel és más kis evezoshajókkal este %9 órakor Orsovára 
érkezett. Összehasonlításképen megemlítjük, hogy napjainkban egy ex-
presszhajó, megszakítás nélkül menetrendszerűen 33 és y4 óra alatt teszi 
meg ezt a 694 km-es útat, a ,,Zrinyi"-nek 49 óra tiszta menetidejével 
szemben. 

A társaság hajóparkját , a többízbeni zátonyrafutás és a vele járó 
szállítási zavarok és egyéni kellemetlenségek ellenére — amelyek miatt 
sokat támadták Széchenyit —, tekintettel a kedvező üzleti eredményre, 
állandóan növelte. így 1838-ban már 14 gőzöse jár t a Linz-től Trapezunt, 
illetve Szmirnáig terjedő vonalon, kettő pedig építés alatt állott. Ez utób-
biak egyike Linzben épült, vastesttel, a másik Triesztben, a trapezunti 
tengeri vonalra. A fent említett hajók 8-ika, az „Árpád", 80 lóerős és már 
az ú j óbudai hajógyárban épült, „némileg amerikai minta szerint", mellső 
kormánnyal, Budapestről Pozsonyba 1836 őszén 24 és y2 óra alatt ért. 
Építője Fowles Róbert volt. Ennek mintájára épült Óbudán 1837-ben a 
valamivel kisebb, 60 lóerős és sekély járatú ,.Maria Anna" a felső 
Duna-szakaszra. A tengeri vonalra Trisztben épült a 140 lóerős ,,Metter-
nich Clemens" és elkészült még további 4 hajó, az „Erős", „Stambul", 
„Crescentia" és „Sophia". 

Széchenyinek most már minden törekvése a hajózási vállalat ma-
gyarosítása, honosítása volt, ami alatt az eddig idegen ajkú hajósnép he-
lyett „jó" magyar személyzet kiképzését és „jó gépelyek"-nek hazai elő-
állítását értette. 

A társaság fejlődésébe vetet t hite valóra vált, amire beszédes bizony-
ság, hogy a Dunagőzhajózási Társaság haióparkja 1880-ban, amikor 50 
éves fennállását ünnepelte, már 188 folyami gőzhajóból és 719 vas uszály-
ból állott kb. 16.400 lóerővel; évente 1.3 millió utast és 1.6 millió tonna 
árut szállított. Összehasonlításképen megemlítjük, hogy a DGT hajó-
parkja 1937-ben a következő egységekből állott: 67 goz-, illetve motoros 
hajó, összesen kb. 42.000 lóerővel, 394 uszály és 29 tankhaió. 

Széchenyi legfőbb honosítási munkájá,t, az igazgatóságnak Buda-
pestre való áthelyezését azonban rossz szemmel kisérte a bécsi központ 
és ezért mindinkább nehezebbé vált helyzete, mert bátor kiállása a ma-
gyar ügyért súrlódásokat okozott. A bécsi kormány az aldunai munkáknál 
is mellőzni szeretné, úsrvhosrv az anvasri támogatását is meqrtaeradia tőle 
bár a Nádor is hangsúlyozta a Diétán, hogy Széchenyi „ügyessége és ho-
nunk javára szentelt életének fáradhatatlan szorgalma minden akadályt 
férfiasan" legyőzött. „Die Arbeit — ír ja Naplójában 1837. febr. 16-án — 
wird in Wien nicht proteqiert, denn es ist quasi ein unqarisches Unter-
nehmen". Pedig a munka i t t szépen haladt és 50 évig, a végleges Vas-
kapu-szabályozásig, lehetővé tet te a hajóforgalmat. A felmerült költse-
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gek, a sziklába váj t ú j országutat is beleértve, 510.000 fr t - ra rúgtak, ami 
az elért eredményhez képest, rendkívül csekélynek mondhatók. A'mun-
kák 1837-ben elakadtak, mert az anyagi támogatás elmaradt; „kein Geld 
und kein Wille"4) í r ja lakonikusan és találóan naplójába. 

A Dunagőzhajózási Társaság féltékenysége különösen a Tisza-gőz-
hajózási társulat alapítása alkalmával nyilatkozott meg határozottab-
ban, amely magatartásnak biztosan politikai hát tere is volt. „In Dampf-
schiffahrt hat man mich ganz baseitigt, — über Bord geworfen" írja 
Naplójában, 1844. márc. 18-án. 

E rút hálátlanság láttára keserűen fakad ki és abban talál vigaszt, 
hogy a hajózás megindult és virult, amit már 1838-ban megállapított: 
„Megnyertük a csatát".5) 

Tisza-szabályozás és Tisza-hajózás. 

Széchenyi 1833. szeptember 3-án érkezett második aldunai ú t ja al-
kalmával Titelen át Szegedre. Ez volt az első gőzhajó-út a Tiszán. 

Széchenyi, aki tudta és pirulva látta, hogy „mily undok fejletlenség 
közt vesztegel a 19-ik században, hínár, zsombék 's ezzel járó mérges bűz 
közt" vérének épen ezen értékes része és hogy az 1792 óta megindult re-
formokból alig maradt e téren egyéb, mint írott malaszt, vagy legfeljebb 
porban fekvő terv, mindenekelőtt a szükséges pénzügyi fedezet előterem-
tésének céljából a „Jelenkor"-ban „Adó és két garas" címen, 1843-ban, 
cikksorozatot közölt. Ebben a nemességet egy általános telekadó fizeté-
sére kívánta rávenni, hogy abból egy országos alapot létesítsenek, amely-
ből főkép a szükséges közlekedési eszközöknek előteremtését, illetve a 
Tisza-szabályozással kapcsolatos munkák megindítását tervezte. Majd 
1844-ben „Magyarország kiváltságos lakosihoz" címen az Országos Vá-
lasztmányhoz intézett felhívásban imígy sürgette őket: „Tanácskozzatok 
tehát és adjatok utasítást, tisztelt Hazafiak, mentül előbb." De minthogy 
az országgyűlésen nem tudta terveit érvényre juttatni, Metternich kan-
cellárhoz fordult és egy terjedelmes emlékiratban permanens magyar 
reform-bizottság felállítását javasolta. Hosszú huza-vona után, 1845. aug. 
17-én, megérkezett a döntés. Kinevezték a bizottság elnökévé, de szer-
vezési és hatásköri intézkedések nem történtek. Áldozat volt ez a hivatal-
vállalás részéről, mert akkortáj t hazaf iasán cselekedetnek tar tot ták ezt. 
amit lépten-nyomon éreztettek is vele. De leküzdi a megaláztatásokkal 
járó keserűséget és teljes erővel munkához lát. 

Hogy függetlenségén csorba ne essék és egyéni érdekekkel meg ne 
gyanúsítsák, a felajánlott magas fizetést nem fogadta el. 

A munkák vezetésével Vásárhelyi Pált bízta meg a régebben készült 
felvételek és annak tervei alapján. De a központi választmányhoz más 

4) Napló, 1837. febr. 16. 

f>) Jelenkor, 1838, szept. 26. 
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elgondoláson nyugvó tervek is érkeztek. Az ellentétek itt sokszor heves 
vitákat idéztek fel, Vásárhelyit is egy ily vitatkozás izgalma ölte meg 
1846. ápr. 8-án. Később Paleocapa olasz vízépítő mérnök társaságában 
újra végigutazott a Tiszán egészen Tokajig. A vidék lakossága határtalan 
lelkesedéssel fogadta és a nemzet megmentőjének nevezte. Paleocapa el-
gondolása, a parttól távolabbi töltések rendszere volt kevesebb átvágás-
sal, míg Vásárhelyi nagyobb stílű megoldása, a több átvágás és szűkebb 
töltések rendszere álltak egymással szemben. É s miután a kevésbbé tö-
kéletes, de kisebb költséggel járó tervet fogadták el, a munkák megindul-
tak és 1846. aug. 27-én megtörtént az első kapavágás a Dob-szederkényi 
átvágásnál. Bár az események később mégis Vásárhelyi elgondolásait 
igazolták, fontos volt, hogy a nagy mű kivitele mégindult. Terveit azon-
ban i t t is elgáncsolták, mert, mint az Aldunánál a munkák a szükséges 
fedezet hijján félbe szakadnak. A Tisza-gőzhajózási társulat megalakítá-
sának és a tisza-szávai hajózásnak ügyében a DGT heves ellenállást fej-
te t t ki. Széchenyinek az országgyűléshez intézett véleményes jelentésével, 
amely a tiszai munkálatokról számol be, lezárul működésének ez a később 
oly gazdag gyümölcsöket érlelő szakasza is. Ez a műve is befejezetlenül 
maradt . A Tisza-csatorna ügyében sem történt azóta semmi, a hajózás 
tekintetében is édes kevés. Csak az utóbbi években javult a helyzet a fo-
lyamhoz vezető utak, a kikötők és a közraktárak kiépítése, öntöző művek 
létesítése és a meder szabályozása által. 

Balatoni hajózás. 

Széchenyi korában „egyetlen egy meglehetős hajó, de csak egy tűr-
hető csónak" sem volt a Balatonon, míg „az egész világon a tavakat hajó-
kon lehet bejárni, még vitorlákkal is: csak az én szegény hazámban nem 
tudták még annyira vinni". (1818. Görögorsz. utazás.) 

Ezért karolja fel a nála megszokott lelkesedéssel és alapossággal a 
Hertelendy K. által megpendített tervet és alapítja meg tömérdek nehéz-
ség, közöny közepette a „Balatoni Gőzhajózási Társaság"-ot (1846), í r ja 
meg a „Balatoni Gőzhajózás" című röpiratot, szólítja fel Somogy, Vesz-
prém és Zala megyék birtokosait, hogy jegyezzenek részvényeket és já-
ruljanak hozzá az elhagyott vidék fejlődéséhez. Főképen Amerika példá-
j á r a hivatkozik, ahol nyüzsgő életet varázsolt a hajózás a partmenti vá-
rosokban. 

