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MAGYAR ADRIA EGYESÜLET FELADATAI. 
Irta GONDA BÉLA. 

yolcszázados emlékek fűznek bennünket az Adriához, annak festői 
partjaihoz és szigeteihez, Fiúmétól le egészen Durazzóig. 

A magyar történelemnek örökre emlékezetes jelentős eseményei 
játszódtak le itt a tengerparton, a hol régi dicsőségünk fenséges em-
lékeit ma már jóformán csak elsárgult levelek, düledező romok, itt-
ott még meglevő családi ereklyék, már-már egészen elmúló hagyo-
mányok őrzik. 

Az a történelmi és érzelmi kapocs, mely bennünket egykor ezzel a földdel és 
lakóival összekötött, az idők folyamán sajnosan meglazult; tengerpartunk mintha 
messzebb távolodott volna tőlünk s az a nép, mely egykor régen benső rokon-
szenvvel együtt érzett velünk, utódaiban szinte idegen lett Szent István birodalmában. 

Pedig a mióta Fiume, mint Magyarországnak a tengerre nyíló kapuja oly nagy 
arányokban fejlődött, kényelmes vasúti összeköttetése révén közel jutott az ország 
szívéhez s rendszeres és gyakori hajójáratokkal tengerpartunkat mintegy magához 
kapcsolta: méltán remélhettük, hogy Szent István koronájának ez a gyöngye góc-
pontja lesz tengermellékünk kulturális, társadalmi és gazdasági életének, irányítója 
és előmozdítója a tengerhez és partjaihoz fűződő szellemi és anyagi fejlődésnek. 

A gazdasági élet lázas tevékenysége azonban háttérbe szorította itt a kulturális 
feladatokat. A magyarság ezrei pedig, akik évente erre a tengermellékre járnak, a 
tenger lágy hullámaiban, a nap éltető melegében s a levegő kellemesen sós párái-
ban csak üdülést keresnek s távolról sem igen gondolnak arra, mennyi nevezetes 
történelmi eseménye fűződik a magyarságnak ahhoz a földhöz, ahol most oly idegenül 
érzik magukat, mily sokféle érdekes emléke lehet az ottani nép körében a magyar 
kultúrának s mily tág tere van ott a zeg-zugos partok mentén, a sziklás hegysé-
gekben, az üde zöld völgyekben, a tenger mélyének csodás világában a tudományos 
búvárkodásnak, a mélyreható vizsgálódásnak, a szorgalmas kutatásnak, a céltudatos 
gyűjtésnek s mily sokszerű nagy feladat vár itt megoldásra, melyek hivatva vannak 
nemcsak a tudományt előbbre vinni, nemcsak a tenger életvilágáról és a tenger-
partról és népéről való ismereteinket bővíteni, de egyszersmind a tudományos 
vizsgálódás alapján a tengerpart és a tenger céltudatos gazdasági kihasználását is 
jelentékenyen előmozdítani. 

A TENGER. , 

A 
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Az Adria és a mi tengermellékünk tudományos kutatásának nagy jelentősége már 
régebben magára vonta egyes tudósaink figyelmét és érdeklődését. A kulturális és 
gazdasági tényezők is mind behatóbban foglalkoznak a tengerrel vonatkozásban 
álló sokféle problémákkal. A nagyközönség szintén évről-évre szaporodó rajokban 
vonul tengermellékünkre üdülést keresni fáradt idegeire. 

Az érdeklődés a tenger iránt tehát nemcsak megvan, de szinte nagy arányokban 
fokozódik a társadalom minden rétegében. 

Ezt a most szétágazó érdeklődést óhajtja összpontosítani, ezeket a kulturális, 
gazdasági és társadalmi törekvéseket kivánja az erre hivatott erők egyesítésével 
céltudatos, harmonikus együttműködésre tömöríteni a Magyar Adria Egyesület. 

Nagyok és sokfélék a feladatok, melyek megoldását az Egyesület maga elé tűzte. 
A tengermellék sok százados magyar történelmi, néprajzi, művészeti emlékeit fel-
kutatni, lehetőleg összegyűjteni, a partok, a hegységek, a völgyek, patakok, források 
alkatát, eredetét, természetét tanulmányozni, a légköri viszonyokat és jelenségeket 
megfigyelni, a tenger vizének, árjainak mivoltát, változásait felderíteni, a tenger 
mélyének csodás állat- és növényvilágát, annak változatos életjelenségeit behatóan 
tanulmányozni, figyelemmel kisérni a kereskedelmi és hadi tengerészet fejlődését, 
a tengeri kereskedelem, a tengerparti ipar szükségleteit, életfeltételeit stb, mind oly 
nagyfontosságú s az ország kulturális és gazdasági fejlődésére oly kiváló jelentő-
ségű feladatok, melyek megérdemlik, hogy az ország tudományos és gyakorlati 
szakembereinek szine-java egyesüljön ezeknek a nagy feladatoknak a megvalósítására. 

Nemcsak gyakorlati, de tisztán tudományos szempontból is súlyt kell ugyanis helyez-
nünk arra, hogy az Adria s a mi tengermellékünk tudományos kutatását a magyar 
tudósok tegyék feladatukká s kellő mód és alkalom nyujtassék nekik, hogy ez irány-
ban minél többen a leghathatósabb vizsgálódásokat és kutatásokat végezhessék s 
tanulmányaik eredményét a tudományos világgal közölhessék. Nemcsak a magyar 
szellemi élet fejlődését mozdítjuk ezzel elő, de méltó elismerést és tekintélyt szer-
zünk általa a magyar tudományos törekvéseknek s emeljük a nemzeti kultura pres-
tige-ét a külföld előtt. 

A Magyar Adria Egyesület ezen sokoldalú és szétágazó tudományos és gyakorlati 
feladatokkal külön-külön szakosztályokba csoportosulva kiván foglalkozni. A szak-
osztályok képezik az Egyesület tudományos szerveit s ezek tagjai csak olyanok 
lehetnek, akik az illető szakmának elismert hivatott művelői. 

A történelmi szakosztály feladata a tengermellék magyar történelmi vonatkozású 
emlékeit felkutatni, azokat egyes tanulmányokban vagy monográfiákban feldolgozni 
és közzétenni. 

A néprajzi és művészeti szakosztály hivatva van felkutatni és összegyűjteni a régi 
magyar népipari, építészeti s egyéb művészeti emlékeket és motívumokat, valamint 
a néprajzi tárgyakat s mindezekre nézve beható tanulmányokat végezni. 

A földrajzi szakosztály kiterjeszkedik a tengermellék földrajzi, geologiai, légtüneti, 
balneologiai, stb. viszonyainak tanulmányozására. 

Az állattani szakosztály különösen a tenger állatvilágának tanulmányozásával fog-
lalkozik s e célra az egyesület Fiúméban egy megfelelő biologiai állomás létesítését 
vette programmjába, melyen állandóan több hazai szakférfiúnak nyújtatnék mód és 
alkalom tudományos vizsgálódások végzésére. Ezen szakosztály további feladata azon 
gyakorlati jelentőségű kutatások és tanulmányok teljesítése is, amelyek a tengeri 
halászat fejlesztése szempontjából kívánatosak. 

A növénytani szakosztály feladata a tenger és a tengerpart növényi életének a 
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tanulmányozása és pedig szintén nemcsak tudományos, de gyakorlati szempontok-
ból is. 

A tengerészeti szakosztály hivatása figyelemmel kisérni a hadi és kereskedelmi 
tengerészet fejlődését s kiválóbb eseményeit, a hajózási viszonyokat, a kikötők 
építését és fölszerelését, a hajóforgalom lebonyolítását, a tengerentúli összekötteté-
seket stb. s ezekről a magyar közönséget időnkint megfelelően tájékoztatni. 

A közgazdasági szakosztály feladata foglalkozni különösen a tengermellékét 
érdeklő ipari, forgalmi és kereskedelmi kérdésekkel, ezekre nézve a szükséghez 
mérten illetékes helyeken javaslatokat tenni s az e téren fölmerülő közérdekű 
eseményekről, tervekről, javaslatokról avagy eszmékről a magyar közönséget 
tájékoztatni. 

Külön szervét képezi az egyesületnek a Fiúméban székelő tengermelléki bizottság, 
melynek feladata az egyesületet céljai megvalósításában a helyszínén minden irány-
ban hathatósan támogatni. 

Az egyesület különös súlyt helyez arra, hogy tudományos munkálkodása körébe 
a helyszínén lakó tudósokat és szakférfiakat is bevonja, nyelv- és nemzetiségi 
különbség nélkül. Tanulmányai eredményeit népszerű és tudományos felolvasások-
ban ismerteti és pedig úgy Budapesten, mint az országban egyébütt, sőt magán a 
tengermelléken is. Népszerű folyóiratával és évkönyvével a legszélesebb körökben 
igyekszik érdeklődést kelteni a tenger és azzal kapcsolatos tudományos és gyakorlati 
kérdések iránt, tudományos kiadványaival pedig az egész világ előtt dokumentálni 
kívánja a magyar tudományosságnak az Adria és a tengerpart kutatása terén kifejtett 
alapos munkálkodását. S hogy a tengerről való ismereteket szemléleti úton is köz-
vetítse és terjessze: Budapesten tengerészeti múzeumot is szándékozik létesíteni, 
mely a tenger életvilágára s a tengeri hajózásra, halászatra stb. vonatkozó tárgya-
kon kívül tengermellékünk történelmi, föld- és néprajzi, művészeti és irodalmi 
emlékeit is magában foglalandja. 

Az Egyesület mindezeken felül a társadalmi tevékenységre is kiterjeszti működé-
sét ; segítségére kíván lenni az egész magyar közönségnek az Adria és különösen 
tengerpartunk minél gyakoribb meglátogatásában, megismerésében; társas kirán-
dulásokkal — melyeket a tenger és a tengermellék ismertetésével tanulságosabbá 
és élvezetesebbé igyekszik tenni — előmozdítja az érdeklődést a tenger élete, 
tengerpartunk történelmi múltja, festői tájai, kellemes üdülőhelyei iránt. 

Mindent egybefoglalva: a Magyar Adria Egyesület tudományos és gyakorlati 
irányú munkálkodásával, társadalmi tevékenységével közelebb kivánja hozni a ten-
gert az ország szívéhez, szorosabb kapcsot óhajt létesíteni tengerpartunk és az 
ország belseje között, úgy kulturális, mint gazdasági tekintetben s a közös érdekek 
felismerésének előmozdítása által egyszersmind fel kivánja éleszteni azokat a neme-
sebb érzelmeket, azokat a benső sympathiákat, amelyek valamikor régen a magyar-
ságot és tengermellékünk lakosságát a kölcsönös megértés és megbecsülés arany-
szálaival fűzték össze. 

Teljes tudatában vagyunk annak, hogy nagy és nehéz feladatokra egyesültünk. 
De erőt és kitartást ad e feladatok megvalósításának kiváló tudományos és nemzeti 
jelentősége s bízva-bízunk abban, hogy az arra hivatott tényezők s a művelt 
magyar közönség teljes odaadással támogatni fognak nemes és hazafias törek-
véseinkben. 



A TENGERI ÉLETTUDOMÁNYI KÍSÉRLETI ÁLLOMÁSOK 
JÖVŐJE. 

I r ta d r . A P Á T H Y I S T V Á N . 

emberi tápláléknak kimeríthetetlen forrása a tenger. Es mégis azt 
látjuk, hogy a tengertől nyújtott táplálékból mind kevesebben tudnak 
megélni. A tengeri halászat jövedelmezősége általában csökken ; foly-
ton fogynak a tengeri halak és más ehető tengeri állatok, holott 
az utóbbi évtizedekben európaszerte s az Északamerikai Egyesült-
Államokban is szépen neki lendült az édesvízi haltenyésztés. Első 

tekintetre azt hihetnők, hogy az édesvizek, s különösen a mesterségesen létrehozott 
halastavak hozadéka az emberiség egészének szempontjából kárpótlást ad a tengeri 
halászat hanyatlásáért, legföljebb némi térbeli eltolódása következik be a kenyér-
keresetre szolgáló alkalmak egy részének. A dolog nem így van, még pedig három 
okból nincs így. 

Az első ok az, hogy az édesvízi halgazdaságok soha sem fognak olyan olcsó 
árút a piacra hozhatni, mint a tengeri halászat, s ezért a néptáplálék gyarapításá-

nak dolgában mindig az utóbbi mögött fog-
nak maradni. Hiszen a halastavak a föld-
művelés vagy az állattenyésztés elől von-
nak el olyan területeket, amelyeket külön-
ben is hasznosítani lehetett volna, tehát a 
halastavak helyének földjáradéka okvetlenül 
drágítani fogja a bennük termelt halakat. 
A halastavak szántók, kaszálók vagy rétek 
helyén létesülnek; a kietlen kopár terüle-
tek halastavaknak nem alkalmasak; a ten-
ger ellenben senkinek a földtulajdonát nem 
foglalja el. 

S ezzel mindjárt a második okra is reá 
mutattunk: a szárazföldnek — az ember 
szempontjából — az a hivatása, hogy nö-
vényi táplálékot teremjen számunkra és 
házi állataink számára, a tengeré pedig az, 
hogy a benne foglalt szerves állományokat 
az élet örök műhelye állati táplálékká ala-
kítsa át számunkra. A tenger növényi táp-
lálékot nem ád az emberiségnek. A tenger-
ben foglalt s részint a vizében lebegő nö-
vényi szervezetek, az úgynevezett plankton 
túlnyomó hányada, részint a fenekén termő 

/. kép. Az ülő alak DOHRN ANTAL, a napolii zoologiai 
állomás megalapítója és tulajdonosa (szül. 1840. dec. 29., 
f 1909. szept. 26.) Mellette áll KOCH G. darmstadti tanár. 
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növényzet olyan tömegét szolgáltatnak a szerves állománynak, mely a száraz-
földtől létrehozottat messze túlhaladja. Csakhogy a szerves állománynak ebből az 
óriási tömegéből a növényi élet semmi táplálékot nem formál az ember számára; 
a tenger szerves állományát az embernek is kívánatos táplálékká csak állati élet 
alakíthatja á t : szóval az ember számára a tenger csak állati táplálékot termel. 
A szárazföld, bár termel állatit is, a természet rendje szerint főleg növényi táplálé-
kot kínál az embernek. Az emberiségnek mindkettőre egyaránt szüksége van. Az 
emberi fejlődés előbb-utóbb oda fog jutni, hogy a táplálékkal, amit számára nyújthat 
a földgolyó, természetesebb, észszerűbb módon gazdálkodjék, mint ma : a száraz-
földet tartsa meg kizárólag növényi táplálékának termelésére s a szükséges állati 
táplálékot a tengerben keresse. Csakis így fogja a földgolyónak embereltartó képes-
ségét teljesen kihasználni. Hogy pedig teljesen kihasználja, arra reá fogja kénysze-
ríteni a saját szaporodása, a mindinkább növekedő aránytalanság a fókák s az 
eszkimók száma között. A jövendő fejlődés követelményei tehát ellene szólnak 
annak, hogy állati táplálék előállítására fordítsuk a földgolyónak olyan részeit, 
amelyek növényi táplálék termelésére alkalmasak. S ezt a tilalmat mindinkább 
föltétlenné teendi annak a belátása, hogy az emberi nem elsatnyulására fog vezetni 
az állati eredetű tápláléknak az a túlsága, mely ma különösen a jobbmóduak életét 
megrövidíti, izületeiket idő előtt köszvénytől megmerevíti, idegeiket kimeríti, buká-
sukat az alsóbb néposztályok föltörekvő és inkább növényi eledelen fölnőtt tagjaival 
szemben előkészíti. 

A harmadik ok, amiért az édesvízi halászat föllendülése nem adhat kárpótlást a 
tengeri halászat hanyatlásáért, egyszerűen az, hogy az édesvizekben előállítható 
táplálék már csak sokkalta csekélyebb mennyisége miatt sem versenyezhet azzal, 
a mit számunkra — ma még csak értelmetlenül használva, de korántsem kiaknázva — 
tartogat a tenger. 

Legelsőrendű érdeke tehát az emberiségnek az, hogy táplálkozásának a tengerben 
fakadó számtalan forrását hozzáférhetővé tegyük s azokat, amelyekből ma merítünk, 
célszerűtelen eljárásainkkal el ne apasszuk. Ennek az érdeknek szolgálatába eddig 
még aránytalanul kevés emberi munkát állítottunk; ennek az érdeknek szolgálatára 
alkalmas tudományos eszkö-
zeinket alig-aligértékesítettük. 
Már évtizedek óta ápolja az 
emberiség azt a tudományt 
mely a szárazföld termőké-
pességének fokozására hiva-
tott. A természetnek önként 
megterítődött asztaláról már 
jóformán mindent leettünk, 
s ahol a természet még ma 
is asztalt terít az embernek, 
már ott is többen ülnek a la-
komához, mint amennyinek 
helye volna. A munkanélküli 
életnek sokszor megénekelt 
aranykoragyermekségben tar-
totta az egész emberiséget 
és tartja az embert ma is, 2. kép. MAYER PÁL, a napo/H állomás kiadványainak szerkesztője. 
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ahol még lehetséges. A föld termelőképességének fokozásáért, a kenyérért folytatott 
küzdelem váltotta ki a fejlődésnek magasabb rendű alakulatait. S ha majd egyszer 
igazán hozzáfogtunk a tengernek termőbbé tételéhez, az majd újabb, nagy lépések-
kel lendíti előre az emberi fejlődést. 

Attól ne féljünk, hogy 
a tengernek táplálékadó 
képessége valaha elapad. 
A tengerben, ismétlem, 
végtelen nagy tömege van 
a szerves állományoknak 
és végtelen nagy az élet-
munka, mely végbe megy. 
Csak a módját kell meg-
találnunk, csak azt az élet-
munkát kell úgy irányí-
tanunk, hogy ama szerves 
állományokat nekünk al-
kalmas tápanyaggá ala-
kítsa az eddiginél sokkal 
sokkalta nagyobb mérték-
. 3. kép. E1SIG HUGÓ, a napolii állomás dolgozó helyeinek volt igazgatója. 
n e n a t . e tehertijl megszabadulván, csakis tudományos búvárlatainak él az állomás 

Ez pedig első sorban kötelékében. 

tudományos föladat, olyan tudománynak föladata, mely ugyancsak magán viseli az 
igazi tudománynak Ostwald-tói megkívánt bélyegét, ^ azt, hogy az ember gyakorlati 
szükségleteinek rendszerébe valamikép beleilleszkedjék. 

A tenger táplálékadó ké-
pességét fokozó tudomány 
megalapításában eddig két 
nagy lépést tettünk. Az első 
lépés 1872-ben az első tudo-
mányos intézetnek alapítása, 
mely kizárólag a tenger éle-
tének minden irányú meg-
ismerését tűzte ki céljául. Ez 
a tudományos intézet a 
Dohm Antal (1. kép) alko-
tása, a napolii zoológiai állo-
más volt. A második lépés a 
tenger vizében lebegő szerves 
állomány tudományos kipu-
hatolásának megkezdése. Ezt 
a lépést Hensen Viktor, az 
élettan tanára a kiéli egyete-
men tette meg akkor, midőn 
1889-ben az első plankton-
kutató expedíciót szervezte. 

Mindkét lépést, ha csak futólag is, ismertetni sok volna egy cikk keretei számára. 
Ezúttal csupán az elsővel kívánok foglalkozni. Foglalkozom véle annál is inkább, 

4. kép. LO BIANCO SALVATORE, az állomásconservatora. Szül. 1860. 
jun. 10., megh. 1910. ápr. 9. 
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mivel ideje volna, hogy hasonló intézmény alapításával az összes művelt nemzetek 
után végre a Magyar Birodalom is hozzájáruljon az emberi fejlődés szolgálatához 
az imént jelzett irányban és mivel éppen a Magyar Adria-Egyesületnek kiváló föl-
adata is egy tengeri élettudományi kísérleti állomás megalkotását szorgalmazni, egy 
ilyen állomást erkölcsileg és anyagilag támogatni. Munkánkra a Quarneróban külö-
nösen kedvező tér is kínálkozik, mert az élet ott a formák változatosságára és töme-
gére nézve olyan gazdag, mint az Európa partjait mosó tengereknek talán egyik 
részében sem. így aránylag szerény eszközökkel is nagy eredményekre juthatnánk. 
Persze olyan szerény eszközökkel, mint aminőkkel a napolii példát erőtlenül utánozó 
nem egy állomás alapult és dolgozik ma is, sok haszonra mi sem számíthat-
nánk. Azért, hogy mi is oly kevésre menjünk, kezdeni sem volna érdemes. Az esz-

5. kép. A napolii zoologiai állomás a nyolcvanas évek közepéig, Napoli nyugati részének képével a tenger felöl. 

közök elégtelenségét ne utánozzuk, hanem okuljunk azon a tapasztalaton, hogy 
csakis a mai kor színvonalán álló fölszereléssel, tudományos segéderőkkel és munka-
megosztással leszünk képesek egyébre is, mint a fölösleges mások után való kul-
logásra. 

A napolii zoológiai állomás ma már messze kinőtt a keretekből, amelyekben 
Dohm Antal megalapította, jóllehet ama kereteket akkor, 1872-ben, az egész világ-
fölöslegesen bőveknek, tartalommal szinte ki sem tölthetőknek tartotta, kivéve magát 
Dohm-1, akinek lángelméje és prófétai bizakodása már előre megrajzolta az intéz-
mény mai arányait. Megalapítása nagy lépés volt az élettudományok fejlődéstörté-
netében ; máig való fejlődése pedig nem követője az élettudományok haladásának, 
hanem legfőbb rúgója magának e haladásnak. És a haladás iránya reá mutat arra 
a jövendőre, midőn a hasonló kísérleti állomások lesznek az emberiségnek jjlegfőbb 
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tanácsadói abban, hogyan lehessen a tenger táplálékadó képességeit fokozni s a 
mainál sokkalta inkább hasznosítani. 

Nem volnánk igazságosak, ha a Dohrn érdemei mellett nem mutatnánk reá az ő 
legrégebbi és legfőbb munkatársainak érdemeire is. Azok közül hármat említünk föl. 
Mayer Pált (2. kép), aki az állomás tudományos kiadványait emelte mai színvona-
lukra és a microscopiumos vizsgálatok módszereinek terén alapított iskolát Napoli-
ban ; Eisig Hugót (3. kép), aki az állomáson dolgozó búvárok százainak óhajtásai 
között teremtett több mint három 
évtizeden át összehangozást, mint 
a dolgozó helyek igazgatója; Lo 
tíianco Salvatorét (4. kép), a por-
tásfiúból, majd halászgyerekből lett 
világhírű tudóst, a tengeri állat-
alakok formáinak megtartásában 
és készítményekül állandósításában 
utolérhetetlen művészt. Munkájuk 
eredményének büszke szemléleté-
ből Dolim Antalt még a mult 
(1909.) évi szeptember hó 26-án, 
Lo Biancó-t pedig az idén, férfi-
kora delén, április 9-én ragadta el 
a halál. Most különösen Mayerre 
és Eisigre hárul a föladat, hogy 
atyja örökében, mint az állomás 
igazgatóját, Dohrn Reinhald-ot 
tapasztalataikkal támogassák. 

Az állomás első és főépülete már 
a nyolcvanas évek közepén nem 
tudott többé helyet adni a világ 
minden művelt nemzetétől oda kül-
dött tudósoknak, akik a legkülön-
bözőbb irányokból, az élettudomá-
nyok mélyébe bepillantani nem tu-
dóra nézve szinte érthetetlenül, 
mind arra törekednek, hogy a ten-
ger az eddiginél jobban szolgálja 
az emberi fejlődést. Szűk lett az 
első épület, bár 33 m. hosszú, 24 
m. széles és 16 m. magas (5. kép) 
és mintegy 30 dolgozóhelyet adhatott, nemcsak a benne munkát keresőknek, hanem 
a reá váró föladatok számára is. 1888-ban lett használatra késszé a második, az 
elsőnél kisebb épület. Az első magában foglalja a nagyközönségnek is hozzáférhető 
gyönyörű aquariumot (6., 7. kép), a könyvtárt; ott volt két év előttig a 12 dolgozó 
helyű nagy laboratórium. Ma már ebbe is a világ első szakkönyvtárává növekedett 
könyvtár költözött. A második épület (8. kép) földszintjét ma a halászoktól beszállí-
tott állatok szétosztására, rögzítésére s eltevésére, valamint a halászati fölszerelések 
nek szolgáló helyiségek foglalják el. Az első és második emeleten az idősebb búvá-
rok, az állomás régebbi és gyakoribb látogatói dolgoznak. Az én évek óta megszo-

6. kép. A napolii aquarium 1. számú medencéje, mely főleg 
tüskésbőrü állatokat (Echinodermákat) tartalmaz. (A medence 

első fele). 
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kott dolgozószobám a második emeleten, a legszebb kilátást nyújtó délnyugati sar-
kon van (a 8. képen az előtérben álló épületben elől és jobbról). 

De még húsz év sem telt el a második épület használatba vétele óta és elkerül-
hetetlenné vált a további kiépítés, különösen azért, hogy az összehasonlító élettan-
nal s az életvegyülettannal (a biochemiával) foglalkozók mind nagyobb számának 
helyet és kellő eszközöket adhasson az állomás. A harmadik épület, mely most 3 
éve készült el, az elsőtől keletre emelkedik, ahhoz hasonló nagyságú és egy köz-

bülső tag köti össze ve'e úgy, 

/ ^ Í É H H I H M H H i ^ ^ ' " J ü k * / l)i >gy az állomás képe külsőleg 
egy igen hosszú (80 méternél hosz-
szabb) épületet mutat, amely mellé 
nyugatról egy kisebb épület he-
lyezkedik, az első emelet szintjén 
függő folyosók által kötve össze 
a nagy épülettel (9. kép). És hús-
vét táján még e hatalmas épület-
csoport is egészen megtelik : benne 
nyolcvannál is többen dolgoznak. 

Hogy mit dolgoznak és hogyan 
dolgoznak, milyen az állomás tu-
dományos élete, miképen alakult 
az a világ legelső nemzetközi sza-
bad egyetemévé ? — minderről most 
már ezúttal nem szólhatok. Pedig 
érdekes volna legalább egy halá-
szó kiránduláson eljönnie az olva-
sónak a Johannes Miillerrel, az 
állomás kis gőzösével (10. kép), 
amelynél hogy több világhírű tu-
dóst hordozott volna, a világnak 
egy vízi járóműve sem dicseked-
hetik És különösen érdekes volna 
a Baja-i-öbölnek valamely pontján 
búváröltözetben (11. kép) leszállni 
a tengerfenékre, meglátogatni Lu-
cullusnak egy elstilyedt villáját, 
ahol a hajdan bíborvánkossal be-
vont kőpadon tarka muraena nyúj-
tózkodik, talán valamely ivadéka 

azoknak, amelyek, jóllakván a nékik dobott rabszolga húsából, a Lucrinus-tó zsilip-
jén át kiszabadultak a tengerbe. Szép volna szemügyre venni a falakra települt tarka 
virágállatokat, a tengeri rózsákat és kökörcsineket, amelyeknek száz szirma, meg-
annyi mozgó, eleven kar, kelyhe pedig éhes gyomor, készen magába temetni min-
dent, amit a szirmok megragadhatnak Elnéznők az apró rákok bohó játékait a 
sziklarögök között. Elnéznők az életnek száz meg száz nyilvánulatát, azét az életét, 
amely egykor igazán pótolni fogja, amit táplálékul a szárazföld nem adhat majd 
meg többé az embernek. 

E helyett befejezésül vessünk egy pillantást a napolii zoologiai állomás meg-

7. kép. A napolii aquarium 1. számú..medencéje,'jnelyjöleg 
tüskésbőrű állatokat (Echinodermákat) tartalmaz. (A medence 

második fele). 
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alapítójának, Dohm Antalnak élete folyására. Olyan élet az, melyből különösen 
nálunk meríthetnének sokan tanulságot; nálunk, ahol a tudomány úgyszólván mel-
lékterméke egy-egy kenyérkereső foglalkozásnak és csak nagyon ritkán egyedüli 
célja és tartalma egy olyan életnek, mely a tudománytól nem kíván megélhetést. 

Dohm 1840 dec. 

8. kép. A napolii zoologiai állomás két épülete mintegy öt év előttig. 

29-én szül. Stettin-
ben. Atyja Kari Au-
gust Dohrn volt, egy 
nagy iparvállalat tu-
lajdonosa, különben 

a jogtudományok 
doktora és kedvte-
lésből az entomolo-
giának, a bogarak-
kal foglalkozó tudo-
mányágnak kiváló 
művelője. Mint ilyen, 
híres nagy gyűjte-
ményt hordott össze, 
amelyet most egy 
másik fia, Dohm 
Antalnak egyik még 

élő testvére fejleszt tovább. Mint gyűjtőnek széleskörű öszszeköttetése volt korának 
legkiválóbb bogárismerőivel, amiben nagy nyelvismerete igen elősegítette. Különben 
is sokoldalú műveltsége volt. A szeretetet a költészet és a zene iránt az atyjától 
örökölte. De a tudománnyal is igen korán, még jóformán gyermekkorában kezdett 

foglalkozni, persze 
atyja nyomdokain, 
eleinte csak a boga-
rakkal, főleg azok 
gyűjtésével és rend-
szertanával. 

Mikor• azonban 
már a hatvanas évek 
elején a Darwin 
főművével a fajok 
eredetéről megismer-
kedett, a bogárgyüj-
tésnek mindinkább 
hátat fordított és 
eleinte ugyan még 
az ízeltlábúakkal,'de 
mindinkább azoknak 

összehasonlító alkattanával és fejlődésével kezdett foglalkozni, mert tudósi és emberi 
lelkének irányító gondolatává a létért való küzdelem nyomán bekövetkező termé-
szetes kiválogatódás és a fejlődés természeti törvénye lett. E mellett erkölcsi világ-
nézetét a Göthe példája, gyakorlati cselekvéseinek irányító elvét a Bismarck életének 
útmutatása szerint formálta. Darwin, Göthe és Bismarck : ezeknek a befolyása tükrö-

9. kép. A napolii állomás mai\képe a tenger felőli oldalról. 



11 

10. kép. A Johannes Mülter, a^napolii állomás kis gőzöse. 

ződik Dohrnnak minden irásán, minden cselekedetén. Természetes, hogy az élettudo-
mányoknak a német egyetemeken akkor dívott száraz, iskolás és egyoldalú műve-
lése nem elégítette ki. Miután 1865-ben Berlinben doktorátust tett, 1868-ban Jenában 
egyetemi magántanárrá lett. De már ugyanezen év augusztusában úgyszólván elme-
nekült Jenából a ten-
gerhez, először Skó-
cziába, majd Ply-
mouthba Angliában 
és 1868 októberében 
már Messinában ta-
láljuk, ahová a mes-
sinai tengerszoros-
nak rendkívül gaz-
dag állatvilága, de 
meg Olaszország is 
vonzotta. Ott Dohm 
élete két irányban 
jutott fordulópont-
hoz. Ott ismerkedett 
meg Baranovszky 
Máriával, egy len-
gyel anyától szár-
mazott előkelő orosz 
hölgygyei, aki ne-
jévé lett. És ott érlelődött meg, ott fejlődött ki lelkében, amint ő maga mondja, 
szinte embriális kezdetekből az a gondolat, hogy tengeri éllettudományi állomást 
alapít. 

A porosz-lrancia 
háború mint ulánus-
tisztet a harctérre 
szólította ; de a had-
járat végeztével sie-
tett vissza a tenger-
hez és elhatározása 

Napol iban öltött, 
óriási akadályok le-
győzése után, testet. 
A napolii állomás 
kártyájára föltette 
egész életét, abba 
fektette saját magán-
vagyonát úgy, hogy 
az nemcsak a szellemiekben, de az anyagiakban is néki köszöni létét. 1873-ban 
nyilt meg s azóta a Dohm élete az állomás történetével oly szorosan összeszövődik, 
hogy a kettőt egymástól elválasztva ismertetni sem lehetne. 

Egy élet, amely azonos az élettudományok történetének egy kiválóan fontos 
fejezetével: olyan példa, amelyet bámulnunk és irigyelnünk kell! 

11. kép. Búváröltözeiben a tengerfenékre szállni kész tudós. 



TENGERI HALÁSZAT ÉS TERÜLETI VIZEK. 
Irta DÁRDAY DKZSŐ. 

mióta a tengeri halászat az észak-európai és amerikai államokban 
megszűnt halászcsaládok által házilag űzött mesterség lenni és c 
helyett a nagytőke által gépek felhasználásával és képzett szakmun-
kások alkalmazásával űzött nagyiparnak színvonalára emelkedett, 
azóta a tengeri halászat oly fejlődésnek indult, mely ezelőtt csak 30 
évvel is még minden képzeletet meghaladott volna. 

Bámulatos az a fejlődés, melynek pld. a németországi tengeri halászat indult, 
amióta annak fellendítését a magánkezdeményezéstől maga az állam vette át és ma 
már évi két millió márka subvencióval megteremtette a Gestemünde mint halászati 
központtal bíró német tengeri halászati nagyipart. 

Meglepőek azok az adatok, melyeket az angol kormány derített fel, midőn a ten-
geri halászat gazdasági fontosságának teljes tudatára ébredve, 1907-ben egy parla-
menti bizottságot küldött ki az angol halászati viszonyok tanulmányozására. A vizs-
gálat kiderítette, hogy az angol halászat forgalma évenként 1,055.928 tonna súlyú 
274,320.000 korona értékű halzsákmáriy. 

Kitűnt továbbá, hogy a gyakorlati gondolkodású angol, aki mindent busines-
like tud felfogni, a halászat terén is az autonomiák szellemében — apró helyi bizott-
ságokkal, magánbőkezűség alapján keletkezett berendezésekkel és tudományos segéd-
intézetekkel — oly jól szervezte a helyi viszonyokkal számoló halászati igazgatást, 
hogy az állam sz imára legfeljebb a halászati rendőrségnek és a halászati statisz-
tikának állami szervezése marad feladatúi. 

Hollandia és Svédország szépen rendezett halászati közigazgatással bírnak, Bel-
gium pedig azon az úton van, hogy elsőrendű halászállammá legyen. A f. é. 
augusztusban Brüsselben tartott nemzetközi halászati konferencia alkalmával hall-
ható volt Albert királynak az a nyilatkozata, hogy uralkodásának legelső főfeladatát 
Belgium halászatának nagyszabású fellendítésében látja. 

Ellentétben az Észak-Európában mutatkozó ezen örvendetes eredményekkel, a 
latin államokban, északi Franciaország kivételével, továbbá a Keleten is a halászatot 
a parti lakosság ma is úgy űzi, mint ősapáik idejében ; egy nagyszámú kisigényű 
halászproletariatus pazarolja erőit egy veszélyes és gazdáságilag hálátlan életmódra. 

Legszomorúbbak azonban a viszonyok a magyar-horvát tengerparton, a hol — a 
tinhalászatot kivéve — csak rablóhalászatról lehet beszélni; igazi halászok és halász-
bárkák nincsenek és áldatlan politikai viszonyok még a halászatnak állami segítség-
gel való felsegélyezését és rendezését is lehetetlenné teszik. 

Ha azonban az életrevalóság hiánya és politikai rövidlátóság hazai halászatunk 
fejlődését ideig-óráig fel is tartóztathatja, a többi államok érdekkörei ezáltal abban 
meg nem akadályozhatok, hogy az önként kínálkozó alkalmat elszalasszák és az 
Adria tengeri halászatát osztrák, olasz, német, sőt angol halásztársulatok maguk-
nak le nem foglalják és nagy eszközeikkel minden később keletkező önálló hazai 
vállalat felvirágzását lehetetlenné tegyék. 
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Ennek meggátlásához az első feltételt azonban mindenekelőtt a monarchia két 
államát övező területi vizeknek minél szélesebbre való kiterjesztése képezné. 

A területi vizek kiterjedésének kérdése ugyanis eredettől fogva a legszorosabb 
összefüggésben állott a tengeri halászat kérdésével. A Nagy-Brittannia és az Észak-
amerikai Egyesült-Államok között a New-Found-Land-i vizekért folytatott diplomáciái 
harcok halászati érdekek végett folytak ; a Franciaország, Nagy-Brittannia, Hollandia és 
Svédország között 1884-ben létesült hágai nemzetközi egyezmény, mely a területi 
vizeket a partoktól számított 3—3 tengeri mértföldben állapítja meg, halászati érde-
kek szabályozása végett létesült. 

Ma már ez a 3 mértföld-rendszer, mely a régi ágyúk horderejének alapúivételé-
vel állíttatott fel, nemcsak elméletileg, hanem gazdaságilag és pedig elsősorban a 
tengeri halászatra való tekintettel, tarthatatlannak mondható. 

Elméletileg ma a tengerre nézve ugyanis a »mare liberum« elve áll fenn, mely 
szerint a nyilt tenger szabad és arra az összes civilizált államoknak egyenlő joguk 
volna. Ennek az elvnek gyakorlati alkalmazása annyit jelent, hogy a nyilt tengeren 
való közlekedés mindenkinek szabadságában áll és hogy a nyilt tenger termékei-
nek kiaknázása, vagyis a tengeri halászat összes válfajainak gyakorlása mindenki-
nek egyaránt meg van engedve. Ellenben a nemzetközi jogba ütköző cselekményt 
(fait illicité) képez minden oly cselekmény, mely arra irányul, hogy a nyilt tengeren 
bárki részéről valamely kizárólagos fenhatóság gyakoroltassék, vagy hogy az álla-
moknak a nyilt tengeren való szabad közlekedési joga valamely módon akadályoz-
tassák vagy zavartassák. 

Ehhez képest a nyilt tengeren csakis nemzetközi megegyezés alapján szerez-
hető valamely állam részéről oly jog, mely bizonyos zónákon a közös kereskedelmi 
és hajózási érdekek megóvása végett egyes államok által — mintegy megbízás-
képen — gyakoroltatik. Ilyen a hadihajóknak az a joga, hogy a rabszolgakeres-
kedés és kalózkodás gyanújában álló idegen hajókat nyilt tengeren megállíthatják 
és átkutathatják; továbbá ilyen természetűek a tenger alatti távírókábelek és a ten-
geri halászat feletti felügyeletnek jogai, melyek bizonyos nyilt tengeri területeken 
bizonyos államok által gyakoroltatnak. 

Mindenesetre a nemzetközi jogba ütköző cselekmények közé (faits illicités) tar-
toznék azonban, ha valamely állam a partjai mellett elterülő vizeket egyoldalúkig 
és önhatalmúlag pld. 10 mértföld kiterjedésben területi vizekké nyilvánítaná Van-
nak ugyan nemzetközi írók, akik kiilömbséget kívánnak tenni egyfelől a szárazföld 
feletti és másfelől a területi vizek feletti souverenitás között, ha azonban azokat a 
jogokat vizsgáljuk, melyeket ezek az írók a területi vizek felett gyakorólhatóknak 
nyilvánítanak, u. m. : a révrendészet gyakorlása egészségügyi és közbiztonsági 
szempontból; a révkalauzolási, jelzési és tisztelgési kérdések szabályozása; a vám-
felügyelet, a bíráskodás gyakorlása; a tengeren talált dolgokra vonatkozó eljárás 
megállapítása és végül a parti hajózásnak és a tengeri halászatnak kizárólagossága: 
akkor lehetetlen fel nem ismernünk, hogy mindezek a jogok egyenesen a territeriali-
tás elvéből folynak. 

A nyilt tengernek bizonyos kiterjedésben területi vizekké való nyilvánítása helyes 
felfogás szerint tehát nem egyéb annak önhatalmú kijelentésénél, hogy a tengernek 
kérdéses része az illető államterületnek kiegészítő részét képezi, mely annak 
fenhatósága alatt áll és melyen az illető parti állam saját territoriális jogait más 
államoktól függetlenül, kizárólagosan és saját nemzeti közjoga szerint kivánja gya-
korolni. E szerint minden ily terület a nemzetközi jog szempontjából épen úgy a 
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magán-dominium jellegét ölti fel, mint akár az illető államnak édesvízi vagy száraz-
földi területei. így pld. Monarchiánk mindkét államában az Osztrák Polgári Tör-
vénykönyv 286. és 287. §§-ban foglalt meghatározások értelmében minden területi 
viz feltétlenül ép oly állami közvagyont képez, mint akár a tengerpartok. 

A tenger egy részének egyoldalúlag területi vizzé való nyilvánítása tehát egyértelmű 
az állam souverenitásának, illetve nemzetközi dominiumainak foglalás utján a ten-
gerre való kiterjesztésével. 

Az az elmélet, mely a területi vizekre nézve a souverenitásnak egy különös nemét 
állítja fel, ezek szerint nem igen tekinthető egyébnek, mint egy ideig-óráig tartó 
puszta expediensnek azon célzatnak leplezésére, hogy a »territorialitás« elve a »mare 
liberum < elvével szemben a gyakorlatban valahogyan mégis csak érvényesülhessen. 

A tengeri halászat van hivatva ezen tudományos alakoskodásnak véget vetni és 
annak az uj nemzetközi jogi szabálynak a felállítására vezetni, hogy a »mare liberum« 
elvének nemzetközi egyezményekkel derogálni lehet, és hogy bármely államra nézve 
a területi vizek kiterjesztésének kérdése a mindenkori nagyhatalmak concertjétől függ, 

Az ágyúlövés elméletének előtérbe tolásával úgyis már megtörtént ez, és pedig 
nemcsak egy ízben. Tellegen p. 4 6 ; Ortolan Regi. intern. I. p. 166; Haute feuille 
I. p. 239; Wildmann I. p. 70. b. stb. egész sorozatát közlik azoknak a nemzetközi 
szerződéseknek, melyekben nemzetközi entente-ok útján bizonyos államok a területi 
vizek elnevezése alatt fenhatósági jogokat nyertek parti vizeik felett. 

Hiszen végeredményben ugyancsak a »mare liberum* elvének átlyuggatását képezi 
a »lobogó-jog« megállapításának módja is, mely szerint csekély számú nagyhatalmak 
megegyezésétől van függővé téve az is, hogy valamely állam gyakorlatilag élhet-e 
vagy sem abban az elvben valamennyit megillető azzal a joggal, hogy a tengereket 
szabadon bejárhassák. így pl. ha valamely hajó magyar lobogó alatt merészkednék 
nyilt tengerre, bármely nemzet hadihajója jogosítva volna azt mint kalózhajót azonnal 
elfogni és a legközelebbi kikötőbe bevontatni. 

Ily feltűnő kivételekkel a »mare liberum« elvéhez túlságosan ragaszkodni nem lát-
szik elkerülhetetlennek, hanem elérkezettnek kell látnunk az idejét annak, hogy a 
»mare liberum* elvével szemben is a területi vizek kiterjesztésének kérdése mielőbb 
nemzetközi szabályozás tárgyává tétessék. 

Kétségtelen ugyanis, hogy a tengeri halászat ma az államoknak aránytalanul fon-
tosabb gazdasági tényezőjévé lett az u. n. motorhalászat és gőzhalászat kifejlődése 
által, mint akár csak egy félszázaddal ezelőtt. Már pedig minél inkább válik a tenger 
a halászati módozatok tökéletesedése révén kiaknázhatóvá, annál kívánatosabbá válik 
a parti államokra nézve az, hogy a parti tenger minél nagyobb mértékben hajtassák 
az illető állam kizárólagos fenhatósaga alá. 

A saját szempontunkból ily rendszabály létesítésének különösen azért kell kiváló 
fontosságot tulajdonítanunk, mert az Isztria legdélibb csúcsát képező Capo Promon-
torio és az olasz parton szemben fekvő Punta Goro között elterülő u. n. velencei 
öbölben a homokos tengerfenék 9 méter mélységtől lejtősen sülyed 20 méternyi 
maximumig és ez által a fenékhálóval való gőzhalászás szempontjából oly kiváló 
halászterületnek tekintendő, mely kellő kiaknázás esetén jövedelmezőség tekintetében 
vetekedik, sőt felülmúlja az északi tengernek legkitűnőbb halfogó-helyeit. Joggal fel-
tehető tehát, hogy modern hazai és olasz halászat hiányában ezt a kincsesbányát 
csakhamar német, sőt angol halászok foglalnák el, ha a tengeri halászat érdekében 
a területi vizek kérdését a fenti értelemben nemzetközileg sürgősen nem rendezik. 



A FIUMEI HALÁSZATI BIOLÓGIAI ÁLLOMÁS. 
Irta : LEIDENFROST GYULA. 

yaranta, amikor a belföldről megindul a nagy népvándorlás a tenger 
felé, nem mulasztja el senki sem megnézni a fiumei akváriumot. 

f \ \ Az akvárium, amely egyúttal maga a biológiai állomás is, a tengeré-
I \ szeti hatóság épületének a földszintjén van elhelyezve. Az ember, aki 

\ j még nem látta, a rakparton álló nagy, kétemeletes hatósági palotában, 
valami hatalmas, impozáns látványosságot vár, s meg kell elégednie 

egyetlen egy teremben elhelyezett három sor akvárium-medencével. Ezt a termet.is 
azonban csak jóakarattal lehet ezzel a névvel nevezni. Egy nagyobbfajta szoba, 
amelynek ablakai nem a ten-
gerre, hanem az utcára néznek. 
Ehhez csatlakozik a »laborató-
rium«, az akvárium-teremnek 
éppen a negyede, amelyben a 
könyvtár, két dolgozó-asztal és 
a gyűjtemény van elhelyezve. 
Ez egyszersmind a vezetőnek, 
Gauss (irói neve Garády) Viktor 
teng. akad. tanárnak is a szobája. 
Az akvárium előtt folyosó van, 
amelyet két deszkafal oszt há-
rom részre. Az első rész olyan 
előszoba-féle. Egy kis gyűjte-
mény-szekrény s a hosszabb 
keritőhálók vannak benne. A 
falat tengeri állatok szárított és 
kitömött példányai díszítik. A 
deszkafalat, amely a segédsze-
mélyzet műhelyét takarja el, az 
adriai moszatok lepréselt példá-
nyai borítják üveg alatt. A mű-
helyben az akvárium ezermes-
tere, Maletich dolgozik. A veze-
tékek, a gép és a légszivattyú 
állandóan elég munkát adnak. 
Ugyanebben a részben néhány 

polcon vannak elhelyezve a kon- /. kép. A biológiai állomás folyosója. Háttérben a motor és a szivattyú, 
zervált és feldolgozásra váró az édesvízi pisztrángtartó medencék. Elül dolgozó asztal s néhány 

' gyűjtőeszköz. A falon fönt egy nagyobb háló, alatta szárítva kikészített 
továbbá az akváriumban elpusz- tengeri állatok. 
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tult állatok nagy üvegekben s itt végzi az állomás ügyeskezű preparátora, Kuzsinszky 
is a töméseket és a nagyobb lommal járó preparálásokat. Mindezeken kivül még 
három édesvizi medence is van itt elhelyezve, amelyek közvetlenül a vízvezetékből 

kapják a vizet. Ezekben a me-
dencékben pisztrángokat tarta-
nak. Vannak itt három-négy 
éves példányok, amelyek az 
állomáson keltek ki és növe-
kedtek fel. Pár évvel ezelőtt 
ugyanis a földmívelésügyi mi-
niszter megbízásából az állo-
más pisztrángokat is tenyész-
tett. A pisztrángtenyésztésre 
szolgáló berendezés ugyanitt 
van felállítva. E felnevelt pisz-
trángivadékot azután, mikor bi-
zonyos nagyságot elértek, a Re-
csinába vagy más néven a 
Fiumarába eresztették be. A 
Fiumarát ilyen módon sike-
rült pisztrángokkal benépesíteni, 

amelyek a Deltába, sőt olykor a tengerbe is lejárnak s horogra kerülnek. Mindezek 
a berendezések, nem is említve a halászat és a mechanikus eszközeit, akkora helyi-

ségben vannak összezsúfolva, 

2. kép. Az akvarium. Hátul a laboratórium ajtaja, tőle jobbra a falon 
egy teknősbéka a Veres-tengerből, amely néhány napig élt az 

akváriumban. 

amelyben egyszerre három em-
ber nem fér el egymás mellett. 
A második deszkafal mögött a 
szivattyú van elhelyezve, ame-
lyet villamos motor működtet. 

A közönség csak az akvá-
riumot látogathatja, belépődíj 
nélkül. A medencék három sor-
ban vannak elhelyezve. A leg-
nagyobbak a felső sorban van-
nak s ezek szilárdan vannak 
megépítve, a legkisebbek a leg-
alsó sorban, az ablakok köze-
lében s ezek ötösével szétszed-
hetők. A felső sorban hat nagy 
medence van, egyenkint 475 
liter űrtartalommal. Az egyes 
medencék hossza egy méter és 
húsz centiméter, mélysége és 
szélessége 60 — 06 cm. A hat 
medencében összesen 2.850 liter 
viz van. A középnagyságú me-

dencék egyenkint háromszázhúsz liter vizet tartalmaznak. Ilyen medence a középső 
sorban tíz darab van, amelyek összesen 3.200 liter vizet fogadnak be. A középnagy-

3. kép. Planktonhalászat a Klotildon. A kiemeli háló nyers-selyem-
szövetén kiszűrődik a viz s a lebegő állatkák a háló végén levő lecsa-

varható edényben gyűlnek össze. 



4. kép. Előkészületek a Klotild fedélzetén a halászathoz. Elül balra Garády Viktor 
az állomás vezetője, kezében mélységmérő. Lábainál a nagy kerítőháló. Balra a fel-
akasztott planktonhálót és a tengeri sünök gyűjtésére szolgáló csepűboronát lobogtatja 

a borino. Háttérben már éppen a háló zsákját vetik ki a tengerbe. 

ságú medencék hossza már csak hetvennyolc, mélysége és szélessége 66, illetve 
62 cm. A hordozható medencék vasállványon, a többiek tégla-építményen vannak 
elhelyezve. A legkisebb medencék negyven-negyven liter ürtartalmúak s mivel össze-
sen húsz ilyen me-
dence van, az alsó 
medencékben 800 
liter tengerviz van. 

Az akváriumot 
1905-ben építették 
a hatóság főmérnö-
kének, Bayer An-
dornak és Garády 
Viktornak a tervei 
szerint. A fiumei 
biológiai állomáson 
alkalmazták elő-
ször a vasbetont az 

akvárium-építés-
ben. Ennek a min-
tájára készítették a 
nyáron az abbáziai 
akváriumot is. A 

vasbeton meden-
cék, a tégla- és a 
vasállványok, vala-
mint a 6.850 liter 
tengerviz súlya sok 
gondot okozott az 
akvárium építésé-
nél. Mivel az ak-
várium helyisége 
eredetileg nem ilyen 
célokra volt szánva, 
az átalakításnál szá-
mos oszloppal kel-
lett a pincében a 
padlót alátámasz-
tani, hogy a renge-
teg súlyt megbírja. 
Ugyanilyen nehéz-
ségeket okozott a 

vízmedencék el-
helyezése is. Az 
akvárium medencéi 
ugyanis a padláson 
elhelyezett két nagy viztartóból kapják a vizet. A felső viztartók egyenkint hat köb-
méter űrtartalommal birnak. A rengeteg súlyt, amelylyel ez a két vizzel megtöltött 
medence a mennyezetre nehezedik, vasgerendák beépítésével kellett ellensúlyozni. 

A TENGER. , 

5. kép. A kis vontatóháló fölhuzása. Gyenge zsákmány a szél miatt. A fedélzetre 
került anyagot kiválogatják s a tengervízzel telt edényekbe rakják szét. Egy részük 

az akváriumba kerül, más részüket konzerválják. 
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A tető alatt elhelyezett vízmedencék a meleg ellen szigetelőréteggel és fedővel vannak 
ellátva, az akváriumban elhelyezett állatok azonban nyaranta még így is sokat szen-
vednek a melegtől. A víztartókat körülbelül minden tíz napban friss vizzel töltik 
meg, amelyet a hatósági hajók valamelyike a kikötő vizéből szivattyúz be. A viz 
tartókból a viz ónnal bélelt ólomcsövekben folyik le a medencékbe. Minden medencé-
nek külön csöve van, amely a fővezetékből ágazik ki s a végén szabályozó csappal 
van ellátva. Az átáramlott víz szűrőkön keresztül jut le a pincében elhelyezett két, 
egyenkint tizenkét köbméter tartalmú víztartóba, ahonnan a már említett szivattyú 
minden hat órában a padláson levő medencékbe emeli vissza. Hogy az éjjeli szi-
vattyúzást elkerüljék, az idén az akváriumot Linstadt-féle légszivattyúval szerelték 
föl, amelyet a vízvezeték tart működésben s elég jól bevált. Az újabban épített 
akváriumokban a vizet sokáig használják s csak légsűrítőkkel szellőztetik át. Ez 

az eljárás a folyto-
nos szivattyúzást, a 
vizkeringését s ezzel 
együtt a költséges 
csőhálózatot is feles-
legessé tette. A fiumei 
akvárium, az akvá-
rium építés akkori 

állapotát tekintve, 
technikai szempont-
ból igen sikerültnek 
mondható. 

Az akváriumot a 
hatósági gőzösökön 
tett kirándulásokon 
gyűjtött állatokkal 
népesítik be. Ezeket 
a hajókat időről-
időre engedik át az 
állomás céljaira. Leg-
többször a Klotild áll 

az állomás rendelkezésére. A nagyobb gyüjtőkirándulásokra a Vontatót és az Előrét 
használják, amelyek a nagyobb ekés-hálók felvonására szolgáló gőzcsigával is fel 
vannak szerelve. A kikötőn belül az állomás bárkáját, a Beroét használják gyűjtésre. 

A nagy medencékben rendesen halakat tartanak, amelyeket halászok szállítanak az 
állomásnak. Ezeket a halakat varsával fogják. Ezekben a medencékben csakúgy 
hemzsegnek a különféle, szebbnél szebb halak, amelyek ráeső fényben mindenféle 
aranyos szint játszanak. Van köztük brancinó, oráda is, amelyet az étlapról a közön-
ség is ismer. Az egyik brancinó néhány éve él már itt a fogságban. A másik me-
dencében apró ezüstös csevólók úszkálnak és csodás gyorsasággal tüntetnek el mindent, 
ami a vízben lebeg. Néha a fenékről felágaskodó tüskés tengeri pókok riasztják meg a 
sereget. Különben lustán mozgatják csápjaikat és forgatják kocsányon ülő szemeiket 
ezek a pókoknak elkeresztelt rákok. Csak az etetés hozza őket izgalomba. Ilyenkor van 
veszekedés a bedobott haldarabokon, amely olykor halállal is végződik egyikre-másikra. 
Az elesett vitézt a győzők falják fel. Az ilyen tülekedésből csak a fürge csevolinak 
van haszna. Ezek kapkodják be a küzdelemben szétmarcangolt húscafrangokat. A követ-

6. kép. Az új kerítőháló kipróbálása. A hosszú hálóval csónakon bekerítenek egy 
kisebb öblöt, majd a parton egymásfelé közelednek a hálóvégét tartó halászok s ki-

húzzák a partra. 
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kező medencében karcsú, sikamlós testű angolnák bujkálnak keresztül a betett kar-
vastagságú agyagcsöveken. Ebben lelik legnagyobb élvezetüket. Van köztük másfél, 
olykor két méteres példány is. Etetéskor ezek is rendesen hajbakapnak. Állkapcsaik 
éles, hegyes fogakkal vannak felfegyverkezve, amit a halászok is respektálnak s igy a 
harcznak rendesen sebesültjei is vannak. A másik medencében macskacápák lustál-
kodnak napszámra. Ezek az apró éjjeli ragadozók rosszul érzik magukat a fogságban. 
Nem is igen maradnak két-három napnál tovább életben. Órák hosszat mozdulat-
lanul feküsznek a fenéken s rá sem hederítenek a körülöttük szemtelenkedő rákokra. 
Néha egy-egy rájaféle is kerül a nagy medencékbe, de ezek sem élnek meg. A kö-
zépső medencékben apróbb halak, rákok, tüskésbőrűek, virágállatok vannak. Külö-
nösen szépek a tengeri anemonék, a karjuk vége lila ezeknek s a közönség csak 
akkor ismeri el őket állatnak, ha a karjaikat mozogni látja. Ezekhez hasonló virág-
állatok vannak a kö 
zépső sor első me-
dencéjében is a szik-
lákra tapadva, csak-
hogy ezek rózsapiro-
sak. Ártatlan, tehe-
tetlennek látszó álla-
tok, pedig halakat is 
tudnak zsákmányul 
ejteni, sőt olykor 
veszekednek is a 
prédán snem egyszer 
hosszú ideig egyiktől 
a másikhoz vándorol 
az áldozat. Igen szé-
pek a papagályhalak 
is. Nagyon jámbor és 
nagyon szép állatok. 
Az oldalukon égszín-
kék folt, a pofájukon 
gyönyörű ezüstös 
rajzolat. Az egyik 

medencében állandóan ördöghalak vannak. Első pillantásra alig különbözteti meg 
őket a szikláktól a látogató. A színbeli alkalmazkodás legszebb példáit mutatják 
ezek. Nemcsak a szikla színét, hanem a rajzolatát is a legpontosabban magukra 
veszik. Nagy szemükkel lustán bámulnak a sziklákhoz simulva és mohón tátogva 
hajtják a vizet a kopoltyúikon át. Nyáron igen sokat szenvednek a melegtől. Annál 
többet úszkál a mellettük levő medencében a nyolckarú polip, egyik faltól a másik-
hoz ütődve szük börtönében. Amíg erős fedéllel nem látták el a medencéjüket, 
sokszor megtörtént, hogy felül kimászott a polip. Ez a legjobban csodált állat 
az akváriumban, a melyhez minden fürdővendég elzarándokol. Ennél a medencénél 
ébrednek életre a gyermekkori olvasmányok rémes polipmeséi, s itt hallani a 
legszakszerűbb magyarázatokat a polip életmódjáról. A polip pedig minden képes-
ségét bemutatja hálából a nagy és tiszteletteljes csodálatért. Pillanatonként változtatja 
a színét, nagy sötét foltok futkároznak a hátán, vagy szemölcsök keletkeznek és 
tűnnek el egy szempillantás alatt a testén, majd nekivadulva rátapad az üvegre s 

2* 

7. kép. A „KLOTILD" visszatérőben a fiumei kikötőbe. Régi kis gőzös, de az „Előre'"-t 
kivéve ma is a leghasználhatóbb hajója a Hatóságnak. Ezt használja leggyakrabban 
a Biológiai Állomás. Elül kis kabinja, hátul elegendő szabad fedélzete van, amely a 

halászásva különösen alkalmassá teszi. 
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nyújtani kezdi egyik-másik karját, hogy szinte beleszakad. A nézésétől a gyengébb 
idegzetűek egy-egy látogatás után néhány napra beszüntetik a fürdést, A másik me-
dencében bekötött ollójú homárok rontanak dühösen az üvegnek, ha látogató megy 
feléjük. Odább átlátszó üvegtestű rákokat csodálhatunk meg, amint a madzagon be-
eresztett halon lakmároznak. Egy-kettőre kikészítik a halcsontvázat ezek az ügyes 
kis preparátorok. Mindig éhesek. A kis medencékben apró csikócák, ügyetlen tűhalak, 
furfangos pillangóhalacskák csigahéjba bújva, mint a szomszédos medencék remete-
rákjai, piros tengeri csillagok, tüskés tengeri sünök, a fenékhomokba beásódva apró 
nyelvhalak, szivárványos tüskéjű férgek, rövidfarkú rákok, medverákok, osztrigák, 
bőrkorallok, mohaállatok, virágállatok, szivacsok, alamuszinak látszó csigák, amelyek 
azonban az úszkáló apró halat is elfogják, éldegélnek tarka összevisszaságban, hűen 
mutatva be a tengerfenék rejtelmes életét. Az akvárium lakói természetesen foly-
ton változnak s a közönség nagyon érzi a magyarázó feliratok és útmutató köny-
vecske hiányát 

Ebből a szép, de igen kicsi akváriumból áll tulajdonkép az egész biologiai állomás. 
Tulajdonképpeni feladatának a mostani viszonyok közt nem felelhet meg. Az állo-
más könyvtára néhány kötetből áll, s a dolgozáshoz a legelemibb eszközök is hiányoz-
nak. Sőt ha megvolnának, a mai szűk helyiségekben nem lehetne hasznukat venni. 
Halászati kísérleteket megfelelő dotáció és külön hajó nélkül (bár csak motorbárka 
is) végezni lehetetlenség. Az osztriga- és a homártenyésztésre történtek ugyan a jab-
lanáci fjordban, illetve az állomáson kísérletek, de az említett okokból ezeket is abba 
kellett hagyni. Az állomás vezetője, akinek az intézet megalapításánál nagy érdemei 
vannak, ezeknek a bajoknak az orvoslását sokszor sürgette, de eddig eredményte-
lenül. Pedig kezdetleges állapotban tengődő tengeri halászatunk fejlődéséhez a 
halászati biológiai állomás kibővítése és újjászervezése volna a legelső lépés. 
A biológiai állomás másik legnagyobb feladata volna továbbá a tudományos vizs-
gálatok lehetővé tétele. Szinte érthetetlen, hogy a Quarnero, amely Közép-Európá-
nak csaknem a szivéig hatol s egyike a legforgalmasabb tengeröblöknek, tudományos 
szempontból épp oly ismeretlen, mint a Csendes-Oceán legelhagyottabb részei. A fiumei 
biológiai állomás földrajzi helyzeténél fogva rája vár a Quarnero ismeretlen fizikai 
viszonyainak, növény- és állatvilágának alapos kikutatása, amelynek eredményeit 
a gyakorlatban is hasznosíthatná. Erre a célra szükséges volna, hogy a külföldi 
állomásokhoz hasonlóan, a fiumei biológiai állomáson is rendezzenek be dolgozó 
asztalokat, amelyeken a szakemberek önálló tudományos vizsgálatokat végezhesse-
nek, a kezdők pedig magukat a módszerekbe belegyakorolhassák s a tenger biológiájá-
val megismerkedhessenek. Az állomás feladata volna továbbá az is, hogy az egye-
temeket, amelyek jelenleg külföldről szerzik be szükségleteiket és a tudományos 
intézeteket elegendő eleven és konzervált vizsgálati és gyakorlati anyaggal lássák el. 
Igen kívánatos volna továbbá, ha az állomáson készített gyönyörű preparátumok 
a közép és alsóbb fokú iskoláinkból kiszorítanák a külföldi készítményeket s ezáltal 
módot adnának arra, hogy a magyar tenger természeti viszonyaival a középiskolák 
tanulói is megismerkedhessenek. Az állomás fejlesztése érdekében ezekre a fontos 
érvekre hivatkozott a Magyar Adria-Egyesületnek a kereskedelmi miniszterhez, akinek 
a fenhatósága alá a biológiai állomás tartozik, intézett memoránduma, melyhez 
a biológiai tudományoknak nálunk legkiválóbb képviselői csatlakoztak s bizton remél-
jük, hogy a kormány a fiumei biologiai állomás fejlesztésének, illetve ujjáterem-
tésének úgy tudományos, mint gyakorlati szempontból kiválóan fontos kérdését mi-
előbb megoldja. 



5. kép Francia tenger alatt járó hajók gyakorlaton. 

A TENGER ALATT JÁRÓ HAJÓK. 
Irta GONDA BÉLA. 

I . 

katonai találmányok története folytonos huzavona a támadó és védő 
eszközök között. Ez a szinte a végletekig vitt harc vezetett a hadi-
tengerészet terén is azokhoz a milliókat fölemésztő vizi szörnyete-
gekhez, amelyekkel a tengeri hatalmasságok egymást megfélemlíteni 
igyekeznek s azoknak az aránylag apró vizi fegyvereknek egész 
rajához, amelyek ezeket a szörnyetegeket hivatvák mintegy lopva 
tönkretenni. 

Amióta a Luppis osztrák - magyar fregattkapitány által feltalált s Whiteliead 
fiumei gépész által tökéletesített torpedó a mult század 70-es éveitől kezdve a világ 
minden haditengerészetében rendszeres és igen kiterjedt alkalmazást talált, a törekvés 
mindenütt oda irányult, hogy ezt a veszedelmes fegyvert minél sikeresebben tudják 
az ellenséges felek egymás hajóinak tönkretételére felhasználni. S csak természetes, 
hogy mindenki szívesen szeretne belemenni abba a kockázatba, — mint egy német 
admirális elmésen megjegyezte — hogy sardellával bálnát fogjon, vagyis hogy egy 
kis torpedóval tönkretegyen egy óriás csatahajót, emberben, fegyverben és pénzben 
rettenetes kárt okozva az ellenfélnek. 

A torpedó azonban — dacára annak a szinte kiszámíthatatlan költségnek, amit 
a haditengerészeteknek okozott — még most is inkább csak félelmetes, mint vesze-
delmes fegyver. Negyven éve, hogy készítik s nyilt tengeri csatában még nem igen 
jutott szerephez. Nem annyira attól félelmetes tehát, amit már véghez vitt, mint 
inkább attól, amit véghez tudna vinni. Mert igen kevés példa van arra, hogy csatában 
tett volna tönkre a torpedó csatahajókat. De az az erkölcsi benyomás, hogy a 
torpedó észrevétlenül, egy pillanat alatt felrobbanthatja a legnagyobb hajót, remegős-
ben tartja a hajó személyzetét, elcsigázza a mindig résen álló parancsnokok idegeit, 
rémületbe ejtheti a legénységet. 

A torpedót azonban — szerencsére — nem lehet olyan biztosan kezelni, mint az 
ágyút. A torpedóval — hogy a sikerre való kilátással kilőhessék — sokkal közelebb kell 
férkőzni az ellenséges hajóhoz, s bármennyire tökéletesítették is a torpedó beirányí-



2 2 

tását, kilövését, önkormányzását, mégis sok nehézségbe ütközik ennek a sikeres 
működése. Itt is érvényesül az az általános elv, hogy a támadás veszedelmességé-
nek a fokozódásával lépést tart a védekezés tökéletesedése. 

A torpedó egy ú j hajótipust teremtett a hadiflottákban. Ez a kis méretű, de igen 
gyorsjáratú torpedónaszád, melynek feladata lehetőleg észrevétlenül megközelíteni a 
csatahajókat s alkalmas pillanatban kilőni a torpedót. Az ezek ellen való védekezés 
ismét létrehozta a torpedó-vadász- és torpedó-zúzó-hajókat, melyek feladata kellő 
időben elzavarni vagy elpusztítani a támadó torpedó-naszádokat s megakadályozni 

A 1.50 m. átm. torony, B kettőstükrű látcső, C 55 lóerős elektromotor, D akkumulátorok, E nagy terhelő, 
medence, E irányító medence, G sűrített léghenger, H centrifugálszivattyú, / biztonsági alsó hajdél, J füg-

gélyes kormánylapátok, K propeller, L bejáró nyílás. 

azok akcióját. A torpedó-naszádok támadóképességének növelése a gyorsaság foko-
zását, ez ismét a hajók nagyobbítását vonta maga után, amivel természetesen együtt 
járt a torpedó-vadász- és zúzóhajók gyorsaságának s ezzel a nagyságának is további 
fokozása. 

2. kép. GUSTAVE ZÉDÉ francia víz alatt járó hajó hosszmetszete (266 tonnás a vizszinen.) 

A torony, B periskop (látcső), C elektromotor, D 55 cm.-es torpedócső, E tartaléktorpedó, F akkumulá-
torok, G alsó terhelő-medence, H irányító medence, / sűrítettlég-henger, 7 szivattyúk, K biztonsági alsó 
hajóéi, L függélyes kormánylapátok, M csavar, N bejáró nyílások, O kilátó. P torpedókiegyenlítő-medence, 

Ű villamvilágítás, R légsűrítő, S indikátorok (jelzők). 

A torpedótámadás veszedelmességét ilyenformán mégsem igen sikerült fokozni, 
mert a közeledő torpedóhajót — a fényszórók segélyével még éjjel is — már 
messziről meg lehet látni s idejében meg lehet akadályozni, hogy olyan közel fér-
kőzhessék, ahonnan torpedóját eredményesen kilőheti. 

Arra kellett tehát törekedni, hogy olyan hajót készítsenek a torpedó részére, 
amely észrevétlenül megközelítheti az ellenséges csatahajót. Ez a törekvés vezetett 
a tenger alatt járó hajók szerkesztésére, amelyekkel a hadi tengerészeti flotta ismét 
egy újabb hajótipushoz jutott, szaporítván ezek is milliókkal a hadi tengerészetek 
már is enormis költségeit. 

A viz alatt járó hajó eszméje nem mai keletű, amint hogy semmi sem új a nap 
alatt. Már Aristoteles szól víz alatti járműről s Nagy Sándor tengeri csatáiban 
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búvárokat alkalmazott, kik megfúrták az ellenséges hajókat. Egy angol tengerész-
tüzér már 1579-ben szabadalmat vett víz alatt járó naszád építésére. Majd Cornelius 
van Drebbel hollandi fizikus már 1600 előtt pár évvel foglalkozott víz alatt járó 
naszádok építésével s Londonban a Temsén kísérleteket is végzett egy ilyen hajóval, 
sőt I. James király is leszállt vele. 1626-ban I. Károly király olyan csónakokat 
rendelt nála, amelyek víz alatt járnak, ezenkívül vízi aknákat és petárdákat. Ezeket 
a naszádokat evezőkkel hajtották, de egyikük, amelyet 1654-ben Rotterdamban 
építettek, lapátos kerékkel volt fölszerelve. 1747-ben az angol Symons, majd 1773. 
évben az amerikai Bushnell épített víz alatt járó naszádot, melyet az északamerikai 
Egyesült-Államoknak Anglia elleni függetlenségi harcában használni megkisérlettek. 
Ez a kis hajócska vaslemezből készült, kézzel hajtható két csavarja volt a tova-
haladásra és a lemeriilésre, csak egy ember fért bele, a közepén kiállt belőle az 
ellenséges hajó megfúrására szolgáló fúró, melyhez rövid zsinórral hozzá volt erősítve 
a robbanó akna. A kis hajó meg akarta fúrni az »Eagle* angol csatahajót, de a 
fenekét borító rézlemezt nem tudta átfúrni, az akna leszakadt s a hajó közelében 
kártétel nélkül felrobbant. Bushnell után Fulton vette fel a keztyüt s az ő 

3. kép. GUSTAVE ZÉDÉ francia víz alatt járójhaió. 

»Nautilus«-a, melyet francia gyárban épített a mult század elején, a mai víz alatt 
járó hajók elődjének tekinthető. Brest francia hadi kikötőben hajóját három emberrel 
mintegy nyolc méter mélyre stilyesztette s kisérletkép felrobbantott egy régi rozoga 
hajót. I. Napoleon eleinte nagyon érdeklődött a találmány iránt, de miután Nelson 
Trafalgarnál tönkretette a francia flottát s ezzel Napoleonnak az a terve, hogy 
Boulogneból kiindulva támadja meg Angliát, dugába dőlt, többé nem törődött az új 
találmánynyal, s másfelől sem nyervén Fulton támogatást, végképp felhagyott az 
eszméjével. Majd 1821-ben az amerikai Johnson kapitány Napoleont akarta egy víz 
alatt járó hajón kiszabadítani Szent Ilona szigetéről. 

Az érdekes eszme ezután is folyton foglalkoztatta az elméket. 1850-ben Bauer 
schleswig-holsteini tengerésztüzér Kielben épített egy víz alatt járó kis hajót, melyet 
»Brandtaucher*-nek nevezett el. Ezt a német kikötőket ostromzár alá helyezett dán 
csatahajók ellen kívánta alkalmazni, de 1851-ben egy próba alkalmával elsülyedt s 
1887-ben a kiéli torpedóhajó-kikötő építése alkalmával kiemelték s most a berlini 
tengerészeti muzeumban van. Az amerikai polgárháború alkalmával 1864 ben a 
blokád alatt levő Charlestonból többször kitörtek víz alatt járó naszádok s több 
ostromzáró hajóban érzékeny kárt ' tettek. 



2 4 

Ezeknek a régi kezdetleges víz alatt járó hajóknak azonban igen nagy hátrányuk 
volt, hogy a fölrobbantani szándékolt hajóhoz egészen közel kellett menniök, mert 
a robbantó anyag magára a víz alatt járó hajó orrából kiálló rúdra volt erősítve s 
ezt oda kellett ütni az ellenséges csatahajóhoz, ami nemcsak igen nehéz, de min-
denesetre életveszélyes művelet is leendett, ha t. i. ilyen alkalmazásukra sor került 
volna. 

Az újabbkori tenger alatt járó hajókra a torpedó és annak alkalmazása adta meg 
az alapeszmét. Az volt a cél, hogy ezt a rettentően pusztítóvá válható félelmetes 
fegyvert lehetőleg észrevétlenül lehessen az ellenséges hajóra a sikerre való bizto-
sabb kilátással kilőni. 

De már ezt megelőzőleg is foglalkozott a francia haditengerészet a víz alatt járó 
naszád eszméjével, melynek ott első pionírjai Bonrgois tengerészkapitány és Brun 

4. kép. NAIADE-típusú francia tenger alatt járó hajó. 

mérnök voltak, akik 1863-ban építették a »Plongeur« nevű tenger alatt járó naszá-
dot, mely még megvolt, amikor 1888-ban az első modern tenger alatt járó hajót 
vízrebocsátották, mely az egész világ haditengerészetébe bevezette ezt az új hajó-
typust. Tulajdonképen feltalálója ennek a híres Nordenfeldt svéd mérnök volt, aki-
nek a hadi technika számos fontos találmányt köszön. 1880-ban szerkesztette az 
első víz alatt járó hajót, melylyel sikeres próbákat is tett. 

Európában a francia haditengerészet kezdte meg 1888-ban a tenger alatt járó 
naszádok építését s az ezekkel való igen beható és rendszeres kísérletezést, elsőnek 
illesztvén be ezt az új hajótipust a hadi flottába. — Az első víz alatt járó francia 
hajó az 1888-ban épült »Gymnote<t volt (1. kép). Ezt Dupuy de Lomé tervezte, 
de ő meghalt, mielőtt a hajó elkészült volna s terveit barátja, Gustave Zédé nyug. 
tengerészmérnök fejezte be. Az ügyes tervező sok újítást csinált az eredeti terven s 
néhány év múlva benyújtotta az új terveket a tengerészeti ministernek, ki azokat 
elfogadta s ezzel Franciaország kezdésére ú j korszak nyílt a haditengerészetben. 
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A »Gymnote« még igen kicsiny és kezdetleges alkotmány volt, mindössze 17 
méter hosszú és csak 30 tonnás. Új irányt szabtak ennek az új rendszerű torpedó-
hajónak, G. Zédé tervei, melyek már lényegesen tökéletesítették a hajó működő-
képességét és biztosságát szolgáló tényezőket. 1893-ban épült ezen rendszer szerint 
a »Gustave Zédé« nevű víz alatt járó hajó (2. és 3. kép) Ramazotti mérnök tervei sze-
rint. A hajó alakjára nézve a tervezők a torpedóból indultak ki s ezt a — mond-

A fedélzeti felépítmény, B külső burok (külső hajótest), C belső burok, D vértezett torony, E periszkóp 
(lálcső), F elektromotor, G gőzgép és dynamo, H kémény, / kürtő, 7 vízmentes ajtó a kéménynyilás el-
zárására, K vízmentes fal, L akkumulátorok, M centrifugál szivattyúk, N légsűrítő, O kormányszerkezet, 
P függélyes kormánylapátok, Ű propeller R levehető fenékéi, S a külső és belső hajótest közötti űr a 

terhelő víz számára. 

hatnók — szivaralakot több-kevesebb módosítással lényegében mind megtartották. 
Arra kellett ugyanis törekedni, hogy a hajó víz alatti menetben minél kisebb ellent-
állásra találjon, aminek a gömbölyded és hátrafelé vékonyodó szivaralak leginkább 
megfelel. 