Mikor 1845-ben leutazott a Balatonra a helyszíni viszonyokat ta-
nulmányozandó, felsóhajt, hogy — Kifizeti-e magát ily vállalat? Vagy ha 
nem, vájjon „találkozik-e ember, aki a kár tya stb. helyett egy pár forin-
tocskát ilyenre szánni lenne kész". Hiszi és hirdeti, hogy csak egyetlen 
egy gőzösnek megjelenése is a Balatonon oly fordulatot tenne e gyönyörű 
víztükör mostani szunnyadó létén", hogy a „mostaninal módnélkül kelle-
mesb és hasznosb" állapotokat teremtene az egész vidék életében. Csak-
hamar el is készült az első balatoni kerekes gőzhajó, a „Kisfaludy", ame-
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lyet 1846. szept. 21-én, Széchenyi születésnapján, Balatonfüreden bocsá-
tottak vízre. A hajó teste az óbudai hajógyárban fából épült, a 40 lóerős 
gőzgépet pedig J. Penn, Greenwich szállította. A hajó ára 80.000 f r t . volt. 
A részvétlenség hideg fuvallata és a változott politikai helyzet azonban 
it t is megakasztott egyelőre minden további fejlődést. 1869-ben ú j vas-
testbe helyezték a gépet és így 1887-ig teljesített még szolgálatot a „Kis-
faludy", azután lebontották. 

De Széchenyi tovább látott, megpendítette a Balaton és Duna csa-
tornával való összeköttetésének eszméjét is. „Mi mindig csak a Balatonon 
evezünk? Ugyan miért ne mennénk hajózható csatorna által legalább a 
Dunára", írja fent említett röpiratában. így rakta le e téren is a jövő 
fejlődés alapjait. 

Széchenyi, a nemzeti haladás fáklyavivője. 

íme néhány fénysugár Széchenyi lelkivilágának csülagzatos egé-
ről. Oly igézően sziporkáznak mindannyian a történelem táv la tábó l . . . 
mind az ő örök vonásait tükrözik. 

Most, az ünneplés, a kegyeletes emlékezés tömjénfüst je áradoz 
szerte szét az országban. Fogadalmak zsolozsmás szavai fakadnak a meg-
hatott keblekből, mint oly sokszor már, élete szakának valamely évfor-
dulóján. 

De vájjon követjük-e ma viharokdúlta látnoki lelkének, a legtisz-
tább honszeretettel táplált és oly sisteregve, nyugtalanul lobogó örök 
fáklyáját? Vájjon felismertük-e már Széchenyi igazi szellemét, hogy 
megülhessük valahára „az igazi érdem és a halhatatlan erény diadalmá-
nak ünnepét".6) 

Vájjon nem fog-e az önzetlen férfiélet e fénylő szimbóluma, ame-
lyet dobogó szívvel hordoztak szét if jaink az ország tá ja i felé, most is, 
mint oly sokszor már, csak gyorsan tűnő színfolt az események örök ská-
láján lenni? 

Idézik tanításait és a nevéhez fűződő alkotásokat. Ki-ki a maga 
módja szerint és szemszögéből bírálja élete munkáját. Hol államférfinak, 
hol tanácsadó mérnöknek nevezik, mások ismét Ady-hoz hasonlítják. Pe-
dig egész élete és munkássága, minden megnyilatkozása élő tiltakozás 
ilyen minősítések ellen. 

Széchenyi nem ú j eszméket hirdetett, hanem másut t már bevált al-
kotások, intézmények átültetését szorgalmazta, hogy százados elmara-
dottságából kiragadja hőnszeretett honfitársait. A próféta ihletettségé-
vel, küldetésének tudatában, ostorozta, tanította és szebb jövőbe vetett 
szent hittel vezette fásultságba süllyedt nemzetét. 

Nagyságát nem a múló, a fejlődésnek alávetett pozitív alkotások 
buzgó propagálása határozzák meg, sem a polgáriasodás tényezőinek fá-

6) Stádium, 1833. 



radhatatlan honosítása, hanem tündöklő jelleme, áldozatos, önzetlen mun-
kássága, zarándoki lelkülete és tettekben megnyilvánult izzó honszerelme. 

Prófétája és vértanuja volt ő nemzetének, egyben a dolgozó honfiú 
megtestesült eszménye, korszerű hőse. Fő művei: a Hitel, Világ és Stá-
dium, a benne hirdetett közgazdasági és államjogi eszméken túlmenőleg 
egy tisztultabb erkölcsi világrend tanítását tükrözik. A kötelességtelje-
sítés fanatikusa a nehéz munkában kitartásra sarkalta nemzetét ott is, 
ahol „annak tanúi nincsenek". 

A tett embere volt, a cselekvés öröme, az alkotás vágya ízott lelké-
ben. Nem csupán szavai, hanem inkább példaadó élete hevítették honfi-
társait. 

A lázas munka megszállottja volt, amelynek egyetlen célja a szem-
lélődő, elmaradt, patriarchális és a gravamenes vármegyei élet helyébe 
a közjogilag szabad és kiművelt magyar ember világát állítani. 

Lánglelke, küldetésérzéséből fakadó bátor fellépése átalakítólag ha-
tottak nemzetére. Üstökösszerű, küzdelmes életét pedig, hasonlóképen, 
mint nemzetéjét, a martirium glóriája övezi. 

így látom Széchenyi lelki arculatát, korának társadalmi és politikai 
légkörébe beállítva, írásainak és élete küzdelmeinek, kortársai megnyi-
latkozásának, de mindenekfelett cselekedeteinek oly igézően fénylő tük-
rében. Különösen naplójegyzetei vetnek sokszor vakító fénysugarat tettei-
nek, elhatározásainak mélyebb indító okaira és tár ják fel lelkének nemes-
veretű, valódi alkatát. 

Kortársai nem értékelték kellően, a szabadságharc pedig más célok 
felé terelte nemzetét. A kiegyezést követő kor elfelejti őt, bár az anyagi 
gyarapodás sokban a Széchenyi által megjelölt úton haladt. De a mille-
náris nemzedék sem követte tanításait, műveit alig ismerte és csak ün-
nepi szónoklatokban idézgette egy-egy mondását, mint egy rég letűnt kor 
hősének szellemét. Csak Trianon szörnyű csapása rázta fel a szunnyadó 
nemzetet és irányította milliók tekintetét a cenki sírbolt felé, ahonnan 
már nem a gyász komor lehelete, hanem az öröklét tudatának vigasztaló 
dallama árad a zarándoki lelkekbe, mert 

„Nem hal meg az, ki milliókra költi 
Dús élte kincseit..." 

És most, midőn ott állunk egy jobb kornak hajnalán, ú j honszerzé-
sünk vérzivataros légkörében, épüljünk és tanuljunk végre 

a „leghívebb magyar" életéből, 

... amelynek tiszta fénye nöttön nő, 
Amint időben, térben távozik." 



DER GENIUS DES GRF. STEFAN SZÉCHENYI 
UND DIE UNGARISCHE SCHIFFAHRT 

Von Oberst-Ingen. A. J. Mladiáta 
Anlásslich der 150. Jahreswende des Geburts tages von Grf. St. Széchenyi 

entwirf t Verfasser ein farbereiches Bild über die Person und das Schaffen 
dieses seltenen Mannes, den selbst seine politischen Gegner den „grössten Ma-
gyarén" nannten. 

Auf historisehem Hintergrund aufgebaut , entwickelt Verfasser nach Schil-
derung der politischen, sozialen und kulturel len Zustande der ersten Há l f t e des 
19. Jahrhunder t s , welches infolge Erwachens völkischer Kráfte, ein heft iges 
Auff lammen gegen Despotismus, Feudalher rschaf f t , Klassengegensetze und 
Leibeigenschaft bedeutete, anderseits durch die Er rungenschaf ten der Technik 
das Leben der einzelnen Menschen auf eine höhere Stufe der Zivilisation brachte, 
wie Széchenyi mit unermüdlichem Eifer , eiserner Záhigkeit, rastlos an der Er -
hebung seines heissgeliebten Vaterlandes und Volkes t a t ig war. Auf zahlreichen 
auslandischen Reisen seine Kenntnisse erweiternd, nahm er in Wort und Schrif t 
Gelegenheit seine Landsleute von der Notwendigkeit wirtschaftl ichen und kul-
turellen For t schr i t tes zu überzeugen. 

Mit heiligem Zorn und zündender Sprache zog er schon in seinem ers tem 
grösserem Werke „Hitel" (Kredit) 1830, gegen Vorurteil, Missgunst, Faulhei t , 
Neid und Machtgelüste ins Feld. Doch alle Kniffe und Künste der Konservativen 
und des herrschenden politischen Systems Metternich's konnten den For t sch r i t t 
der Zeit nicht hemmen. 

In solchem Zeitgeschehen nahm er auch unter anderem an der Gründung 
der Ers ten österr . Donaudampfschiffahrts-Gesel lschaft ta t igen Anteil. Seine 
unermüdliche Werbearbei t und finanzielle reichliche Beihilfe brachten die Ge-
sellschaft zum raschen Aufblüchen. Als endlich am 4. September 1830 das erste 
Dampfschiff , „Franz I." in Pes t anlangte, war der Jubel unbeschreiblich. In 
rascher Folge wurden weitere Fluss-Raddampfer und spa t e r auch Seedampfer 
erbaut, sodass 1835 bereits eine Sehiffahrtverbindung, wenn auch mit mehr-
maliger Umladung, von Wien bis Konstantinopel bzw. Smyrna bestand. 

Um die F a h r t auf der schwierigen, fe lszerklüf teten Kataraktens t recke 
Moldova—Skela Gladova bzw. des Eisernen Tores zu ermöglichen, wurden nach 
langwierigen Beratungen und Überwindung endloser Schwierigkeiten politischer, 
technischer und finanzieller Natúr , Dank seines unermüdlichen Eifers, die Re-
gulierungsarbeiten unter der technischen Lei tung des ungarischen Wasserbau-
ingenieurs Paul Vásárhelyi begonnen und t ro t z Ungust der gahrenden Zeit, so-
weit durchgeführ t , dass über ein halbes J a h r h u n d e r t hindurch mit den dama-
ligen Schiffen, eine regelmassige Schiffahr t ermöglicht wurde, bis die weitere, 
noch heute bestehende Regulierung dieser Strecke erfolgen konnte. Auch wurde 
eine grosszügig angelegte Strasse, entlang der Kata rak ten am linken Donau-
ufer, die seinen Namen t rag t , auf sein Betreiben gebaut. 