A tedélzeti felépítmény, B torony, C kémény, D pariszkóp, E torpedók (tartókban), F vizlemezek, G víz-
szintes kormánylapátok, H propeller. 

A »Gustave Zédé« már 48 m. hosszú és 266 tonnás, akkumulátoros elektromotor-
ral, vizén óránkénti 10 mfd., vízben 7 mfd. sebességgel, mindössze 80, illetve 30 
mfd. menetképességgel, három darab 55 cm.-es torpedóval fölszerelve. A hajó eleinte 
nem sikerült, de hosszas kísérletezés és javítás után kitűnő lett. Egyátalán a francia 
tengerészet vezetősége ettől kezdve a legnagyobb titokban s nagy pénzáldozatok 
árán a legbehatóbb kísérleteket végezte és végzi most is a különféle céloknak leg-
jobban megfelelő tenger alatt járó hajótipusok gondos megválasztása végett. 

A francia haditengerészet három főcsoportba osztja ezt az új hajótipust. És pedig: 
1. tenger alatt járó védő; 2. tenger alatt járó támadó és 3. tengerbe merülő hajók. 
Az 1. alattiak — mint nevük is mutatja — a partok és kikötők védelmére szolgál-
nak, csupán elektromotorral járnak, akció-radiusuk, vagyis menetképességük igen 
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kicsiny, ritka esetben képesek óránként 8 tengeri mérföldnél többet tenni. A támadó 
hajók már igen sokkal nagyobbak, fölszerelés, biztosság, menetképesség és sebesség 
tekintetében is tökéletesebbek, a vizén gőz- vagy petroleum-motorral 10—12 mfd. 
óránkénti sebességgel, víz alatt elektromotorral 8—10 mfd. sebességgel járnak s a 
legnagyobbak menetképessége (akció-radiusa) a 2.000 mfd.-et is eléri. Még ezeknél 
is jelentősebbek a legújabb rendszerű csupán a vízbe teljesen bemerülő hajók. Ezek 
a víz szinén mint rendes torpedóhajók működhetnek, amikor is hőléggépek hajtják, 
míg egészen bemerülve ezek is akkumulátoros elektromotorral járnak, 12 mfd. órán-
kénti sebességgel s a legnagyobbak teljes menetképessége 2.000 - 2.500 mfd.-et tesz. 

Mindegyik csoportbeli ilyen hajónak lényeges alkotórészei ; a víznyomásnak ellent-
álló hajótest, a lemerüléshez szükséges terhelhetéssel, a vízszínben való hala-
dáshoz s a lemerüléshez és felszálláshoz szükséges kormánylapát, a mótor, a beszálló 
nyílás, a parancsnoki páncélozott nyílás a vízszínén való menethez, a vízből kiálló 
(távcsőszerűen összetolható mintegy 7—8 m. hosszú) észlelőcső (a periskop), melyet 

légnyomással gyor-
san ki lehet tolni 
vagy visszahúzni s 
a melynek felső vé-
gén tükrök és üveg-
hasábok úgy vannak 
elhelyezve, hogy a 
hajót környező ten-
ger látképét a hajóban 
levő észlelőasztalra 
vetítik; az oxigén-
fejlesztő készülék, a 
tájoló s a hajó kor-
mányzásához való 
egyéb készülékek. 

A francia viz alatt 
járó védő-hajók közül 
az 1902-1904. évek-
ben 20 darab épült a 
»iVa/'űíií?«-tipus sze-
cm. széles, 2'4 m. 

8'5, víz alatt 5 mf. 
torpedó. Az első 
voltak, mindegyik 
i mf. sebességgel, 

9. kép. PLUVIOSE-típusú francia tenger alatt járó hajó. (18 van ilyen a francia 
flottában.j 

2 / 2 rint (4. és 5. kép), melyek mindegyike 23 cm. hosszú, 
mély, 67 tonnás, 60 lóerős kőolaj- és elektromotorral, vízszínén 
sebességgel, csekély akcioradiussal. Mindegyik fegyverzete 4 
támadó hajók 32 m. hosszúak, 3 m. átmérőjűek, 202 tonnásak 
2 darab 110 lóerős benzin-, illetve elektromotorral, 11.8, illetve 
400 — 500 mf akcioradiussal; ezek 20 óra hosszáig képesek víz alatt maradni s 
fegyverzetük 6 darab 45. cm.-es torpedó. Ujabb időben azonban már sokkal nagyobb 
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ilyen támadóhajókat építenek. A legújabb 6 darab ilyen hajó már a vízen 390, víz-
ben 420 tonnás, 600 lóerős kőolaj- és elektromotorral, 12 —8'5 mf. sebességgel, 
1100 mf. menetképességgel s 6 darab 45 cm.-es torpedóval fölszerelve. A próbák 
alkalmával ezek 3V2 óráig víz alatt menve, állandóan 8 mf. sebességgel haladtak. 

A tengerbe egészen bemerülő hajók közt első volt a »Narval« (6., 7. és 8. kép), mely 
1899-ben épült. A víz színén mint rendes torpedóhajó működik. Kettős hajóteste 
van; a külső olyan, mint egy rendes torpedóhajóé, a belső hengerded kúpalakú. 
Teljesen bemerülve, a víz a két hajótest közt cirkulál. A vízen 160, bemerülve 
200 tonnás, 3 hen-
geres 250 lóerős gőz-
gépe van, a vízbe 
merülve elektromo-
tor hajtja, 12'8—8 
mf. sebességgel jár, 
4 óra hosszáig képes 
bemerülve járni, el 
van látva 4 torpedó-

vető-készülékkel. 
1901 -ignégy hasonló 
hajó épült, 1903-ban 
még további kettő (Aigrette és Cicogne), mindegyik 36 m. hosszú, 172 tonnás, 200 
lóerős géppel, 4 darab 45 cm.-es torpedóval. Ezek meg tudnak tenni 150 mf.-et 10 
mf. sebességgel, 700 mf.-et 6 mf. sebességgel s teljesen bemerülve 60 mf.-et 6 mf. 
sebességgel. Ezek háromféleképen működhetnek, u. m. vízszínen, félig és egészen 
bemerülve. Érdekes újítás ezeknél s a későbbieknél is az oxylithpor alkalmazása, 
mely magába szívja a kilehelt szénsavat s egyidejűleg oxigént fejleszt. 

Ezeket követte ugyancsak a Laubeuf tervei szerint Toulonban épített ~»Omega« 
42 m. hosszal, 4 m. 
szélességgel, 2'75 m. 
mélységgel, 300-375 
tonnával, majd a 
Circe és Calipso, 
344 tonnával, 440 
lóerős motorral, a víz 
színén már 15 s a 
vízben 10 mf. se-
bességei, 5 darab 
torpedóvető - készü-
lékkel. 

Ujabb e nemű szerzeménye a francia flottának a »Pluvioseo. és társai (9. kép), 
összesen 18 darab, melyek mindegyike 48 m. hosszú, 4 8 m. széles, 398 tonnás, 
700 lóerővel, vízszínen 15, vízben 10 mf. óránkénti sebességgel, 5 darab torpedóvető 
készülékkel. Mindegyiknek a személyzete 2 tisztből és 22 emberből áll. Még ezek-
nél is nagyobb három vízbe merülő hajó épült legújabban, kettű Cherbourgban, egy 
Rochefortban. Ezek 60 m. hosszúak s bemerülve 800 tonna vizet szorítanak ki, a 
vízszínén 15, a vízben 10 mf. sebességgel haladnak s maximalis menetképcsségük 
a víz szinén 250 mf., különösen támadó célokra szolgálnak. 

A francia tenger alatt járó hajóflotilla legújabb (1910. évi) szerzeménye az »Arclii-

11. kép. HOLLAND amerikai tenger alatt járó hajóigyorsmenetben, teljesen elmerülve. 
(Csatában az árbócrudakat leszerelik.) 

10. kép. HOLLAND amerikai tenger alatt iáró hajó teljes menetben a vtzszlmn. 
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ml'de«, mely úgy sebesség, mint különösen lakályosság tekintetében igen kiváló, 
úgy hogy a személyzetre még hosszú útban sem nagyon fárasztó. Az új hajó a 

A fedélzeti felépítmény, B nyílások a felépítmény megtöltésére, C biztonsági golyó, D külső összeköttetés, 
E torony, F periszkóp (látcsó), G a periszkóp forgatására szolgáló motor, H légkürtők, / toronyfödél, 
7 árbóckötelek, K árbócok (nem részei a szolgálati fölszerelésnek), L torpedócső-födél, M torpedócső, 
benne a torpedóval, N légpalackok (a torpedók kilövésére), O víznyomású gépek, P torpedókiegyenlítő 
tankek, ű tengeralatti jeladó, R orrirányítő medence, S előterhelő medence, T előfőmedence, U hátsó főmedence, 
V szivattyú, W battériák, X kettős köpeny az akkumulátorok részére, V tartalék torpedó, Z petroleumtartó 
medence, 1 légpalackok, 2 centrifugálszivattyúk, 3 légkamra tenger alatti mentőszobával, i parancsnoki 
állás, s létra, 6 mélység- és a vízszintestől való elhajlás-mutató, 7 sebességmutató, 8 külső telefongolyó, 
9 petroleummotor, 10 elektromotor, II dinamógép az akkumulátorok töltésére, 12 kőolajmotor extranstor, 
13 függélyes és vízszintes kormánykészülék, 11 légsűrítő, 15 tenger alatti harangjelző, 16 kormánylapátok, 

17 propeller, 18 hátsó állító-tank, 19 hátsó ballast-tank. 

vizszinen 575, bemerülve 810 tonnás. A vizszinen két darab 1.700 lóerős gép 15 
mértföld óránkénti sebességgel hajtja, míg bemerülve akkumulátoros elektromotorral 
óránkint 10 mértföldet halad. Tulaj donképen a -»Pluviose«-típus szerint van építve, 

csak nagyobb mére-
tekkel. A vízen ké-
pes megtenni egy-

folytában 2.500 
mértföldet óránkint 
10 mértföld, beme-
rülve 100 mértföldet, 
óránkint 5 mértföld 
sebességgel. El van 
látva 6 darab tor-
pedóvető csővel. A 
főelőnye azonban 
azokban a berende-
zésekben rejlik, ame-
lyek a tisztek és a 
legénység kényelme-
sebb elhelyezését, a 
kezelés nagyobb biz-

tosságát teszik lehetővé. A legénységnek elől külön eléggé szellős helye, a három tiszt 
mindegyikének külön fülkéje van ; a nyilt fedélzet elég magas ahhoz, hogy a sze-
mélyzet még hullámos tengernél is ott tartózkodhatik. Próbaképen egyfolytában meg-
tették vele a közel 2.400 kilométeres utat Cherbourg—Dunkerque —Rochebonne közt 

'12. kép. GRAYLING amerikai tenger alatt járó hajó. 
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és vissza. A hajó közel öt napig volt a tengeren, mialatt hét órát ment alámerülve 
s kilőtte torpedóit, melyek az egész úton harckészen állottak. 

Ezekkel a francia haditengerészetnek tenger alatt és tengerben járó hajóflottája 
99 darabot tesz, messzire megelőzve a többi államokat ezen új rendszerű védő és 
támadó hajó-típus alkalmazásában. Ezek a hajók összesen 6 flotillában vannak 
beosztva. Kettő van Cherbourgban a La-Manche-csatornán, egy (Oceán-flottilla) 
Rochefortban, két középtengeri flottilla Toulonban és Biscrtában s egy chinai 
tengeri flotilla Saigonban és Tonkinban. 

A francia kormány kezdettől fogva nagy súlyt helyez ennek az új hajótípusnak 
a céltudatos fejlesztésére ; a tengerésztiszteket és legénységet jobb díjazással és gyor-
sabb előmenetel biztosításával buzdítja erre a roppant életveszélyes szolgálatra, nem 
kiméi semmi költséget, hogy folytonos és beható kísérletekkel fejlessze, tökélyesbítse 
ezt az új védő és támadó tengeri fegyvert. Hogy ezek a kísérletek igen nagy veszély-
lyel járnak s már is több katasztrófával végződtek, az nem riasztja vissza sem a vezetősé-

11. kép. CUTTLEF1SH, a legújabb típusú amerikai tenger alatt járó hajó a vízrebocsátás után. 

get, sem a veszélynek kitett elszánt személyzetet. Pedig a gyakorlatokat a kisebb-
nagyobb havariák egész sora kisérte, részint véletlen géptörés, explosio, vigyá-
zatlanság, részint összeütközés folytán, melyek számos emberáldozatot is követeltek. 
Hogy csak néhány nagyobb katasztrófát említsek, ilyen volt a »Lutin« elsülyedése 
Bisertánál 1906. okt. 16-án egy ballast-tank fölrobbanása következtében, amikor is 
az egész személyzet odaveszett, az »Algerie« elsülyedése a cherbourgi kikötőben 
1907 jan. 11-én, a »Gymnote« elsülyedése a touloni dokkban 1907 jun. 19-én, de 
mindezeket felülmulta a szerencsétlenség megrendítő voltában a »Pluviose« elpusz-
tulása, melyet 1910 junius havában a La-Manche-csatornán valósággal elgázolt a »Pas 
de Calais* nevű francia postahajó s heteken át dolgoztak, míg a tenger fenekéről 
kiemelték az elsülyedt hajót, egyenkint kiemelve belőle Callol parancsnok, Engel 
zászlós és 22 matróz holttestét, a francia haditengerészet energikus fejlesztésének, az 
uj hajótípus megteremtésének tiszteletet parancsoló martirjait. 

Amíg Franciaországban a tenger alatt járó hajókat meglehetős titkolódzás mellett 
maga a haditengerészet tervezte és építette : addig az Északamerikai Egyesült-Álla-
mokban ezt a magánipar karolta fel s a franciák után az amerikai admiralitás volt 
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az első, mely ezt a hajótípust elfogadta, azzal beható próbákat végzett, melyek 
szerkezeti tekintetben számos igen érdekes és hasznos újítást vontak maguk után, 
úgy hogy ma az amerikai tenger alatt járó hajó-flotilla bátran mintaszerűnek 
mondható. 

Az amerikai haditengerészet 'vezetősége kezdettől fogva nem akart irányítólag 
befolyni a tenger alatt járó hajók tervezésébe. Egészen reá hagyta ezt a magán-
vállalkozás versenyére. Az első ilyen hajó, amelyet megrendelt, a »Plunger« nevű 
volt, J. P. Holland amerikai mérnök tervei szerint. De ezt be sem fejezték, mert 
közben Holland több lényeges módosítást és javítást tett a terveken s ezek alapján 
épült 1897-ben a »Holland«, mely a francia osztályozást alapul véve, inkább ten-
gerbemerülő hajónak mondható. Ez lett annak a nagyszámú tenger alatt járó hasonló 
hajótípusnak a pionírja, melyet azóta nemcsak Amerika, de Anglia s a legtöbb ten-
geri hatalom is elfogadott. Az első amerikai tenger alatt járó hajónak egyik legne-
vezetesebb alkotórésze volt egy dinamit-ágyú, elhelyezve a hajó elején egy fix-emel-

15. kép. OCTOPUS, a legújabb amerikai tenger alatt járó hajó. 

vényen. Ennek a fegyvernek az volt a rendeltetése, hogy kilőjjön kis dinamit-tölté-
nyeket úgy a vízszinen, mint bemerülve. Az elmés fegyver azonban nem felelt meg 
a tervezője által hozzáfűzött nagy várakozásnak s ezért nemsokára leszerelték 
s azóta az összes amerikai tenger alatt járó hajók szintén kizárólag torpedókat hasz-
nálnak támadó fegyverül. 

A »Hollandi-dal 1897 novemberben tett sikeres próbák alapján határozta cl az 
amerikai kormány a tenger alatti hajó-flotilla létesítését s a képviselőház tengerészeti 
bizottságában 1900 április havában e próbák hatása alatt úgy nyilatkozott Detvey 
tengernagy, hogyha a spanyoloknak Manillánál két ilyen tenger alatt járó naszádjuk 
lett volna, sohasem lett volna képes azt hajórajával bevenni 

A »Holland« abban az időben a legjobb tenger alatt járó hajó volt (11., 12. kép). 
Mindössze 75 tonnás, 17 m. hosszú, 3 m. átmérőjű, 45 lóerős kőolaj- és elektro-
motorral, a vízszinen képes 150 mfd.-et tenni 6 mfd. óránkénti sebességgel s 3 óra 
hosszat képes bemerülve maradni; fel van szerelve egy torpedóvető-csővel és 3 darab 
Whitehead-féle torpedóval. 

A további kísérletek a hajó teljesítőképességének s ezzel a nagyságának is lénye-
ges növelésére vezettek. 1901-ben épült 3 darab (12. kép \ 1902-ben 4 darab ilyen 
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típusú javított szerkezetű hajó, mindegyik 120 tonnás, 19 m. hosszú, 3*6 m. átmérőjű, 
160 lóerős kőolaj- és elektromotorral, egy torpedóvetővel, 3 darab torpedóval, a vízszi-
nén 400 mfd.-et tehet 9 mfd. sebességgel. iMindegyik el van látva egy magas és egy 
alacsony periskoppal. Háromnak külön vészjelzője van s el van látva külső közle-
kedő-készülékkel. Ez 
egy üres rézgolyó-
ból áll, amelyhez 
hozzá van akasztva 
a telefondrót egyik 
vége. A golyó a 
hajó fedélzetén van 
egy megfelelő hé-
zagba beillesztve s 
55 m. hosszú tele-
fonkábel van alul 
felcsavarva. Ha va-
lami baj történik, s 
a hajó siilyed, a 
golyó magától leol-
dódik, úszik a vízen 
s lehetővé teszi a le-
merült hajóval a közlekedést. A próbák alatt a készülék igen jól működött. Hét hajó 
el van látva olyan külső összeköttetéssel, hogy baj esetén levegőt lehet beléjük 
szivattyúzni. Ezek a hajók vizszinen 400 mfd. távolságra 9 mfd., bemerülve 20 
mfd.-re 6"5 mfd. sebességgel haladnak; egynek az ára 38.000 font st. (912.000 kor.). 

Az ezekkel tett igen alapos kísérletek a Holland-típus további lényeges fejlesz-
tésére. a teljesítőképesség jelentékeny fokozására s a felszerelés többrendbeli javí-
tására és tökéletesítésére vezettek (13. kép). így épült 1906-ban négy nagyobb ilyen 
hajó, melyek mindegyike 170 tonnás, 32 m. hosszú, 3 m. átmérőjű 160 lóerős motorral. 
Ezek a >->Cuttlefisli« és »Viper* , továbbá az »Odopus« és »Tarantala«. A legtöké-
letesebb köztük az y>Octopns«, mely ma az amerikai flotta legkiválóbb víz alatt járó 
hajója (15., 16. kép). A vízszinén képes megtenni 600 mfd.-et 10 km. óránkénti sebes-
séggel, bemerülve 115 mfd.-et 5'5 mfd. és 35 mfd.-et 8 mfd. sebességgel; el van 
látva 2 torpedóvető-csővel és 5 torpedóval, 2 darab 4 függélyes hengerű petróleum- és 
elektromotorral és kettős csavarral bír. Szerkezetében megfelelő óvintézkedések van-
nak az elsíilyedés ellen, több nagy üveg oxylithe-por van benne, mely a levegőt 
mindig tisztán tartja, el van látva külön pneumatikus készülékkel a tenger alatti 
jeladásra. Ez a próbák alkalmával n indenkor kitűnően működött. A pneumatikus 
harang hangját 5 mfd.-re meg lehetett hallani. Próbáknál, manővereknél ez igen 
hasznos, háborúban azonban nem volna jó, mert tudtára adná az ellenséges hajó-
nak a tengerbe merült hajó közellétét s tönkre tenné a támadás sikerét. Kísérletek-
nél 30 mfd.-re dróttalan táviratot váltott az »Octopus« két darab 11 m. magas 
telcskopszerű árboc segélyével. 

Ez a négy darab nagyobb hajó támadó akcióra épült s a legértékesebb alkotó-
részei az északamerikai Egyesült-Államok torpedó-flotillájának. Ezen a 12 hajón 
kivül legújabban még 15 darab nagyobb méretű tenger alatt járó hajót építtetett az 
amerikai kormány, ugyancsak a Holland-tipus szerint, a próbák alkalmával szerzett 
újabb tapasztalatokhoz mért javításokkal s a lehető legtökéletesebb szerkezettel és 

16. kép. OCTOPUS amerikai tenger alatt járó hajó teljes erővel támadó rohamban. 
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fölszereléssel. Három gyár van, mely ezek építésével foglalkozik, mig a tervezést s 
az építés felügyeletét a »Holland Torpedo Boát Comp.« (Electric Boát Co. Ltd.) 
végzi. 

A Holland-tipus, mint látjuk, Amerikában teljesen bevált s uralkodó rendszerré 
lett az ottani flottában, sőt innen úgyszólván az egész világon elterjedt. (Az osz-
trák-magyar haditengerészet is készíttetett ily tipusú hajókat.) Legújabban azonban 
egy másik amerikai mérnök, Laké, — aki szintén évek óta s igen alaposan foglalkozik 
tenger alatt járó hajók szerkesztésével s Anglia, Oroszország, valamint az osztrák-
magyar haditengerészet is alkalmazza a rendszerét — felszólítást kapott az amerikai 
admiralitástól egy versenyhajó építésére. Ennek a típusnak különös sajátosságát 
képezik a következő berendezések: Kerekek a tenger fenekén való járásra, berende-
zés víz alatt búvároknak ki- és beszállására, készülék tenger alatti kábelek elvágá-
sára stb. 

17. kép. BURGER-rendszerű félig bemerülő új hajó-típus. 

Meg kell még e helyen — a teljesség okáért — említenem C. L. Burger mér-
nöknek egy félig tenger alatt járó hajóra vonatkozó tervét, melyet az Egyesült-Álla-
mok kongresszusa elé terjesztett. Ennek az eszmének ugyan kevés életképességet 
jósolnak, de egy 6 tonnás kísérleti hajó már építés alatt van s a próbák majd meg-
mutatják, mire képes ez az új típusú hajó. 

A hajó (17. kép) egymástól elkülönített két hajótestből áll. A felső rész, mely 
mindig vizszinen marad, celluloseval van töltve s erősen vértezett parancsnoki állása 
van. Az alsó részben van a motor és a lőgyapot-töltény, mely az ellenséges hajóba 
való ütődésnél felrobban, vagy a torpedóvető-cső a torpedóval. Minthogy a viz szí-
néről nem tűnik el, inkább torpedó-csónaknak mondható, melynek alul védetten van 
a motorja elhelyezve. Nagy gyengéje tehát, hogy nem bir a torpedóhajó gyorsasá-
gával s a víz alatt járó naszád láthatatlanságával. 

(Folytatása a következő számban.) 



TENGERI MÉLYSÉGMÉRŐ ESZKÖZÖK. 

tenger mélységeinek pontos és szabatos megmérése bizonyos határon 
(100 m. mélységen) túl már nehéz feladat, melyet megfelelő műsze-
rek nélkül nem lehet megoldani. A pontos mérést nagyon megnehe-
zíti egyrészt a tenger vizének mozgása, másrészt pedig az az óriási 
nyomás, amelyet több száz méternyi mélységben a hatalmas víz-
oszlop gyakorol a készülékre. Minél nagyobb mélységet akarunk 

megmérni, annál erősebbnek kell lenni annak az eszköznek (drót-kötélnek), melyen 
a mélységmérőt lebocsátjuk a vízbe és a lebocsátott készüléknek (elegendő súly 
mellett) annál kisebb felső felülettel kell bírnia. Ez technikai tekintetben még 
megoldható feladat 9 — 10.000 m. mélységig is, már pedig nem valószínű, hogy 
ennél nagyobb mélységet is találhatnánk a Föld tengereinek valamelyikében. Van 
azonban egy másik akadálya is a mérésnek és ezt nem igen tudjuk elhárítani: 
a tengervíz mozgása. Nagyon sok időnek kell még addig elmúlnia, míg a ten-
gerek áramlásának útjait megismerjük; addig pedig gyakran megtörténhetik, hogy a 
lebocsátott mérőkészüléket a tenger árja elragadja, és a készülék nem függőleges, 
hanem ferde irányban haladva jut le a tenger fenekére. így tudjuk például, hogy 
az angol Denham 14.022 m. mélységet mért Tristan da Cunha mellett, később azon-
ban kiderült, hogy egy kissé tévedett, mert a kérdéses helyen csak 5000 m. a tenger 
mélysége; Denhamnak a mérőkészülékét ugyanis elragadta a víz árja és a készülék 
attól a helytől, ahol Denham bebocsátotta, több mint tíz kilométer távolságban jutott 
le a tenger fenekére. 

A vízbe lebocsátott mélységmérő eleintén igen gyorsan szalad lefelé, gyorsasága 
azonban később fokozatosan csökken, részint a készülék és a kötél súrlódása, részint 
pedig a víznek a mélyebb rétegekben fokozódó sűrűsége miatt. Addig, amíg a 
készülék például háromezer méter mélységbe leér, nem kevesebb, mint ötven perc 
telik el; innen azután a készüléket felhúzni (még akkor is, ha a felvonó-gépet 
gőzerő hajtja is) órák hosszáig eltart. 

Bemutatunk itt néhány mélységmérő-készüléket, megjegyezve, hogy minden 
mélységmérő két részből áll: magából a készülékből, és a kötélből, melyen a készü-
léket lebocsátjuk. A kötél a nagy mélységeknél használatos készülékeken rendesen 
acél zongorahúrból van összesodorva. Száz méter mélységig kenderből font kötél 
is használható, 100 — 400 méter mélységig pedig a vastagabb acéldrót is elég erős-
nek bizonyul a készülék felhúzására. 

Csészés mélységmérő. Ezt a készüléket régebben Amerikában használták, ma 
azonban már nem igen élnek vele, mert az újabb készülékek sokkal tökéleteseb-
bek ; lényegében azonban a mélységmérőnek minden alkatrésze megvan ebben 

A TENGER. O 
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a primitív készülékben is. Mint a mellékelt ábrán látható, a fonalra rá van erősítve 
egy csonkakúphoz hasonló vashenger; a henger közepe a tengely hosszában üres 

és ebben a szűk csőben acéldrót fut végig, ahol erre az acéldrótra egy 
felfordított kúpalakú acélcsésze van erősítve, nyílásával fölfelé. A kúp és 
a henger között egy körlap látható, ez kemény bőrből van, kerülete vala-
mivel nagyobb, mint a csészéé, a bőrlap a hengert a csészével összekötő 
dróton le- és fölfelé könnyen mozgatható. Amikor lebocsátjuk a készülé-
ket a tenger fenekére, a víz ellenállása következtében a bőrlap a henger 
aljához tapad, amikor pedig felhúzzuk a készüléket, akkor a bőrlap a 
csészéhez tapad, illetőleg a csészét, melynek kerületéhez tapad, befödi. 
A víznyomás következtében a henger maga is lejebb csúszik az acél-
dróton, amennyire csak lehet és keményen rászorítja a bőrlapot a csé-
szére. Ennek az a következménye, hogy amint a készülék leér a víz 
fenekére és ott a csésze hegyes csúcsa súlyánál fogva belefúródik a 
talajba, a csésze megtelik a tenger fenekét borító anyaggal, és amint 
a készüléket fölfelé húzzuk : a csésze azonnal automatikusan el is záró-
dik. Az automatikusan záródó készülék tehát nemcsak annak hozza ma-
gával a hiteles bizonyítékát, hogy a készülék csakugyan lejutott a tenger 
fenekéig, hanem egyszersmind tájékoztatást nyújt a fenéktalaj minőségé-
ről is. Csak az a kár, hogy a gyakorlatban nem funkcionál olyan szépen 
ez a készülék, mint itt az elméletben ; akárhányszor megtörténik, hogy 
a felszínre visszakerülő készülék jól be van ugyan zárva, de a csészében 

nincs semmi, csak víz, vagy pedig egyáltalán nem záródik be, hanem nyitva marad 
a készülék alján levő csésze. 

Kamrás mélységmérő. Hasonlít a csészés mérőhöz, ennek is az a lényege, hogy 
egy acéldróton vashenger van elhelyezve; a henger alsó része belül üres az aljától 
körülbelül 8 cm. magasságig, ennek az űrnek az alján két félkör-
alakú szárnyhoz hasonló szelep van alkalmazva. (Ábránkon a ké-
szülék mellett alul ez a szelep zártan látható, amint elzárja a hen-
gerüreg alsó nyílását, fölötte pedig keresztmetszetben látható a 
henger ürege, amelyben a szelep szárnyai éppen fölemelkednek.) 
Amikor lebocsátjuk a készüléket: a szelep szárnyai a víz ellenállása 
következtében fölemelkednek és csak akkor ereszkednek le a szelep 
szárnyai (a henger üregét alulról elzárva,) amikor a készüléknek 
lefelé szállása már véget ért, azaz, amikor a készülék a talajba 
belefúródva már elérte a mélység fenekét és megállott. A leeresz-
kedett szelepek azután zárva tartják az üreget mindaddig, míg a 
készüléket a kísérletezők fel nem bontják. Azonban a gyakorlatban 
ez a készülék sem mindig vált be, mert a víz akárhányszor ki-
mossa felülről az üregnek a tartalmát, ha az üreget alulról jól 
elzárják is a szelepek. Állítólag 1852 m. mélységig is sikerrel hasz 

1. Csészés 
mélységmérő. 

2. Kamrás mélységmérő. 

nálták ezt a készüléket, melynek hasznát vették a hírneves Challenger-expedí-
ciókon is. 

Fitzgerald készüléke. A Fitzgerald-féle mélységmérő igen elmés készülék. 
Leereszkedés közben a készüléknek az a helyzete, amelyben ábránk bemutatja. 
Mikor leér a készülék a fenékre, legalsó hegyes vége, melyben lapáthoz hasonló 
üreg van, belevésődik a talajba. Amint a készüléket fölfelé kezdik húzni, felülről, 
hol a készülék a kötélhez van erősítve, kikapcsolódik az acélrúdban levő lyukba 



bedugott emeltyű és erre az acélrúd a rá alkalmazott ólomlemez 
nagy súlyánál fogva függőleges helyzetből vízszintes helyzetbe fordul, 
a készülék lapátalakú üregére pedig, mely ezalatt megtelik a fenékről 
fölvésett talajjal, ráborul az ábránkon is látható kis ajtócska. Hogy az 
elzárás minél tökéletesebb legyen, erre szolgál az ajtó mögött látható 
acélrugó, valamint az a nagy ólomsúly is, mely ismét függőleges 
helyzetbe jut (de most már a megtöltött kamara alatt), mihelyt az 
egész készülék a fenéktalajt ismét elhagyja. A Fitzgerald-készüléket a 
Lightning expedíciója alkalmával Wyville-Tomson tanár használta, aki 
azt állítja, hogy ez a készülék minden esetben bevált. Richárd az 
Oceanographie-ben följegyzi, hogy a Fitzgerald-készüléket bármennyire 
dicsérte is Wyville-Tomson (aki 1868-ban 1.189 m. mélységet mért 
vele), később egyetlen expedíció sem használta. 

Kanalas mélységmérő. Mint ábránk mu-
tatja, a készülék felfogó része : két egymásra 
boruló kanál; a kanalak, leereszkedés köz-
ben, szét vannak nyitva, bár a fölöttük levő 
rugós drótcsavar igen nagy nyomást gyakorol 
reájuk. A kanalakat egy közöttük levő, egér-
fogóhoz hasonló készülék tartja szétfeszítve, 
és ez a készülék összecsapódik, amint a ké-
szülék a fenékre ér. Amint pedig a kanalak összecsapód-
tak : a fölöttük levő rugós drótcsavar úgy összeszorítja 
őket, hogy a tartalmuk bennmarad, míg csak erővel ki 
nem nyitják a készüléket. Olyankor azonban, amikor kő-
darab, kagyló vagy más kemény tárgy kerül az összecsa-
pódó kanalak közé és emiatt a kanalak nem záródnak töké-

1 letesen, a víz természetesen kimossa a tartalmukat, mire 
felszínre kerülnek. A Valdivia expedíció ilyen kanalas ké-

szüléket használt, s a londoni kábeljavító-társaság (London Telegraph Construction 
and Maintenance Company) ma is ilyen kanalas mélységmérőt használ. 

Fitzgerald 
3. készüléke. 

4. Kanalas 
mélységmérő 

nyitva. 

5. Kanalas 
mélységmérő 

csukva. 

6. A Légér-féle készülék nyitva. 7. Ugyanaz működés közben. 3. Ugyanaz csukva. 

A Léger-féle mélységmérő. Tulajdonképen ez is két kanálból áll, mely 
a fenékre érve összecsukódik szerkezete azonban sokkal tökéletesebb, mint 

3* 
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az egyszerű kanalas mélységmérőé. Ábráinkon látható a készülék egész működése. 
Amikor lebocsátják a készüléket, két kanalát szétfeszítve tartja egy rézrudacska, mely 
ábránkon DX-e 1 van jelölve. Ez a rúd X pont körül forgatható, és a D pontnál 
alulról kapcsolódik az ábránkon balról látható kanál-részbe. Amint leér a fenékre a 
készülék, a fölötte lévő, ábránkon P-vel jelzett ólomhenger nyomása alatt a DX 
rudacska D pontnál kikapcsolódik és a készülék két kanala összecsapódik; a 
kanálnak kiélesített széle a talajba belevésődve, több-kevesebb anyagot felhoz a fel-
színre a tenger fenekéről. Ezt a készüléket í904-ben találta fel Légér mérnök. 
A monacoi oceanográfiái intézet a Princesse Alice expedícióin állandóan használja 
ezt a készüléket, mely különösen sekély (néhány száz méter mély) vizekben nagyon 
megbízható, de bevált már 4.560 m. mélységnél is. 

A Hirondelle mélységmérője. Az itt leirt készüléket J. Le Blanc szerkesztette a 
monacoi fejedelem részére. Az ábránkon látható készülék egy hengeralakú cső, amely 

körül az F betűvel jelzett nehéz ólomgyűrűk vannak elhe-
lyezve ; ezeket a gyűrűket az E betűvel jelzett fonalak 
függesztik 1) pontnál a készülékhez. Amint a készülék a 
fenékre ér, a csőnek kiélezett alsó vége az (O betűnél) 
belevésődik a ta lajba; és amint a fenékre ér a készülék, 
az E betűvel jelzett fonalak az ólomgyűrűk súlya alatt 
elszakadnak és a lehulló ólomgyűrűk súlyukkal lecsettentik 
az ábránkon K betűvel alig láthatóan jelzett csapot, mely-
nek alsó része felbillenve, tökéletesen elzárja az O és G 
pontok között a csőnek alsó nyílását. A talajnak a csőbe 
nyomult része többé-kevésbbé megtölti a csőnek A-val jel-
zett üregét. A csövet némely készüléken burkolat fedi és 
a külső és belső burkolatnak csaknem egész hosszában 
keskeny nyílása van ; a belső cső egy gomb segítségével for-
gatható és forgás közben úgy állítható, hogy a belső csőnek 
és a burkolatnak a nyilása összeesik. Ennek az az előnye, 
hogy a készülékbe jutott anyagok a feltárás alkalmával 
ugyanabban a helyzetben maradnak, mint a viz fenekén 
voltak és kiürítés közben nem keverednek össze. Weber 
tanár a Maláj-szigettengerben a Siboga expedíciója alkalmá-
val egy ilyen Hirondelle-készülékkel 40 cm. vastagságú 
réteget hozott fel a tenger felszínére és így alkalma volt a 
viz alatti talajnak egymásra halmozódó rétegeit is tanulmá-
nyozni. 

Az itt leirottakon kivül természetesen még sok másféle mélységmérő is van. így 
Richárd dr. feltalált egy készüléket, melylyel a viz összenyomásából lehetne a 
mélységet kiszámítani, ezt a készüléket azonban még nem próbálták ki. Berggraf 
készüléke a hang terjedésének gyorsasága alapján mutatja a megmért mélységet, 
Siemens készülékeinek a nehézkedési erő fokozatos csökkenése szolgál alapul, Hodge 
készüléke pedig akkumulátornak igénybevételével méri a tenger mélységeit. Alkal-
milag ezeket is bemutatjuk még A Tenger olvasóinak. 

9. A Hirondelle mélységmérője. 



1. kép. Arbe a tenger felől, egy kilométer távolságból. 

K E P E K AZ ADRIÁRÓL. 

ARBE. 
I r t a : DR. SZABÓ LÁSZLÓ. 

z Adrián a legszebb sziget; az emberi kulturának itt a legrégibb földje, 
/ A \ a l e g n a § y ° b b históriával a múltban, a legtöbb természeti szépség-
/ \ \ gel a jelenben s a felvirágzás lehetőségének legtöbb tényezőjével a 

jövőre nézve. Hozzánk valamennyi dalmát sziget közül a legköze-
lebb van. Mivel tehát minden ok megvan arra, hogy nagyon érdek-
lődjünk iránta, — nem tudunk róla jóformán semmit. 

A sziget magaslatai észak felől védőfal gyanánt oltalmazzák a völgyeket a bóra 
ellen, dél felől pedig a sirokkó ellen. Ennek köszönhető, hogy növényzet tekinte-
tében Arbe, amely pedig hajóval csak néhány óra járásnyira van Fiúmétól, a dél-
szaki vidékek közé számítható. Örökzöld sziget, sok tekintetben tropikus növény-
zettel ; egyik kolostorának kertjében datolyapálma díszlik a szabadban. Már február-
ban kezdődik a virágzás, márciusban már teljes pompájukban díszelegnek az erdők 
és ligetek. A föld egy évben kétszer is teremne, ha volna, aki okosan művelné. De 
a sziget lakossága nem földmívelő nép. Nem is kell szántás-vetéssel fáradnia, mert 
elég, ha mezőit öt-hat évben egyszer felszántja és beveti lóherével. A lóherét éven-
kint hatszor lekaszálják és átviszik Lussinba, ahol igen drága pénzért eladhatják, 
mert ott nincs semmi takarmány, az idegenforgalom pedig óriási és az északról 
jövő vendég-invázió a tejet nem tudja nélkülözni. Virágzik még a szőlőművelés és 
a bortermelés; az arbei bornak nagyobb az ára (talán mert a tőkéjét több nap éri ?) 
mint az isztriai boroknak és nagyobb a tisztasága, mint a többi dalmát boroké. 

Arbénak, e 193 négyszögkilométer nagyságú kis szigetnek azonban nem a 
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termőképességében van a jövője, hanem természeti szépségeiben, kellemes klímájá-
ban, fürdésre alkalmas partvidékeiben és az idegen emberben impressziókat keltő 
építészeti és archeológiai emlékeiben. Mikor az ember hajóval közeledik a sziget 
egy bájos öbölben fekvő városkája elé, mintha a jelen korból a középkorba lépne 
b e ; szinte csodálkozunk, hogy partra lépve modern embereket látunk magunk előtt, 
a helyett, hogy a középkori velencei dogék érdekes viseletű népében gyönyörköd-

hetnénk. A sziget hőmér-
séklete igen kellemes; té-
len csak igen ritkán és 
csak egy-egy napra húzó-
dik a hőmérő higanya a 
fagypont alá, nyáron pedig 
a tenger felől áramló hűs 
szellők annyira enyhítik a 
temperaturát, hogy + 28 
Celsius foknál magasabbra 
sohasem emelkedik a hő-
ség. A csapadékok évi 
átlaga 1080 milliméter és 
ebből is 300 milliméter 
december hónapra esik. 
Arbe tehát korántsem oly 
esős vidék, mint Istria ke-
leti partja és főként Abba-
zia környéke. A Capo-
fronto félszigeten husz 
négyszögkilométer nagy-
ságú erdő terül el, amely-
ben magában több a fa, 
mint Lussin, Cherso, Ve-
glia és Pago szigetén 
együttvéve. Az osztrák 
vállalkozás már meg is 
jelent ezen a nagy jövőjű 
szigeten, egy részvény-
társaság már összevásá-
rolta a Campo Marzio ter-
raszát (ahonnan pár év 

múlva a legmodernebb villák egész utcái fognak beletekinteni az Adria mosolygó 
vizébe) s a fürdésre igen alkalmas loparoi öblöt, mintegy 100.000 négyszögölnyi 
építkezésre alkalmas területtel. Lueger már félig vak volt, mikor a véletlen egy fél-
napos kirándulásra Arbeba vitte, de a sziget klimatikus viszonyainak rendkívülisége 
s a tájnak mesés szépsége — kelet felé az 1.800 méter magas Velebit hegylánc, 
dél felé a messze kéklő tenger — annyira megkapta, hogy a jövőbe látó, merész 
koncepciója azonnal eljegyezte Arbét az osztrák tőkének. Itt a közvetetlen köze-
lünkben, ahol csak ki kellett volna nyújtani a kezünket, hogy reátegyük. A velencei 
köztársaság korából való, egykor remek, de már düledező palotákat, melyek lakat-
lanul, elhagyottan korhadtak a félig már kihalt városkában, rendre megvásárolták az 

2. kép. Arbe négy híres tornya, a partról nézve. A kép szélén látható első 
torony, melynek keresztje le van törve, a régi székesegyház. A székes 

egyházat most bontják és egy modern hotelt építenek helyére. 
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osztrákok és restaurálták, hogy íényes villák, penziók és nagy hotelek váljanak 
belőlük. Rólunk pedig, magyarokról, akik egykor urai voltunk e szigetnek, nem 

sokkal többet tudnak és nem is akar-
nak többet tudni, mint például a nor-
manokról, akik egy-egy kis időre alkal-
milag szintén meghódították Arbe 
szigetét. Ha néha-néha meg nem leb-
bentjük a multaknak fátyolát, utóbb 
még mi magunk is elfelejtjük, hogy 
valaha nekünk is volt valami közünk 
e jogilag (Dalmáciával együtt) még 
hozzánk tartozó, de a valóságban 
reánk nézve olyannyira idegen szi-
gethez. 

* 

3. kép. Arbe kikötője. A hittérben látható a régi körbástya : 
a falakban még benne vannak azok a nagy kökarikák, melyek-
hez a velencei gályákat kikötötték. Az előtérben egy zoppoló 
látható, a pápuákéhoz hasonló keskeny csónak, melyet messze 

kiterjesztett gerenda-szárnyak védenek a felfordulás ellen. 

Arbe, mint már a nevének hang-
zása is elárulja, eredetileg görög te-
lepítés volt. Plinius azt írja, hogy a 
trójai háború után Idomeneus és Dio-

medes alapította Arbe városát a szikuli 
görögökkel. A rómaiak Lucius Aurelius 
Palus alatt hódították meg Arbet Isztriá-
val és a mai magyar-horvát tengerparttal 
együtt. A rómaiak azonban nemcsak név-
leges uralkodók voltak Arbeban, hanem 
kulturájukat is oda vitték és Felső-Olasz-
országból vitt telepesekkel benépesítették 
a szigetet. 531 —1103 között a görög biro-
dalomhoz tartozott Arbe, de Bíborban szüle-
tett Konstantin még 949-ben is azt irta 
róla, hogy nem görög-bizánci, hanem római 
kulturája van. A római kultura okozta, 
hogy bár kelet felől már a IX. századtól 
kezdve nagyon terjeszkedtek már a hor-
vátok, Arbeban a szláv elem csak később 
tudott gyökeret verni. A X. századtól kezdve 
a bizánci uralom Arbeban már csak név-
leges volt. Arbe 998-ban hűséget esküdött 
II. Pictro Orseolo velencei dogénak, 1018-
ban pedig Ottone Orseolonak. Ottó dogé-
nak már hűbéri adót is fizettek: minden 
esztendőben karácsony napjára tiz font 
selymet kellett beszolgáltatniok a dogénak, 
vagy ha selyem nem volt, öt font aranyat. 
A történetírók váltig vitatkoznak rajta, hogy kép. Arbe: utca, a „Calle mezzo" felső része. 

az arbeiek honnan vették a selymet: ma-
guk tenyésztettek-e selyemhernyót, vagy pedig bizánci kereskedők útján szerezték 
meg a kész selymet ? A hagyomány szerint egy franciskánus szerzetes vitte Konstanti-
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nápolyból az első selyemhernyókat Itáliába, és ez a szerzetes éppen arbei szárma-
zású volt. Lehet, hogy ugyanez a barát a szülőföldjére is vitt selyemhernyókat, de 
lehet az is, hogy nem Bizáncból, hanem egyenesen a szülőföldjéről, a Quarneronak 
e kis szigetéről vitte az első selyemhernyókat Itáliába, ahol ezzel ma is hatalmas 
iparágnak vetette meg az alapját. 

Mi magyarok, Giorgio Ermolai arbei püspöknek 1308-ban irott legendája szerint, 
Domana vagy Dabrana püspök idejében, 1 0 8 0 - 1086 idejében jelentünk meg leg-
először Arbe szigetén. Mivel azonban legelső megjelenésünk idején éppen olyan 
kevéssé kedveltek bennünket, magyarokat, a tengerpart és a dalmát szigetvilág 

lakói, mint most, — lehetséges, hogy össze-
tévesztettek bennünket valamely más népnek 
(talán a normanoknak vagy a horvátoknak) a 
portyázó csapataival. A legenda szerint tömér-
dek magyar szállott partra a szigeten, és meg-
támadta a várost, mely már akkor is hatal-
mas bástyafalakkal volt körülvéve. Az arbeiek 
nagyon meg voltak ijedve, és védőszentjük-
höz, Szent Kristófhoz fordultak oltalomért. A 
városnak egyik tornyába fölvitték Szent Kris-
tóf relikviáit (a szentnek egy ládikában őrzött 
fejét), és a szent csodát tőn : a magyaroknak 
a város falai felé lőtt nyilai megfordultak a 
levegőben, és visszahullottak a nyilazó ma-
gyarok fejére. Ennélfogva a magyarok kény-
telenek voltak az ostromot abbahagyni és a 
szigetről szégyen-szemre eltakarodni. Hasonló-
képpen, 1097-ben, amikor Kálmán király tizen-
négy gályán támadta meg Arbét, Lupus 
püspök megint kitette Szent Kristóf relikviáit 
a város falaira, és a hirtelen támadt szélvész 
elsöpörte Arbe elől Kálmánnak az ostromló 
flottáját. Kálmán király azonban, úgy látszik, 
fejébe vette, hogy mindenáron meghódítja 
Arbet. (Ámbátor maga Dalmáciának a legna-
gyobb történetirója, Farlati is megvallja, hogy 
György püspök szavaiban, mikor legendájá-
ban azt irta, hogy a magyarok mily nagy 

jelentőséget tulajdonítottak Arbenak, több volt a lokális patriotizmus, mint a tör-
téneti igazság.) 1105-ben Könyves Kálmán egyik vezére, Sergius Comes megint 
Arbeban termett, ezúttal már nem csupán magyar vitézekkel, hanem egy zsoldos csa-
patot is vitt magával, melyet Veglia, Ossero és Pago szigetén toborzott. Az arbeiek 
ezúttal már nem csupán Szent Kristófhoz fordultak segedelemért, hanem a velencei 
dogehez is, akinek két hajója éppen ott volt Arbe kikötőjében. A magyarok akadálytalanul 
partra szálltak, és rögtön elszéledtek a városban és a szigeten zsákmányolni; ezalatt az 
arbeiek a velenceiek segítségével a magyarok néhány hajóját felégették, a zsoldosokat 
szétverték és egy részüket foglyul ejtették; a magyarok alig tudtak menekülni. 
A foglyul ejtett horvát zsoldosokat az arbeiek nem mészárolták le, hanem egy iga 
alatt keresztülbujtatva kiűzték a szigetről. Ezt az igát még a XIV. században is 

5. kép. A Nimira patrícius család házának kapuja 
Arbeban, a család címerével. Arbe legősibb nemesi 
családai: a Nimira, De Dominis, Galzigna, Spala-

iini és Zudenighi famíliák. 
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mutogatták az arbei székesegyház bejáratánál. A következő évben, 1106-ban Kálmán 
király már akadály nélkül elfoglalta és birtokba vette Arbe szigetét. A sziget lakói-
nak kiváltságlevelet is adott, amelynek birtokában az arbeiek sok századon át a 
különböző nemzetek, dogék, köztársaságok és fejedelmek váltakozó uralma alatt 
nagy szabadságokat élveztek. Azonban Fejérpataky László napnál fényesebben 
bebizonyította nagy királyunknak ez érdekes okiratáról, hogy — közönséges hami-
sítvány. Ami persze az arbeiekre nézve mindegy volt, nekik így is értékes szol-
gálatokat tett ez az okmány egy félezredéven át. 

1115-ben, mikor Ordelafo Faliero 
Velence részére meghódította Dal-
máciát, Arbe is meghódolt Velen-
cének, mely biztosította az arbei-
eknek mindazokat a kiváltságokat, 
melyeket a görög császároktól és 
Kálmán magyar királytol kaptak. 
A velenceiek meghagyták az arbei-
eknek azt a jogot, hogy maguk 
válaszszák grófjukat és püspökü-
ket, a dogé számára fentartván a 
választás megerősítésének jogát. 

A XII. században az arbeiek 
nagy küzdelmet folytattak Pago 
sziget birtokáért a Morosini-család-
dal és a záraiakkal. Valaha régen 
Pago szigete az arbeieké volt, és 
az arbei püspök egyházmegyéjé-
hez tartozott az egész Pago. Kre-
zimir horvát király azonban Pago 
keleti felét a nonai egyházmegyé-
hez csatolta s a sziget keleti felén 
lassankint a záraiak szerezték meg 
az uralmat. A sziget nyugati felét 
a sziget régi fővárosával, Quessá-
val együtt 1174-ben Sebastiano 
Ziani dogé odaajándékozta Rug-
giero Morosininek és utódainak. 
Az arbeiek birtokuk eladományo-
zása miatt nagyon elkeseredtek Velence ellen. Hetvenkét évvel később, 123ö-ban a 
Marosini család egyik tagja, akit szintén Ruggieronak hívtak, visszaadta az arbeiek-
nek Quessa és Novaglia városát. Ezért az arbeiek hálából megválasztották őt Arbe 
grófjának. A XIII. századtól kezdve Pago nemcsak egyházi tekintetben s a világi 
uralom szempontjából volt ketté választva, hanem etnográfiái szempontból is nagyon 
különbözött egymástól; a keleti fél elhorvátosodott, míg a nyugati fél megtartotta 
latin fajának tisztaságát: hamisítatlan olasz maradt, ami Arbe érdeme. 

Velence uralma alatt 1357-ig maradt Arbe; ebben az évben Jacopo Corner arbei 
gróf meghódolt Nagy Lajos magyar király hadai előtt. 1378-ban, mikor Ludovico 
Loredano tiz velencei gályával megjelent Arbe előtt, az arbeiek ismét Velencének 
fogadtak hűséget. Azonban már három év múlva, az 1381-iki torinoi békekötés 

6. kép. Az arbei székesegyház campanile-ja. Valószínűleg 1200 
körül épült, 1212-ben már bizonyosan készen volt. A torony 
nagy Szent Kristóf harangiába a harang öntésekor, a hagyo-
mány szerint az akkor élő arbeiek beleöntették összes arany 

és ezüst ékszereiket. 
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7. kép. Ker. Szent János (S. Giovanni Battista) 
bazilikájának romjai. A templomot a XV. szá-
zad közepén építtette Andrea Alecxi durazzói 
építész ; 1859-ben még miséztek a templomban, 

mely ma már romokban hever. 

értelmében Arbe az egész Dalmáciával vissza-
került a magyar korona országai közé. 1401-ben 
Nápolyi László vette birtokba Arbe szigetét; az 
arbeiek László admirálisát, Aloiso Aldemariscot 
megválasztották grófjuknak. 1403-ban Nápolyi 
László megerősítette a város privilégiumait. Úgy 
látszik azonban, hogy ekkor már Zsigmond 
királynak is voltak hívei Arbeban; ezek a nápolyi 
párthoz tartozókkal folytonos harcban állottak, 
és minthogy kisebbségben voltak, kivándoroltak 
Arbeból. Ezek a kivándoroltak (fuor-usciti) Veglia, 
Zeng és Modrus urához, Frangipani Miklós 
grófhoz menekültek, aki megostromolta Arbet és 
a szigetet Zsigmond magyar király uralma alá 
vetette. A magyar uralmat ismét megzavarta 
Giovanni di Lusignan nápolyi admirális, de csak 
rövid időre vette birtokba a szigetet, mely már 
1409-ben, Nápolyi László árulása következtében 
Velence kezére került Dalmácia nagy részével 
együtt. 

Arbe ekkor, a XV. században élte fénykorát. 
1456-ban azonban lehanyatlott a csillaga: a 
dögvész a sziget lakosságának nagyrészét elra-

menekülni gadta, aki életben maradt: sietett 
a pestisfészekből. Arbe fényes palotáinak 
legnagyobb része lakatlanná vált és csak 
hosszú idő múlva, lassan szállingózott vissza 
Arbe népének egy része régi lakóhelyére. Kul-
túrájának és gazdaságának régi pompáját 
azonban soha nem szerezhette többé vissza 
Arbe. 

Velence birtokából Arbe 1797-ben Ausz-
triához, Ausztria birtokából pedig 1809-ben 
a franciákhoz került, 1813-ban Dalmáciával 
együtt ismét osztrák kézre jutott és ámbár 
jogilag az egész Dalmáciával együtt Magyar-
országhoz tartozik, tényleg osztrák birtok ma is. 

Az egykori magyar uralomnak ma már 
csak egy élő emléke van : az arbei püspöki 
címet a magyar Fraknói Vilmos, a történetíró 
viseli az arbei püspöki címet. Arbei ural-
munk fénykorából ime ez az egyházi titulus maradt meg napjainkra, mint az 
elpusztult, eltűnt városok emlékét is mindenütt egy-egy templomnak vagy kolostor-
nak a romjai őrzik meg legtovább. 

8. kép. Szent Kristóf ereklyetartója; 9'h hüvelyk 
hosszú és 7 hüvelyk magas ezüst szelence, melyet 
Nagy Lajos felesége, Erzsébet királyné ajándéko-

zott az arbeieknek. 



KISEBB KOZLEMENYEK. 

TENGER-KUTATÁS. 

A r o v i g n ó i b io lóg i a i á l l o m á s . 
A tengerjáró magyar közönség ritkán vetó'dik Rovig-
nóba, amelynek Fiúméval hetenkint csak kétszer 
van hajóösszeköttetése. Ezért csak kevesen ismerik a 
rovignói zoológiai ál lomás akváriumát is, amelyet 
1891-ben alapított a berlini Akvárium - Tá r saság . 
Eleinte ez az ál lomás csupán csak arra a célra szol-
gált , hogy a berlini nagy akváriumot elegendő élő 
anyaggal lássa el s e főcél mellett a tudományos érde-
keket csak másodsorban elégítette ki. Az idők folya-
mán azonban egyre több szakember kereste föl az 
ál lomást , amelynek fölszerelése és könyvtára is 
egyre gyarapodott , úgy hogy lassankint tudományos 
biológiai intézetté fejlődött s a szakember nem 
tekinti többé a berlini akvárium segédintézményének. 

Az á l lomás épülete a homlokzatát képező közép-
részen háromemeletes, szárnyai ellenben csak két 
emeletből ál lanak s a jobbszárnyhoz széles fedett 
erkély csatlakozik az első emelet magasságában. Az 
ál lomás épületét szép nagy kert veszi körül. 

Az ál lomásnak külön hajója van, a »Rudolf Vir-
cho\v«, amelylyel az isztriai partok dúsgazdag ál lat-
os növényvi lágát a különböző hálókkal és gyűj tő-
eszközökkel kuta t ják a szakemberek, akik az ál lo-
máson igen csekély összegért te l jes ellátást kapnak . 
A kis gőzhajón több ízben tettek már nagyobb 
tudományos kirándulásokat is a dalmát szigetten-
gerbe, amelyeknek a főcélja az Adria mélyebb fene-
keinek kutatása volt . Az ál lomás a Rudolf Virchow on 
kivül motoros csónakkal és több kisebb halászbár-
kával is rendelkezik, amelyekkel az öbölben és 
a közelében gyűj tenek. 

Az á l lomásnak igen szép ós gazdag á l la t tani és 
növénygyűj teménye, továbbá fenékpróbák, térképek 
és a tenger hatását mutató kőzetpéldányokból álló 
gazdag gyűj teménye is van. Az akvárium-medencék 
részben a pincében, részben a folyosókon, rész int az 
üvegházban vannak elhelyezve. Az idegenforgalom 
Rovignóban, ámbár az összeköt te tése Tr iesz t te l igen 
jó, oly csekély, hogy lá tványosság céljaira szolgáló 
nagy akvár iumot nem volt é rdemes az á l lomáson 
berendezni. Erre a célra még a tornácon és az 
üvegházban felállított t izennyolc nagy medence és 
a kertben berendezet t nagy, u. n. szabad akvár ium 
szolgál leginkább, amelyek a környék különböző 
fizikai természetének megfe le lő flóráját és f auná já t 
igen szemlél te tően mutatják be . A kertben ezenkívül 
egy kis botanikuskert és n é h á n y terrárium is van, 
ahol Isztria legjellemzőbb szárazföldi növényei , 

madarai , csuszó-mászói és rovarai látha-
tók. Az állomáson meteorológiai megfigye-
léseket is rendszeresen végeznek. 

A berlini és a rovignói akváriumot Hcr-
mes Ottó^dr. a lapí tot ta , aki ennek az évnek 
az elején halt meg s ekkor a rovignói bio-
lógiai állomás egyedül i vezetője Krumbach 
dr., a kiváló zoológus lett, aki a fentebb 
nagyjában megemlí tet t berendezéseket 
megalapította. Az örökösök azonban, akik-
nek a két akvárium a tu la jdonába ment 
át, a berlini akvár iumot október e lsején 
bezárták. Ez a sors várakozott az év végén 
a rovignói á l lomásra is, azonban a német 
kormány a német szakemberek egyöntetű 

sürgetésének engedve, a rovignói állomást a német 
egyetemek és a berlini Ins t i tu t für Meereskunde 
tudományos céljaira megvásárol ja . 

Lcidenfrost Gyula. 

Az Adria medencéje. Az adriai tenger 

az Appeninek és az Alpok folytatását képező 
karsztos vonula t közé van beékelődve. A Fö ldköz i 
tengerrel a keskeny otrantói szoros útján közle-
kedik s így nemcsak a Fekete tengerrel, hanem a 
Földközi- tengerszoros bejárójával , a Gibraltárral is 
sok hasonlóságot mutat. Az oeeánográf ia ezér t az 
Adriában igen jó példát bír a kontinensek közt 
elterülő küzéptenger foga lmának szemléltetésére. 
A középtengerek a szél tengerektől , amilyen p ld . az 
Északi-tenger, abban különböznek, hogy a világ-
tengertől nem kisebb-nagyobb szigetek vagy ífél-

A rovignói biologiai állomás. 
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szigetek zárják el, hanem mélyen benyomulnak a 
kontinensek szivébe. Ilyen tipikus középtenger maga 
a Földközi-tenger s így az Adria a másodrangú 
középtengerek közé tartozik, épp úgy mint a Föld-
közi-tenger másik nagy kiágazása, a Fekete-tenger. 
Az oceánokkal szemben a melléktengerek csekély 
kiterjedésűek, sótartalmuk, hőmérsékletük jelenté-
keny ingadozásnak van alávetve s a viz különböző 
mozgásaival, különösen az á ramlássa l együtt a 
beömlő édesvizű folyóktól függenek. 

A melléktengerek, keletkezésüket tekintve, geoló-
giailag fiatalabb tengerek. Az Adria medencéje a 
Dinári Alpok leszakadt szélénél kezdődik. Keleti 
partja meredek és sziklás, a szemben fekvő partjai 
ellenben túlnyomólag lapos, homokos partok. A 
harmad-korszak egy része alatt az Adria északi 
medencéje helyén még szilárd kontinens állott-
Lagosta, Pelagosa, Pianosa és Tremiti szigetek jel-
zik ennek az egykori kontinensnek a déli határait. 
Az olasz partokon Sness szerint számos bizonyíték 
található arra nézve, hogy ez a kontinens csak-
ugyan megvolt. Ezeken a partokon ugyanis számos 
olyan rög van, amelyeket az elsülyedt dalmát tábla-
töredékeinek kell tekintenünk. Ilyen például első 
sorban az Ancona melletti Monte-Cenero, amely a 
tengerbe kiugró hegyfokot képez. Az egykori kon-
tinens legjelentékenyebb maradványa azonban a 
Monte-Gargano sokszorosan tagolt előhegysége, 
továbbá a Bari mellett előforduló krétamészkő. 
Igen érdekes és nagyjelentőségű bizonyíték továbbá, 
hogy a Monte-Gargano jelenlegi szárazföldi csiga-
faunája nem itáliai, hanem dalmát karakterrel bir. 

Lagosta és Pelagosa szigetektől délre van az 
Adria déli medencéje, amely egyszersmind az adriai 
tenger legmélyebb pontját (1645 m.) is magában 
foglalja. Az Adria közepes mélységét kétszáznegy-
ven méterben állapították meg. 

Ami az Adria medencéjének a fenéktalaját illeti, 
az a partok közelében túlyomólag a szárazföldről 
különböző módon bekerült anyagokból áll. A folyó-
torkolatok közelében homok, a nyílt tengeren ellen-
ben iszapos a fenék. Mojsisovich szerint a fenék-
iszap túlnyomólag egynemű és főkép kvarchomok-
ból, illetve kvarchomok-konglomerátból áll. Egyes 
helyeken, mint pl. Lissa szigetének közelében a 
fenékiszapban magnezit-szamecskéket is kimutattak. 
Globigerinás és radiolária-töredékeket tartalmazó 
iszapot csak az otrantói szorosban találtak. 

Az Északi tenger kutatása. A német 
tengcrhalászati egyesület megalapítójának Hertvig dr. 
titkos tanácsosnak és az Északi-tenger melletti álla-
mok legkiválóbb szakembereinek kezdeményezésére 
ezelőtt hét esztendővel Anglia, Németország, Nor-
végia, Dánia és Hollandia, továbbá Svéd és Orosz-
ország között nemzetközi egyezmény jött létre az 
Északi-tenger tudományos kutatására. A kutatás, 
amelyet az e célra megalakult bizot tság végez, kiter-

jed nemcsak az Észki-tenger állat- és növény-
világára, hanem a tengerfenék geológiai viszo-
nyaira s a tenger fizikai viszonyainak a halgazda-
ságra való behatására is. A norvég szakembe-
rek különösen a tőkehal és a hering elterjedé-
sét, életmódját és életföltétcleit tanulmányozták. 
Kutatásuk igen fontos gyakorlati eredményeket ért 
el, amennyiben ujabb gazdag halászterületek fel-
fedezésére vezetett . A dán természetbúvárok első 
sorban az angolna vándorlásának az útját tanul-
mányozták. Az angolnák évente óriási tömegek-
ben vándorolnak ki a középeurópai folyók torko-
latából az Északi-tengerbe s egész Izlandig, sőt 
messze nyugatra, az Atlanti-Oceánba is benyomul-
nak s ott igen gyakran ezer fonálnál is mélyebben 
ívnak. A Leptoce Jalusz, amely név alatt az angolna 
álca-alakját régebben külön halfaj gyanánt leírták, 
kezdetben az Ailanti-Oceánnak nagy mélységei-
ben él, majd fiatal tengeri angolnává fejlődik 
s visszatér oda, ahonnan szülei kivándoroltak. Az 
angol biológusok, akik főleg a csatornát kutatták, 
a tengeri flóra mellett különösen a nyelvhalak 
életmódját és életfeltételeit vizsgálták. Garsten 
professzor kutatásai következtében a nyelvhalak 
igen gazdag ívóhelyére bukkantak. A holland szak-
emberek különösen a lebegő halpeték sorsát és 
elterjedését tanulmányozták. Ezekből a vizsgálatok-
ból kitűnt, hogy az ivadék legnagyobb része Hollan-
dia sekély parti vizeibe vetődik. Itt fejlődnek ki s 
érnek el bizonyos nagyságot a nyelvhalak, amelyek 
innen a mélyebb vizekbe húzódnak vissza. Igen 
érdekes eredményre vezetett a fiatal ivadéknak a 
táplálékban igen gazdag Doggerbankra való átvitele. 
A nyelvhalak növekedése ezen a helyen lényegesen 
gyqrsabb lett s piaci értékük is jelentékenyen emel-
kedett. Találtak 25 és 29 éves nyelvhalakat is. 

A tengerkutatás folyamán a halak életszívósságá-
nak és ellenállóképességénck vizsgálatával Borley 
foglalkozott. Kitűnt, hogy a nagyobb halak szívós-
sága is jóval nagyobbfokú, mint a kisebb termetű 
halaké. A hímek életereje az ivás korának elérése 
után csökkenni látszik. 

A csatorna vizének különböző fajsúlyát és a lassú 
mélyebb áramlásokat az úszó palackok ügyes fel-
használásával Bidder vizsgálta. Az üvegeket jól 
elzárták és súlyukat annak a vízrétegnek a faj-
súlyára vonatkoztatva, amelyben úszniok kellett, 
állapították meg. Az üvegeket rendesen a vontató-
hálóval dolgozó halászok fogták ki s ezek segít-
ségével igen értékes eredményekhez jutottak. A 
halászok egy év leforgása alatt a kivetett üvegek-
nek 58 percentjét halászták ki. 390 úszó üveg 
közül hat hét alatt 85, 270 közül öt hét alatt 
ötven darab kerül t csak a vontató-hálókba. 

Hasonló eredményeket értek el a megjegyzett 
halak kihelyezésével. Úgy látszik, hogy a vizet a 
hollandi partokon halászszák ki legjobban, mivel a 
kibocsátott, megjegyzett halaknak egy év alatt nem 
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kevesebb, mint huszonegy percentje került ismét 
hálóba, amihez még az időközben elpusztult halak 
is hozzászámítandók. 

A gyakorlati eredményeknél nem kisebbek a 
nemzetközi tengerkutatás tudományos eredményei, 
amelyek egész kis könyvtárat töltenek meg. A kuta-
tásban az északi nagy halász nemzetek legkiválóbb 
szakemberei vettek részt s a többek között ennek 
a kutatásnak volt az eredménye Heinckc klasszikus 
munkája is a heringről. Az Északi-tenger kutatásá-
nak központja a helgolandi biológiai állomás volt, 
amely megalapítása óta egész tevékenységét ennek 
a kutatásnak szentelte. (L. Gy.J 

TENGERÉSZET. 

Nemzetközi hajózási kongresszus. 
A nemzetközi hajózási 
kongresszusok állandó 
bizottsága 1910 július 
30-án tartotta Bruxel-
lesben évi közgyűlését, 
melyen véglegesen meg-
állapította az 1912-ben 
Philadelphiában tar-
tandó Xll-dik nemzet-
közi hajózási kongres-
szus programmját. Esze-

rint a kongresszus a következő kérdésekkel fog foglal-
kozni : I. A belvízi hajózás köréből. Kérdések.• 1. A 
folyók javítása szabályozás, kotrás és esetleg gyűjtő-
medencék útján. Tanulmányok arra nézve, mely körül-
mények közt célszerű ilyen munkálatok végrehajtása 
a folyó csatornázása vagy oldalcsatorna építése 
helyett. — 2. Nagyforgalmú csatornák méretei. 
Hajózási üzem. A zsilipek berendezése. — 3. Köz-
benső és végkikötők. Kapcsolat a vizi út és a vasút 
között. Rakodó-készülékek az átrakodó-forgalom szá 
mára. Közlemények: 1. A vasbeton használata vizi 
építményeknél. — 2. Újítások a bel vizi útak épí-
tésénél, különösen a csatornapartok^ védelme. - 3. 
Hajózás csekély esésű nagy folyókon. Hajók és 
gépek. — II. A tengeri hajózás köréből. Kérdések : 
1. Dokkberendezések. (Szárazdokkok, uszódokkok, 
csúsztatok stb.) — 2. A tengeri csatornák méretei, 
tekintettel a tengeri hajók nagyságának előre látható 
növekedésére. — 3. A kikötők erőművi felszerelése. 
Közlemények: 1. Erős kotrók. Eszközök a viz alatti 
sziklák eltávolítására. — A főbb tengeri kikötőkben 
végrehajtott újabb építkezések, különös tekintettel a 
kikötőgátakra és hullámtörőkre. A vasbeton haszná-
lata. Módok a vasbeton tartósságának biztosítá-
sára. — 3. Hidak, kompok. Alagút a tengeri út 
alatt. Gazdasági és műszaki kutatások. — 4. A 
hajózás biztosítása. Világító bóják. 

Ezek a kérdések és közlemények igen tág teret 
nyitnak a belvízi és tengeri hajózás terén az egész 

világon tett legújabb tapasztalatok közzétételére és 
megvitatására. Remélhetőleg a mi szakférliaink is 
kiveszik ebből a maguk részéts mindenesetre igen nagy 
súlyt kell arra fektetnünk, hogy most is, mint több 
előző alkalommal, méltó részt vegyünk a kongresz-
szus szellemi munkájában és majdan annak t á g u l á -
saiban is. Az állandó bizottság megbízásából annak 
magyarországi tagja, Gonda Béla miniszteri tanácsos, 
már fel is kérte az illetékes szakhivatalokat, testü-
leteket és egyesületeket, hogy a kongresszus által 
kitűzött kérdések és közlemények köréből a kon-
gresszus részére az illetékes szakférfiakat jelentések 
és közlemények készítésére buzdítsák. Különben a 
kongresszust illetőleg a Magyar Adria Egyesület 
szívesen nyújt felvilágosítást. 

Tengerészeti múzeum Budapesten. 
Azok a sokoldalú nagyfontosságú kulturális és gazda-
sági érdekek, melyek a tengerhez fűződnek s azok 
a már-már feledésbe menő nemzeti emlékek, ame-
lyek Magyarországnak a tengeren való dicsőséges 
uralmáról tanúskodnak, arra indították a Magyar 
Adria Egyesületet, hogy programmjába vegye Buda-
pesten egy tengerészeti múzeum létesítését, melybe 
össze kivánja gyűjteni egyrészt az egykori magyar 
tengermellékre vonatkozó történelmi emlékeket, nép-
rajzi és művészeti tárgyakat, a tengermelléket ábrá-
zoló régi és új képeket, térképeket, könyveket, 
hajórajzokat, hajómintákat, halászati eszközöket, a 
tengerpart természeti tárgyait stb., másrészt a tenger 
állat- és növényvilágát. A tengeri forgalom lebonyo-
lításának, valamint a haditengerészetnek különféle 
eszközei rajzokban, képekben és mintákban szintén 
egyik jelentős részét képezendik ennek a múzeum-
nak. Az egyesület teljes tudatában van annak, hogy 
ennek a tengerészeti múzeumnak a létesítése igen 
nagy és nehéz feladat, de számít arra, hogy minden 
illetékes tényező, a kormány és a hatóságok, a 
különféle testületek és intézetik, a vállalatok és 
egyesek hazafias készséggel támogatni fogják e nagy-
fontosságú kulturális intézmény megvalósításában. 
Már most bizalommal fordulunk ezért mindazokhoz, 
akiknek ezen múzeum céljaira alkalmas tárgyaik 
vannak, legyenek szívesek azokat akár ajándék, 
akár letét gyanánt (a tulajdonjog fentartásával) a 
Magyar Adria Egyesület rendelkezésére bocsátani s 
bennünket figyelmeztetni a múzeum részére alkalmas 
tárgyak tulajdonosaira, hogy velük ezek átengedése 
végett érintkezésbe léphessünk. 

A magyar tengeri keresked. hajóraj. 
A magyar kereskedelmi tengerészet két főcsoportra 
tagozódik, úgymint a hosszú járatú és a parti 
hajózásra. Az elsőbe tartoznak azok a tengerhajó-
zási vállalatok, amelyek részint az állam által szer-
ződésileg lekötött menetrendszerű hajójáratokat lát-
ják el, részint a szabad hajózásban szolgálják a 
hazai és külföldi tengerentúli forgalmat, mig a máso-
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dik csoportba tartzzók Fiume és az Adriai-tenger 
partjai, s különösen Fiume s a magyar és dalmát 
kikötők közt közvetítik a forgalmat. Tengerhajózási 
vállalataink közt úgy múltjánál mint jelenlegi közfor-
galmi jenletőségénél fogva első helyen áll az *Adria» 
m. kir. Tengerhajózási Részvénytársaság, mely az 
ál lammal kötött szerződés alapján Fiume és a 
nyugateurópai kikötők, valamint Fiume és Brazília 
közt tart fenn menetrendszerű járatokat. Az »Adria«-
társaságnak jelenleg 33 gőzöse van, összesen 70.221 
bruttó tonnatartalommal s 747 főnyi hajós-személy-
zettel. Hajói tonnatartalom szerint következőleg osz-

lanak m e g : 
1.000 tonnán alul van . . . 1 
1.000—1.500 tonna közt 5 
1.500—2.000 » » 10 
2.000—3.000 » » — - 6 
3.000—4.000 » » ___ 3 

Az épités ideje szerint a hajók következőleg osz-
lanak m e g : 

1880 előtt épült 3 
1880—1890 közt épült . . . 4 
1890—1900 » » . . . 16 
1900—1910 » » 10 

A Magyar Keleti Tengerhajózási Részvénytársaság 
egyrészt az állammal kötött szerződés a lapján menet-
rendszerű járatokat tart fenn Galatz és Konstanti-
nápoly közt, másrészt a szabadhajózásban Galatz— 
Braila, a nyugateurópai kikötők és Fiume közt köz-
vetíti a tengeri forgalmat. Kilenc gőzöse van össze-
sen 25.555 bruttó tonnatartalommal s 207 főből álló 
hajósszemélyzettel. Hajói nagyság szerint követ-
kezőleg oszlanak meg : 

1.000 tonnán alúl van — . . . — 1 
2.000—3.000 tonnás van 4 
3.000 tonnán felül van __ 4 

Építés szerint: 1884—1891 közt épült 2, 1904 — 
1907 közt 7. Ezeken kivül most van építés alatt 
Angliában két nagyobb gőzöse egyenként 4.000-et 
meghaladó bruttó tonnatartalommal, melyek 1911. 
elején fognak forgalomba helyeztetni. Ennek a 11 
gőzösnek a hordképessége mintegy 53.000 tonnát tesz. 