Dieser Stromregulierung und so manchen seiner anderweitigen, zum Wohle 
des Landes und der europáischen Zivilisations geplanten bzw. inangriffgenorrv 
ménen Reformarbeiten setzen die politischen Unruhen, die wie eine Sturmwelio 
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vom Westen her über Európa f lu te ten , ein jáhes Ende. Die grossangelegten Re-
gulierungsarbeiten des Tisza-Flusses, die kaum begonnene Dampfsch i f fahr t auf 
dem Balaton-See k a m e n zum Sti l ls tande bzw. f r i s t e ten ein kümmerliches Dasein. 

Der Freiheitskampf des aus j ah rhunder t e l anger Knechtung herausstreben-
den Ungarns wurde mit russischer hi lfe in Blut erstickt. An Stelle freier völ-
kischer Entwicklung t r a t nun der, wie ein Alpdruck auf den Seelen lastende, 
und dennoch ewig zündende T r a u e r f l o r heiliger Mar tyrer . Und dieser Flor um-
nach te te auch den Geist Széchenyi's. Durch schwere Selbstanklagen zermürbt, 
schied der „treueste Magyaré" a m 7. April 1860 freiwillig aus dem Leben. 

E r war ein Mann der Tat und von opferberei ter , nur das Gemeinwohl an-
strebender, reiner Gesinnung. Bewuss t seiner höheren Berufung, kannte er nur 
ein Ziel: seinem Volke dienstbar zu sein. 

Profé t und Mar tyrer war e r zugleich, dessen Liehtspur noch neute rich-
tungsweisend ist und ewig mahnend voranleuchten wird. 

KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

U j USA-légforgalmi intézkedések. A Pan American Airways ú j repülő 
szolgálatot létesí t a Miami (F lo r ida )—San J ü a n (Por tor ico)—Port of Spain 
(Trinidad)—Belem—Natal (Brazí l ia) vonalon á t Délnyugat-Afrikába. Két más 
légforgalmi t á r s a s á g Nyuga t -Afr ikán keresztül a Közép-Keletre irányuló, illetve 
az afr ikai part i forgalom lebonyolí tására alakul t . 

Az USA-hajóépítési te l jesí tőképességére jellemző, hogy szeptember 27-én 
13 ha jó t bocsá to t tak vízre, ami a világháború óta a legnagyobb tel jesí tmény. 
Egyben elrendelték a kereskedelmi ha jók felfegyverzését. 

A Szovjet-orosz tengeri hadere je . Miután Lenin a haditengerészet kikép-
ze t t személyzetét és az alkotó, tervező és hajóépí tő mérnökök és a műszaki sze-
mélyzet túlnyomó részét polgári származásuk mia t t kivégeztette, a szovjet-flot-
t á t csak nehezen és főkép a nagyobb egységeknél csak külföldi, főleg amerikai 
szakférfial j bevonásával épí thet ték ki. Csa t aha jó t mind máig nem voltak képe-
sek építeni, kisebb hajókból azonban az utóbbi években annál többet bocsá-
to t t ak vízre. A Keleti-tengeren állomásozó f l o t t a áll két 23.600 tonnás csata-
hajóból, 23 csomó sebességgel, 12 drb. 30.3 cm-es és 16 drb 16 cm-es ágyúval , 
50.000 lóerős turbinákkal és 225 mm övpáncéllal, legalább k é t ú jabb 8.000 ton-
nás, 33 mérföldes korszerű cirkálóból, két 2.900 tonnás, 35 mérföldes ú j a b b 
flotillavezető hajóból, 70.000 lóerős turbinákkal és 13 cm-es főágyúkkal , 9 drb. 
1.600 tonnás, 37 mérföldes, ú j a b b és kb. 20 drb. 1.200—1.500 tonnás régebbi 
rombolóból, 12 drb. 700 t o n n á s torpedónaszádból, továbbá kb. 80 drb túlnyo-
mórészt 600 és 870 tonnás t engera la t t j á róból . Ezekhez j á ru l egy repülőgép-
anyahajó, több aknarakó, aknaszedő és őrha jó , végül több ágyúnaszád és gyors-
naszád, va lamint a különleges célokat szolgáló segédhajók (műhelyhajók, ki-
sérő hajók, iskolahajók s tb . ) . Ide tartozik még a jegestengeri f lo t ta is, amely 
S rombolóból és 10 tengera la t t já róból áll egy flotillavezetővel, amelyek a Szta-
iin-csatornán á t a keletitengeri flotilla egységeivel pótolhatók. 

A Fekete-tengeren ál lomásozik: egy 23.000 tonnás csatahajó , kb. 6 drb. 
6.500 tonnás cirkáló, több flotil lavezető és romboló, va lamint 30 tengera la t t i 
járó, 90 gyorsnaszád és több aknarakó- és szedő. 
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A Távol-Keleten csak könnyű egységek, rombolók, aknarakó és szedő ha-
jók és nagyobb számú (85) t engera la t t j á rók állomásoznak, a Kaspi tengeren 
pedig néhány ágyúnaszád. 

Hogy ennek a tengerészeinek milyen harci ér téke van, az t a közel jövő 
f o g j a igazolni. 

Japán hadiflottája. A washingtoni f lot taegyezménynek felmondása u tán 
(1936) Japán az ú j abb hajóépítkezésekről semmit sem közölt, de ismeretes, 
hogy hadi f lo t tá já t szívós, szakszerű munkával, nagy nemzeti aspirációinak meg-
felelően fej lesztet te. Akkoriban volt 9 drb 30.000 tonnás kész csa tahajója , 35 
ill. 40 cm-es toronyágyúkkal és 2 drb. 42.000 tonnás építés a l a t t ; 12 drb. kor-
szerű, 33 mérföldes sebességű és 20.3 cm-es toronyágyúkkal el látot t cirkálója; 
5 régebbi páncélos cirkálója; 25 drb. 3.000—8.500 tonnás könnyű cirkálója, 
többnyire 33 mérföldes ; 83 drb. 1.200 tonnánál nagyobb és 34 mérföldes rom-
boló és 29 drb. 750 tonnás kisebb romboló; továbbá 8 nagy és 52 drb kisebb 
(750—1.400 t ) t engera la t t j á ró , 13 drb részben kész, részben építés a la t t álló 
repülőgép-anyahajó és nagyobb számú segédhajó, aknarakó és szedő, gyors-
naszád, ágyúnaszád stb. A f lo t ta össztonnája 986.000 a kisebb segédhajók nél-
kül, amely számot a mai tényleges állapot bizonyára lényegesen túlhaladja. 
Ezzel szemben az USA hadi f lo t tá ja 1940. végével 1,560.000 tonnával rendelke-
zett segédhajókkal együt t . 

Panamai lobogó alatt közlekedő, nagyobbára USA-tulajdont képező 125 
ha jó felfegyverzése ellen t i l takozott a panamai kormány . A tilalom ellen vétő 
h a j ó k a t törlik a hajóla js t romból . Ezér t kormányválság tö r t ki. 

Török hajózási korlátozások a Fekete-tengeren. A Szovjet elleni h a d j á r a t 
megindulásával Törökország beti l tot ta az éjszakai ha józás t . Október elején ezt 
az intézkedést megváltoztatva, a ha józás idejét napi 18 órában ál lapí tot ta meg. 

A japán kormány elrendelte a kereskedelmi hajózásnak állami ellenőr-
zését, hogy ezáltal a hadi szempontból fontos cikkeknek, mint a vasércnek, 
szénnek, rizsnek és nyersgumminak szállítása elsősorban biztosíttassék és egy-
ben vállalta a kormány a hajózással já ró kockázatot. 

Brazília kormánya veszélyes zónának nyilvánította a Csendes-óceán keleti 
részét és Délamerika atlanti-óceáni pa r t j a i t Bahiától délre. 

Német ha jógéptani kísérleti intézet (Deutsche Versuchsanstal t f ü r Schiffs-
maschinen) létesült ez év júliusában a német haditengerészet és a hajóépítő 
cégek, valamint hajózási és tudományos képviselők közreműködésével. Célja a 
hajógépekkel összefüggő tudományos kérdések ku ta tásáva l a gépészetnek ezt 
a te ré t is fejleszteni. 

Angol hajóveszteségek 1941. jún. 22 és szept. 22 közöt t : 931.730 b. r. t. 
angol és további 78.000 b. r . t. a t lant i óceáni ha jó tér . Október folyamán csak a 
német tengera la t t j á rók 441.00 b. r. t. ha jó tere t sülyesztet tek el, azonkívül 5 
ellenséges rombolót. Október végéig angol rombolókban összesen 112 veszett el, 
ebből 65-t a német haditengerészet semmisített meg, 47-t pedig a repülők. 
Anglia eddig csak 58-t i smer t el ezekből, de az amerikai lapok nyiltan megírták, 
hogy ál lományának (190) több mint a fele elveszett már . 

Trondjhem-ben flottabázist és hajógyárat építenek a németek tengeralatt-
járók számára. 

A Hamburg-Amerika Linie és a Norddeutscher Lloyd, továbbá a hamburgi 
és brémai északatlantióceáni hajózási vállalatok egy új részvénytársaságba tö-
mörültek 40 mülió Mk. alaptőkével. M. J . 



KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE. 

Entz Géza drv Tájékoztató Budapest és környéke hidrobiológiái viszonyai-
ról. 1941. — Hidrobiologiai Közlöny 1940. — Szerző i t t egy rövid tör ténet i át-
tekintés után, amelyben Budapest hidrobiológiái f e l t á rásá t szorgalmazza, mel-
lékletben a Budapest és környékének hidrobiológiájával foglalkozó, eddig meg-
jelent irodalomnak „első teljes j egyzéké t" közli, amit a honunk tudományos fel-
t á r á s a i ránt érdeklődők csak örömmel üdvözölhetnek. 