Az Atlantica Tengerhajózási Részvénytársaság a 
szabadhajózás keretében közvetíti a hazai és kül-
földi tengeri forgalmat. 1907-ben épült G gőzösének 
összes bruttó tonnatartalma 24.253 tonna s hajós-
személyzete 142 főből áll. Ujabban további 4 nagyobb 
és 2 kisebb gőzöst állít forgalomba, úgy hogy 12 
hajójának hordképessége 66.000 tonna leend. 

Az xOrient* tengerhajózási társaság összesen 
21.009 bruttó tonnatartalmú 5 gőzösével és 129 főből 
álló 'hajós-személyzetével, továbbá a Magyar-Horvát 
szabadhajózási társaság ugyancsak 5 gőzösével 
— melyek bruttó tonnatartalma 18.380 tonna — s 
123 főből álló hajósszemélyzetével, valamint az 
egyesek tulajdonát képező 4 más gőzös 9.469 ton-
nával s 86 főből álló hajósszemélyzettel mind a 
szabadhajózás keretében működnek s ki kell emel-

nünk, hogy az utóbb nevezett két vállalat 10 nagy 
gőzöse 1900—1906. években épült. 

Az itt felsorolt tengerhajózási vállalatok hajóraját 
összegezve, az eredmény a következő: 

Vállalat száma 
H a j ó i 
bruttó tonna-

tartalma 
hajós-

személyzete 
Adria . . . 33 70.221 747 
Keleti 9 25.555 207 
Atlantica . . . 6 24.253 142 
Orient _ 5 21.009 129 
Magyar-Horvát . . . 5 18.380 123 
Egyesek . . . . . . 4 9.769 86 

Összesen . . . 62 169.187 1.434 
(Ezekből 1900 óta épült 36.) 
A parti hajózást az ál lammal kötött szerződés 

alapján a Magyar-Horvát Tengeri Gőzhajózási 
Részvénytársaság látja el, mely menetrendszerű 
gyors-, személy- és árújáratokat tart fenn Fiume — 
Venezia, Fiume—Ancona, továbbá Fiume s a magyar-
dalmát és istriai kikötők közt, 42 gőzössel (köztük 
8 gyorsgőzös), melyek bruttó tonnatartalma 13.959 
s hajósszemélyzete 451 főből áll. Ezenkívül van 
még egy kis horvát parthajózási vállalat 4 gőzössel, 
a melyek mindössze 484 brut tó tonnásak, 38 főből 
álló hajósszemélyzettel, végül van 9 darab magán-
használatra szolgáló gőzbárka összesen 281 tonná-
val s 29 főből álló hajósszemélyzettel. 

Ezek szerint a magyar kereskedelmi tengeri hajó-
raj 62 hosszújáratú s 55 par thajózású tehát össze-
sen 117 gőzösből áll, mindössze 183.911 brutto-
tronnatartalommal, 1.952 főből álló hajósszemélyzettel. 

A fiumei kincstári hajóépítő-telep. 
A kormánynak, köztudomás szerint, az a szándéka, 
hogy a fiumei kincstári hajóépítő-telepet, melyen ma 
csak torpedóhajókat és kisebb kereskedelmi hajókat 
építenek, annyira fejleszti, hogy a kincstári telep a 
legnagyobb hajók építésére is alkalmas legyen. Ennek 
a fejlesztésnek az a legfőbb célja, hogy a magyar 
ipar is részt vehessen a nagy hadihajók szállí tásában ; 
a magyar közgazdaság eddig igen nagy károkat szen-
vedett amiatt, hogy alkalmas hajógyár hiányában 
nagy hadihajóink mind Ausztriában épültek. A telepet 
tehát kibővíti a kincstár és mint az eddigi kis telepet, 
úgy a kibővített nagy kincstári telepet is bérbeadja 
a Danubius hajó- és gépgyár részvénytársaságnak. 
A kibővítés céljaira megveszi az állam a telep szom-
szédságában levő Whitehead-telket, amelynek terü-
lete 75.000 négyszögméter. A telek vételára 1,965.000 
korona, azaz négyszögölenként körülbelül 108 K, 
ami elég tekintélyes ár. Megemlítjük itt, hogy az a 
bérleti szerződés, mely szerint a kincstári hajóépítő-
telepét az állam bérbe adta a Danubius részvény-
társaságnak, 1955 szept. 5-én jár le. A most meg-
szerzett ú j területért, melynek vételára 1,965,000 K 
volt, a Danubius-gyár évi 20.000 K bért fog fizetni. 
Az erről szóló szerződést a gyár már megkötötte a 
kincstárral. 
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Az osztrák-magyar hadi flotta az 
európai nagyhatalmak hadi tengerészeiében a hato-
dik vagyis az utolsó helyet foglalja el s a har-
cászati értékét egynek véve, az orosz 2-4, az olasz 
3'2, a német 4'4, a francia 5"06, az angol 12'6-szer 
akkora. Hadi flottánk magvát 12 drb csatahajó 
képezi, amelyek közül 3 drb egyenként 5.600 ton-
nás, 3 drb 8.300 tonnás, 3 drb 10.600 és 3 drb 
14.500 tonnás. Ezekhez sorakoznak a cirkáló hajók 
és pedig 3 drb páncélos (5.200, 6.300 és 7.300 
tonnás) cirkáló, 2 drb elsó' oszt. (4000 ton.) és 6 
drb (1530—3500 tonnás) harmad oszt. cirkáló, köz-
tük a legújabban épült 3.500 tonnás és 20.000 ló-
erejű »Spaun« gyorscirkáló. Torpedóhajónk van 
7 drb 3 7 0 - 5 4 0 tonnás, 2"600—5.000 lóerővel, 
12 drb 400 tonnás 6.000 lóerővel, nyilt tengeri tor-
pedónaszád 24 drb 200 tonnás 3.000 lóerővel s 6 
1 0 7 - 1 3 4 tonnás 1.800 lóerővel, továbbá 40 drb 
78 tonnás 1000 lóerővel, végül 6 drb tenger alatt 
járó naszád. Ezekhez sorakozik néhány régebb helyi 
és speciális alkalmazásban levő nagyobb-kisebb 
gőzös, yacht és más különleges tengeri jármű. 
A dunai llotilla 6 drb monitorból (2 á3 10, 2 á 440 
és 2 á 448 tonna) és 6 őrhajóból áll. Hadi flottánk 
1909. évi költségvetése 65 millió koronát (fejenként 
1.53 K) tett, mivel szemben az olasz flottáé 153, 
az oroszé 225, a franciáé 348, a németé 479, az 
angolé 860 (1910-ben 975) millió koronára rúgott. 
Az osztrák—magyar hadi flotta kiadása az 1884-— 
1908 közötti 25 év alatt 442.35 millió koronát tett, 
amiből a monarchia egy lakosára 8'84 K-esik, 
míg Olaszországban egy év flottaköltségéből 4"53, 
Angliában pedig csupán az 1910. évi flottakölt-
ségéből a lakosságra fejenként átlag 21'67 korona jut. 

A »Herkules« mentőgőzös. Az 
osztrák-magyar hadi tengerészet a tenger alatt járó 
naszádok kisérésére s bekövetkezhető szerencsétlen-
ség esetére azok mentésére a fiumei Danubius-hajó-
gyárban külön gőzöst építtetett, melyet 1910 novem-
ber 21-én bocsátottak vizre. A gőzös 65 méter hosz-
szú, 10 m. széles, 4 m.-re merül a vizbe s 1.500 
tonnás, két darab három hengerű gőzgépe van 2.500 
indikált lóerővel s 15 teng. mfld. sebességgei jár . 
A »Herkulest el van látva a legmodernebb mentő-
készülékekkel. Ezekhez tartoznak elsősorban a részint 
szilárdan beépített, részint szállítható hatalmas víz-
szivattyúk és pedig az első csoporthoz tartozik két 
darab gőzüzemű kéthengeres és két drb centrifugai-
szivattyú 250, illetve 550 köbméter óránkénti tel-
jesítő képességgel, míg a második csoporthoz tar-
tozik két gőzszivattyú, összesen 550 köbméter és 
két petroleummótoros centrifugáiszivattyú 675 köb-
méter és egy elektromotorral hajtott centrifugaiszi-
vattyú 200 köbméter óránkénti teljesítőképességgel. 
Az összes szivattyuk képesek egy óra alatt 5000 
köbméter vizet kiszivattyúzni. A tenger alatt já ró 
naszádok torpedóinak sűrített levegővel való ellátása 

céljából a hajón megfelelő légsűrítő készülék van, 
amely a fúrásokhoz, szögecselésekhez szükséges 
sűrített levegőt is szolgáltatja. A rakodó és emelő-
daruk a hajó elején és hátulján vannak a fedélzeten 
elhelyezve s képesek 30 tonna súlyt percenként 20 
m. sebességgel emelni. A hajó fölszerelését kiegé-
szítik : a projektor, több tengeralatti lámpa, tömlők, 
kábelek, búvárkészülékek s egy jól működő drót-
talan táviró állomás. 

Az Osztrák Lloyd hajójáratainak 
fejlesztéséről igen érdekes felolvasást tartott 
a társaság vezérigazgatója Frankfurter Albert 
a mult novemberben Bécsben az alsó-ausztriai ipar-
egyesületben. Utalva arra, hogy a társaság 191 l -ben 
fennállásának 75-ik évét tölti be, mely idő alatt a 
triesti árúforgalom 422.000-ről 4 millió tonnra emel-
kedett, tehát megtízszereződött, hangsúlyozta, hogy 
ezt a jubiliumot nem beszédekkel, de tettekkel 
kivánja a Lyod megünnepelni s egész sorát tervezi 
1911-re az intézkedéseknek, melyek hivatva lesznek 
Trieszt forgalmának fejlődését jelentékenyen elő-
mozdítani. így nevezetesen az által, hogy a levan-
tei gyorsgőzöseket a Korinthusi-csatornán át fogják 
járatni, a trieszt-konstantinápolyi utat egy nappal 
megrövidítik, ami remélhetőleg maga után fogja 
vonni a keletre tartó idegen forgalomnak Ausztriába 
és Triesztbe való terelődését, mert a kik eddig 
vasúton mentek Konstantinápolyba, most szivesebben 
fogják a nem sokkal hosszabb és jelentékenyen 
kényelmesebb hajóutat választani. 1911-ben szolgá-
latba állítják az új egyptomi gyorshajókat, a »\Vien« 
és »Helonau« gőzösöket. Ezzel a fényesen beren-
dezett két hajóval Trieszt a leggyorsabb összekötte-
tésbe jut Egyptommal s Triesztből 3, Berlinből 4, 
Londonból 5 nap alatt lehet Alexandriába jutni . 
A legfontosabb újítás azonban, a mit a Lloyd 1911-re 
tervez, a távol keleti járatok szaporítása. A Trieszt-
Bombay-i gyorsjáratok sebességét fölemelik 11-ró'l 
14 tengeri mérföldre, úgy hogy a menetidő legfel-
jebb 16 nap lesz. A kalkuttai vonalat, mely eddig 
havijárat volt, 14 naposra szaporítják s a jövőre is 
megmaradó Kohe-vonal mellett berendeznek egy új 
Trieszt-Sanghai-i vonalat, mely érinteni fogja Aden, 
Colombo, Penang, Singapore, Hongkong és Shanghai 
kikötőit. A menetidő 32 nap lesz, míg a Kobe-
vonal gőzöseinek eddig 57 napig tartott ez az út-
juk. A második Kalkutta-vonal gőzöse úgy menet, 
mint jövet érinteni fogja Port-Sudan kikötőjét s 
mivel a Lloyd-hajók már eddig is érintették Suez, 
Port-Said, Djibouti és Aden kikötőt, a já ra tba 
most egy újabb vcrcstengeri kikötőt vontak be. Idő-
vel — ha az ú j keleti szolgálat teljesen be lesz 
rendezve — kilátásba vettek egy külön verestengeri 
vonal berendezését. Frankfurter teljes önérzettel 
hivatkozhatott arra, hogy a Lloyd mindent megtesz 
arra, hogy Triesztet egész Közép-Európa gócpontjává 
tegye a Keletitengerentúli forgalmi relációkban. 



EGYESÜLETI ÜGYEK. 

A Magyar Adria Egyesület meg-
alakulása. A Magyar Adria-Egyesület 1910. 
február 26-án tartotta alakuló gyűlését a Magyar 
Tudományos Akadémia heli felolvasó üléstermé-
ben. Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyve a 
következő : 

Jegyzőkönyv a Magyar Adria-Egyesültt ala-
kuló közgyűléséről. A gyűlés helye: Budapest, 
V., a Magyar Tudományos Akadémia felolvasó 
ülés-terme. A gyülés ideje: 1910. febr. 26-án 
d. u. V26 °ra. Jelen vannak: Gonda Béla, 
dr. Horváth Géza, Solymásy E. Oszkár, Gáspár 
Károly, dr. Szurák János, dr. Lengyel Géza, 
Kovách Géza, dr. Kogutovitz Károly, dr. Bátky 
Zsigmond, dr. Erődi Béla, dr. Entz Géza, 
dr. Princz Gyula, gróf Teleki Pál, Pécsi Albert, 
dr. Szeiner Lajos, Lambrecht Kálmán, Szom-
bathy Kálmán, Hankó Béla, dr. Vadász Elemér, 
dr. Kadic Ottokár, dr. Strömpl Gábor, dr. 
Schwalm Amadé, Szabó József, dr. Szakái 
Antal, Hűnek Emil, Csernó Géza, Szávolszky 
Mihály, dr. Sávoly Ferencz, Réthly Antal, dr. 
Bolkay István, dr. Balló Rezső, dr. Lasz Samu, 
dr. Cserey Adolf, Balázs Sándor, Ehmann Ferenc, 
Körösi Henrik, dr. Jávorka Sándor, dr. Méhes 
Gyula, Gelléri Mór, Bátori Ármin, Landgraf János, 
dr. Rátz István, Déchy Mór, dr. Lőrenthey Imre, 
dr. Schafarzik Ferencz, Lósy József, dr. Tonelli 
Sándor, dr. Áldásy Antal, dr. Békefi Rémig, 
Havas István, Szabó István, dr. Moesz Gusztáv, 
dr. Finily Gábor, dr. Gombos Albin, dr. Koch 
Antal, ifj. dr. Entz Géza, dr. Abonyi Sándor, 
dr. Kümmerle Jenő Béla, Quint József, dr. 
Lengyel Sándor, dr. Búzás Győző, Leidenfrost 
Gyula, Szinte Gábor, Vadnai Géza, dr. Milotay 
István, Szakács Andor, Szabó László, dr. Havas 
Rezső, Angyal Dávid, Borovszky Samu. 

Szabó László jelenti, hogy az egyesület 
szervező-bizottságának elnöke, Berzeviczy Albert 
ő excellenciája levélben értesítette őt, hogy aka-
dályozva van a megjelenésben. 

Dr. Horváth Géza addig is, mig az elnök-
séget megválasztjuk, javasolja, hogy dr. Erődi 
Béla udv. tanácsos vezesse a gyűlést és a jegyző-
könyvet Szabó László irja. 

A gyűlés ehhez egyhangúlag hozzájárulván, 
dr. Erődi Béla, udvari tanácsos elfoglalja az 
elnöki széket, üdvözli a megjelenteket, a gyiilés 
jegyzökönyvének hitelesítésére felkéri dr. Milotay 
István és Szakács Andor u raka t ; jelenti, hogy 
elmaradásukat kimentették a következő urak : 
dr. Nagy Ferenc, dr. Bernátsky Jenő, Fejér-
pataky László. Csánki Dezső, dr. Massány Ernő, 
dr. Littke Aurél, dr. Vangel Jenő és Filarszky 
Nándor. 

Az elnök utal a mai gyűlés meghívójára, 
amely szerint a mai gyűlés célja és tárgya a 
Magyar Adria-Egyesület megalakítása. 

Szabó László, az előkészítő bizottság jegyzője 
szakaszonkint felolvassa az alapszabálytervezetet, 
melynek minden szakaszát egyhangúlag elfogadja 
a közgyűlés, minden egyes szakasznál külön 
elrendelt szavazással. 

Az alapszabályok meg lévén állapítva, az 
elnök javaslatot kér az új egyesület ideiglenes 
elnökének megválasztására. 

Dr. Horváth Géza nemzeti muzeumi igazgató 
elnöknek Gonda Béla min. tanácsost ajánlja. 
(Éljenzés.) A gyiilés Gonda Bélát megválasztja. 

Gonda Béla elfoglalván az elnöki széket, igéri, 
hogy amennyire csak erői engedik, törekedni 
fog az egyesület felvirágoztatására. A gyűlés 
megbízza a». elnököt és jegyzőt az alapszabályok 
jóváhagyásának kieszközlésével. 

Dr. Horváth Géza javaslatára megválasztat-
nak az egyesület alelnökeivé: dr. Fejérpataky 
László, dr. Erődi Béla és dr. Kövesligethy 
Radó, főtitkárrá Szabó László, titkárrá dr. Tonelli 
Sándor, szakosztályi elnökké: a zoologiára 
dr. Entz Géza, a botanikára Filárszky Nándor, 
a históriára Csánki Dezső, a geograflára gróf 
Teleki Pál s a tengerészeti és a közgazdasági 
szakosztályba Gonda Béla. Ugyancsak Horváth 
Géza javaslatára megválasztatnak a választmány 
ta jaivá : Angyal Dávid, Bálint Imre, Berzeviczy 
Albert, Borovszky Samu, Békefi Rémig, Ber-
nátsky Jenő, Cholnoky Jenő, Copaitich Zsig-
mond, Déchy Mór, Eidlitz Hugó, Havas Rezső, 
Horváth Géza, Kovács Gyula, Kovács József, 
Kovács Sebestyén Aladár, Lénárd Jenő, báró 
Lévay Lajos, Nagy Ferencz, Pollacsek Jenő, 
Sényi Péter, Solymásy Oszkár, Vángel Jenő, 
Daday Jenő, Istvánffy Gyula, a tengermelléki 
bizottságba elnökké Fest Aladár, főtitkárrá 
Garády Viktor. 

Több tárgy nem lévén, az elnök este 1/28 óra-
kor berekeszti az ülést. 

Budapest, 1910. évi február 26. 
Szabó László, 
a gyiilés jegyzője. 

Szakács Andor, 
jegyzőkönyv-hitelesítő• 

Gonda Béla, 
a gyűlés elnöke. 

dr. Milotay István, 
jegyzőkönyv-hitelesítő. 

A Magyar Adria Egyesületnél megrendelhető : 
A magyar tengerészet és a fiumei kikötő 
(63 képpel és rajzzal.) I r ta : Gonda Béla 
miniszteri tanácsos. Ára 4 korona. A Magyar 
Adria Egyesület alapitó és tendes tagjainak a 
könyvet 2 kor. 20 fii beküldése után porto-
mentesen megküldjük. 

PESTI K Ö N Y V N Y O M D A R É S Z V É N Y - T Á R S A S Á G . (Hold-utca 7.) 



f & A H M I A t t i - t l kálvintéri nagy árú-
) l 6 r n J O Z S 6 T háza Budapest. ^ 

A FARSANG ÖSSZES ÚJDONSÁGAI KELMÉK, SELYMEK, 
TÜLLÖK ÉS GÁZOKBAN, LEGDIVATOSABB MADEIRA 

ÉS SELYEM HÍMZETT KÜLÖNLEGESShGEKBEN 
H Q J RAKTÁRRA ÉRKEZTEK. 3GÍB 

Újdonság! Hímzett csipketüllruháktunique-kel! Csipke-tüll átal-
~ ~ 1 " " v e t ő k bármely szabású előbbi selyemruhán hordható ! ~ ~ — ~ 

ÁRJEGYZÉK . : u u • Kaphatók fémmel hímezve estélyekre 
- HIVATKOZÁSSAL A LAPRA - L e g U j a P P ! Csipkeruhák 15 kor- tó i 130 kor.-ig. 

MEGKÜLDHETŐ. Átalvetők 25 kor.-tól 120 kor.-ig. 

OSZTRÁK LLOYD gőzhajós társaság. 
DALMÁCIAI VONAL. 

Gyorsgőzös-összeköttetés Dalmáciával a Báron Gautsch és Prínz Hohenlohe nevű 
kényelmes, háromcsavaros gőzösökkel. Hetenkinti hajójárat Trieszt és Cattaro között, oda 
és vissza. Indulás Triesztből minden kedden, csütörtökön és szombaton reggel 3 órakor. 

Trieszt-spizzai vonal. Indulás Triesztből minden hétfőn d. e. 11 órakor. 
Dalmát-albán vonal. Korfuig és Prevesáig. Indulás Triesztből minden szerdán 

reggel 8 órakor. 
Körutazási jegyek Trieszt-Cattaro-Trieszt között, Lussin, Zára és Gravosa érin-

tésével, I. osztályon 100 K 98 f, beleértve 2 napi tartózkodást Ragusában az Imperial-
hotelben, de bele nem értve a hajón való éleinezést és a hajó-ágyat. A jegyek 30 napig 
érvényesek; az utazás a közbeeső kikötők bármelyikében megszakítható. Indulás 
Triesztből: kedden, csütörtökön és szombaton reggel 9 órakor a Báron Gautsch és 
Piinz Hohenlohe nevű új, háromcsavaros gyorsgőzösökön. Utazási idő Cattaroig 28V» 
óra. A többi dalmát társaságokra is alkalmazható. 

Körutazási jegyek. Trieszt-Cattaro-Trieszt között, az I. osztályban 70 K, bele nem 
érjve a hajón az élelmezést és az ágyat, — az egyik irányban gyorsvonalon, a másik 
irányban árúszállító vonalon. Az utazás félbeszakítása meg van engedve. A jegy érvé-
nyessége : egy hónap. 

KELETI V O N A L A K . 
Trieszt-Corfu-Trieszt. I. osztály. 250 frank, élelmezéssel és ággyal a hajón, — 

Brindisin keresztül, odautazás 45 óra. Indulás Triesztből minden kedden d. u. 2 órakor. 
Trieszt-Korfu-Athén-Trieszt. I. osztály 320—350 frank. Indulás Triesztből minden 

kedden d. u. 2 órakor. 
Trieszt-Pireusz-Alexandria-Trieszt. I. osztály: 650 frank, II. osztály: 430 frank. 
Kirándulás Kelet-Indiába és Ceylonba. Indulás Triesztből: 1911. január 1.-én. Az 

út tartama 2 hónap I. osztályon: 3.400—4.000 K. 
Kirándulás Kelet-Ázsiába. Indulás Triesztből 1911 január 27-én. Az út tartama 

5 hónap. I. osztályon: 6.800—8.000 K. 
A t á r s a s á g f ő ü g y n ö k s é g e : B É C S , I., K A R T N E R R I N G 6. 

U t á n n y o m á s t n e m díjazunk. 

A Belvárosi Takarékpénztár R.-T. 
B u d a p e s t e n , I V . E l f o o a d * t a k a r é k b e t é t e k e t > kölcsönöket 
_ , . Í j * nyújt értékpapírokra, továbbá vá-
l " e r e n C i e K ™ t e r e rosi bérházakra és földbirtokra, tőkebefektetésül ajánlja 

472°/o-os adómentes zálogleveleit. Különösen felhívja 
(Kigyó-tér ) , 3. fsisé" a közönség figyelmét kitűnően berendezett bérbevehető 
£ 6 S királvi csa lád Úi pénztáraira (Safe Deposite) és páncéltermére, ahol 
° , . , . értékpapírok, okmányok, ékszerek stb. mérsékel t díj 
bérpa lo tá jában . mellett őrizetre elfogadtatnak. 



KÖZVETLEN NEMET POSTA-ES GYORS-
GŐZÖS-SZOLGÁLAT. 

Személyszá l l í tás minden vi lágrészbe é s 
H A M B U R G — NEW-YORKI vonalokon 
Scuthampton—Cherbourg on vagy Bou-

logne s. M. — Southampton-on át 
Hamburg-—Argenlina 
Hamburg—Brazí l ia 
Hamburg—Afrika 
Hamburg—Arábia— Perzs ia 
H a m b u r g - Kanada 

Hamburg—Angl ia 
Hamburg —Franciaország 
Hamburg—Portugá l 
G é n u a — N e w - Y o r k 
N á p o l y — N e w - Y o r k 

H a m b u r g — C u b a 
H a m b u r g — Mexikó 
Hamburg— Nyugatindia 
H a m b u r g — K ö z é p - A m e r i k a 
H a m b u r g — V e n e z u e l a 
Hamburg—Columbia 

A N T W E R P E N B Ő L : Argentínába, Brazil iába. Canadába, Nyugotindiába, Cubába, Mexikóba. 
H A V R E B Ó L : Braziliába, Nyugotindiába, C u b á b a , Mexikóba, Közép-Amer ikába . 
B O U L O G N E S / M . - b ő l ; New-Yorkba , Argentínába, Braziliába. 
A Hamburg-Amerika Linie hajóin kitűnő utazás esik úgy kajüt- , mint a f edé lkö i i utasok részére. Az 

é l e l m e z é s minden hajón e l sőrendű. 
Pihenő és kéjuta- Keleti utazások. Földközi - tengeri utazások. Nyugatindiai utazások. Délamerikai 

. utazások. Északi utak. Dronthelmba, Islandba, az É s z a k i - F o k r a és a S p i t z -
Z a S O K a t e n g e r e n ; bergákba. Az északi fürdőhelyekre, hires fürdőkbe. Angliába, Irhonba é s 

Skótországba. 

H a m b u r g — A m e r i k a L i n i e p e r t o n V S . h r H a m b u r g . 

Vezérképviselőség Ausztria részére: WIEN, I., Kárntnerstrasse 3 8 . 

MAGYAR KENDER- ÉS LENIPAR 
SALZMANN 

TARSA R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G ÉS T/ 
Gyárak: Központ: 
SZEGEDEN kenderkészí tö- Budapest V 

telep,fonógyár, szövőgyár o 7 „ h „ H ( ! A r l ' 
DUNAFÖLDVÁROTT M a D a d S a g -

kenderkészi tö- te lep 

Zsákok, ponyvák, mindennemű köté l - , ken -
der- és zslnegárúk, fonalak, vászonáiúk ! 
Kívánatra mint. ajánlattal készséggel szolgálunk. 

Kőolajfinomftogyár R.-T, 
Igazgatóság: 

Budapesten, V., Nádor-utca 14. sz. 
Gyártelep : Fiume, Brassó, Oderberg. 

Elsőrendű kőolaj ók. 
Paraffin, benzin, ligroin, gazolin, hydrür, 
gázolaj, coax, vaseline, börkenőcs. El-
ismert jó minőségű teljesen sav-és paraf-
finmentes ásvány-kenőolajok minden-
nemű célokra. Orsóolaj, gépolaj, tiszta-

olaj, hengerolaj. 

LLO 
HAJÓZÁSI i 
TÁRSASÁG ' 

VD ITALIANO 
( O L A S Z L L O Y D ) 

Központi székhely Genovában — székhely Nápoly- 15 n a p alat t é s B a r c e l o n á b ó l 14 n a p alatt. A kir . 
ban, részvénytársaság. — Alapszabályszerű és be- olasz hadi tengerészet cirkálója. Különösen hatalmas 

fizetett töke 20,000.000 olasz líra. Marconi-távíró. Indu lások G e n o v á b ó l 1910 október 
27. és december 14-én. 

Rekord Európa és a Pláta között a Váltakozva közlekedik a következő gyorsgözösökkel. 
. . _ _ „ i _ ( ( Cordova indulás november 15. M e n d o z a okt. 15-én 

> » " r l n C , P e S S a -Wlalal t la- Felvilágosításokat adnak az olasz Lloyd-Lloyd Ita-
gőzössel , mely a leggyorsabb és legpompásabb liano székhelyei és ügynökségei vagy a Turis ta 
Európa és Dél-Amerika közöt t . Utazás G e n o v á b ó l k i a d ó h i v a t a l a . 



ABBÁZIA. 
Éghajlati 

téli gyógyhely é s 
tengeri fürdő. 
<=• í O s z t r . - I s t r i a ) <=> 

Utazási időtartam Budapest-
ről vagy Bécsből 12 óra. 
Javalják minden sziu- és 
idegbaj ellen, jeles szállodák 
és pensiók. Prospektust in-
gyen küld a Curcomission. 

H M M , »Pension Lederer" dependance-ai 
~ (Villa Habsburg Parkhotel és Villa Gizella). 

Interurbán te l e fonszám 52. Távirati clm „P6NSION LEDERER" 
Elsőrangú családi szálloda a középpontban a gyógypark szélén. Szép éttermek. 

Pompás körkilátás a tengerre. Villamos lift. 130 vendégszoba. Saját Vacuum Cleaner-
berendezés. Legmodernebb kényelem, édesvízi és tengeri fürdők, hegyi forrásokból való 
vízvezeték. Villamos világítás. Árnyas kert. Pensio, beleértve a szoba árát is, 8 koro-
nától feljebb ; családoknál külön megállapodás. Egész éven át nyitva. Pilseni sör csapon. 

Tulajdonos: LEDERER JÓZSEF. 

A B B Á Z I A . Interurbán telefon 31. A B B A Z I A . 

Pension Villa Jeanette. 
Élőkelő ház. 1904. év telén Ő felségeik a svéd király és királyné által lakott és Ő 
felsége I. Ferenc József legmagasabb látogatása által kitüntetve. Legpompásabb fekvés 
a déli tengerparton. Loggiák tengeri kilátással, pompás kerttel. Legfinomabb francia 
konyha, lift, telefon, középponti fűtés és svéd kályhák. Tengeri és édesvízi fürdők a 
házban. Legmodernebb kényelem. Kívánatra prospektus. Nyári idény május 1-étől, 

mérsékelt árak. 

. . . . I. rangú ház. Abbazia. HOTEL-PENSION QUITTA. Abbazia. 
Minden kényelemmel berendezve. A déli tengerparton. 70 szoba loggiával és balkonnal. Valamennyi-

nek tengeri kilátása van. Villamos világítás. Hegyi forrásviz-vezeték. Legfinomabb konyha. Saját tengeri 
fürdője 300 fülkével. 135 m. hosszú pompás sétatere a tengerpart mentén. Mérsékelt árainál fogva, csalá-
doknak hosszabb tartózkodásra különösen alkalmas. Quitta Konrád, tulajdonos. 

Hotel-Etablissement Grüsser 
(Pensio) Abbazia Palace-Hotel, Hotel Belle-
osztrák Riviéra yue, Hotel Excelsior j : 
Legszebb fekvéssel, közvetlenül a tenger partján, terasszal és fedett partmenti sétánnyal, kerttel, 220 szoba 
és szalon, mindegyik loggiákkal és erkélyekkel. Csarnok, játszó- és olvasó-terem, nagy- és kis-éttermek, 
télikert, ünnepi terem. Liftek. Édes- és tengerviz-fürdő minden emeleten. Középponti fűtés és agyag-

kályhák. Az egész házban villamos világítás. Hegyi forrásvíz. Polgári árak. 
Interurbán telefon: Palace- •• / f r i r f • r 

í ^ r S ™ k^i S r u s s n e r J Í t n f a l t u l a j d o n o s . 



,DANUBIUS' 
Hajó- és gépgyár részvény-társaság. 

FOLYAMI HAJÓGYÁR: 

D U D A P E S T , Külső vác i -ú t 
TENGERI HAJOGYAR: 

FIUME, Derguds-öböl 

TENGERI HADI- ÉS KERESKEDELMI HAJÓK. - FOLYAMI 
SZEMÉLVSZÁLLÍTÓ, VONTATÓ ÉS KUTATÓHAJÓK, USZÁ-

- LYOK ÉS DEREGLYÉK. : 
ÉPÍTETTE A . .SZAMOS'- ÉS „KOROS" MONITOROKAT. 

GŐZKAZÁNOK. GŐZGÉPEK. TURBINÁK. 
M I N D E N N E M Ű IPARI GÉPEK É S GYÁRI F Ö L S Z E R E L É S E K . 

DIESEL-MOTOROK. HIDAK. VASSZERKEZETEK. ONTÓDE. 
VASÜTI SZEMÉLVSZÁLLÍTÓ- ÉS TEHERKOCSIK. KÖZÚTI 

VASPÁLYA-KOCSIK VILLAMOS ERŐRE STB. 

Ganz és Társa vasöntöde és gép-
gyár r.-t. Budapesten 
Motorok benzin-, gáz-, szivógáz- és kohógázüzemre. 
Emelődaruk. Közúti hengerlőgépek. Gőzekék. Min-
denféle vasúti kocsik. Vasúti felszerelések. Kéreg-
öntésű kerekek (Griffin rendszere). Hengerszékek. 
Malomgépek. Egész malmok berendezése és föl-

Árjegyzékkel s költségvetés- szerelése. Transzmissziók. Turbinák. Gyári beren-
sel szívesen szolgálunk. :: dezések. Téglagyári gépek. ::: Betonkeverőgépek. 

Ganz-féle villamossági részv.-társ. 
Budapesten, II. ker.9 
Lövőház-utca. :: Dudapest-Budapest-
vidéki üzlet: IV., Koronaherceg-utca 5. 
Elektromos világító- és erőátviteli berendezések 
egyen- s váltakozó áramra. Kolibri ívlámpák reklám-
célokra. Elektromos üzemek berendezése uradal-
makban. Elektromos üzemű szivattyúk, tejgazda-
sági berendezések, emelőgépek, ventilátorok, mezei 
vasutak, szántó-, cséplő-, aprító- s takarmányozó-
berendezések. Meglévő berendezések átalakítása. Árjegyzékkel s költségszámí-
Elektromos kis- és nagy vasutak. Bányavasutak. tásokkal szívesen szolgálunk. 



A magas cs. kir. minisztérium által 1894. évi május 7-én 5373. sz. a. engedé lyeze t t 

Norddeutscher Lloyd fuijdt-! Bremen-ben. 
A szállított utasok száma mintegy 8 millió. :: Alaptőke 146 ,880 .000 korona. 

Hajóraj mintegy 195 g ő z ö s , összesen mintegy 690.000 tonna űrtartalommal. 

Rendes közlekedés Southampton és Cherbourg-on át 

Bremen és New-York között, 
a Kaiser Wi lhe lm II., Kaiser Wilhelm der Grosse, Kronpr inz Wil-
helm, Kronpr incess in Cecilie, valamint a ke t t ő sc sava rú fu t á rha jókka l . 
Tenge r i ú t 5 — 6 nap. Gyors , biztos, k é n y e l m e s u tazás , k i t ű n ő ellátás. 

B r e m e n — B a l t i m o r e B r e m e n — L a P l a t a 
B r e m e n — G a l v e s t o n B r e m e n — K e l e t - Á z s i a 
B r e m e n — C u b a B r e m e n — A u s z t r á l i a 
B r e m e n — B r a z í l i a G e n u a — N e w - Y o r k 

Levélcím: A társaság üzleti főszékhelye : Távirati cím : 
Norddeutscher Lloyd, Bremen. BREMEN, Papenstrasse. Lloyd, Bremen. 

Értesítés nyerhető az itt felsorolt ügynökségeknél: Bécs Capt. A. Fernickel, vezérügynök. Fülke-
jegyek kiadása I. Karntnerring 9. (Grand Hotel). Carlsbadban (Csehországban) : Reisebureau 
Rudolf Mayer Grdcban : Franz Kloiber's Söhne, Neuthorgasse 42. Prágában : Norddeutscher 
Lloyd, II., Hybernergasse 8. Salzburgban: Carl Spangler, Schwarzstrasse. Triestben : Róbert 

Spiegel, Piazza Giuseppina. Genua: Leupold Fratelli, Via Garibaldi 5. 

AUSTRO-AMERICANA, TRIEST. 
R e n d s z e r e s s z e m é l y - é s á r u s z á l l í t á s 33 tenger-járó gőzös . 

Triest, Észak-, Közép- és Dél-Amerika között 
L e g k ö z e l e b b i i n d u l á s T r i e s t b ő l : 

Október 22. „Laura" gőzös New-Yorkba, Patras, Palermón át. 
» 29. „Oceania" » » » » » 

November 5. „Alice" » » » » » 
» 12. „MarthaWashington"» » » » . 

December 10. „Laura" » » » » » 
Ezen gőzösök Triestből, további intézkedésig, mindenkor délben indulnak és 

szükség esetén Algirt is érintik. 
Október 6. „ A r g e n t í n a " gőzös Buenos-Airesbe, Las Palmas, Rio de Janeiro és Santoson át. 

» 20. „ S o f í e H o h e n b e r g " gőzös Buenos-Airesbe, Las Palmas, Rio de Janeiro és Santoson át. 
Novemb. 10. „ A t l a n t a " gőzös Buenos-Airesbe, Las Palmas, Rio de Janeiro és Santoson át. 
Decemb. 1. „ F r a n c e s c a " gőzös Buenos-Airesbe, Las Palmas, Rio de Janeiro és Santoson át. 

Ezen gőzösök a meghatározott napokon reggel 8-kor indulnak Triestből a 
„Laura" kivételével, mely este 6-kor indul. 
ÁRÚSZÁLLITÁSOK : T r i e s t - N e w - Y o r k — P h i l a d e l p h i a - N e w - O r l e a n s , havonta három 
indítás. S a v a n n a h — T r i e s t , havonta két inditás. P e n s a c o l a — T r i e s t , havonta egy indítás. 
Galveston—Triest , havonta egy indítás. Kombinált kéjutazások a középtengeren, a 

tengerentúli vonalak kettőscsavarú nagy gőzöseivel. 
ÉRTESÍTÉS 

NYERHETŐ : az igazgatóságnál Triest, Via Molin piccolo 2. (Sürgönycím : 
Cosulich, Triest), továbbá a következő vezérügynökségeknél : Schenker & Co„ W i e n , I., 
Neutorgasse 17., továbbá az Austro-Americana utazási irodájában Wien , II., Kaiser 

J o s e f s t r a s s e 36. és a társaság többi képviselőségénél. 



Gyermekszanatorium Portoré 
(Fiume mellett) 100 ágyra berendezett moűern intézet. Erősítő, eözö kúrák. Egész éuen át nyítua. 
Igen mérsékelt árak. Felnőtteknek külön osztály. Felvilágosítást nyújt az intézel igazgatá-
főoruosa: Ür. RRiniK PÁL, február l - ig Budapesten, Koronaherceg-uka 10. Prospektus. 

FIUME - HOTEL DEÁK • FIUME 
Elsőrangú szálloda, középponti fekvésse l ; kitűnő konyha, legfinomabb italok, fürdők 
a házban ; minden vonat megérkezésénél omnibusz vár a pá lyaudvaron. Mérsékelt árak. 
Tula jdonos : Ederer-Burger Gyula, a Lloyd Szálloda sok éven át volt főpincére. 

Lussinpkcoló. Lussingrande. 
TÉLI ÉS NYÁRI GYÓGYHELY. Reconva lens bete-
gek, üdülők é s vérszegények részére . Kitűnő pen-
siók. Tiszta, pormentes levegő, szubtropíkus vegetáció, 
messzeterjedő sétányok. Fiúméból l e g n a g y o b b kénye-
l e m m e l elérhető. — Felvilágosítással szolgál a CUR-

COMISSIO LUSSINGRANDE-ban. 

Auszti-ia legdélibb fekvésű klimatikus gyógyhelye. Pompás 
szigeti éghajlat. Prospektust kívánatra ingyen küld 

a Curcommissio. 

HOTEL IMPERIAL 
Szobák különböző árban. Kitűnő ellátás. Fürdők, villamos világítás, lift, középponti fűtés, saját 
gőzmosóda, saját parkja. Pompás kilátás. Mérsékelt árak és pensio-rendszer. Ragusa szárazföldön 
Bosznián át, vagy érdekes tengeri úton, elsőrangú gyorsgőzössel Triestből, Polából vagy Fiuméből 
é r h e t ő e L Szobamegrendelések IMPERIAL, RAGUSA 
Bonavia nagyszálloda 
FIUME, via Edmondo D'Amicis. 

Előkelő polgári ház a város középpontján, közel 
a vasútá l lomáshoz é s a hajók kikötő-helyeihez. 
Modern kényelemmel berendezett 38 vendégszoba, két étte-
rem ós pazarul díszített kerti helyiség. Olasz és magyar 
szakács. MATELJAN é s MATEJCIC, új tulajdonosok. 

az ö s s z e s i s m e r e t e k 
e n c i k l o p é d i á j a . Révai Nagy Lexikona 

500 magyar tudós a lkotása . Az egyetlen magyar enciklopédia. Minden ismeretek foglalat ja. 
A történelem, természet- és társadalomtudományi , műszaki, ipari, kereskedelmi és gazda-
sági ismeretek, az irodalom és művészet minden ágában modern, biztos utmutató 

Révai Nagy Lexikona 
mintegy 200.000 cikk és utalás, 10,000 kép, térkép, művészi ábrázolat és grafikon, kb. 
1000 szines és fekete műmellékleten és a szövegben. 18 ter jedelmes nagy nyolcadrétű 
kötetben díszes angol vászonkötésben. A teljes mű ára 288 korona. Megjelenik 1910 
novembertől 4—5 havonta 1 —1 kötet. Kedvező fizetési feltételek mellett szállítja. 

Teljes váíióhitli berendezéseket, líítöpépeket és jéíjprtó-liereiitlezéseket 
valamint termokémiai telep-berendezéseket k i tűnően bevált módszerek szerint gyár t és szállít 

| „ féle vasöntöde és gépgyár részvény-társaság 
o C n l l C K - B u d a p e s t , V I . , V á c z i - u t 4 5 — 4 5 -

Költségvetések és rajzok rendelkezésre állnak. 

Beocsmi Cementgyári Unió Részvénytársaság 
(Szerémmogye). Vasút-, hajó- és távlrdaállomás. Szavatolunk a szabványokat messze fölülmúló minőségért. Port-
landcementünk a szabváriyszerű 23 napos szilárdságot már 3 nap múlva éri el. Gyártási képesség: 2,200.000 q 

portlandceinent, 1,000.000 q románcement. 
Zsolnai Cement- és Mészgyár Részvénytársaság r Ö f f i í í l L i o t á ? ; 
Litvamezö (Zsolna mellett). Vasútállomás. 6000 vaggon portlandcement gyártási képességgel újonnan berendezett 
gyárát üzembe helyezte. Szavatosság körülbelül 1100 gramm térfogatsúlyért literenként lazán beeresztve és körül-

belttl 50°/o magasabb szilárdságért, mint a szabványok előírnak. 



Befizetett alaptőke 40 millió korona. 

Fiók-üz le tek : Budapest-belváros, Andrássy-üt, Lipót-
város-Szabadság-tér, Lipót-körűt és Erzsébet-körűt, 

Fiume, Pozsony, Kassa és Kolozsvárt. 
I. Bank-osztálya : vesz és elad mindennemű érték-
papírokat, arany és ezüst pénznemeket és idegen bank-
jegyeket ; kölcsönöket ad értékpapírokra; leszámítol 
váltókat és bevált szelvényeket; átvesz pénzbetéteket 
fo.yó- és csekk-számlára, betéti könyvecskére, valamint 
pénztári jegyekre ; hitelleveleket állit ki külföldre és 
minden tőzsdei megbízást helyben épp úgy, mint a kül-
föld nagyobb pénzpiacain a legjutányosabban teljesít. 

II. Árú-osztálya : elfogad mindennemű terményeket 
és árúkat a közforgalomnak átadott Budapest fővárosi 
és fiumei közraktáraiba, továbbá barcsi raktáraiba 
leendő beraktározásra ; előleget ad azokra a legjutá-
nyosabb feltételek mellett és elvállalja azok bizományi 

vételét és eladását. 

Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank 
Budapest, V., Dorottya-u. 6. ( 

C L I C H E K 
ipari s KeresKedelmi árjegyzéKeK, hirde-
téseit és tudományos müveKhez; házon-
Kívüli fényKépfelvételeK. Különlegesség: 
3 és 4-szinü au to lyp iáh ; chromotypia 
Közvetlen Kőre; gigantografia utczai pla-
KátoK részére a legnagyobb méreteKbén. 

BUDAPEST, bezerédiu.19. 

ELSŐ 0. ÁLTALÁNOS BALESET 
ELLEN BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG. 

Alapíttatott 1882-ben. 
Biztosítási alapok 24,000.000 koronán fe lü l . 

Magyarországi vezérügynökség : Budapest, V. kerület, 
Dorottya-utcza 10. szám, az Assicurazioni Generálinál. 

A társaság elfogad ; 1. egyénenkénti biztosításokat díj-
visszatérítéssel és a nélkül; 2. élethossziglani vasúti 
biztosításokat; 3. tengeri es szárazföldi utazási bizto-
sításokat külömbözö időtartamra és módozatban; 4. 
együttes biztosításokat egyletek, rendőrségek tűzoltó-
ságok, gyári munkások stb. részére ; 5. szavatossági-
biztosításokat háztulajdonosok, kerékpározók, gyógy-
szerészek, gyárosok stb részére. 

NB1 Ei;y étetbossziglani vasúti biztosítás után p. o. 
lö.tíOO koronára (halai, rokkantság és napi kártérítés 
eseteire) a tiszta díj egyszersmindcukorra csak 40 kor. 

ERDELYI e s . é s fcir. u d v a r i f ényképész m ű t e r m e 
IV., Semmelveiss-u. 2. 
(a Kossuth Lajos-utca sarkán.) 

Platinképek, akvarell- é s olajfest-
mények bármely kis fénykép után. 
Felvételek minden időben Telefon. Lift. 

MAGYAR A l a p í t á s i 
év 1867. 

ALTALÁNOS 
HITELBANK 

BUDAPEST V., 
NÁDOR-U. 12. 

Alaptöke 
Tartalékalap.. 

fíO.OOO.OOO Ii. 
otí.500.000 Ii. 

F i ó k o k : Brassó, Debrecen, Fiume, Győr, 
Kassa, Kecskemét, Nagyvárad, Pécs, Po-

z s o n y , Szabadka é s Temesvár. 

ÜZLETKÖRE: 
Szubskripciók s konverziók. Intézvé-
nyek és hitellevelek. Idegen pénzek 
váltása. Kifizetések Magyarországon, 
Ausztriában és a külföldön. Minden-
nemű bankügyletek. Különféle vál-
lalatok alapítása. Áruosztály (ga-

bona, gyapjú, cukor, szén). 

A folyó év eleje óta talcaréhbeté-
tek a budapesti fóintézetnél is. 

Thék Endre 
bútor-, zongora- é s épület-
munkák gyára r.-társaság 

Budapest , VII I . , Ül löi-út 6 6 . 



Legolcsóbb utazás 

Olaszországba, Dél-Franciaországba, Isztriába és Dalmáciába 
B U D A P E S T - Ú J D O M B O V Á R - F I U M É N át a Magyar-Horvát Tengeri Gőzhajózási 

Részvénytársaság gőzhajóin. 
, Menetdíjak a hajóátkelési illetékkel együtt: 

1910. évi november hó l-'.ől visszavonás'g. 

1. Indulás 

Fiuméből Veneziába 
kedden és szombaton este 8 óra 15 perckor. 

2. Indulás 

Fiúméból Anconába 
pénteken este 8 óra 15 perckor és kedden 

röggel 7 óra 30 perokor. 

8. Indulás 

Veneziából Fiúméba 
hétfőn és csütörtökön este 8 órakor. 

4. Indulás 

Anconából Fiúméba 
szombaton este 8 ó r a 3 0 p e r k o r é s csütör-

tökön reggel 7 órakor. 

Menettartam: 10 óra. 
Veneziában érkezés és indulás : Szt. Máik-

tér. 

A gőzhajók Fiúméban a kikötőhelyig 
közlekedő budapesti gyorsvonatokkal, úgy-
szintén Veneziában és Aneonában az olasz 
vasúti vonatatokkal, nevezetesen a Roma, 
Napoli, Bari, Brindisi, Bologna, Milano stb. 
felől és felé csatlakozásban állanak. 

Fiúméból Dalmáciába naponkint indul-
nak gőzhajók, ezek közt lietenkint négy 
gyorsjáratú ós pedig: Zárába, Spalatóba, 
Metkovicba, Mágusába, és Cattaroba, ezok 
inenetrendjo az „Útmutató"-ban foglaltatik. 

Közvetlen menetjegyek és csoportosít-
ható menetjegyfüzetoket az állomások, vala-
mint a magyar kir. államvasutak menet-
jegyirodáia Budapesten és Wienben, vala-
mint Cook Tamás és fia cég utazási irodá-
jában Wienben, továbbá a Hamburg-
Amerika-Linie cég utazási irodájában Ber-
linbon, Hamburgban stb. adnak ki, ahol 
bővebb felvilágosítással is szolgálnak. 

Honnan Hová Pénz-
érték 

Gyorsvonat 1 Sz.-v. 
I. | II. | III. 

o s z t á l y 

Broslaii Venezia vagv Ancona ... Mrk. 84-00 56-40 *) 31-00 
Pamburg-Altona 128-10 84-40 ») 47-20 
Wien kor. 71-00 47-70 24 9C 

Abbazia vagy Lovrana 57-60 3*30 19 50 
Budapest Venezia vagy Ancona . . 44-20 30-20 16-20 

f rcs . 79-65 54 90 32 05 
Napoli 97-85 66-20 39-25 
Firenze 79 65 54 90 32 05 
Genova 90-20 61-70 36 35 

76-95 5310 30-85 
Mentőn 102 00 6.S-70 — 

ürasse .. 110-30 74-30 — 

Torino ... ... 89-80 61-45 36-20 
Mzza 104-70 70-50 — 

Cannes 108-15 72-85 — 

Marseillos 129 75 87 45 — 

Lvon-Perrache 124-25 84-15 — 

Abbazia vagy Lovrana... kor. 30-S0 20-8C 10-80 
Caltaro 69-60 59 60 36 0( 
Girkvenica ... ... ... ... 31 40 21-40 11-4C 
Lussinpiccolo ... 38-80 28-80 16-00 „ Ragusa (Gravosa) „ OJ-OO 53-00 32-20 „ Spalato 5100 41-01' 24*00 
Zara 42-4i 32-4C 18 40 

Zágráb (M. Abbazia vagy Lovrana... 24 80 16-80 8-E0 
A . V.) Venezia vagy Ancona ... 88-20 26'2'J 14-20 A . V.) 

Cattaro 63 60 55-6C 34-60 
Girkvenica ... ... — ... 25-40 17 40 9-40 „ Lu8SÍnpiccolo — 32-80 24-80 14-00 „ Ragusa (Gravosa) ... ... „ 57 00 49 00 30-21 
Spaldto ... „ 45-00 37-00 22-00 
Zara ... ... ... ... 36-40 28-40 16-40 

Összehasonlító táblázat Berlinből 
H o v á 

Abbazia v. J 
Lovrana \ 

Napoli 

Roma 

Venezia v. I 
Ancona 1 

Útirány 

Budapest-Fiiimo 
Wien-fragerhof-St.-Peter 
BuJapest-Fiume 
Wien-Conogliano-Mestre 
Budapest-Fiume 
Wien-Conegliano-Mestre 
Rudapest-Fiume 
Wien-Conegliano-Mestre 

IV'nzÉ teli 

Mrk. 

fres. 

Mrk. 

98 00 
113-20 
185 15 
198-95 
168-35 
191-15 
105-80 
145-30 

64-30, 
79-70 

123 00 
134-30 
112-50 
129 00! 

36-70 
47-40 
72-71 
73-10 
6(1 0 ' 
69-71. 

70-90 *) 38-31 
97-00, 52-8C 

Egy ágyért a gőzhajókon 2 korona utánfizetendő. 
Egymagában a hajóátkelésért F i u m e és Venezia vagy Ancona közt 
iizetendö: I. hely ággyal együtt 16 kor., — II. hely ággyal együtt 

12 kor., — III hely 6 kor. 
") Oderbergig vagy Marclieggig ós Wienig gyorsvonat. 

A magyar kir. államvasutak igazgatósága. 

F A magyar kir. államvasutak védnöksége alatt álló 

iumei Nyilv. Raktár Részv.-Társ., Fiume 
flz összes vasút i , uámterületi és szabadkikötői t á rházak és területek kezelője. 

Foglalkozik a K u m é b a vasúton érkező és 
innen tengeren továbbítandó, valamint a Fiúméba 
tengeren érkező és innen a vasú ton továbbítandó, 
úgyszintén a helyi árúk átvétele, őrzése, gondo-
z á s a , csomagolása , egyeb kezelése, á tadása ; 

az átvett árúk tűzkár e l l e n i b i z tos í t á sáva l ; 
legmodernebb berendezésű gabona-elevátorá-

ban a külföldre rendel t mindennemű kezelésé-

vel, ú. m . : eíválós, keverés, egal izálás , rostálás , 
trieurÖ2és és osz tá lyozásával , a gabonának 
zsákokban vagy ömlesztett á l lapotban (alla 
r infusa) hajóba rakásával . 

A nagymél tóságú kereskedelemügyi m. kir. 
minisztérium á l t a l jóváhagyott , ,Üzletszabály-
za ta és díjtételei" kívánatra d í j ta lanul rendel-
kezésre bocsát ta tnak. 

IK.'ii küttyvnyomda-rÍMmoény-tfírsfuny. 



A tenger villogása. Frédol után. 

A PLANKTON. 
I r t a : Dr. ENTZ GRZA. 

z a műszó 1887 óta, amikor Hensen V. kiéli physiologus először 
használta, általános" polgárjogot nyert a tudományos irodalomban, 
sőt már a közéletben is egyre gyakrabban hallható. Eredeti értelme 
szerint bolyongót, azaz valamely oly tárgyat jelent, mely ide-oda 
bolyong, hányódik, vetődik, mint víz tükrén a kormány nélkül lebegő 
csónak; a tudományban való alkalmazásában pedig a plankton ki-

fejezést mint gyűjtőnevet használjuk mindazon nagyon különböző élőlények meg-
jelölésére, amelyek vízben szabadon lebegnek s az áramlások és hullámok által 
ide-oda sodorva, hányatva bolyonganak. 

A vízben élő szervezeteknek nagyon futólagos megfigyelése is rávezet annak 
megállapítására, hogy tartózkodási helyük szerint három csoportra oszlanak. Egyik 
részük a víz fenekét lakja s az ezt képező tárgyakhoz van nőve, vagy ezeken 
nyugszik állandóan, vagy legalább hosszabb ideig, vagy végre a fenéken mászkál: 
ilyen az algáknak s egyéb vizi növényeknek s a foraminiferáknak nagy része, 
továbbá a szivacsok, korallok s egyéb virágállatok, a hydropolypok, mohaállatok, 
számos féreg, rákféle, a tengeri ugorkák, sünök, csillagok, tengeri liliomok, a 
kagylók, számos csiga stb. Mindezeket a fenéklakókat a szakirodalom benthos néven 
foglalja össze. A vízi állatok másik része, melyet összeségében nekton-nak nevez a 
tudomány, egészen szabadon változtatja helyét; ilyen számos rák, puhatestű, 
csaknem valamennyi hal s az összes vízi emlősök (fókák, cetek). A harmadik 
csoportba végre ama lebegő szervezetek tartoznak, melyek összeségükben a minket 
ez alkalommal egyedül érdeklő plankton-1 alkotják, amely azonban nem csupán 
egész életükben lebegő szervezetekből áll, hanem ezekhez járul még számos oly 
szervezet is, mel}' kifejlődött állapotban más életmódot él, de pete- vagy lárva-
állapoton a planktonhoz szegődik: így számos halnak s egy egész sereg gerinctelen 
állatnak petéje, továbbá a fenéklakó gyűrűs férgeknek, csigáknak, kagylóknak, 
rákoknak, az összes tüskésbőrűeknek stb. lárvái évszakor.kint lényeges alkatrészei 
a planktonnak. Mások, mint a Medusák túlnyomó része, csak kifejlődött állapotban 
él planktoni életet, ellenben fiatalkori alakjaik, a Polypok, fenéklakók. 

Az úgy tisztán tudományos, mint közgazdasági tekintetben nem csak érdekes, 
A TENGER. 



Piatomeák. Erős nagyítás. Haeckel után, 
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Tengeri és édesvízi (4, 7, 8) Peridineák. Haeckel után. Erős nagyítás, 
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hanem nagyfontosságú planktonnak pontosabb ismeretét az utolsó 
25—30 év vizsgálatainak köszönjük. Ezen vizsgálatok alapján, 
melyekben a művelt nemzetek úgyszólván a föld egész kerek-
ségén mintegy versenyezve vettek részt, nem kiméivé a költsé-
get kellően felszerelt tenger- és tóparti laboratóriumokra s nagy-
szabású tengeri expedíciókra, az élet titkait kutató tudományok 
körében egy egészen új tudományág sarjadzott: a planktologia. 
Ennek az új tudománynak ma már tekintélyes irodalma van, 

melynek nagyon szétszórt adatai Steucr A. 
innsbrucki tanárnak igazán hézagpótló, 
talpraesett munkájában (Planktonkunde, 
1910.) összegezve olvashatók. 

Földünk vizei tudvalevőleg tengerek és 
édesvizek. Ezekben a plankton összetétele 
természetesen sokban eltér egymástól s e 
szerint tengeri és édesvízi plankton-t (hali-
éi, limnoplankton) lehet megkülönböztet-
nünk ; az utóbbi ismét vagy tavi, vagy 
folyami (helo- és potamoplankton). A ten-
gerin és édesvízin kívül még kevert (brak-) 
vízi (hyphalmyro-)p]anktont is meg kell 
különböztetnünk, mely összetételére nézve 
a kétféle plankton sajátságos keverékéből 
áll, melyben majd a tengeri, majd az édes-
vízi elem a túlnyomó; a konyhasós tavak, 
amilyenek Középázsiában, Dél-Oroszország-
ban stb., hazánknak pedig különösen király-
hágóntúli részeiben vannak, mint sok évi 
vizsgálataimból tudom, szintén egészen 
speciális planktonnal tűnnek ki, melyben a 
véglények között sok a tengeri elem. Hogy 
parti (litoralis, vadalis v. neriticns), nyilt 
tetigeri (oceanicus v pelagicus), felszíni 
és mélyszinti (profundalis v. abyssalis), 
továbbá állat- és növényplankton (zoo-
és phytoplankton) alatt mi értendő, nem 
szorúl magyarázatra. A nagy és apró 

(makro- és mikro-) t plankton kifejezés a 
I planktont összetevő 
I szervezetek nagyságára 

vonatkozik. 

Mielőtt arra áttérnék, 
hogy mik alkotják a 
planktont, vessünk egy 
futólagos pillantást az 

élet anyagforgalmára. Az összes élőlényeket élettani jellegük szerint két csoportba, 
t. i. termelők és fogyasztók csoportjába lehet osztani. A termelőké mindama szer-

Balatoni Peridinea (Ceraíium hirundineüa). A Balaton 
egyik fő őstáplátéka. A karcsú a tavaszi, a zömök a 

nyári alak. Erősen nagyítva. ! f j . Entz Géza után. 

Világító véglények (Noctilma miliaris és Pyrocystis noctiluca). Erősen nagyítva. 
Steuer után. 



53 
vezeteket foglalja magában, amelyek vagy egyenletesen elosztott vagy parányi kerek-
ded, sokszögletes, csillag-, szalag- stb. alakú testecskékben u. m. (chromatopliorokban) 
levélzöldet (chlorophyllt) 
tartalmaznak, akár tiszta 
fűzöldet,akár a chlorophyll-
nak sárgászöld, arany-
sárga, sárgásbarna, barna, 
olajzöld és olajbarna, ké-
keszöld vagy piros módo-
sulatát. Mindezek a szer-
vezetek napfény hatása 
alatt szénsavból, melyet a 
szárazföldiek közvetlenül 
a körlégből, a víziek köz-
vetve abból a körlégből, 
melyet a víz elnyelve tar-
talmaz s amelyből a szenet 
visszatartják, az oxygént 
pedig kiválasztják, továbbá 
szervetlen vegyületekből, 
t. i. vízből s a fölvett víz-
ben oldott nitrátokból és 

földsókból synthesissel 
szerves vegyületeket (szén-
hydrátokat, zsírokat, fehér-
jéket) készítenek s ezek-
ben a synthesissel elkészí-
tett vegyületekben a nap-
sugarak energiáját halmozzák fel. A fogyasz-
tók csoportjába pedig ama szervezetek tar-
toznak, amelyek az előbbiek által készített 
szerves vegyületeket veszik fel, ezeket bi-
zonyos cbemiai változások során testök 
alkatrészeivé változtatják, hogy a bennök 
raktározott energiát munkerővé változtatva, 
saját életműködéseik végezhetésére felsza-
badítsák. Ezt a folyamatot ama szerves 
vegyületek szétbontása teszi lehetővé, me-
lyeket a táplálékkal felvettek s áthaszno-
sítottak ; erre a szétbontásra és a helyzeti 
energiának munkaenergiává való változta-
tására pedig a levegőből (t. i. a körlégből 
vagy a vízben absorbeált levegőből) oxy-
gént vesznek fel, mellyel ama szerves ve-
gyületeket oxydálják, s mintegy elégetik s 
szénsavvá, vízzé és nitrogéntartalmú bomlástermékekké változtatva, testükből kivá-
lasztják. A termelők tehát folytonosan új szerves vegyületeket készítenek, melyet a 
fogyasztók szétbontanak s a termelők a fogyasztók szétbontó munkájára szükséges 

Globigerína bulloides. Erősen nagyítva. Haeckel után. 

Globinerina-iszap az Indiai Óceánból. 
Erősen nagyítva. Chun után. 
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mm 
Radiolariák. Erős nagyítás. Csak a vázak vannak rajzolva. Haeckel után. 



Radiolariák. Erős nagyítás. A középsőn az egész állat, a többi ábrán csak a váz van rajzolva. Haeckel után. 
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oxygént szabadítanok fel, a fogyasztók pedig a termelők számára szükséges szénsavat 
és nitrátokká változó bomlástermékeket választanak ki. 

Ez annak a nagyszerű anyagforgalomnak vázlatos képe, mely Földünkön az életnek 
számlálatlan évezredek előtt történt első fellobbanásával kezdődött, de bizonyára nem 
fog örökké tartani: eljő majd az idő, mikor az életre kedvezőtlen kozmikus változások 
fagyos lehellete az utolsó lángot is elfojtja. 

A planktont alkotó élőlé-
nyek is termelők meg fo-
gyasztók, melyek nagyjában 
egyensúlyban tartják egymást 
s ha ez az egyensúly külö-
nös körülmények, például 
pusztító epidemiák, vagy az 
emberi haszonlesés köny-
nyelmű beavatkozása követ-
keztében meg is bomlik, 
előbb-utóbb ismét helyre-
billen. 

A plankton főtermelői kü-
lönböző, részint egyenkint, ré-
szint nagyon változatos alakú 
telepekben élő, parányi egy-
sejtű algák, melyek között 
mind az édesvizekben, mind 
a tengerben a legváltozato-
sabb, de mindig tetszetős 
alakú kovapáncélba zárt 1)la-
tom cák, továbbá számos pa-
rányi ostoros véglény (Fia-
fellata), melyek között a 
majd egyszerű; gömbölyded, 
majd szarvakat, tarajakat vi-
selő bizarr termetű Peridineák 
az uralkodók. Ezek, meg kü-
lönösen az édesvizekben, a 
fonalas algák azok az élő-
lények, melyek szervetlen 
vegyületekből szerves vegyü-
leteket készítenek s energiát 

a legkisebbek, de nem egy 

Adriai Tintinnidák. Erősen nagyítva. A 2. és 4. ábrán az állat is látható, 
a lobbin csak az üres hüvely. I f j . Entz Géza után. 

halmoznak fel a fogyasztók számára, melyek közül 
nagyobb termetű is kizárólag belőlük táplálkozik; ez az őstáplálék az, mely a vizek 
állatéletét egyáltalán lehetővé teszi. Igaz, hogy a planktonnak ezen termelői parányi 
termetűek, legtöbbjük csak erős nagyítással varázsolható elő a láthatatlan semmiség-
ből s azért egyenként csak minimális mennyiségű tápláló anyagot készíthetnek, de 
gyorsan ismétlődő oszlással rövid idő alatt hihetetlen me nyiségre szaporodhatnak, 
s ez a nagy' mennyiség óriási tömeg tápláléknak felel meg, mely megdöbbentő 
szaporaságuk miatt szinte kimeríthetetlennek látszik. 

A fogyasztók között a legapróbbakon kezdve egy sereg állati véglényről (Protozoa) 
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kell megemlékeznem. Iiyenek a parányi mikroszkopikus barackhoz hasonló tenger-
világítók (Noctiluca miliaris), melyek, ahol töménytelen mennyiségre szaporodnak, 
gyakran mértföldekre terjedő területen híg paradicsom-leveshez hasonló nyálkával 
vonják be a tenger felszinét, mely éjjel fel-felcsillogó titokzatos fénnyel világít.*) 
Továbbá a gyökérlábúak közül (Rliizopoda), a planktoni Foraminiferák; kizárólag 
tengeriek, melyek közül különösen a Globigerinák emelendők ki, melyek oly tömén-
telen mennyiségben népesítik a tengereket, úgy hogy az elhaltak alásülyedt héjai 
helyenkint méternyi vastagságú finom iszap alakjában rakodnak a lenger fenekére. 
A tengerfenéki kutatások arra az eredményre vezettek, hogy az összes tengerek 
fenekének 29'2%-a, mintegy 105 millió knv'-nyi területen van Globigerina-iszappal 
bevonva. A Globigerináknál nem kevésbé jellemzők a tengeri, különösen az óceáni 

Ernyős Medusa (Chrysaora mediterranaea). Haeckel után. Ernyős Medusa (Rhopilema esculenta). 
Kétharmadra kisebbítve. Ketté metszett példányának egyik fele. 

Term. nagys. Steuer után. 

planktonra a fajokban bámulatosan gazdag, pompás sugárállatkák (Radiolaria) és 
napállatocskák (Heliozoa), melyeknek egy része acanthinnak nevezett organikus 
anyagból, nagyobb része pedig üvegszerű kovasavból álló sajátságos vázakat választ 
ki, melyek majd a legváltozatosabb alakú, mintegy finom üvegfonalakból szőtt 
csipkeszerű héjakat képeznek, majd ismét egyszerű, vagy a legváltozatosabb cifrá-
zatú tűkből állanak*, melyek vagy érintői irányban vannak szétszórva a gömbalakú 
testen, vagy egy pontból sugároznak ki, mint a kristályminták tengelyei s a lágy 
protoplasmatestnek mintegy támaszul szolgálnak; némely sugárállatkánál mindkét-
fcle váz egyesítve fordul elő. A filigránművészetnek ezen remekei a legdíszesebb 
természeti tárgyak közé tartoznak. Végiglapozva Haeckel-nek a sugárállatkákról írt 

*) A plankton szervezetei közül még mások is kitűnnek világítóképességgel: így néhány Peridinea, 
rákocska, löbb Medusa s az alább még emlí tendő Pyrosomák. A Quarnero öbleinek világítását, melyben 
különösen augusztus első felében gyönyörködhetünk, nein ezek, hanein a poshadó vízben e lszaporodó 
világitó-bakteriumok (Photobacteriuinok) okozzák . 
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nagy monográfiája pompás folió-tábláit, bűvös kaleidoszkópba vélünk tekinteni s 
minden lapon elragadtatva gyönyörködünk a díszes alakoknak kifogyhatatlan válto-
zatosságában. A díszítőrajzolással foglalkozó művészetnek a sugárállatkák vázai a 

Hólyagos Medusik (Praya diphyes, Apolemia contorrla, Agaima rubrum). Carus után. Term. nagyság. 

legdíszesebb motívumokat szolgáltathatnák. Az állati véglények közül szintén nagyon 
jellemzők, különösen a tengeri planktonra, a rendkívül változatos alakú és ciírázatú, 
átlátszó hüvelyekben élő Tintinnidák, melyekhez néhány más csillangós ázalék-
állatka csatlakozik. 
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Bordás Medusa (Hormiphora plumosa). Term. nagys. 
Ludwig-Leunis után. 

A szövetekből összetett állatok (Metozoa) közül első sorban azokról az érdekes 
kocsonyatestű, átlátszó állatokról kell megemlékeznem, melyek a tömlőállatok 
(Coelenterata vagy Zoophyla) nagy körét alkotják. Ide tartoznak ama kerek-
korong-, gomba-, harangalakú ernyős 
Medusák (Hydro- és Scyphomedusae), 
melyek nagy seregekbe verődve jelen-
nek meg s testüknek olyanféle ritmusos 
összehúzódásával, amilyen az élő szívé, 
unalmas, lassú tempóban egyhangúan, 
mintegy lüktetve szelik át a tenger sima 
tükrét. Nagyságuk igen különböző: a 
legkisebbek mikroszkópi kicsiségűek, de 
vannak közöttük óriások is, egészen 
akóshordó nagyságúak. Habár külsejük-
kel nem is árulják el, de azért szárma-
zásuk szerint az előbbieknek közel ro-
konai a hólyagos Medusák (Siphono-
phora). Ezek a sajátságos állatok nem 
egyenkint élnek, hanem áljattelepeket 
alkotnak, melyeknek egyénei más és más 
élettani munkát végeznek az egész telep 
érdekében és speciális feladatuknak 
megfelelőleg, különböző módon vannak 
alakulva, olyanformán, mint pl. valamely 
magasabb rendű állat-
nak különböző munka 

végzésére szolgáló 
szervei. Ezt a sok-
alak u egyénből össze-
tett állattelepet egy le-
vegővel telt hólyaggá 
felfúvódott, vagy egy 
szintén levegővel telt 
rekeszekre osztott ko-
rong tartja a vízben 
lebegve. Maga a telep 

a legkülönbözőbb 
alakú: majd kristály-
üvegből készült virág-
csokorhoz, majd dí-
szes csillárhoz, majd 
felfujt dudához ha-
sonlít, melyről hosszú sallangok lógnak le, majd ernyős Medusához s majd lüktetve 
úszik, mint az ernyős Medusák, majd csak a hullámok játékától, vagy a szellőtől 
haj tátik ide-oda. Sokkal távolibb rokonai az ernyős Medusáknak a bordás Medusák 
(Ctenophora). Ezek gyűszű-, citromalakú, néha kétoldalt karéjosan szegélyezett, 
vagy, mint a Venus öve (Cestus Veneris), testének haránttengelye irányában szalag-
alakúlag megnyúlt víztiszta, átlátszó állatok, többnyire két hosszú rablófonállal, mely-

Vénus öve. (Cestus Veneris). Kisebbítve. Ludwig-Leunis után. 



lyel zsákmányukat, mint a csikós a lovat, pányvavetéssel elfogják s örökké éhes 
szájukhoz viszik. Nevüket annak köszönik, hogy többnyire nyolc délkörös vonal-
ban (bordában) álló számos apró úszólapátokat viselnek, mefyeknek csapkodása 

íajt ja tovább lebegő testüket. Nincsen meglepőbb látvány, mint az ily 
)ordás Medusa; teste — mint említém — többnyire egészen átlátszó, 
'íztiszta, úgy, hogy magát az állatot észre sem vesszük, csak a bordáin 
'égignyargaló élénk szivárványszínben csillogó cikázás tesz rá figyelmessé, 
imit a csapkodó lapátocskákon az interferenciának nevezett optikai tüne-
nénv okoz. 

A férgek közül a plankton szervezetei közé tartoznak a csillangós 
izalékállatkákat utánzó parányi termetű kerekes férgek (Rotatoria) né-
íány kristálytiszta, üvegszerűleg átlátszó gyűrűs féreg (Annelida) s a 
izintén viztiszta, átlátszó nyílférgek (Sagittidae). 1 — 6 cm.-nyi megnyúlt 
estű, nagyon ragadozó természetű állatocskák ezek, melyek alakjukkal, 
le meg úszásuk módjával is nyílvesszőre emlékeztetnek : mint az elröp-
>entett nyílvessző, oly gyorsan szelik a vizet s mintegy rányilazzák 
nagukat zsákmányukra, melyet, mint a jól célozott nyíl, nem téveszte-
lek el. A puhatestűek közül néhány meztelen és házas csiga, továbbá 
i szárnylábú csigák (Pteropoda) vagy tengeri pillangók változatos fajai-
íak rengeteg rajai népesítik a tengereket. Ezek a csigák a pillangók 
szárnyaira emlékeztető evezőlebenyeiknek köszönik nevöket; többen kö-
ldök még élénk színeikkel is emlékeztetnek a pillangókra. 

Valamennyi plankton-állat közül minden képzeletet fölülmúló, hihetetlen 
íagy egyén- és fajszámukkal kitűnnek a többnyire parányi, legfeljebb 
lehány milliméter hosszúságú, karcsú termetű, hosszúcsápú, evezőlábú 
rákok (Copepoda), melyekhez, főleg az édesvizekben, az apró vizibolhák 
vagy ágascsápú rákok (Cladocera) tartoznak. A planktonnak az ember 
asztalára kerülő hússá változásában ezeknek az apró rákocskáknak van 
a legnagyobb jelentősége, mert ők képezik a halaknak főtáplálékát. 

A zsákállatok (Tunicata) közül az átlátszó testű, tekintélyes, több centi-
méter hosszúságú gytiszűalakú Salpák, melyeken Chamisso, a költő-természetbuvár a 
mult század elején először fedezte fel a nemzedékváltozás néven ma már jól ismert 
szaporodásmódot, szintén valamennyien az igazi plankton-állatok közé tartoznak. 

Tengeri pillangók (Cleodora pyramidata, Cavolinia tridentata és Pleuropus longifilis). Term. nagys. Bronn után. 

A Salpák érdekes nemzedékváltozása tudvalevőleg abban áll, hogy ivarosan és 
ivartalanul szaporodó nemzedékeik szabályosan felváltják egymást; az ivaros nemze-
dék egyénei hosszú láncolattá vannak egymáshoz kapcsolva s ezeknek termékenyített 
petéiből egyenkint élő Salpák fejlődnek, amelyek sarjadzással ismét az előbbi alako-

Nyilféreg (Sa-
gitta hexaptera) 
Mintegy 20 szor 
nagyítva. Hert-

wig O. után. 