Notice to Mariners. Washington Nr . 37. — A Secretary of the Navy e 
jegyzéke magán viseli a háborús jel leget . Mindenütt a ha józásra veszélyes hajó-
roncsok, aknákkal teleszórt vidékek, t i l tot t zónák, a Balti tengertől a Katte-
gat-ig, Anglia nyugat i partvidékétől Lagos Harbor- ig (Afr ika nyuga t i pa r t j a ) 
és a japáni, illetőleg filippini kikötőkig. A hadviselő felek felségvizein a hajózás 
segédeszközei, a világít tornyok és bó ják , vagy nem működnek, vagy jellegüket, 
helyzetüket vál toztat ták. 

Marine Rundschau, September 1941. — Berlin, Mittler u. S. — Schultze, 
Die Schiffahrtsprobleme der Ver. S taa ten etc., — Petersen, Die Geodynamik der 
sawjetischen Militar- u. Aussenpolitik. — Crampus, Deutsche Aussenpolitik v. 
Bismarck bis A. Hitler. — Manthe, J a p a n im Kampfe um Macht Raum. 

Annalen der Hydrogr. u. Marit. Meteorologie. H. X. 1941. — Berlin Mitt-
ler u. S. — Kleinschmidt, Stabil i tatstheorie des geostrophischen Windfeldes. — 
Raethjen , Labile Glei tumlagerungen. — Steppes, Höhengleichen-Diagramme 
zur nautisch-astronomischen Ors tbes t immung — von Schütte. 

Külügyi Szemle, November, 1941. — Horváth J. Széchenyi diplomáciája. 
-— Csuka, Széchenyi és Magyarország nemzetiségei. — Lobmayer, Az ősi horvát 
nemzeti királyság és annak külpol i t ikája . — Andorka, A mai Spanyolország. — 
Szende Z., Irán és szerepe a Középkeleten. 
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megfelelni, a tengerre vonatkozó kérdéseknek és problémáknak fel-
tá rásában, tudományos ku ta tásban és ismeretük ter jesztésében 
eredményesen közreműködni, ha elsősorban t a g j a i a szerény tagdí j -
nak pontos befizetésével, azután irodalmi és kuta tó munká jukka l 
azt t ámoga t j ák . 

Fokozott mértékben áll ez azon igen t isztelt t ag ja inkra , akik 
az egyesület igazgatóságában vagy választmányában vannak, a ha-
józással kapcsolatos ügykörben működnek, vagy működtek és akik-
nek anyagi helyzete az évi 8 pengőt könnyen elbírja. Akik pedig 
megfelelő készültséggel rendelkeznek, azokat ké r jük a tudományos 
irodalmi közreműködésre is. 

Fe lkér jük tehá t minden t isztel t t agunkat , akik egyesületünk 
törekvéseit eddig is támogat ták és t agd i juka t még nem fizet ték le, 
hogy azt a hátralékokkal együtt minél előbb beküldjék, mer t áldo-
zatos munka és anyagi támogatás nélkül nem lehet intézményeket 
fenntar tani , illetve fejleszteni. 

Csekkszámla: 27.236, Magyar Adria Egyesület . Elnökség. 
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v. fregattkapitány. 

Hazánkban 354 éve iktatták törvénybe azt a naptárt, melynek hasz-
nálatát VII. Gergely pápa 1582-ben rendelte el. 

Ezen naptárt Clavius Kristóf nagynevű csillagász és mathematikus 
számításai alapján egy tudósokból és egyházfőkből álló bizottság állapí-
tot ta meg. Az év hosszát 365 nap, 5 óra, 49 perc, 12 másodpercnek vették; 
a változó húsvét kiszámítását szabályozták. A gyakorlatban azonban 
365 napos az év, de minden negyedik év szökő év, a százas évek közül 
csak a 4-el osztható, vagyis 400 évben 97 háromszázhatvanhat napos 
szökőév van. 

Későbbi, pontosabb mérésekkel megállapították, hogy a Gergely-
féle naptár szerinti év 26.225 másodperccel hosszabb, mint a valóságban 
és ezen többlet 3300 év alatt egy napot tenne ki, mikor is majd ki kell 
hagyni egy szökőnapot és a naptár újból helyessé válik. Lehetséges, hogy 
még pontosabb mérések majd más eredményt mutatnak, vagy hogy föl-
dünk sokféle mozgásában mutatkozik változás, E kis eltérés miatt azon-
ban nem kell aggódnunk. 

E tekintetben naptárunk tehát teljesen megfelelő és semmi módo-
sításra sem szorulna. 

Az év napjainak száma ezek szerint nem változtatható tetszésünk 
szerint. Ugyan így adottságok: a négy évszak, valamint a megszokott 
beosztásunk 12 hónapra és a hetekre. 

Másrészt a 365 napos rendes év, a 366 napos szökő év, a 12 hónap, 
az 52 hét és 1 vagy 2 nap toldalék az évben, a 28, 29, 30, vagy 31 napos 
hónapok, a majdnem egy hónapos idővel előbb, vagy később esedékes hús-
vét és más változó ünnepek egységes rendszerbe való foglalása volna kí-
vánatos, azonban ez l e h e t e ü p ^ ^ . '"ifi ^ 

• W M ) 
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Nézzük csak, miként fes t a jelenlegi naptár: 

1931 újév csütörtök; húsvét vasárnap április 5; 67 vasár- és ünnepnap, 
1932 „ péntek „ „ március 27; 67 >> ,, ,, szökőév 

1933 „ vasárnap „ április 16; 67 »» >> yy 

1934 , „ hétfő ,, „ április 1; 67 yy n 

1935 „ kedd „ ,, április 21; 65 »» yy yy 

1936 „ szerda „ „ április 12; 66 99 „ ,, szökőév 

1937 „ péntek „ „ március 28; 66 99 yy yy 

1938 „ szombat „ április 17; 67 99 yy yy 
1939 „ vasárnap „ „ április 9; 67 99 yy yy 

1940 „ hétfő „ „ március 24; 66 99 „ ,, szökőév 

Az utolsó 10 évről szóló kimutatás máris mutat ja , hogy milyen in-
gadozó a húsvét; az ünnepek száma sem állandó. Van hónap csak 4, de 
van 8 vasár- és ünnepnappal is! Van 4 hetes, tehát négy hetifizetési na-
pos, de van 5 hetifizetési napos hónap is. Ily nagy különbségek az üzemek-
nél a havi munkanapokban minden statisztikai összehasonlítást nagyon 
megnehezítenek és az adminisztrációt is megdrágítják. 

Sokan akartak már e téren rendet és összhangot létesíteni, de abból 
indultak ki, hogy a folytatólagos hetekre való beosztás nem módosítható, 
így különösen az amerikai „International Fixed Calender League" tevé-
kenykedik és több javaslatot is dolgozott ki, sőt már érintkezésbe is lé-
pett az egyházak fejeivel, kiktől biztató választ kapott arra is, hogy a 
változó egyházi ünnepek rögzítése sem ütköznék akadályba, ha ezt álta-
lánosan kérnék, 

Egyik terv a 13 hónapos év. Eszerint minden hó 4 hetes, egyenlő, 
minden havi keletnek ugyanazon hétköznap felel meg; beiktat „sol" né-
ven még egy tizenharmadik 4 hetes hónapot, így az évnek 13 hónapja 
lenne. Az Újév külön nap, hasonlóan a szökőnap az év végén. Ezen ter-
vét nagy statisztikai anyaggal és ipari haszonnal igyekszik indokolni. 

A 13 hónaptól csak babonás ember vonakodnék; e naptárnak hi-
bája, hogy a természetes négy részre osztást a négy évszakra nem ejt-
hetjük meg a 13 hónapnál. 

Legnagyobb hibája azonban az, hogy fenntar t ja a hetek folytató-
lagosságát egyik hónapról a másikra, ebből kifolyólag más-más heti 
nappal kezdődnek a hónapok és hiába akarnók rögzíteni a húsvétot, mint-
hogy az a hét bizonyos napjaihoz van kötve, — nem eshetik Nagypéntek 
más napra, mint péntekre — a húsvét megmaradna mozgó ünnepnek, 
habár az ingadozása az eddigi négy hétről egy hétre csökkenne is. 

így tehát ez a naptár-reform sem felelhet meg a várakozásnak. 
Ujabb terve szerint a hónapok 31,30, 30 naposak minden negyed-
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évben, a hetinapok negyedévenként állandóak. I t t elejti az azonos dátum 
— azonos hetinap elvét és az évek más-más hetinappal kezdődnek. 

Jobb megoldást, az említett adottságok megtartása mellett, úgy 
találhatunk, ha megtart juk ugyan az évben a heti beosztást, de a hetek 
folytatólagos számításával egyik évről át a másikra felhagyunk és min-
den évben újból vasárnappal kezdjük a heteket. 

Miért is számítjuk különben a heteket folytatólagosan tovább a 
másik évre? Ennek semmi indokoltsága nincs, de a befejezett év fogal-
mával is ellenkezik. 

Ezért fel kell ezzel a szokással hagynunk. 
Volt is már erre példa a történelemben. 1147-ben III. Jenő pápa 

bevonulása Párisba pénteki napra esett volna. Nehogy a kötelező bojt 
megzavarja a díszes ünnpeségeket, kijelentette, hogy a bevonulási nap 
is „csütörtök", nem böjt, lehet ünnepelni, — az erre következő nap volt 
péntek. Tehát akkor egymásután 2 csütörtök volt. (A week with two 
thursdays. Róbert L. Ripley „Believe it or not?" könyve 121. oldalán, 
megjelent 1930. New-York.) 

A húsvét is rögzítendő. Minden évben minden ünnepnek állandó le-
gyen a keletje, így az év bármelyik napja mindig ugyanazon hetinapra 
esik az évek során. 

Az egyenlő négyhetes hónapok és a szokásos 12 hónap megtartá-
sával, az évenként ú j ra kezdődő hétnek számításával célszerűbbnek lá-
tom az előbb említett 13-ik hónap helyett annak négy hetét felosztani a 
négy évszakra és keltezésileg az évszakok utolsó hónapjához venni, amely 
így 35 napos lesz. 

Ezen évszak-hetek alatt az üzemek csak félig dolgoznának, javítá-
sok, nagyobb tisztogatások lennének végezhetők, átalakítások, szabadsá-
golások stb. Az évi 4 hetes félüzem megfelel évi 2 hét szünetnek, amit 
az 52 vasárnaphoz és az újévhez számítva évi 65 vasár- és ünnepnapot 
ad, mind eddig. Minden ünnep ezekre az évszak-hetekre, avagy a leg-
közelebbi vasárnapra esnék. Kettős ünnep nincs. 

Ily beosztással az év vasárnappal kezdődik. Az év első napja, az 
újév napja ünnep és különálló, nem számít a hónapokba. Azután jön az 
év második napja, a hétfő és január 1. Négyhetes a hónap, 4 vasárnap-
pal; más ünnep nincs. Február 1. ugyancsak hétfő és éppen olyan hó-
nap. Ugyanolyan a március hava, elseje hétfő. Azonban keltezésnél a 
harmadik hóval záródó első negyedév utáni évszak-hetet a márciushoz 
számítjuk, tehát ilyképen a március 5 hét, azaz 35 nap. Március utolsó 
teljes hete a húsvéthét, vagyis az évszaki félüzemű hét, március 29-től 
(hétfőtől) 35-ig (Húsvét-vasárnapig). A köevtkező hétfő már nem ün-
nep. Eddig volt: 1 + 28 + 28 + 35 = 92 napja az évnek. Jön az április, en-
nek elseje ismét hétfő, 4 hetes hó, 4 vasárnappal, más ünnep nincs. Má-
jus éppen ilyen. Június 4. hetéhez hozzájön a második évszak-hét, tehát 
5 hetes, 35 napos. Éppúgy, mint a húsvétinál, most is egy egész hét a 
Nyárhét, félüzemmel. Az első félévnek 183 napja van; előbb az első ne-
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gyedévnél 92 napot számoltunk, ehhez jön még 28+28 + 35 = 91 nap. Á 
második félévben jön a július, ennek elseje ismét hétfő; 4 hetes, 28 na-
pos, 4 vasárnappal, más ünnep nincs. Augusztus éppen ilyen. Szeptem-
ber is, de hozzájön az évszak-hét, tehát 5 hetes, 35 napos. I t t is az utolsó 
hét a félüzemes évszakhét. Éppen így október elseje hétfőre esik, 4 hetes, 
28 napos hó, 4 vasárnappal; más ünnep nincs. November ugyanilyen. De-
cember ilyen, de hozzájön az évszak-hét, vagyis 5 hetes, 35 napos, ismét 
az utolsó hét a félüzemes évszak-hét. 

Minden évszakban egy teljes hét esnék ünnepekre (húsvét, aratás, 
szüret, karácsony) azaz félüzemes hétre. Ilyképen a heti beosztás telje-
sen megmaradna. 

Ha minden újév napja vasárnap, akkor minden hó elseje hétfő, 
minden hó négy egész hetet tartalmaz, minden évszak egy egész hét fél-
üzemes évszakhetet kap és az év utolsó napja is vasárnap lesz. Szökő-
évben mindjárt vehetjük a szökőnapot, ez hétfő lenne és köznap, az újév 
pedig megint vasárnappal kezdődik. Azonos kelettel mindig azonos heti-
napok lesznek az egész évben; az év utolsó napja vasárnap, az első is. 
Újév napja pedig amúgy is ünnep. Ez volna még a legjobb állandó nap-
tár. Lenne december 35-ike vasárnap; Újév is ünnep,. Január 1. pedig 
hétfő, stb. Szökőévben: december 35 vasárnap. Utána a szökőnap hétfő. 
Újév ünnep, azután jön a vasárnap, január 1. hétfő, stb. így az évben 
Újévvel 53 vasárnap lenne, ehhez jön a négy évszakhét, avagy azok fele, 
avagy negyede (24, 12, vagy hat) nap, mert a vasárnapot már számí-
tottuk), mint további ünnep, tetszés és tehetség szerint. 

A húsvét így állandó és pedig az év első három 4 hetes hónapja 
utáni hét. Nincsenek többé mozgó ünnepek: minden évben azonos kelte 
ugyanazon napra esik. Csupa előny, amivel szemben az a hátrány, 
hogy nem visszük át a heti napokat folytatólagosan egyik évről a má-
sikra, elenyészik, mint lényegtelen. (Öröknaptár.) 

Az év megmaradó 300 munkanapjából a nálunk is mindinkább tért 
hódító hétvégi üdülés címén úgyis elesik majdnem heti 2 nap, vagyis 
szombat déltől hétfő délig számítva. Marad tehát évi 250 munkanap, azaz 
négy évben, egy szökőéves időszakban, 1000 munkanap. 

Nézzük már most, milyen lenne a nap beosztása? — Teljesen in-
dokolatlanul osztjuk fel ma a napot kétszer 12, újabban egyszer 24 
órára. Célszerűbb, ha a t i zenkettős rendszerről áttérünk a hatvanas 
rendszerre, mert az órákban 60 perc, a percben 60 másodperc van. Leg-
nagyobb köreit Földgömbünknek, melynek forgása időszámításunk 
alapja, ezzel szemben 360 fokra osztottuk, a negyedkörben 90 fok van, 
1 fok = 60 perc, 1 perc = 60 másodperc. 

A negyedkörnek 90 fokra való osztása szintén nem indokolt. Már 
étvizedek óta készítenek is szögmérő műszereket, melyeknek a derék-
szögét 100 fokra (új fokra) , az ilyen fokot 100 percre, az ilyen percet 
pedig 100 másodpercre osztják. Ezen műszerekhez megfelelő táblázató-
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kat is készítettek. Nem kell külön kiemelnünk, hogy mennyivel előnyö-
sebb ez a tizedes rendszerbe illő beosztás a régi hatvanas beosztásnál. 

Ha földünk legnagyobb körét is így osztjuk be, akkor az ily térké-
peken a délkörökön mindjárt a kilométereket is leolvashatjuk, mert 1 km 
egyenlő a délkör egy ilyen percével. (1 fok = 100 km; 400 fok = a dél-
kör hossza 40.000 km.) — Egy mostani fok = 111 km = 60 tengeri 
mérföld. 

Az új, 400 fokos beosztással a már általánosan elterjedt és elfoga-

3. ábra. Tizedes óra számlapja. 

dott métermértéket a földrajzban és hajózásban is alkalmazhatnánk. Ez 
is indokolná annak rendszeresítését. 

De a napnak a jelenlegi 24 órás beosztása helyett is célszerűbb 
volna egy tizedes-rendszerű beosztást használni. 

Időmértékegységül azonban túl kicsi volna a földforgásnak ez a 
négyszázadik része, azaz egy „új foknyi" idő; 400 óra egy napra pedig 
túl sok. Vegyünk azért a két érték között fekvő alapot. Ha 20 foknyi 
forgási időt (évi középarányosat gondolva) vennénk egységnek, akkor 
egy napra 20 óra esnék. 

Ily módon napunknak 20 órá ja lenne. Megtartva,a számítás kez-
detéül az éjfélt, mikor a nap keltezése is változik, úgy délelőttre esik 
10 óra; 10 órakor lenne tehát dél, éjfél pedig 20 órakor. 

Az ilyen óráinak 100 perce van, a percnek 100 másodperce. Az 
óra = 10.000 mp. A nap = 20 óra = 2.000 perc = 200.000 másodperc. 
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)f. ábra. Ingás szerkezetű tizedes rendszerű óra belseje. 

A mindennapi életben semmi nehézséggel sem járna az ilyen idő-
beosztás bevezetése. Ilyen ú j óra = 72 régi perccel, majdnem mostani 
5/4 óra; az ú j perc = 0.72 régi perccel; az ú j másodperc = 0.432 régi 
másodperccel. Ezen kisebb időmértékek előnyösebbek is. 

i. ábra. IngéLs tizedes óra kerékrendszere. 
8. ábra. Billegös tizedes óra kerékrenciszere; 

Áttétel: 

1 : 8 

1 : 10 

1 : 10 

15 : 6 

48 : 6 

60 : 6 

60 : 8 

56 = a 
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A 3. ábra az ily órának számlapját mutat ja , a 4. ábra egy ingás 
szerkezetű ily rendszerű, már kivitelezett órának szerkezetét, az 1. és 
2. ábra pedig az ingás, illetve billegős óra elvi felépítését. 

A tudományban, a statisztikában, a technikai, ipari és kereskedői 
alkalmazásban nagy könnyebbséget, egyszerűbb számvetést jelentene az 
ilyen tizedes rendszerű időszámítás.. 

A fenti elgondolások szerint összeállítottunk egy 

Ö R Ö K N A P T Á R T . 

Újév, vasárnap, ünnep. Az év első napja, nem számít a hónapokhoz. 
Hétfő, január 1., az év 2-ik napja, I. 8. (a 9-ik nap) , I. 15. (16.), I. 22. (23.) 
Kedd, január 2., az év 3-ik napja, I. 9. (a 10-ik nap), I. 16. (17.), I. 23. (24.) 
Szerda, jan. 3., az év 4-ik napja, I. 10. (a 11-ik nap), I. 17. (18.), I. 24. (25.) 
Csütört., jan. 4., az év 5-ik napja, I. 11. (a 12-ik nap), I. 18. (19.), I. 25. (26.) 
Péntek, jan. 5., az év 6-ik napja, I. 12. (a 13-ik nap), I. 19. (20.), I. 26. (27.) 
Szombat, jan. 6., az év 7-ik napja, I. 13. (a 14-ik nap), I. 20. (21.), I. 27. (28.) 
Vasárn., jan. 7., az év 8-ik napja, I. ÍJ,. (a 15-ik nap), I. 21. (22.), I. 28. (29.) 

egyben Vízkereszt egyben Gyertyaszentelő B. A.; 70-ed V. 
Hétfő, február 1., az év 30-ik-napja, II. 8. (a 37-ik nap), II. 15. (44.), II. 22. (51.) 
— további éppen úgy, mint előző január h ó b a n . . . 
Vas, febr. 7., az év 36-ik napja, II. ÍJ,, (a 43-ik nap), II. 21. (50.), II. 28. (57.) 