61 

Tengeri evezőlábú rákok. Mintegy 50-szeres nagyítás. Haeckel után 
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kat, t. i. lánc-Salpákat hoznak létre. A zsákállatok közül még az apró Appendiculariák, 
az Ascidiáknak parányi békaporontyokhoz (ebihalakhoz) hasonló lárvái s az úgy-
nevezett tüzes tobozok (Pyrosomidae) élnek a nyilt tengerben; az utóbbiak több 
centiméter hosszúságú fenyőtobozhoz hasonló hengeres állattelepekben együtt élnek; 

tüzes tobozoknak 
azért nevezik őket, 
mert éjjel erősen 
világítanak s ek-
kor mindegyik te-
lepök olyan, mint 
egy tüzes fenyő-
toboz 

A plankton-
állatok sorozatát 
gyomruk kielégí-
tésére a plankton 
után járó, külön-
ben a nekton-
állatok közé tar-
tozó halakon s a 

legkülönfélébb 
halaknak fiatal 
ivadékán kivül 

még több oly hal 
egészíti ki, mely 
egész életét a 
nyilt tenger fel-
színi rétegeiben 
tölti. 

Evvel azonban 
még nincs kime-
rítve a sorozat, 
mert a plankton-

hoz még egy 
egész sereg oly 
állat is tartozik, 
mely csak fiatal 
korát tölti lebeg-
ve : ilyenek, az 

éppen említett 
•Magános és láncolattá kapcsolódott Salpák (Salpa maxima, S. democratica). fiatal halivadékon 

Brehm után. Term. nagyság. kivül, SzálllOS fé-
regnek, a tüskés-

bőrűeknek, kagylók-, csigák- és rákoknak lárvái, melyek a kifejlődött állattól rende-
sen nagyon különböznek s gyakran oly csodálatos kalandos külsővel tűnnek ki, hogy 
bonyolódott átalakulásuk ismerete nélkül még csak gyanítani sem mérnők, hogy 
mivé fognak fejlődni s fejlődésük menetének kibonyolítása kemény próbára tette a 
búvárok türelmét. Mindezek az ideiglenes plankton-állatok természetesen csak sza-
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báiyosan váltakozó periódusokban, de ekkor aztán töménytelen mennyiségben jelen-
nek^meg a planktonban. Voltaképen az ernyős Medusák (úgy a Hydro-, mint 
a Scyphomeditsák), kevés kivétellel, szintén az ideiglenes plankton-állatok közé tar-
toznak, mert a petéikből fejlődő s a Medusáktól nagyon különböző fiatal alakjaik, 
az úgynenezett Polypok, melyeken bimbók alakjában sarjadzanak a Medusák, fenék-
lakók. 

Miként részben már a fentebb 
előadottakból is látható, a külön-
böző vizek planktona nagyon 
különböző összetételű. Első sor-
ban feltűnik a tengeri és édes-
vízi plankton közötti nagy kü-
lönbség. Az édesvízi plankton 
általában sokkal szegényebb for-
mákban, mint a tengeri. Nagyon 
kirí ez a fajokban való viszony-
lagos szegénység például a Dia- Tüzes toboz (Pyrosomn giganteum). Term. nagys. Steuer után. 

tomeákon s még inkább a Peri-
dineákon. A tengerre annyira jellemző Tintinnidák, melyek a nyilt tengert, különö-
sen a melegebb égövek alatt, fajaiknak oly pazar sokféleségével népesítik, az édes-
vizekben mindösze csak néhány fajjal vannak szegényesen képviselve. Az édesvízi 
planktonból a szervezetek több természetes csoportja egészen hiányzik. így hiány-
zanak a Foraminiferák és Radiolariák. Ugyancsak jóformán hiányzik a tömlőálla-
toknak (Coelenterata) egész nagy köre, mert az az egy-két parányi Medusa, melyet 
a délamerikai, délafrikai és kinai édesvizekben fedeztek fel, igazán csak kuriózum-
számba megy: az édesvízi Hydrák, melyek alkalmilag a planktonhálóba kerülnek, 
nem tartoznak a szoros értelemben vett plankton állatok közé. Minthogy a tüskés-
bőrűek (Echinodermata/ egész köre kizárólag tengerlakó, természetesen pelagicus 
lárváik is hiányzanak az édesvízi planktonból. De ezeken kívül hiányoznak a férgek, 
kagylók, csigák s a felsőbb rendű rákfélék lebegő lárvái is; mert ezen állatok édes. 
vizekben élő képviselőinek nincsenek szabadon élő lárvái; kivételt csak a vándor-
kagyló (Dreyssensia polymorpha) képez, melynek lárvái egyideig a planktonban raj-
zanak, de ez a kagyló csak tengeri bevándorló. Továbbá hiányzanak a édesvízi plank-
tonból a nyilférgek, a szárnylábú csigák (Pteropoda), a Pyrosomák, Salpák s az 
Ascidiák lárvái; mindezek az állatok kizárólag tengeriek. Viszont azonban az édes-
vízi planktonnak is vannak sajátos állatai; néhány, de csakis néhány rovarnak lárvái, 
mert a legtöbb vízben fejlődő rovarlárva fenéklakó. Ki kell még emelnem, hogy 
az alsóbb rákféléknek egyik csoportja, t. i. az ágastapogatójú rákoké (Cladocera), 
úgy egyénekben, mint fajokban nagyon gazdagon van az édesvizekben képviselve 
s igen lényeges részét teszi az állati planktonnak, ellenben a tengeri planktonban 
kevés fajjal nagyon alárendelt szerepet játszik. 

Közismert dolog, hogy a környezet behatásai nagyon különböző élőlényeken 
analóg módosulásokat hoznak szükségképen létre. S ez nem is képzelhető más-
képen, mert mint Herbert Spencer nagyon találóan mondja: az élet nem egyéb, 
mint a belső viszonyoknak a külső viszonyokhoz való alkalmazkodása. Ezt tartva 
szem előtt, már eleve föltehető, hogy a különböző planktonszervezetek egymással 
bizonyos vonásokban, bizonyos analóg szervezeti berendezésekben többé-kevésbé meg-
egyeznek. 



64 
A vízben való lebegés első sorban szükségessé teszi és okvetetlenül megkívánja azt, 

hogy ezen szervezetek specifikus súlya lehetőleg kicsiny legyen. Ennek megvalósulására 
különböző berendezések szolgálnak. Ilyen a plankton-szervezetek testfelületének meg-

Tengeri sün lebegő lárvája. Haetkel után. 
Erős nagyítás. 

Kigvókarú tengeri csillag lebegő lárvája. Haeckel után. 
Erős nagyítás. 

nagyobbodasa, amennyiben ezt az adott, azaz mar meglevő berendezeseK megengedik. 
Több plankton-állatnak egész teste vagy ennek egyik része levélhez hasonlóan 
ellapult: pl. az evezőlábú rákok között a Sapphirindk s a sáskarákok (Sqiiilidaé) 
pelagikus lárváié. Mások levélalakú függelékeket növesztettek farkvégükön, mint pl. 

Tengeri csillag lebegő lárvája. Haeckel után. 
Erős nagyítás. 

Tengeri ugorka (Holothurioidea) lebegő lárvája. 
Haeckel után. Erős nagyítás. 
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a Branchiopodák csoportjába tartozó rákok. Ez előtt sok évvel (1886.) rámutattam 
arra az érdekes tényállásra, hogy az erdélyi sóstavakban élő sóféregnek (Artemia 
salina) két változata van: az egyik változatnak, helyesebben formának farkvége két 
villásan álló levélalakú függeléket visel, melyek tollasan cimpázott, hosszú, erős 
sertékkel vannak szegélyezve, a másik forma farkvége pedig a levélalakú függelékek 
helyett csak néhány, vagy épen csak egy pár vékony, satnya sertét visel, melyek 
közül az egyik gyakran egészen hiányzik. Amazok a hígabb sótartalmú, ezek a 
tömör sótartalmú tavakat lakják, amelyekben a levélalakú függelék fölösleges luxus lenne, 

J 

Pelaqothuria Ludwigi az Indiai óceánból. Felére kisebbítve. Chum után. 

mert az állatkát mozgásában csak akadályozná. Sok planktonszervezet: Diatomiák, 
Peridineák, rákok s különböző pelagikus lárvák stb. vékony merev tarajokat, éles 
peremeket, hosszú nyúlványokat, szuronyokat, tüskéket, egyszerű vagy tollasan 
cimpázott sertéket, szőröket stb. viselnek, melyek nekik gyakran fantasztikus, bizarr 
külsőt kölcsönöznek s ezek a testfüggelékek akadályozzák meg a vízben való 
siilyedést. A Medusák egész harangalakú teste nem egyéb, mint a sülyedést akadá-
lyozó ernyő (Fallschirm), mely az állatot lebegve tartja. Érdekes, hogy a már említett 
barackalakú világító Noctiluca miliarisnak két parányi rokona a Leptodiscus medii-
soides s a Craspedotella pileolus, oly meglepően utánozza a inedusaalakot, hogy 
első pillanatra mindenki Medusának tartaná. De még meglepőbb első hallásra az, 
hogy a fenéken tunyán heverő tengeri ugorkának (Holothurioidea) is van egy pela-
gicus képviselője, a Pélagothtiria Ludwigi, mely ezt a praktikus alakot, azaz szintén 
a inedusaalakot öltötte magára: ugyanis hosszúra njrúlt szájkörüli tapogatóit úszó-
hártya köti össze s ez az ernyő bámulatosan hasonlít a Medusák ellapult harangjá-
hoz s ez teszi lehetővé az állat lebegését. 

Számos oly plankton-szervezet, mely egymással nincs semmiféle rokonságban, 
kocsonyás hüvelyt választ ki, mely őt lebegve tartja. Szintén a falysúly kiseb-
bítését okozzák amaz olajcseppek, melyeket különböző plankton-szervezetek (Diato-
miák, Radiolariák, Copepodák stb.) testükben mint tartalékanyagot leraknak. 
Ugyanezt eredményezi a nagy víztartalom, mely némelyekben, pl. a Medusákban 
egészen 98°/'o-ig emelkedhetik, úgy hogy ezek az állatok a vízből kivéve, híg nyál-
kává folynak szét s ez a nagy víztartalom magyarázza meg nagy átlátszóságukat 
is; az ilyen í>üvegállatok« a vízben, ha nem mozognak, egészen láthatatlanok. De 
ezt a láthatatlanságot bizonyára nem oltalmukra szerezték, mint a közfelfogás 
tanítja, hanem az átlátszóság egyszerűen szükségképi járuléka a nagy víztartalom-
nak. A Radiolariákban a víz ideiglenesen képződő külön üregecskékben gyűl össze, 
melyek a protoplasmát egészen habossá változtatják s ha az üregeket az össze-

A TENGER. 5 
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húzódó protoplasma kiüríti, az állatocska specifikus súlyának megnagyobbodásával 
alásülyed. 

A lebegésre való berendezésben legtovább vitték a különböző alakú egyének 
telepéből álló hólyagos Medusák. Ezek teleptestük csúcsán felfujt hólyagot viselnek, 
mely sajátságosan átalakult egyénnek felel meg, vagy pedig egymással közlekedő 
rekeszekre osztott teleptestük üregeiben tartalmaznak levegőt, mely az egész telepet 
lebegésben tartja. 

íme, ezek azok a berendezések, melyek a legkülönbözőbb plankton-szervezetek 
lebegését lehetővé teszik. 

Valamint más életmódot élő, úgy a planktoni szervezeteknek élete is különböző 
egymásba kapcsolódó tényezők összejátszásától függ. Minthogy pedig az életet 

lehetővé tevő tényezők bonyolódott össze-
szövődését szintén nagyon sokféle körül-
mény kombinálódása befolyásolja, már a pri-
ori föltehető, hogy a plankton összetéte-
lének és mennyiségének a különböző vizek-
ben s a vizek különböző színtájaiban 
okvetetlenül nagyon különbözőnek kell 
lennie. A vízmedence nagysága, mélysége, 
a partok viszonylagos távolsága, folyamok 
betorkolása, a vízben oldott sók, az el-
nyelt levegő mennyi- és minősége, a föld-
rajzi fekvés, a hőmérséki és egyéb meteo-
rológiai . s a világítási viszonyok, az áram-
lások, az árapály jelenségei, a nagy fogyasztók 
elszaporodása, vagy különböző kedvezőtlen 
tényezők, leggyakrabban emberi kapzsiság 
okozta megfogyása, a szervezetek életfo-
lyásának szabályos periodicitása stb. mind 
oly mozzanat, oly ható tényező, mely a 
plankton minő- és mennyiségére és a F öl-
dön való eloszlására elhatározó befolyás-
sal van. 

Nem lehet célom e helyen a különböző vízrendszerek planktonát külön és rész-
letesen ismertetni s csak nehányr nagyon jellemző vonást akarok a tengeri plankton 
elterjedéséről és összetételéről röviden kiemelni. 

A tengeri planktonnak termelő szervezetei között, néhány nagyon apró ostoros 
véglényt (a Silieoflegellaták és, Coccolithophoridák családjából) figyelmen kívül 
hagyva, Diatomeák és Peridineák játszák a főszerepet; amazok a plankton egészét 
véve, tömegesebben népesítik a hideg, arctikus és antarctikus, az utóbbiak pedig 
melegebb tengereket. 

Közismert általános szabály az, hogy a növények és állatok fajai a sarkoktól az 
egyenlítő felé fokozatosan szaporodnak s hogy ennek következtében a forró égöv 
alatt a flóra és fauna nagyon tarka összetételű, ellenben a sarkok felé egyhangúvá 
válik, de itt az egyének nagy száma kompenzálja a flórának és faunának a fajok-
ban mutatkozó viszonylagos szegénységét. Általánosan ismert szabály továbbá az 
is, hogy a forró égöv alatt fejlődnek ki a legdíszesebb, a mi szépségérzékünknek 
is legtetszetősebb formák. Hogy ez csakugyan így van, legyen elég a növények 

Hólyagos Medusa (Stephalia corona). Haeckel után. 
Kissé nagyítva. 
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között az Orchideákra, az állatvilágban pedig a madarakra és rovarokra emlékez-
tetnem, melyek a forró égöv alatt érik el igéző alak- és színpompájukat. Ami a 
szárazföldi növényekre és állatokra általános szabály, az a planktoni Diatomeákra 
és Peridineákra nézve is áll: fajaik száma a forró égövi tengerekben szaporodik s 
itt találjuk különösen a Peridineáknak legbizarrabb díszítésű fajait s ugyanez áll a 
Radiolariákról és Tintinnidákról, valamint — legalább nagyjában — a többi 
planktoni szervezetről is. A melegebb, de legfőképen a forró égöv alatt élnek a 
legdíszesebb tengeri állatok. Itt élnek a filigrán ornamentikával pazarul díszített 
Radiolariák, a finom vésetű virágvázákhoz, klasszikus formájú kelyhekhez, amphorák-
hoz, üstökhöz, harangokhoz, virágkosarakhoz hasonló, átlátszó hüvelyekben élő, hosszú, 
kristálytiszta csillangókkal koszorúzott Tintinnidák; nagy rajokba verődött gyengéd 
Medusák, melyeknek harangja üvegszerűleg át-
látszó, színtelen vagy diszkrét rózsa ibolyaszínű, 
vagy kékes alapon többnyire koszorúba rende-
zett, rikító piros, lilaszinű, vagy sötétkék foltok-
kal tarkázott, négyes vagy nyolcas számban sar-
jadzott, szájkörüli tapogatóik pedig némelyeknél 
hosszú szalagsallang alakjában lógnak ki elegáns 
hajlással a harangból, másoknál meg sokszorosan 
elágazva, finom, bodros csipkékkel körülszegett 
csokorrá fonódnak. A melegebb tengerekben él 
a Venus öve (Cestus Veneris), egy méternyi 
hosszúságot elérő bordás Medusa, melynek sza-
lagalakú teste mintha hajlékony kristályüvegből 
volna formálva; láthatatlanul kigyódzik a vízben, 
de időről-időre, minden gyenge izgatásra, ultra-
marin-színben fluoreszkál, a szalag szélein pedig 
folytonosan szivárványszínekben ragyogó szikrák 
cikáznak végig. Oly tündéri látvány ez, mely 
— habár csak egyszer volt is alkalmunk benne gyönyörködni — soha el nem hal-
ványodhatik emlékezetünkben. A délszaki díszes tengeri állatok közül legyen elég 
csak még a Sapphirinákat s a pikkelyes úszószárnyú halakat (Squamipennes) 
kiemelnem. A Sapphirinák aránylag nagy, 3—5 mm. hosszúságú evezőlábú rákok, 
melyeknek seregesen rajzó hímjei olyan pompás szivárványszínekben tündöklenek, 
mint a legtüzesebb, vörösvágási nemes opál. A pikkelyes úszószárnyú halak a dél-
szaki tengerek mesés virágos kertjeiben, a korallzátonyok között élnek s fajonkint 
nagyon változó mustrázatú, ragyogó, élénk színeik csak a drágakövek s a legszebb 
madarak és pillangók káprázatos színpompájával hasonlíthatók össze. 

De térjünk vissza a planktonnak elterjedésére. Az előadottak után, meg abból, 
hogy a szárazföldön a melegebb égövek felé a növény- és állatvilág egyre jobban 
gazdagodik s hogy ugyanoly nagyságú területen a forró égöv alatt sokkal több 
növény és állat tud megélni, mint a sarkok felé, a priori azt következtethetnők, 
hogy a "planktonnal is így áll a dolog. Nagyon tévednénk, mert a tapasztalat azt 
tanítja, hogy' föltevésünknek éppen a megfordítottja áll: azaz a plankton mennyisége 
a sarkoktól az egyenlítő felé fokozatosan fogy s hogy a legtöbb planktont a hidegebb 
égövek tengerei termelik, amivel aztán szoros oki összefüggésben van az is, hogy a 
halmennyiség a sarkok felé szaporodik s hogy itt találnak kellő mennyiségű táplá-
lékot a vízben élő állatok kolosszusai: a bálnák s a nagytermetű fókák, az északi 

5* 

hólyagos Medusa (Stephalia corona) hossz-
metszetben. Haeckel után. 
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Jeges-tengerben a rozmárok (Trichéclms Rosmarus), az antarctikus tengerekben az 
oroszlán- és elefántfókák (Otaria Stelleri és Macrorhinus elephantinus). 

A természetnek ezen látszólagos inkonzekvenciáját különböző hipotézisekkel 
iparkodtak megmagyarázni, melyek közül — amennyire én meg tudom ítélni, — 
legtöbb valószínűség Brandt, kiéli tanáré mellett látszik szólani. Ezen hipotézis 
szerint a melegebb tengerek planktonénak megcsappanását denitráló baktériumok 
okozzák, amelyek a vízben abszorbeált levegő nitrogénjét elvonják. Nitrogén pedig 
az élőállomány, a protoplasma fehérjeanyagainak előállítására okvetetlenül szük-
séges, mert az abszorbeált levegő nitrogénje szolgáltatja bonyolódott kémiai folya-

Ernyős Medusa (Rhopilemn FrídaJ. Haeckel után. Terin. nagyság. 

inatok során ama nitrátokat, melyekre a termelő szervezeteknek a fehérjék 
képződésére okvetetlenül szükségük van. Ahol az ilyen denitráló baktériumok, ez 
idő szerint persze egészen ismeretlen tényezők befolyása alatt, feles számmal 
elszaporodnak, ott magukhoz ragadják a nitrogén nagyrészét s ennek következ-
tében első sorban a növényélet, másodsorban pedig a növényéleten alapuló, a 
termelőket fogyasztó állatélet sem bontakozhatik ki gazdagon. Minthogy pedig ezek 
az önző baktériumok a melegebb tengerek lakói, ezek szükségképen kevesebb 
planktont termelhetnek, mint ama tengerek, melyeknek alacsony hőmérséklete a 
denitráló baktériumok fejlődésének nem kedvez. De nem tévesztendő szem elől, 
hogy ez a magyarázat is csak hipotézis s ennek következtében a jövő vizsgálatok 
vannak hivatva a jelenség okát, mely esetleg sokkal bonyolódottabb viszonyok 
láncolatán sarkallik, véglegesen kideríteni. 

Értekezésem elején volt már alkalmam említeni, hogy a plankton tanulmányozása 
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az utolsó évtizedekben a búvárok nagy számát foglalkoztatta s hogy a különböző 
nemzetek kellőleg felszerelt vizsgáló-állomások felállításával s részletesen meg-
állapított terv szerint dolgozó nagyszabású expedíciókkal igyekeztek ezeket a tanul-
mányokat elősegíteni. Legyen elég több kisebb expedíción kívül az angol Challenger -
(1873—76), a német plankton- (1889), az osztrák Pola- (1890—97), a német 
Valdivia expedícióra (1898—99), továbbá számos angol, francia, olasz, német, svájci, 
norvég, amerikai s néhány magyar szakbúvár kutatásaira s — last not least — 
a legkisebb európai állam a tudományért legnagyobb áldozatokat hozó uralkodó-

Ernyős Medusa JFIoresca parthenia). Ernyős Medusa (Pelagia perla). 
Haeckel után. Term. nagyság. Haeckel után. Term. nagyság. 

jának, Albert monakói hercegnek nagyszabású kutatásaira emlékeztetnem, melyek 
nem csak tisztán tudományos, hanem egyszersmind közgazdasági tekintetben is 
nagyjelentőségűek, mert a racionális halászatnak és haltenyésztésnek a planktoni 
élet beható tanulmányozása vetette meg alapját. 

A plankton tanulmányozásának a legszélesebb köröket érdeklő általános ered-
ménye annak felismerésében kulminál, hogy a vizeket népesítő szervezetek végső 
elemzésben ebből az őstáplálékból élnek s hogy e szerint a vizi élet egészének 
minő- és mennyiségét ennek az őstápláléknak helyi eloszlása, minő- és mennyisége 
határozza meg; a plankton teszi lehetővé, a plankton irányítja és szabályozza a 
vizekben lefolyó élet anyagforgalmát. Chlorophyllal áthasonító parányi egysejtű 
lények, melyek bámulatos gyorsan szaporodnak, különösen Diatomeák és Peridineák 
szolgáltatják a táplálékot egy egés-c sereg szintén nagyon gyorsan szaporodó 
parányi állatocskának, melyek között az evezőlábú rákocskák (Copepoda) meg — az 
édesvizekben — az ágascsápúak (Cladicera) játszák a főszerepet. 

Azt, hogy mily óriási mennyiségben hemzsegnek ezek az apró rákocskák s egyéb 
apróságok a vizekben, legyen szabad néhány példával illusztrálnom, fírady említi, 
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hogy a Challenger-expedíció hajója gyakran mértföldekre terjedő Copepoda rajokban 
folytatta útját. Eriimmel pedig, ki a német plankton-expedicióban vett részt, azt 
Írja, hogy a Labrador-áram legkülső szélén 5 0 - 6 0 tengeri mértföldön keresztül egy 
állatáramban hajóztak, mely az északi tengerekben oly gyakori Copepodának, a 
Calanns finmarchieusnak barnásvörös felhőket képező rajaiból állott. A héringeknek 
évenkínt fogott számát kerek 1000 millióra lehet becsülni s ezek mind Copepodák-
ból, csaknem kizárólag az éppen említett Calanusból élnek. A 30 m. hosszúságot 
elérő óriás cet (Balaenoptera Sibbaldi) és a 8 méteres északi cet (B. rostrata) is 
Copepoda-planktonból, főleg szintén a Calanns fimnarchilusból él, melyből az 
előbbinek gyomrában 1000 — 1200 liternyit találtak; az óriás cetnél valamivel 
kisebb termetű grönlandi bálna (Balaena mysticelus) is Copepoda- és Pteropoda-plank-
tont fogyaszt; az utóbbiak közül főleg Clio borealist és Limacina arcticát. A norvég 
cethalászok a Copepoda-planktont »Kriel«. vagy *rödaat<*, a németek ftWalfischaas;< 
néven nagyon jól ismerik s tudják, hogy ebben akadhatnak legbiztosabban cetekre. 
Linko említi, hogy a Kriel a Jegestengert helyenkint beláthatatlan nagy területeken 
rózsaszínre festi, valóságos pempőt képezve, melyben a gőzös csavarja oly nehezen 
jár, mintha vajban forogna. 

Az édesvizek plankton-termelésének mennyiségéről fogalmat adhat az az osztá-
lyozás, melyet Walter E. vizsgálatai alapján a halastavakra alkalmaz. Az első 
osztályba azokat a gyengén fizető tavakat sorolja, melyekben 1 m® vízre átlag 
5 cm3 állati plankton, vagyis átlag 1 m. mélységű tónak hektárjára 50 1. állati 
plankton esik. A közepesen fizető tavak m3-enkint 5—15 cm3, hektáronkint tehát 
50 — 150 1. állati planktont termelnek. Végre a jól fizető tavak m' enkint 15—50, 
tehát hektáronkint 150 —500 1. állati planktont termelnek. 

A mikro-plankton mesés szaporaságáról Hensen-nek a következő táblázatba 
foglalt számadatai adhatnak némi fogalmat. E számadatok az 1884., 85. és 86-ban 
tett vizsgálatokból vannak véve, a Keletitenger vizének 10 m3-ében a Diatomeák 
közül Chaetoceras-faj okra, a Peridineák közül a Ceratium tripos-ra, továbbá kifej-
lődött és lárvaállapoton levő Copepodákra vonatkoznak. Megjegyzem, hogy Hensen-
nek az egyesekig menő számaiból csak az első helyen levőt közlöm; a — jellel 
jelölt hónapból nincs vizsgálati adat. 

H ó n a p Chaetoceras Ceratium tripos. Copcpodák 

Januárius 
Februárius . . 400,000.000 2,000.000 800.000 
Március 400,000.000 800.000 600.000 
Április __ — 2OO.OCO 
Május 3,000.000 300.000 1,000.000 
Június — 1,000.000 — 

Július ... — 800.000 — 

Augusztus — ... . . . 3,000.000 10,000.000 — 

Szeptember . . . 40.000 90,000.000 600.000 
Október. . . ... ... . . . 9.000 100,000.000 1,000.000 
November 200,000.000 1,000.000 600.000 
December — 200,000.000 2,000.000 300.000 

Álljon még itt a mikro-planktonnak nem egyén számára, hanem súlyára vonat-
kozó következő számítás, melyet ifj. Entz Géza végzett 1909 februárius havában a 
budai átlós-úti tónak csaknem kizárólag Peridinium aciculifernm-bó\ álló mikro-
planktonán. A nevezett tó 5 liter vizében a kiszárított plankton súlya 0"2 gr.-ot 



Páncélos rákok (sáska- és tízlábu rákok) lebegő lárvái. Haeckel után. A kicsinyek nagyítva, a nagyok 
természetes nagyságban. 
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tett ki. E szerint 10 l.-re 0'5 gr., egy tonnára ( = 1000 1.) 40 és 2 5 tonnára egy 
k. száraz, nedves állapotban legalább is négyszer-ötször annyi plankton esik. 

Az éppen előadottakhoz alig szükséges kommentár. Hiszen világosan látható, 
hogy a vizeket népesítő állatok élete a planktonon, és pedig a mikro-planktonon 
alapszik; azokon a parányi élőlényeken, melyeknek mesés szaporasága óriási 
mennyiségű táplálóanyagot termel a nagyobb, sőt a legnagyobb állatok, de meg az 
ember számára is. Legyen elég még megjegyeznem, hogy - a fentebb említetteken 
kivül — úgyszólván az összes halak fiatal ivadéka, továbbá számos hal egész 
életében planktonból táplálkozik ; pl. az összes heringfélék, a közönséges heringen 
kivül a szardinák, szardellák, sprottok stb., melyek azután a ragadozó halaknak s 

Erősen nagyítva. Steuer után. 

az embernek adják át a planktonból származó ízletes hússá változott táplálékot. 
Még a tengerek vak mélységeit lakó abyssalis állatok is planktonon élősködnek. 
A több ezer méternyi mélységekben ugyan nincsenek, s napfény hiánya miatt nem 
is lehetnek szervetlen vegyületekből chlorophyllal szerves vegyületeket készítő 
termelők, de a vizek felsőbb szintjeiben feles mennyiségben tenyésző planktonból 
a fenéklakók számára is jut annyi táplálék, hogy még a tengerek szédületes mély-
ségeiben is egy mesés állatvilág élheti titokzatos életét. Mert a plankton elhalt 
szervezeteinek tetemei lassankint alásülyednek, életet adó esőként hullanak a 
mélységbe; ebből a mannaesőből él a mélységlakók egy része, más része pedig 
ezeket a hullarablókat falja fel. 

Hogy azt a célt, mely vázlatos ismertetésemben elmém előtt lebegve tollamat 
vezette, sikerült-e elérnem, — ítélje meg a szives olvasó. Az én célom az volt, 
hogy az élettudományokkal nem foglalkozó művelt olvasót a napjainkban annyira 
fellendült plankton-kutatások néhány főbb eredményével, mely nemcsak a szak-
tudóst, hanem a legszélesebb köröket is érdekelheti, megismertessem. Soraimat 
azzal az óhajtással fejezem be: vajha a művelt külföld példájára a hazai vizek s 
a magyar tenger életének tanulmányozására is minél előbb létesülnének vizsgálati 
állomások; az ezekbe fektetett tőke, a remélhető tudományos eredmények meg-
becsülhetetlen értékét nem is tekintve, halászatunk és haltenyésztésünk fellendíté-
sével bizonyára búsásan hozná meg kamatait. 



A MAGYAR TENGERPART KÖZLEKEDÉS-FÖLDRAJZÁRÓL. 
Irta Dr PUINZ GYULA. 

földrajz-tudomány ma már nem elégszik meg a föld fizikájának és 
reliefjének tanulmányozásával, hanem kezdi már a tanulmányozás 
gyümölcseit is értékesíteni az emberiség javára. Elhagyja kozmo-
polita kereteit és a nemzeti művelődések szolgálatába szegődik. 
Mikor a földrajz-tudomány a gazdasági térre lép, keresni kezdi az 
összekötő kapcsokat a föld és a rajta élő ember között, keresni 

kezdi azt, hogy a föld hol és milyen előnyöket nyújt az emberi haladásnak, akkor 
már nem csak az általános igazságokat kutató nemzetközi és minden befolyástól 
független tudományok egyike lesz, hanem nemzetivé vedlik át. Az igazság rová-
sára nem megy ez az átváltozás, de a célja a kutatásnak nem az igazság marad 
egyedül. A cél, talán maga a főcél most már az lesz, hogy keressük a föld, a ter-
mészet nyújtotta előnyöket, különösen a mi nemzetünk számára. Tehát a tudomány 
itt harcosok közé vegyül és a nemzetgazdaság egyik igen fontos támogatója lesz. 
Valóságos tájékoztató, informáló intézmény. 

A gazdasági földrajznak ezt a tájékoztató^feladatát a külföldön rögtön felismer-
ték, amint ez a tudomány a gazdasági térre csapott át. Új tudományág gyorsabb hala-
dást alig ért el, mint a gazdasági földrajz. Az anyjának, a régi históriai és fizikai 
földrajznak száz esztendeig kellett küzdenie, míg egy tanszéket tudott hódítani az 
egyetemen. A gazdasági földrajznak pedig ma már tanszéke van a legtöbb német 
gazdasági főiskolán. Folyóiratai vannak, sorra jelennek meg kézikönyvei, külön 
társulatok alakulnak előbbre vitele céljából. Pedig alig egy évtizede, hogy életre 
kapott.*) A németek nagy császárja rögtön felismerte ennek a tudománynak a fon-
tosságát és kijelentette egy beszédében azt a meggyőződését, hogy »a legjobban 
informált népé a győzelem a világpiacon«. 

A magyar Adria-egyesület földrajzi szakosztályának feladata lesz, hogy a magyar 
közgazdaságnak ez az informáló szervezete legyen. E cikkben néhány fontos kér-
dést akarok röviden vázolni, hogy megmutassam, milyen nagy horderejű kérdé-
sekben adhat mélyreható felvilágosításokat a közlekedési földrajz. Még pályám leg-
elején, mint breslaui egyetemi hallgató kezdtem foglalkozni olyan kérdésekkel, 
melyeket most a magyar Adria-egyesület földrajzi szakosztálya vesz programm-
jába. Partsch titkos tanácsost, a földrajz professzorát, aki különben históriai képzett-
ségű és vérű tudós volt hatvan_éves koráig, éppen akkor érte el a Leipzigből ki-
induló gazdasági földrajz szele. A földrajzi szemináriumban éppen Humboldtot nyag-
gattuk százféle megvilágításban, mikor a mester sugárzó arccal hozta Wiedenfeld 
könyvét, a »Die nordwest-europaischen Welthafen* című munkát. Attól kezdve 
Humboldtot a könyvespolcon zavartalanul lephette el a por. Az akkori tanulmá-

*) Prinz : A földrajz-tudomány új irányairól. »Vasúti és Hajózási Hetilap« 1904. évfolyam p. 187—188. 
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nyoknak eredménye volt két értekezésem a közlekedési földrajz köréből.*) Egy har-
madik nagyobb munkát is irtam ^Magyarország közlekedésföldrajzának vázlata* 
címmel, ez azonban a hozzá szükséges térképek előállításának nagy költsége miatt 
még nem jelenhetett meg. 

Mindenkinek tudnia kell, hogy az állami nemzetgazdaság függetlenségének leg-
erősebb és legállandóbb támasza a nyilt tenger, üe azt is kell tudnia minden magyar 
embernek, hogy Magyarország fekvése a tengerhez nagyon kedvezőtlen. A tenger-
hez sehol természetes útat nem találunk, mindenünnen elzárt kontinentális medence 
közepén élünk. Összes hajózható viziútaink az Aldunán kapnak ma összeköttetést 

a tengerrel, de ott is csak nagy emberi munka árán sikerült ez. De a Vaskapu a 
Balkán-félsziget kellős közepére néz, innen az Adria, Fekete- és Agái-tengerek part-
jaitól viziút-hálózatunk még nagyjában ugyanolyan távolságra van. Azonkívül 
micsoda óriási hátrány még az is, hogy a Duna idegen földeken hosszú pályán 
keresztül a Fekete-tengerbe vezet, mely a világforgalomtól majdnem el van zárva, 
annyira távol esik attól. 

A magyarságnak tehát könnyen megmagyarázható, természetes törekvése, hogy 
ha mindjárt nagy erőfeszítések árán is, függetlenítse magát a természettől, mely 
kevésbbé jó fekvésű tengert jelölt ki számára. Feltétlenül szükséges is, hogy 
Magyarország kikötőjét az Adria partján építse meg, nemcsak azért, mert ott van a 
legközelebbi útja az óceánhoz, hanem azért is, mert az a 190 km. tengerpart az 
egyetlen, melyet a Magyarbirodalom határai zárnak be. De ez a kis tengerpart is 
rendkívül kedvezőtlenül fekszik, mellőzve azt a tényt, hogy összes viziútaink ellen-

*) Prinz : Fiume és kikötő versenytársainak a földrajzi helyzet nyújtotta előnyeiről. » Vasúti és 
Hajózási Hetilap« 1905. évf. 37. és 38. számai. 

Prinz : Magyarország fekvése a tengerhez. »Vasuti és Hajózási Hetilap* 1905. évf. 49., 50. és 51. számai. 
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kező irányban délkelet felé vezetnek. Ha politikai határokat átlépni nem akarunk, 
egy 48 km. széles földszalagon juthatunk csak az Adriához. Még nagyobb gátló 
körülmény a Karszt, a magyar tengeri kereskedelemnek ez a legnagyobb akadálya. 
Hiszen a Fiúmétól 17 km. távolságban fekvő Lökve állomás a tömeges szállítás 
nézőpontjából olyan távolságban van, mint egy 132 km. távolságban levő pont, ha 
azzal vízszintes út kötné össze. Berlin, Braunschweig, Hannover, Duisburg, a köz-
lekedési földrajz bebizonyítja, hasonlíthatatlanul jobb helyzetben, közelebb vannak 
a tengerhez, mint a Fiúmétól 17 km. távolságra fekvő Lökve. Mainz, Dresden, 
Breslau 300 kilométernyire vannak a tengertől és mégis közelebb, mint Zágráb, 
pedig utóbbinak geométriai távolsága csak 120 km. 

Igen érdekes adatokat mutat Magyarország megszerkesztett valóságos tengertávol-
sági térképe is. Ha azokat a pontokat, melyekről ugyanazon idő alatt érhető el a 
tengerpart, vonalakkal kötjük össze, úgynevezett >>valóságos tengertávolsági térké-
p e d kapunk (ellentétben a geométriai térképpel). Az ilyen térkép nagyon tanulsá-
gos, mert róla leolvashatjuk minden pont valóságos távolságát a tengertől. Ebből 
megtudjuk, hogy ma még Magyarországnak nagy területei közelebb vannak a Balti-
tengerhez és a Fekete-tengerhez, mint az Adriához. Trencsén, Nyitra, Miskolcz 
egyenlő idő alatt érhető el Stettinből és Fiúméból, ettől a vonaltól északra fekvő 
minden pontról közelebb van a Balti-tenger az Adriánál. Arad, Nagyvárad, Nyíregy-
háza, Munkács és az egész terület ettől a vonaltól keletre a Fekete-tenger va-
zallusa. 

Ezeknek a kedvezőtlen viszonyoknak egyedüli okozója a Karszt; ha a Karszt 
gátja nem állaná útját a tenger felé irányuló közlekedésnek, a Magyarbirodalom 
területéből alig 12.000 km'2 nagyságú terület lenne közelebb a Balti tengerparthoz, 
82.000 km2 a Fekete-tengerhez, a többi 230.000 km2, még pedig éppen a leggazda-
gabb színmagyar rész természetes partja az Adria lenne. 