60-ad V. Farsang V. Inv. Remin. 
Hétfő, márc. 1., az év 58-ik napja, III. 8. (a 65-ik nap), III. 15. (72.), III. 22. (79.) 
— további éppen úgy, mint előző január hóban . . . 
Vas., márc. 7.. az év 64-ik napja, III. II,. (a 71-ik nap), III. 21. (78.), III. 28. (85.) 

Oculi Neme. Ünn. Fekete V. Virág V. 
—, a három egyenlő négyhetes hónap után jön az évszakhét: Tavaszhét, Husvéthét: 

„Március 29. hétfő; 30. kedd; 31. szerda; 32. Zöldcsütörtök; 33. Nagypéntek; 
34. Nagyszombat; március 35. Húsvét vasárnap. — (az év 92-ik napja) . . . 

Hétfő, április 1., az év 93-ik napja, IV. 8. (100-ik nap), IV. 15. (107.), IV. 22. (114.) 
Vasárn., ápr. 7., az év 99-ik napja, IV. ÍJ,. (106-lk nap), IV. 21. (113.), /V. 28. (120.) 

Fehér V., egyben Gyo. B. A. Miseri. Jubil. Cant. 
Hétfő, május 1., az év 121-ik napja, V. 8. (128-ik), V. 15. (135.), V. 22. (142.) 
Vasárn., máj. 7., az év 127-ik napja, V. ÍJ,. (134-ik), V. 21. (141.), V. 28. (148.) 
— Rogate egyben Áldozó Vasárn..' Exaudi Pünkösd Szt. Hár. és Urn. 
— hasonlóan tovább . . . 
Vasárnap, június 7., az év 155. napja, VI. ÍJ,. (162-ik), VI. 21. f l69 . ) , VI. 28. (176.) 

egyben: Péter-Pál nap. 
„Június 29., hétfő, 30. kedd, 31. szerda, 32. csütörtök, 33. péntek, 34. szombat, 
35. vasárnap: Nyárhét!" 

Vasárnap, júl. 7., az év 190-ik napja, VII. ÍJ,. (197.), VII. 31. (204.), VII. 28. (211.) 
Vasárn., aug. 7., az év 218-ik napja, VIII. ÍJ,. (225.), VIII. 21. (232.), VIII. 28. (239.) 

egyben: Szt. István 
Vasárhap, Szept. 7., áz év 246-ik napja, IX. ÍJ,. (253.), IX. 21. (260.), IX. 28. (267.) 
— egyben Kisasszony n. 
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„Szeptember 29. hétfő, 30. k., 31. sze., 32. cs., 33. p., 34. az., 35. vasáru.: Öszliét." 
Vasárnap, okt. 7., az év 281-ik napja, X. 11,. (288.), X. 21. (295.), X. 28. (302.) 

• r egyben Mindenszentek napja. 
Vasárnap, nov. 7., az év 309-ik rapja, XI. ÍJ,. (316.), XI. 21. (323.), XI. 28. (330.) 
Vasárnap, dec. 7., az év 337-ik napja, XII. 11,. (344.), XII. 21. (351.), XII. 28. (358.) 
— Szepl. Fogant. 

„December 29. h., 30. k., 31. sze., 32. cs., 33. p., 34. szo., 35. vasárnap (365-ik nap): 
Téthét — Karácsonyhét." 

Szökőévben (1940-ben) az év utolsó 366-ik napja a Szökőnap, hétfő. — Követ-
kező évben megint első nap Vasárnap, Újév , nem számít a hónapba, stb. •— Minden 
ünnep állandó. Az évben 53 vasárnap van, ehhez jön a négy fé lüzemes évszakhét, 
vagy i s 4 X 6 (mert vasárnap már s zámí tva ) — 24 nap fele, azaz 12 nap, összesen 
65 ünnepnap. 

Riassunto: gli autori r i fer iscono del calendario sistema nova eterna, colle 
f es te fissate, ogni f es ta sempre collá stessa da ta e lo stesso giorno settimanale. 
Mesi col 28 giorni, eguali qua r t a l i col una se t t imana es t ra (Pasqua, raccolta, 
vendemmia, Na ta le ) . Col „weekend" ogni anno h a 250 giorni di lavoro, cosi 
in 4 anni 1000 giorni = la s i s tema decimale.' Nel la nova s is tema dei 400 gradí 
nel circolo, 1° = 100', 1' = 100", e 20° = 1 ora moderna, la nova ora : 1 giorno 
— 20 ore, 1 o ra = 100 minuti, 1 minutö = 100 secondi, la s is tema dccimale< 
Prof i t to eminente per l ' industr ia e per la s tat is t ica. 



CHRONOLOGIAI JEGYZETEK RÓNAY T. FENTI CIKKÉHEZ. 
I r ta : Mladiáta A. J. 

Az égbolton megfigyelhető jelenségek, mint a holdnak időszakos 
fényváltozásai, a napnak az ugyanazon állócsillagzatokba való visszaté-
rése, amely az emberi életet nagymértékben befolyásoló melegebb időjá-
rás beálltával volt kapcsolatban, már az emberi kultúra hajnalán, az idő-
nek rendszeres beosztására vezetett és adta meg az alapját a naptár-nak. 
Az újholdnak kb. 29 napos visszatérése képezte a kisebb időegységet, a 
hónapot, míg a hajnali szürkületben a keleti égbolton először megjelenő 
Sirius, Isis csillagzata szabta meg, az évnek, mint nagyobb időegységnek 
keretét. 

A szerint, hogy a hónap többszörösét vették évnek, vagy az évből 
indultak ki és osztották azt hónapokra, holdévet vagy napévet használ-
tak a különböző népek. Egyiptombun már 5000-ben Kr. e. megállapítot-
ták, hogy a Nílus áradásai, amelytől az ország jóléte függött, a Sirius 
tavaszi hajnali megjelenésével, illetve a napnak az állatőv ugyanazon 
pontjára való visszatérésével állott kapcsolatban; az év kezdetét tehát 
innen számították. Az óegyiptomi napév 12 harmincnapos hónapból és 
5 kiegészítő napból, tehát 365 napból állott. A görögök 12 hónapos, 354 
napos holdévst használtak, amelyet időnként egy 13. hónappal egészítet-
tek ki. A hónapot három dekás-ra osztották. Későbbi pontos megfigyelé-
sekkel megállapították, hogy az év, vagyis a két tavaszi napéjegyen 
közti időszak, 365 és 1/4 nap, a hónap pedig 29 1/2 napnál valamivel 
hosszabb, továbbá, hogy egy 360 hónapos sorozat, ami 30 holdévvel 
egyenlő, elég pontosan 169 hónapra 29 nappal, és 191 hónapra 30 nappal 
osztható. A rövidebb holdévnek a napévhez való kiegyenlítésére már 
Kleostratos egy 8 éves ciklusban három ízben iktatott be egy-egy hóna-
pot, az V. században pedig Meton a 19 éves holdcyklust alkalmazta. Me-
ton a 19 éves holdév-sorozatba hét 13 hónapos évet vett fel. Ez a lunisc-
laris naptár volt használatban a görög, római és előázsiai kultúrtérben, 
mígnem Julius Caesar, Sosigenes alexandriai csillagász javaslatára, a 
Numa Pompilius által bevezetett 354 napos holdév helyett az egyiptomi 
365 és 1/2 napos napévet rendszeresítette. A gyakorlatban pedig három 
365 napos év után egy 366 napos szökőévet iktatott, 46-ban két kiegyen-
lítő hónapot állított be (annus confusus) és az ú j évet január 1-ével kez-
dette meg. Ez a julianusi naptár. Minthogy a két egymást követő tavasz-
pont közti idő, a tropikus év hossza 365 nap, 5 óra, 48 perc és 46 másod-
perc, az eltérés évenként 11 p és 14 mp volt, ami századok múlva ismét 
több napos eltérést eredményezett. 

A tropikus év hosszát régebben 365 nap, 5 h, 49 ra és 12 s-ben ál-
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lapították meg, ami 26 s-al hosszabb, mint a fent említett tényleges év. 
De a tavaszpont is eltolódik,. ami egy évezredben közel 7 és 1/2 napot 
tesz ki; ennyivel korábbra esik az aequinoctium, ami ismét a keresztény 
egyház szempontjából is hátrányos volt, mert a húsvét és más mozgó 
ünnep időpontjának megállapítása a tavaszpontból indult ki. 

Ezért már IV. Sixtus pápa 1474-ben megbízta Regiomontanus 
nürnbergi csillagászt a naptár helyreigazításával, ami e tudósnak 
halálával ismét elodázódott. XIII. Gergely pápa újból felkarolta e kér-
dést és Lilius matematikus, valamint a jezsuita csillagász, Clavius által 
megejtett számítások alapján 1582-ben, a róla elnevezett naptár haszná-
latát Inter gravissimas curas kezdetű bullájával közzé tette. Az addig 
felmerült, közel 10 napos tavaszpont-visszamaradást kiegyenlítendő, 
1582. október hó 4-ike után 15-öt íratott és a további különbözet azáltal 
küszöböltetett ki, hogy a százas években minden negyedik maradt csak 
szökőév. A még fennmaradó különbözet csak 3600 év múlva tenni ki egy 
napot. Ezt a gregorianus-naptárt Magyarország 1587-ben, a protestáns 
Németország 1699-ben, Anglia 1752-ben, Oroszország és Törökország 
1917—18-ban, Bulgária 1915-ben, Japán 1872-ben, China 1912-ben, Jugo-
szlávia és Románia 1919-ben és Görögország 1923-ban fogadták el. 

Bár így az évnek, mint időmérési nagyobb egységnek csillagászati-
lag megállapított pontos értéke, vagyis 365,24220 soláris nap, és a gya-
korlati naptárév közti kiegyenlítés évezredekre kielégítőnek látszik, az 
évnek szokásos felosztása változó hosszú hónapokra és hetekre, továbbá a 
hold járásának kapcsolása a húsvéti ünnepek időpontjával, ami gyakor-
latban a niceai zsinat (Kr. u. 325) megállapítása szerint március 22. és 
április 25. közé eshet, mindinkább nyilvánvalóvá tette, hogy a naptár e 
tekintetben gyökeres javításra szorul. 

Sokféle javaslat merült fel e tekintetben az évek folyamán. Rövid 
életű volt a francia forradalom szülte és 1792. szeptember 22., az őszi 
nap-éjegyen időpontjával kezdődő év; 365 napos, 12 három decade-ra 
osztott 30 napos hónappal és 5, ill. 6 jours complémentaires-él. Napoleon 
1806. január 1-ével megszüntette. 

Foerster már 1896-ban indított mozgalmat e tekintetben és intézett 
sorozatos kérdéseket a tudományos, egyházi és politikai élet vezető egyé-
niségeihez. A Szent Széket akkor XIII. Leo pápa töltötte be. Államtitkára, 
Rampolla, 1897-ben írt feleletében nem utasította el a húsvéti ünnep ál-
landósításának kérdését. Később, 1924-ben, Maglione, berni nuncius ha-
sonlóképen nyilatkozott a Népszövetség át iratára. Anglia parlamentje is 
tárgyalta 1928-ban e kérdést (Easter Act), a kormány azonban az ak-
kori időket nem találta alkalmasnak, hogy a húsvét rögzítésével, annak 
nemzetközi vonatkozású nehézségeire való tekintettel, továbbra foglal-
kozzék. 

Mercier bíborosnak 1918-ban a Szent Székhez intézett tájékoztató 
elvi kérdéseire Mgr. Piacenza azt felelte, hogy az egyház ily kérdés tár-
gyalását elvileg sohasem ellenezte („per se incogruum neque prohibitüm. 
Ephemerides LithUrgicae, 1918. jul. 15.). 
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1910-ben a kereskedelmi kamarák londoni nemzetközi kongresz-
szusa a húsvéti ünnepek állandósítását javasolta. Foerster V. berlini csil-
lagász 1914-ben pedig a pápához azt a kérelmet terjesztette, hogy az 
1917-es évvel kezdó'dőleg az április 4-ét követő első vasárnappal állapítsa 
meg a húsvét napját. Ez az északi féltekén általában a tavaszi napéj-
egyen utáni harmadik vasárnapra esne. Megjegyezzük, hogy elvileg nem 
emelt korábban sem kifogást a Szent Szék a húsvéti ünnep lunisolárir. 
jellegének feladását illetőleg. 

Az akkori háborús idők azonban nem kedveztek ily kérdés meg-
oldásának. 

Foglalkozott a Népszövetség is a naptár reformjával és állandóan 
napirenden t a r t j a több társadalmi szervezet, mint az International „Fi-
xed Calander" League, 1, Regent Street London-ban, vagy a „World Ca-
lender Association" 630 Fif th Avenue, New York, USA, amely Journal 
of Calender Reform címen külön folyóiratot is ad ki. Talán nem lesz ér-
dektelen, ha az IFCL 13 hónapos és 28 napos hónapból álló Öröknaptár-
tervezetét itt közöljük: 

Vas., Hétfő, Kedd, Szerda, Csüt., Péntek, Szcmbat 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 

Minden hónap egyenlő, 28 napos, a 13-ik hónapot „Sol"-nak nevezik; 
a hét napja mindig egyazon keltezéssel bír. A szökőnap június 29., az 
évnap december 29. Mindkettő nemzetközi ünnep és szombat utánra es-
nék. Karácsony és a többi ünnep mindig hétfőre esnek. 

E rendszernek nagy előnye különösen a kereskedelmi életben, a 
bérfizetéseknél mutatkozna. Húsvét április 15-re, pünkösd június 8-ra 
esik az ú j naptárban. 

De nem érdektelen a The W. C. A. által javasolt Világnaptár sem. 
Négy három hónapos negyedévre oszlik, amelynek mindegyike 13 hétből, 
tehát 91 napból áll. Minden évnegyed vasárnappal kezdődik és minden 
hónapban 26 köznap van. December és június 31-e külön ünnepek. 

Mindezekből látható, hogy a naptár revíziójának kérdése korszerű 
és így Rónay cikke is érdekes adalék e vajúdó kérdéshez. 

De amint a mindenki által észszerűbbnek és gyakorlatilag célsze-
rűbbnek elismert tizedes vagy méterrendszer még máig sem tudott álta-
lános elismerésre szert tenni, mert még sok nemzet ragaszkodik kisszerű, 
partikuláris, a nagy emberi közösséget fel nem ismerő indító okokból a 
teljesen elavult, szinte ásatag jellegű babiloni hatos rendszerhez, melynek 
egységei sok esetben irracionális számok, mint pl. a pénzrendszerben, 
Vagy a mértékegységeknél, mégis hisszük, hogy a kultúrnépek maga-
Sabbrendű képviselőinél, egyelőre legalább régionálisan, a közösségi esz-
mék körzetében, érvényesülni fog a racionalizálás gondolata a naptár és 
időszámítás terén is. 



KALENDER, ZEITRECHNUNG UND DEZIMALSYSTEM. 
Von dr. Tibor Rónay, Freg. Kap. d. H. mit erganzenden chronologischen 

Erlauterungen von Oberst-Ing. A. J. Mladiáta. 

Nach kurzer Beschreibung des gegenwártig gebráuchlichen Kalen-
ders gregorianischen Systems, Schilderung der Nachteile desselben f ü r das 
bürgerliche Leben infolge Veránderlichkeit von Monaten, Wochentagen, 
Ostern usw. und Hinweisung auf die verschiedentlichen neueren Vor-
schláge zur Kalenderreform, erláutert Rónay seinen Reformkalender-
Entwurf. 

E r behált die Einteilung des Jahres in Wochen bei, záhlt jedoch die 
Woche nicht fortlaufend im náchsten Jahr weiter, sondern lásst jedes 
Jahr mit Sonntag beginnen. Januar 1. ist dann ein Montag. Das Jahr zer-
fállt in 12 Monate zu 4 Wochen, alsó 28 Tagén. Jedes Vierteljahr, alsó 
der dritte, sechste, neunte u. zwölfte Monat záhlt 35 Tage, somit 5 Wo-
chen. Das macht zusammen 364 Tage plus Neujahrstag. In einem 
Schaltjahre, kommt nach dem 35. Dezember der Schalttag als Montag 
hinzu. Diese Vierteljahrswochen würden die grossen Feiertage, dann in 
Betrieben die Zeit für die Instandhaltungen, Inventur, Urlauben umfas-
sen und würden Tage mit reduziertem Betrieb bedeuten. Die Ostern sind 
fest. Ostersonntag fiele immer auf den 35. Márz. Das Jahr hátte 53 Sonn-
tage u. 12 Feiertage der vier Vierteljahrswochen. Ostern Erntezeit, Wein-
lese, Weinachten. Das Neujahr záhlt nicht zum Monat u. wáre immer 
ein Sontag. Auch die Stundeneinteilung des Tages in 24 Stunden bzw. 
zweimal 12 Stunden ist unpraktisch. Logischer wáre die Dezimaltei-
lung, z. B. der 20-stündige Tag. Jede Stunde zu 100 Minute u. je 100 
Sekd. 

Oberst Mladiáta erláutert dann die kronologisch-wissenschaftliche 
Grundlage unseres Kalenders, weist auf die verschiedenen Reformbestre-
bungen betreffend unseren Kalender hin, hebt hervor, dass ein Ueber-
gang vom Mondjahr zum exakteren Sonnenjahr, dem tropischen oder 
Aequinoxialjahr sowie die Abschaffung der beweglichen Ostern, das 
eine uralte Anlehnung an die Mondgezeiten ist, eine Forderung der Zeit 
ist. Auch wáre eine gründliche Reform der Jahreseinteilung zeitgemáss, 
ebenso wie die Einführung eines Weltkalenders und einer Weltzeit. 

Hiezu liefert Rónay's Vorschlag einen Beitrag. Mladiáta. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

A DTRT „Ungvár" nevű folyam-tengerjáró hajója aknára f u t o t t és el-
süllyedt. Mint a Magyar Tengerésztisztek Egyesülete ál tal kiadott gyászjelentés-
ből értesültünk, a ha jó személyzetéből 12 fő ez alkalommal életét vesztette, 
köztük Milassin L. tengerészkapi tány és Muschinek J . üzemvezető géptiszt. A 
MAE meleg részvétének adot t kifejezést . Neveik immár oda kerül tek a hazá-
jukért , kötelességük teljesítése közben életüket feláldozott dicsőséges hősök 
emléktáblájára . 

Normann és angolszász hajók a bayeux-i fali szőnyegen. 
A Hódító Vilmos normann hercegnek Harold angol király ellen 1066-ban 

viselt h a d j á r a t á t ábrázoló és 1100 körül korhűrajzok a lapján készült fali sző-
nyeg, hajóépítészeti szempontból is érdekes kultúremlék a vikingek életéből. 

A közel 70 m hosszú és 0.5 m széles, vászonlapra színes gyapjúfonál la l 
hímzett fa lkárpi t híven ábrázolja a normann ha jóka t és azok készítési módját , 
a felszerelést és a szállí tást . A norvég osebergi és gokstad-i leletekből ismert, 
jelenleg Oslo múzeumában felál l í tot t viking hajók mása i t i smer jük fel ezek-
ben a karcsú, orrán és f a r á n erősen felfelé ívelő, kecses vonalvezetésű és ala-
csony oldalmagasságú kis faha jókban . 

Több típusban épültek. A rekons t ruá l t méretek a következők. A király 
hajója, a „Mora", amelyet gazdag fa ragványok díszítettek, 24 m hosszú és 6 m 
széles lehetett , 1 m merüléssel, 47 t vízkiszorítással és 26 t teherbírással . A 
megha j t á s 18 pár, hosszú evezővel és egy kb. 80 m2 harántv i tor láva l történt . 
A vezérhajó kb. 28 m, a harcosokat és lovakat szállító ha jók pedig kb. 16 m, 
vagy 10 m hosszúak voltak, szintén egy-egy 60, ill. 40 és 18 m2 nagyságú ha-
rántvi tor lával és 28, 20, ill. 8 evezővel. A merülés 0.9, 0.8 és 0.6 m, a deplace-
ment 38, 23 és 5.5 t. A műszaki kivitel a vikingekéhez hasonló lehete t t : tölgyfa 
gerinc, többrészes beépítet t bókonyokkal, klinker-rendszerű, t ehá t á t lapol t és 
valószínűleg vasszegecsekkel egymáshoz rögzített 3—4 cm vas tag tö lgyfa pa-
lánkok. A bókonyokra belül fenékpadló került, amelyen a lovak álltak, míg fel-
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jebb egy részben nyílásokkal e l lá tot t fedélzet volt, amelyen a harcosok helyez-
kedtek el. A kormánylapát a h a j ó f a r ának jobboldalán volt felfüggesztve. A 
kiemelhető árbocot, amelyen a négyszögletes h a r á n t vitorla függö t t , oldalt és 
hosszirányban kötélzettel rögzí te t ték. A szőnyegen ábrázolt angolszász hajók 
kb. 30 m hosszúak, t ehá t valamivel nagyobbak lehettek, de építési rendszerük, 
a középen megszakítot t perem palánktól eltekintve, amely a könnyebb be- és 
kiszállást célozhatta, azonosak a normannokéval. 

Az 5. ábra a rekonst ruál t 20 méteres normann ha jó t hosszoldalnézetben, 
a 6. ábra pedig annak ha rán tmetsze té t ábrázolja. (L. Repród, compl. de la Ta-
pisserie de la Reine Mathilde, Bayeux, Tostain és Schiffb. 1941. 18.) M. J. 

Szovjet hajózási veszteségek az 5 hónapos keleti háborúban. Elsüllyedt 52 
szovjet hadihajó és 138 kereskedelmi ha jó ; megrongálódott 59 hadiha jó és 137 
kereskedelmi hajó, összesen 400.000 BRT. 

Az USA hadiflottája és nagyhatalmi törekvései. Minthogy Japán decem-
ber 8-án hadat üzent az USA-nak és Angliának, á l l jon itt néhány adat az USA 
tenger i erejéről. 

Az USA a washingtoni egyezmény óta (1922) tengerészeti fölényre töre-
kedet t . A csatahajók össztonnájá t , Angliáéval egyezően, i t t 525.000 t-val álla-
p í to t ták meg, míg Japánnak csak 315.000 tonnát engedélyeztek. Később (1930) 
a londoni f lo t takonferencia a többi ha jó t ipusra is k i té r t és az USA, Anglia, ill. 
J a p á n számára a következő össz tonnát hagyta j ó v á : 

nagy cirkáló kis cirkáló romboló tengeralattjáró 
USA . . . 180.000 t 143.000 t 150.000 t 52.700 t 
Anglia . . . 146.000 t 192.000 t 150.000 t 52.700 t 
Japán . . . 108.000 t 105.450 t 105.500 t 52.700 t 

Japán 1934-ben fe lmondot ta a washingtoni, ill. londoni egyezményt, mert 
az USA-val és Angliával egyenlő a rányú ha jó tonná ra t a r t o t t igényt. 1938-ban 
azután teljesen hatá lyon kivül helyezték a londoni f lot taegyezményt és vele 
megindult a nagy versengés a haditengerészeti építkezések terén, mer t a világ-
hatalmi törekvések, illetve a vele kapcsolatos gazdasági vi láguralom mindin-
kább jobban kiélezte a régóta lappangó ellentéteket egyrészt az USA és Anglia, 
másrészt e kettő és J apán között . A német-angol-orosz feszültség Eurázia kör-
ze té ten rofctant ki 1939 őszén, illetve 1940. nyarán , míg az USA-angol-japán 
most induló mérkőzés az At lant i és Csendes óreán terében fog leperegni. 

Hiába keserget t Churchill az alsóházban, hogy nem szeretné többé hallani 
a gyalázó beszédet, hogy „a pénz volna a mozgató erő az amerikai demokrácia 
szívében és gondolataiban". 

Nelson Rockefeller leplezetlenül, cinikusan kimondotta, hogy „első sorban 
hiteleink hadseregét kell e háborúban mozgósítanunk", Knox amerikai tengeré-
szeti miniszter pedig Önhitt megalomániával kür tö l te világgá, hogy „a jövendő 
békekötésnél a világ vezetését majd az Egyesült Államok veszik át", mert az 
ú j világrend megteremtésére Amer ika hivatott . 

Az elmúlt vi lágháborúra vonatkozólag megjegyezte m á r Harry Elmer 
Barnes, hogy az USA 1917-ben „ a pénzvilág szorongatására" avatkozott be a 
háborúba. A washingtoni szená tus által kijelölt lőszerbizottság pedig 1935-ben 
leszögezte, hogy nem a német tengera la t t i kereskedelmi háború, hanem az USA 
kereskedelmi érdeke sodorta ezt a háborúba. 

Ily előzmények után ér the tő , hogy az 1894—95-ös japán-kinai , majd az 
1904—05-ös japán-orosz mérkőzéssel megindult j apán i harc a nagyobb élet térért 
és az ázsiai hata lmi fölényért mindinkább növelte az iparosí tot t USA és Anglia 
féltékenységét, mer t keletázsiai gazdasági fölénye és vele o t tani hatalmi állása 
fo rgo t t kockán. 
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Bár az említet t washingtoni tengerészeti egyezmény 19. pon t j a a s ta tus 
quo f e n n t a r t á s á t í r j a elő a Csendes óceán terében fekvő szigetek erődítményeit 
illetőleg, tény, hogy az USA az utóbbi években lázasan lá to t t a tengerészet i és 
légi támaszpontok kiépítéséhez,. Pearl Harbour (Hawai) , Midway, Wake, Márkus 
és Guam képezik e hadászat i pilléreket, amelyeket ú jabban megerősí tet tek. Kü-
lönösen sok port vert fel a Japánhoz legközelebb fekvő Guam-nak, a Marianák e 
szigetének, ily ér te lmű kiépítése, amely 6100 km-re fekszik Hawai-tól. Ez a 
sziget — í r j a Hepburn tengernagy 1940-ben kelt jelentésében — légiflottaállo-
másnak és tengera la t t i hajók t ámpon t j akén t kiválóan alkalmas. Megerősítése 
esetén merész vállalkozás volna egy ellenséges művelet a Philippinek ellen." 
Jellemző, hogy az USA képviselőháza ezt a javas la to t azzal az indokolással uta-
s í to t ta el, hogy ebben Japán bará t ság ta lan cselekedetet látna, miután W. Rivers 
tábornok kifej te t te , hogy Guam megerősítése „a legfeltűnőbb, legagresszívebb 
és provokatór ikus" lépés volna, amelyet az USA az utolsó ötven évben terve-
zett. — Ennek ellenére Roosevelt az idei költségvetésbe 4.7 milliárd dollárt sza-
vaz ta to t t meg e célra. EZenkivül Tutui la (Szamoa) megerősítését is elhatároz-
ták. J a p á n ezt a bekerítési politika fon tos láncszemének könyvelte el, de az 
angol „Schanghai Times" is az USA offenzív cselekedetének minősítette. így 
érlelődtek az események. Japánnak cselekednie kellett . 

Míg az USA egy 5 milliós Eu rópá t támadó expedíciós sereg tervével fog-
lalkozik, a Tenno „az igazság a l ap ján" megizente a háborút . Még tombol a 
nagy csata, de m á r néhárty napra a támadások megindulása után, két amerikai 
csatahajó, egy repülő anyahajó, több cirkáló és három angol csa taha jó elsüly-
iyedt, több hadihajó súlyosan megsérült , Guam és Wake szigeteket pedig a 
japán katonák megszállták. 

Az USA haditengerészetének hajóál lománya 1940-ben a következő vol t : 

Csatahajó: Repülőgép anyahajó: 
15 kész 465.000 t 8 kész 155.000 t 

8 ép. al 302.000 t 4 ép. al 45.000 t 

Nehéz cirkáló: Romboló: 
18 kész 171.000 t 228 kész 286.000 t 

Könnyű cirkáló: 33 ép. al 53.000 t 
19 kész 160.000 tTengeralattjáró: 

6 ép. al 40.000 t 96 kész 93.390 t 
18 ép. al 25.600 t 

Azonkívül sok aknarakó és -szedő, őrhajó, gyorsnaszád és egyéb segéd-
hajó. M. J. 

A német haditengerészet tevékenysége a keleti háborúban december l-ig. 
A haditengerészet elsüllyesztett 4,170.600 BRT hajó tere t , a légierő elsüllyesztett 
2,346.180 BRT hajó tere t . Október l - ig egyedül a keleti háborúban 732.000 BRT 
volt a tengeri szállítmány, csekély s a j á t veszteséggel, míg a szovjet tengeri ere-
jé t és kereskedelmi h a j ó p a r k j á t a Keleti-, Jeges- és Fekete-tengeren egyarán t 
megtizedelték. ' 

M. J. 
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dei nomi scientif ici e dialet tal i dei prodott i della pesca. 

M. J . 
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FELHVÁS! 
A Magyar Adria Egyesü le t csak akkor tud célkitűzéseinek 

megfelelni, a t enger re vonatkozó kérdéseknek és problémáknak fel-
tárásában, tudományos ku t a t á sban és ismeretük ter jesztésében 
eredményesen közreműködni, h a elsősorban t a g j a i a szerény tagdí j-
nak pontos befizetésével, azu tán irodalmi és kutató munká jukka l 
azt t ámoga t ják . 

Fokozott mértékben áll ez azon igen t isztel t t ag ja inkra , akik 
az egyesület igazgatóságában vagy választmányában vannak, a ha-
józással kapcsolatos ügykörben működnek, vagy működtek és akik-
nek anyagi helyzete az évi 8 pengőt könnyen elbírja. Akik pedig 
megfelelő készültséggel rendelkeznek, azokat kér jük a tudományos 
irodalmi közreműködésre is. 

Fe lkér jük tehá t minden tisztelt t agunka t , akik egyesületünk 
törekvéseit eddig is t á m o g a t t á k és t agd i juka t még nem f izet ték le, 
hogy azt a hátralékokkal együtt minél előbb beküldjék, m e r t áldo-
zatos munka és anyagi támogatás nélkül nem lehet intézményeket 
fenntar tani , illetve fej leszteni . 

Csekkszámla: 27.236, Magyar Adria Egyesület . Elnökség. 
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