Ma, sajnos, nem így áll a helyzet. Az Adriát megillető 230.000 km'2 helyett csak 
168.400 km'3 területről érhető el gyorsabban az Adria partja, mint a többi tenger-
part. Ezzel szemben 121.500 km'2 területből leggyorsabban a Fekete-tenger érhető 
el, tehát Magyarországnak több mint egy harmada a Fekete-tenger vonzásterületé-
ben van, továbbá 35.000 km2 pedig a Balti-tengerében. Az első pillanatban alig 
tudjuk megérteni, hogy milyen rengeteg hátrányunkat mutatja be néhány számmal 
a közlekedési földrajz. Ha az Adria partjára lejtene le egyenletesen az Alföld, 
Budapestről ugyanannyi idő alatt lenne elérhető a tenger, mint ma a Dráva 
partjáról. 

A Karszt gátló hatását meglehetősen csökkentené, ha a vasutat alagúton vezet-
hetnénk keresztül. A Karszt legkeskenyebb a Recina és Kulpa völgyek között. Itt 
alig 18—20 km. széles. Tehát csak akkora alagutra volna szükség, mint a Simplon, a 
megépítés természetes akadályai pedig jóval kisebbek lennének. Fiúméból alig 22 km. 
hosszú 15°/oo:es pályán érhetnők el az alagút kapuját, maga az alagút 17 km. 
hosszú és ln/oo emelkedésű lenne, tehát már síkpálya. Azontúl szintén csak 2'6°/oo 
pályán haladhatna a Kulpa völgyében egész Károlyvárosig. A mai 53 km. 15%o es 
és 85 km. hosszú 6"4u/oo pálya helyett tehát 22 km., 15°/oo-es, 17 km. I°/oo-es és 
55 km. 2'6°/oo pályát nyernénk. Ilyen hatalmasak az arányok, a melyeknek hatása 
nemzetünk gazdasági életére olyan nagyszabású, hogy csak akkor tudjuk igazán 
megérteni, ha az ilyen általános vázolás helyett már a részletek tanulmányozásába 
merülünk. 

Tegyük fel, hogy megépül a fiumei alagút. Ennek a megnyitása teljes forradal-
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mat okozna a valóságos tenger távolsági térképen. Az egész felvidék az Adria hatás-
körébe jiuna. Lőcse, Rózsahegy, Zsolna is közelebb lenne akkor az Adriához, mint 
a Balticumhoz és az Adria lenne a legközelebbi tengerpartja egész Magyarország-
nak Erdély délkeleti fele kivételével. 

Magyarország geométriai értelemben az Adria- és Fekete-tenger közelségéhen 
van, mert (>00 km. sugarú körrel e két tenger pontjáról majdnem egész területét 
bezárhatjuk. A terület reliefje azonban az északi tengerpartnak kedvez, mert egész 
Felső-Magyarország legkönnyebben érhető el a Balti-tenger partjáról. A fiumei alagút 
ismét helyreállítaná az egyensúlyt a Balti-tenger és Adria között, de hatalmasan 
lenyomná az Adria javára a mérleget a Fekete-tengerrel szemben is. 

A tengeri kikötőket a földrajzi fekvés alapján három csoportba oszthatjuk : 
1. Folyamtorkolati kikötők, mint Hamburg, Bremen, Rotterdam, Stettin, üanzig, 

London, Galatz. 
2. Sík tengerparti kikötők, mint Calais, Marseille, Barcelona, Odessza. 
3. Lánchegyalji kikötők, mint Genova, Triest, Fiume. 
A milyen kitűnő a fekvésűk a folyamtorkolatiaknak, éppen olyan hátrányos a lánc-

hegyaljaiaknak. Ratzel az elsőt olyannak mondta, melyet a természet egyenesen a 
nagy városok helyéül jelölt ki. A lánchegyaljaiak pedig semmit sem érnek, hacsak 
a hátuk mögött fekvő országnak nincs okvetlenül szüksége rájuk. A lánchegyalja 
kikötői tehát a szerint virágzanak, hogy milyen ország fekszik a lánchegység mögött. 
Fiumének, Triesztnek önmagában semmi alapja nincs a fejlődésre. 

Magyarország természetes határa csak a Karsztig vezet, e hatalmas gátig. Mint-
hogy azonban a magyar medencének, mint teljesen egységes földrajzi területnek 
természetes tengerpartja nincsen, a magyarságnak ki kell mozdulnia a természetes 
határai mögül és hódítania, megszállania kell idegen tengerpartot. Az így szerzett 
tengerpart idegen maradt mindig a nemzet testében, ez elkerülhetetlen mindaddig, 
míg a Karszt gátja közbül áll. Még ha szinmagyarság lakná a Karszt alját, akkor 
sem lenne érzésben, gondolkodásban egy az anyanemzettel. Olyan gyarmatféle 
maradna az akkor is, mely érzi és tudja, hogy reá amannak szüksége van, haszna 
van belőle. Minden politikusnak tisztába kell lennie mindig az oly földrajzi tények-
kel, mert a természetet megmásítani nem, legfeljebb féken tartani lehet. 

A tengerpartból nincs szükségünk többre, mint egyetlen kikötőre, egy valóságos 
kapura, amelyen keresztül a szabad óceánokra juthatunk. Tehát a közlekedési 
földrajz ellent mond a tengerparton a terjeszkedési politikának. Csak azt az egyet 
kell biztosítani, erősíteni, fejleszteni, főképpen azonban közelebb hozni. Tehát meg 
kell építenünk a Jiumei alagutat. Mint egyik tanulmányomban részlétesebben is ki-
mutattam, ha a Grobniki-mező és a Kulpa-völgy között 17 km. hosszú alagutat 
fúrnánk, a Karszt pályát 54 kilométerrel rövidítenénk hosszúságban, tényleg azonban 
120 kilométerrel hozhatnók közelebb Fiumét a magyar medencéhez. 

Van azonban Fiumének előnye is, ha mindjárt nem is absolutus előny. Trieszt 
helyzete semmivel se jobb, sőt még rosszabb, sőt a fiumei alagút megépítése után 
sokkal kedvezőtlenebb lenne, mert F'iume mögött a legkeskenyebb a Karszt. 

Tanulmányozásra vár azonkívül a magyar tengerpart sok sajátossága; egy egész 
csomó kérdést érintettem már hat év előtt megjelent dolgozataimban is. Bízom 
benne, hogy az Adria-egyesület földrajzi szakosztálya fontos hivatást fog betölteni 
ezen kérdések tanulmányozásával. 



AZ ELSŐ GŐZHAJÓZÁSI VÁLLALAT FIÚMÉBAN. 
Irta Dr. MAYLENDER MIHÁLY. *) 

zok, akik eddig Fiume kikötőváros közgazdasági és tengerészeti fejlő-
désének történelmével foglalkoztak, annak a nézetnek adtak min-
dig kifejezést, hogy az osztrák Lloyd-társaság, amely a Londonban 
székelő British Lloyd mintájára Triesztben 1833-ban alakult, az első 
rendes gőzhajójáratot Fiume és az isztriai, valamint a dalmát kikö-
tők között 1841-ben, illetőleg 1844-ben indította meg. 

Ks tényleg így is van. Ámde a nevezett osztrák hajóvállalatnak ez az elsőbb-
sége a fiumei gőzhajózási járatok létesítésében még nem jelenti, hogy egyszersmind 
Triesztből indult volna meg a gőzhajózási közlekedés kezdeményezése is a Ouarnero 
főkikötőjéből. Mert jóval előbb, nevezetesen már 1826-ban. tehát hét évvel az 
osztrák Lloyd megalakulása előtt, a magyar kormány ilyen járatok létesítésével 
tervszerűen és önállóan foglalkozott. 

A magyar kormány, illetve a fiumei Gubernium e törekvésében is látjuk Ürményi 
József akkori fiumei kormányzó fáradhatatlan tevékenységét és szerencsés kezét. 
Fiúménak a napoleoni háborúk után Magyarországhoz 1822 végén történt vissza-
csatolása után Majláth György rövid idei kormányzósága után Ürményi József lett 
Fiume és a magyar tengermellék kormányzója. Az ő jeles és kiváló kormányzatá-
nak köszönheti Fiume város az úgynevezett fiumarai csatornakikötő rendezését, 
meghosszabbítását és hullámgátak által való biztosítását; neki köszönheti általában 
azt a rendkívüli föllendülést és virágzást, amely a kereskedelem és tengerészet 
terén az ő bölcs kormányzata alatt Fiúméban és a tengermelléken mutatkozott. 

Mi sem természetesebb tehát, ha a gőzhajózás létesítése és tökéletesbítése körül ép 
akkor keletkezett sokféle és sok irányú törekvések és vállalkozások is egy ilyen 
széles látköirel és körültekintéssel rendelkező kormányzó figyelmét lekötötték. 

A tengeri gőzhajózás tudvalevőleg csak is a XIX. század első évtizedében kezdett 
a kísérletezés stádiumából a kereskedelmi nagy célok valóságos kiszolgálásába 
átmenni. De még akkor senki sem merte volna még jósolni sem, hogy a gőzhajó 
a vitorlás felett valaha győzedelmeskedni is fog. Csak később, 1829-ben, mely 
évben Resselnek sikerült a hajócsavart feltalálni, veszi kezdetét a gőzhajózás fölénye 
a tengeri forgalomban. 

Különös értékkel és fontossággal bír tehát az a körülmény, hogy még akkor, 
mikor a gőzhajózás kezdetleges állapotban volt, Fiúméban már tárgyalások folytak 

*) Pár napra rá, hogy ezt az igen érdekes cikket a jeles szerző rendelkezésünkre bocsátani szives 
volt, február 9-én d. e. a képviselőházban szívszélhűdés következtében hirtelen elhunyt. A magyar 
közélet cs különösen Fiume szinte megmérhetetlen veszteséget szenvedett e nemes jellemű, nagy tudású 
kiváló férfiú halálával s a Magyar Adria Egyesület is egyik legbuzgóbb tagját, lapunk egyik lelkes 
munkatársát vesztette el benne, ki a történelmi tanulmányok egész sorát helyezte kilátásba lapunk 
részére. Nemes emlékét ugy egyesületünk mint lapunk kegyelettel fogja megőrizni. Szerh. 
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egy rendes, egyelőre Fiume és Zara között hetenként kétszer teljesítendő állami 
támogatás mellett leendő gőzhajójáratnak létesítése körül. Érdekes az is, hogy a 
vállalkozó neve : William Morgan, talán a jelenlegi híres Morgan családnak egyik őse. 

Ezekről a tárgyalásokról, valamint a fiumei kereskedők és a fiumei kir. váltó- és 
kereskedelmi törvényszéknek a Morgan-féle propozicziók felett tett nyilatkozatairól tesz 
tanúságot a fiumei kereskedelmi és váltótörvényszéknek a kir. kormányzósághoz 
intézett jelentése, melyet — mint tengeri hajózásunk történetének egy eddig isme-
retlen és kiváló jelentőségű okmányát — érdekesnek tartottuk az eredeti olasz nyelven 
és magyar fordításban az alábbiakban szószerint közölni. 

Ali Ecc. reg. Governo il Reg.Tribu-
nale Cambio e mercantile rassegna il 
Kapporto circa l'introduzione del Basti-
menti da qui a Zara. 1826. 11. Aprile. 

Ecc. reg. Governo! 
Pervenuto a questo reg. Trible il gra-

zioso Decreto ddto 22. Febr. an.cor. No. 
555. onde adempiere l'incarico col il 
medesimo deferito furono convocati alla 
sessione delli 14. decorso Marzo li Nego-
zianti inscritti nella mercantile Tabella. 

Comparsi gli Individui firmati nel 
qui annesso originale Protocollo, e resi 
instrutti pienamente dell'oggetto della 
loro cenvocazione furono ad essi pro-
posti li quatro punti in esso Protocollo 
inserti, dal complesso de'quali si eru-
isce. 

1. Che essi riconoscono utile al co-
mercio, e sua promozione, l'instituzione 
delli due navigli a vapore, e percio 
bramino, e supplichino la realizzazione 
del Progetto medesimo, opinando ras-
segnatamente, che discretta sia la pre-
tesa formata dal Progettante William 
Morgan in fni 100. per il viaggio d'an-
data da qui a Zara, ed in pari sommá 
di fni 100 per il ritorno da Zara in 
questo Porto. 

2. In luoco di quattro viaggi siano 
per or e sino all'aumento del Comercio 
sufficienti due soli viaggi per settimana 
da qui a Zara, cioé uno di andata e 
l'altro di ritorno e poiché non possono 
in oggi conoscere la vera utilitá che 
potrá risultare all'Industria e Comercio 
coll' introduzione di. questi Bastimenti 
a vapore, essi non sono al caso di 
esternare il loro sentimento circa il 
sussidio a farsi per tale Instituzione. 

Comunicata successivamente a questo 
reg. Trible con grazioso gover. Decreto 
ddta 22. decorso Marzo No. 1026 la 
supplementale Proposizione e Dilucida-
zione da William Morgan fatta furono 

A magas kir. kormányzósághoz a 
fiumei kir. kereskedelmi és váltótörvény-
szék jelentése a Fiúméból Zárába köz-
lekedő gőzhajó bevezetése tárgyában. 
1826. április 11. 

Magas kir. Kormány! 
Leérkezvén ezen kir. Törvényszékhez 

a folyó évi február hó 22-én kelt 555. 
számú kegyelmes rendelet, eleget te-
endő az azzal adott megbízásnak, a 
kereskedelmi jegyzékbe beirt kereskedők 
meghivattak a most lefolyt március hó 
22-iki ülésre. 

Megjelenvén az ide csatolt eredeti 
jegyzőkönyvet aláirt egyének és telje-
sen tájékoztattatván összehívásuk tárgya 
felől, eléjük lőn terjesztve a jegyző-
könyvbe fölvett négy pont, amelyek 
anyagából kiviláglik: 

1-ször: Hogy a kereskedelemre és 
ennek emelésére hasznosnak ösmerik el 
a két gőzhajó alkalmazását és ennél-
fogva óhajtják és kérik a tervezet meg-
valósítását, a tervező William Morgan 
által az innét Zárába teendő járatért 
100 forintban és a Zárából ezen kikö-
tőbe teendő visszautazásért ugyancsak 
100 forint összeg iránti igényt alázat-
tal méltányosnak vélvén. 

2-szor: Négy járat helyett ezidősze-
rint és a kereskedelem emelkedéséig 
elég heti két járat is innét Zárába és 
pedig egy menet, a másik vissza és mint-
hogy most még nem ismerhetik való-
ságában azt a hasznot, amely ezen gőz-
hajók beállításából az iparra és keres-
kedelemre háramolhatik, nincsenek ab-
ban a helyzetben, hogy az ezen vállal-
kozásnak adandó segély tárgyában vé-
leményt adhatnának. 

A lefolyt március hó 22-én 1.026. sz. 
a. kelt kegyelmes kormányrendelettel 
közöltetvén ezután a William Morgan 
által kidolgozott pótjavaslat és fejtege-
tés, ezek, valamint a rendeletben fog-
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Sopra la medesima e li Punti in esso 
Decreto contenuti sentiti ulteriormente 
li Negozianti, li quali rassegnarono la 
Dichiarazione qui annessa sub ./' da 
cui risulta che qualor il Piano da Mor-
gan proposto per le particolari sue viste 
venghi verificato senza alcun altro 
Cambiamento, essi nulla trovano di 
dire in contrario sebbene a loro opi-
nione sembra piú vantaggiosa per Co-
mercio e per l'Intraprendente la corsa 
del Bastimento grandé a vapore da 
Trieste per Ancona, Ragusa e Cattaro, 
e quella del piccolo vapore da Fiume 
sino Ragusa, ove entrambi avrebbero da 
unirsi; e credono inoltre che devolvendo 
dietro la Proposizione Morgan l'intiero 
provento del Portolettere a favore del 
Sovrano Erario preso riflesso a molti 
Passageri, ed Effetti, che si trasporte-
rebbero con Bastimento a vapore da 
qui a Zara, il sovrano Erario verrebbe 
ad essere risarcito di fni 200. che setti-
manalmente al Progettante si paghereb-
bero dalia erariale Cassa, che inoltre 
essi per caso, del al Sovrano Erario 
poi non influirebbe la totale errogazione 
di fni 200. alla settimana, non sono in 
Stati di suggerire alcun fondo concor-
renziale. 

Eruito il sentimento delli Negozianti 
questo reg. Trible ossequiosamento sot-
topone alli graziosi superiori riflessi 
collá restituzione degli atti stati annessi 
ad ambi li citati graziosi Decreti che 
esso da canto suo pure riconosce utile 
la Instituzione del Progetto, per la realiz-
zazione di cui interpone le sue supp-
liche conformandosi circa il solo viaggio 
settimanale di andata e ritorno, ed alla 
ricompensa di fni 100 per il viaggio di 
andata e di tini 100 per il viaggio di 
ritorno al sentimento delli • Negozianti. 

Fiume li 8 Aprile 1820. 
Marceglia m. p. 

Exped. de Marocliino m. p. 

lalt pontozatok tárgyában újólag meg-
hallgattattak a kereskedők, akik is az ide 
•/. alatt csatolt nyilatkozatot terjesztet-
ték be; amelyből kitűnik, hogy amennyi-
ben a Morgan által javasolt tervezet, 
különleges körülményeinél fogva, min-
dennemű változtatás nélkül valósíttat-
nék meg, ez ellen semminemű kifogást 
nem tesznek és ezenfelül azt vélik, mi-
kép —jóllehet úgy a kereskedelemre, mint 
a vállalkozóra nézve előnyösebbnek 
tudják, hogy a nagy gőzhajó járata 
Triestbő! Anconába, Ragusába és Catta-
róba, a kis gőzösé pedig Fiuméből Ra-
gusába menjen, ahol is a kettő talál-
kozzék — a Morgan-féle javaslat értel-
mében a postai levélszállítás teljes bevé-
tele a magas kincstár részére jutván, 
tekintettel a gőzhajóval innét Zárába 
szállítandó sok utasra és árúra, a magas 
kincstár részére megtérülne a 200 fo-
rint, melyet a kincstári pénztárból he-
tenkint a tervezőnek fizetnének; hogy 
továbbá arra az esetre nézve, ha a 
magas kincstárhoz teljes összegében a 
200 forint heti költség be nem folynék: 
nincsenek abban a helyzetben, hogy va-
lamely pótlást nyújtó alapra utalhat-
nának. 

Ezen kir. Törvényszék, a mindkét hi-
vatkozott kegyelmes rendeletekhez csa-
tolt iratok visszaadása mellett, kegyel-
mes felsőbb elbírálás céljából alázattal 
fölterjeszti a kereskedők ezen vélemé-
nyét, a maga részéről is előnyösnek 
ösmerve el a tervezet intézményét; 
amelynek megvalósítását, csatlakozva a 
kereskedők azon véleményéhez, hogy 
hetenkint egy menet- és jövet-járat le-
gyen, hogy a menetjáratért 100 forint 
és a jövetjáratért 100 forint ellenérték 
nyújtassák, a maga részéről is kérelmezi. 

Fiume, 1826. április 8-án. 
Marceglia m. p. 

Kiad. de Marocliino s. k. 



18. kép. C-osztályú angol tenger alatt járó hajó. 

A TENGER ALATT JÁRÓ HAJÓK. 
Irta GONDA BÉLA. 

II. 

zokkal a nagyarányú kísérletekkel ^szemben, amelyeket a francia hadi-
tengerészet a tenger alatt járó hajókkal végzett, a többi tengeri 
nagyhatalmak eleinte meglehetősen tar tózkodóan viselkedtek. Úgy 
látszik nem igen tulajdonítottak jelentőséget ennek az új vizi fegyver-
nemnek s nem akartak az ezzel járó ú jabb költekezésbe belemenni 
a siker reménye nélkül. Amikor azonban a francia haditengerészet 

ezirányú tevékenysége mind nagyobb arányokat kezdett ölteni, a próbák sikeréről 
megbízható hírek kerültek nyilvánosságra s különösen amikor az északamerikai 
Egyesült-Államokban a magánipar kezdésére a haditengerészet szintén bevezette a 
flottába ezt az ú j 
hajó-typust: Anglia 
sem zárkózhatott 
el többé ennek a 
bevezetésétől. Ty-
pusul az ameri-
kaiak által már ki-
próbált Holland-
féle szerkezetet fo-
gadták el. Az első 
ilyen hajót 1901-
ben építették, majd 

ennek mintájára 
még négy darab 
épült. Mind kisebb 
méretűek, csupán 
partvédő célokra. 
Hosszaságuk 19 m., 
teljesen elmerülve is csak 120 tonnásak, vizén petróleum, víz alatt elektromos haj-
tással s 8'5 mf. sebességgel. Az ezekkel végzett sikeres próbák az angol haditen-
gerészetet e téren is nagyobb tevékenységre késztették s különféle typusokat szer-

19. kév. C-tipusú angol viz alatt járó hajók. 



kesztettek az eredeti Holland-féle typus megfelelő 'javításaival. Tenger alatt járó hajói-
kat nem névvel, de betűkkel és számokkal jelölik. Az Ai —A4 jelűeket 1903-ban 
bocsátották vizre. Ezek Holland eredeti tervei szerint épültek, vizén 120, teljesen 
elmerülve 200 tonna vizet szorítanak ki, 30 m. hosszúak, 000 lóerős motorral, a 
vizén 11'5, viz alatt 8 mf. óránkénti sebességgel. 1904-ben épült az Ar> — Ais, mind-
egyik 1(3 hengeres vízszintes petroleummotorral a vizén és elektromotorral a vizben 
való járásra. Az A osztálybeliek mind magas toronynyal és rövid periskoppal van-
nak ellátva. A B osztályból az első 1905-ben készült; a legnagyobbak 40'5 m. 
hosszúak, 600 lóerős géppel, 1.400 mf. akció-radiussal. Még nagyobbak a C osz-
tálybeliek, 750 lóerős gépekkel, 2 periskoppal. Legnagyobbak a D osztálybeliek, 
1200 lóerős gépekkel, a vizszinén 15 mf. sebességgel. 

Valamennyi tenger alatt járó hajó 45 cm.-es Whitehead-féle torpedókkal van fel-
szerelve, mindegyik, de különösen az újabbak el vannak látva a kellő biztosságot 

20. kép. Dl. A legnagyobb angol viz alatt járó hajó. 

nyújtó készülékekkel és berendezésekkel. Az angol admiralitás ugyanis számot vetve 
azokkal a rémes szerencsétlenségekkel, amelyek a tenger alatt járó hajók legény-
ségét az utóbbi időben egyre gyakrabban érték, huzamosabb idő óta mentőkészü-
lékek konstruálására fordította minden figyelmét. A kísérletezés, amely természetesen 
a legnagyobb titokban folyt, most célt ért. Az angol admiralitás mérnökei olyan 
elmés konstrukcióval oldották meg a mentés kérdését, amely, míg a sülyedést magát 
is késlelteti, a ves edelemben levő legénységnek lehetővé teszi a viz felszínére való 
jutást. Az egész mentő-apparátus leírása ezidő szerint ismeretlen még, de ami belőle 
nyilvánosságra jutott, elég a dolog lényegének megértésére. 

A tenger alatt járó hajók berendezéséhez ezentúl hozzátartozik majd egy a felső 
acélpáncél alatt közvetlenül elhelyezett kombinált fali acéltartó, amely a tenger mély-
ségeiben meglévő óriási nyomással dacolni tud s összeköttetésben áll egy gázfej-
lesztő készülékkel. Bármely okból támadt sülyedés esetén a gázfejlesztő készüléket 
működésbe hozzák és másodperc múlva hatalmas tömegekben fejlődik az oxygén, 
amely a behatolt tengervíz által okozott nehézkedést ideig-óráig ellensúlyozza s a 
sülyedést igen lassúvá szabályozza. Az így nyert időt arra használja föl a már be-
oktatott legénység, hogy egy külön e célra berendezett páncélszobában egyenként 
magára vegye az úgynevezett mentőköntöst és mentősisakot. Mindkettő igen elmés 
szerkezetű. A mentőköntös kettős, nagy nyomást kiálló gázpárnás vízálló szövetből 
készült s úgy van megalkotva, hogy az emberi test súlyát teljesen kiegyenlíti s így 

A TENGER. 6 
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aki hordja, a viz nagy mélységéből is fölemelkedhetek a felszinre. Kiegészíti a 
mentőkészüléket a fejre alkalmazott sisak, amely teljesen légzáróan erősíthető a 
köntös nyakrészén lévő peremre s a lezárás pillanatától a köntös külön e célra 
berendezett zsebében elhelyezett oxygénfejlesztő készülékkel van összeköttetésben. 
A menekvő által kilehelt levegő szénsavtartalma a fejlődő oxygénen regenerálódik 
és a tengerész újra és újra lélegzetet vehet. Pillanatok múlva már egy e célra 
önmagától kinyiló és a közlekedésre szabadon tartott nyíláson át kilép a sülyedés-
ben lévő hajó fedélzetére s a következő szempillantás alatt, teste könnyebb lévén a 
környező vizrétegnél, felszökik a tenger felszínére, ahol az elmerülés ellen tovább 
védi a mentő-köntös. Levegője pedig van már elég, mert a sisakot könnyen kinyithatja. 

A mindezen óvintézkedések dacára bekövetkezhető szerencsétlenség esetére az 

27. kép. Angol viz alatt járó hajó mentősisakos ruhába öltözött személyzete a fedélzeten. Három perc és s mp.-el 
az átöltözésre kiadott parancs után. Ebben a biztonsági öltözetben vannak a hajóban, hogy a hajó megsérülése• 

esetén abból menekülhessenek. 

angol admiralitás megfelelő mentőeszközökről is gondoskodott, úgyszintén a tenger 
alatt járó hajók javítására építtetett egy 75 m. hosszú, 15 m. széles 1.000 tonna 
emelőképességű úszódokkot. 

Az angol tenger alatt járó hajók a következő flotillákba vannak beosztva: 

Portsmouth-flotilla 18 
és Dt kísérleti célokra. 

Devonfort-flotilla 13 
Dundee-flotilla . . . . . . 12 
Harvich-flotilla 9 
Dover-flotilla „ 14 

Összesen 66 és a Di kisérleti hajó. Ezek szerint Anglia az eleinte tanúsított 
tartózkodásból kilépve, a legnagyobb erélylyel karolta fel a tenger alatt járó hajókat 
s rövid nyolc év alatt 67 darabot állított flottája szolgálatába, s oly javításokkal 
látta el az alapul szolgáló szerkezeteket és fölszereléseket, amelyek ennek a flotil-
lának a lehető biztos működésére nyújtanak módot. 



83 
Az olasz tenger alatt járó hajóflotilla — épp úgy, mint a francia — két típus-

ból áll, t. i. tenger alatt járó és tengerbe merülő hajókból. Az olaszok nem vettek 
át külföldi mintákat, de maguk igyekeztek tenger alatt járó hajóikat szerkeszteni, 
természetesen a már kipróbált szerkezetek figyelembe vételével, de önállóan. A leg-
első ilyen hajót még 
1894-ben építették Spe-
ziában, Pullino hadi-

tengerészeti mérnök 
tervei szerint. Ez volt 
a »Delfmo«. Hajóteste 
hengerded kúp alakú, 
acélból készítve, vizszi-
nen és víz alatt 150 

lóerős elektromotor 
hajtja 10, illetve 7'3 mf. 
óránkénti sebességgel. 
Ujabban el lett látva 
Tudor-rendszerű akku-
mulátorokkal. Vizén 93, 

vizben 105 tonnás. 
Akció-rádiusa a víz 
szinén igen csekély, de 
víz alatt tud maradni 
7 óra hosszat 12 emberrel. Külön készüléke van a víz alatti kormányzásra. Fegy-
verzete két torpedócső 45 cm.-es W.-torpedóval. A próbákon sikerült egy horgo-
nyon álló hajót észrevétlenül megközelítenie. Hosszas kísérletezés után a legköze-
lebbi efajta hajót csak 1902-ben építették szintén Speziában. Ferrari József kapitány 
tervei szerint. Ez a Tritoné, mely 17 m. h. 2'5 m. átmérőjű, csupán elektromotorral 
5 '5—8 mf. sebességgel. 
Egészen kis haj ócska, 
kizárólag kikötővéde-
lemre. 

Az első tengerbe 
merülő hajó volt a 
»Glancom, mely 1905-
ben épült a velencei 

arzenálban Laurenti 
mérnök tervei szerint 
s el van látva az olasz haditengerészet gépészeti főnöke Cuniberti ezredes által ter-
vezett petroleummotorral. A hajó teste hasonló a közönséges torpedóhajóéhoz ; 30 
m. h., 4'2 m. átmérőjű. Vizszinen 150 tonnás, 12 hengerű 600 lóerős petrol-gép 
hajtja 11'5 mf. óránkénti sebességgel, vizben Tudor rendszerű akkumulátoros elektro-
motor 8"5 mf. sebességgel. Vizszinen 1000 mf.-et képes megtenni, de bemerülve csak 
24 mf.-et, azonban 7 óra hosszat viz alatt maradhat, aminek nagy előnye, hogy az 
ellenséges flotta nyomába jutva, bemerülve észrevétlenül várhatja a támadásra leg-
alkalmasabb pillanatot. Ha a hajó vizszinen megy, a kisegítő elektromotor ennél is, 
mint a Delfinonál, összekapcsolható a légsűrítőkkel; a sűrített lég acélpalackokba 
gyűjtve elég 8 órára a személyzet részére. 

22. OTARIA olasz tenger alatt járó hajó. 

6* 

23. rOCA olasz tenger alatt járó hajó. 



8 4 

A Glauco nak egy torpedócsöve van, mely egy vizmentes összekötőkészülék-
kel nagy ívben irányíthatja a kilőtt torpedót. Az 190o. október havában Tarantó-
nál tartott próbákon kiváló eredményeket értek el vele s a flotillában a legjobb 
enemű hajónak bizonyult. Képes A észrevétlenül megközelíthette a 
volt ugyanis 7 órán át 15 mé- jtjMHHfr ílotillát és sikerült neki aláme-
ter mélységben maradni. rülve az őrhajók alatt elmenni 

Más alkalommal a Glauco az 
olasz torpedózúzó hajókat, a 
torpedó- és ágyúnaszádokat tá-
madta, melyek horgonyon voltak, 
körülvéve őrhajókkal. A Glauco 

s mikorra meglátták, már 500 
méterre volt az ágyúnaszádtól. 
Ezen tipus szerint még négy 
hajó épült a velencei arzenál-
ban, u. m. a Narvalo, Squalo, 

24. kép. A „KÖBBEN" Germania-típusú norvég tengerbe merülő hajó belseje. Vízszinen mint torpedó-naszád szerepel 
s így 205 tonnás, egészen bemerülve 255 tonnás. Kettős hajóteste van s a belsőnek három szakasza. Az elsőben 
vannak az elektromos akkumulátorok és két torpedócső, a középső részben van a figyelőtorony, a kormánykerék, a 
periszkóp, az ellenőrző kormány stb., a harmadikban a gépház, a vízszinen petróleum-, viz alatt elektromotor-hajtásra. 

10 embernek van benne helye. 

Atasio, Tuchico. Legújabban 1910-ben Muggiában 6 darab ú j szerkezetű jobban 
bemerülő hajót építettek. Ezek 40 '5 m. hosszúak, 4'2 m. átmérővel, 175—220 tonna 
vízkiszorítással, különleges rendszerű petróleum- és elektromotorral; a vízszinen 15 
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mf. sebességgel megtehet összesen 2000 mf.-et; fegyverzete 2 torpedócső 45 cm.-es 
W.-torpedókkal. 

Az olasz tenger alatt járó flotilla saját szerkezetű hajókból elég gazdagon és igen 
jól van szervezve. Nagy kiterjedésű tengerpartjának és igen sok fontos kikötőjének 
védelme különben is reáutalja, hogy ezen új védőfegyverrel flottáját kellőkép föl-
szerelje s mindenesetre jellemző az olasz haditechnikára, hogy nem külföldi tipuso-
kat másol, de azokon okulva, saját típusokat készít. 

Az orosz haditengerészet a francia tenger alatt járó hajók sikeres próbái után 
csakhamar szintén bevezette ezt a vizi fegyvernemet hadi flottájába. Az első enemű 
hajó 1902-ben készült Kronstadtban Holbasier és Kutenikov terve szerint. Ez a 
hajó a »Petr Kochka«, 15 m. hosszú, elől 4'2, hátul 3 m. átmérővel. 9 részből 
épült, hogy a szibériai vasúton könnyen legyen elszállítható Port-Arthur védelmére. 

25. kép, „SQUALO" olasz tenger alatt <áró hajó. 

El volt látva 2 elektromotorral, vizszinen azonban csak 8*5, viz alatt 6 mf. sebes-
séggel járt s mindössze 15 mf.-et tudott tenni, tehát csakis kikötővédelemre készült. 
A fegyverzete két különleges torpedóvető-készülékből áll, melyek nagy ívben képe-
sek a torpedót kilőni. A 45 cm.-es Whitehead-torpedók ezekbe ellentétes irányban 
vannak elhelyezve. Az első torpedót akkor lövik ki, amikor a hajó megközelíti az 
ellenséges csatahajót; ha ez a lövés nem talál, a »Petr Kochka« úgy igyekszik 
menekülni a veszélyből, hogy a másik oldalról váratlanul kilövi a második tor-
pedót. Ez a kis hajó a próbákon igen jól bevált. Mertilőképessége felülmúlja a 
nagyobb és erősebb hajókét. A »Petr Kochka« részt vett Port-Arthur védelmében 
s a japánok kezébe került. 

A legközelebbi orosz tenger alatt járó hajó volt az a szerencsétlen »Delphin«, 
mely Kronstadtban oly sok tengerész halálát okozta. A balesetet nem a hajó szer-
kezeti hibája idézte elő, de a személyzet járatlansága s az a körülmény, hogy túl-
sók ember volt a fedélzetén s a terhelésre szolgáló medence tolóajtaját nyitva 
felejtették, minek folytán a viz nagy erővel beömlött a nyíláson s a hajó elsülyedt. 
Kiemelték s most Kronstadtban áll, mint gyakorlóhajó. 

Az orosz tengerészet az ezután épített tenger alatt járó hajónál szintén rátért 
a Holland-tipusra, de Biriliff által módosított és javított szerkezettel, mely Orosz-
országban a Biriliff-tipus néven ismeretes. Ezt a »Graf Chremetiev«-et 1904-ben a 
balti tengeri flotillába osztották be. Hossza 23 m., átmérője 4'2 m., 175 tonnás a 
viszinen, 4 hengeres kőolaj motora van a vizén és elektromotora a viz alatt való 
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menetre; 7—9 mf. sebességgel jár, egy torpedovető csöve van 3 darab 45 cm.-es 
W.-torpedóval. A próbáknál igen jól bevált, a vele egyidőben épült ugyanily rend-
szerű 7 másik hajót jelentékenyen felülmúlja. 

Legutóbb ezek kiegészítésére megszerezte az orosz kormány a Laké-típusú »Pro-
tector«-t, melyet az amerikai kormány visszautasított s az oroszok »Ostr«-ra 
kereszteltek. 

Ennek szerkezete eltér a legtöbb tenger alatt járó hajótól, fedélzeti felépítménye 
van s hajóteste hasonlít a kis cirkálókéhoz. Hossza 19 5 m., átmérője 3'3 m., viz-

26. kép. Olasz viz alatt járó hajó Thornycroíf-rendszerű petroleum-motorja. 

színen 115, alámerülve 170 tonnás, tehát a kisebb fajta tenger alatt járók közé 
tartozik. Négyféle minőségben szolgálhat, és pedig 1. a viz színén mint rendes 
torpedónaszád, 2. mint földerítő, 3. alámerülve mint tenger alatt járó, 4. a tenger 
fenekén (kerekeken futva). Különleges rendeltetése és egyedüli jövője a tenger fene-
kén való operálása. E célra el van látva a hajófenék élvonalában 2 nagy kerékkel. 
Ennek a szerkezetnek a jelentősége leginkább kitűnik abból, mire használja ezt az 
orosz admiralitás. Kronstadtban állomásoz s a tenger alatti védőaknák, az erődítési 
alapozások s más tenger alatti műveletek időnkénti megvizsgálására szolgál. Hasz-
nálják tenger alatti iskolahajónak az illető flotilla tisztjei és legénysége részére. 
Az »Ostr« két darab 250 lóerős kőolajgéppel és 2 darab 75 lóerős elektromotorral 
van fölszerelve ; el van látva oldal hydro-plannal a vizszin és fenék közötti hajó-
zásra. Másik fontos és új alakja ennek egy speciális buvárszakasz, melyből a 
legénység tagjai, ha buváröltözetben vannak, leszállhatnak a tenger fenekére, 
amikor a hajó viz alá van merülve. Ily módon lehetséges elhelyezni vagy elpusz-
títani aknákat vagy vezetni mentőműveleteket. Ha ezt a szakaszt használni kívánják, 
a légmentesen záró ajtót becsukják s oly nyomású levegőt bocsátanak ebbe a 
kamrába, mely megegyezik az illető mélységben a viz nyomásával, ekkor a külső 
ajtót kinyitják s a búvár lemegy. 
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Az »Ostr« fegyverzete 3 torpedóvető csőből áll, 3 db. 45 cm.-es W. torpedóval. 
El van látva egy figyelő toronynyal, melyen gyöngén vértezett fedél van. Vizszinen 
az akcio-radiusa teljes erővel 430 mf. Az elektromos battériák 75 lóerőt képesek 
kifejteni 4 órán át, de alámerülve maradhat 7 órán felül. A hivatalos próbák fel-
tűnően sikerültek. 39 m. mélységben megmaradt közel egy óra hosszat, a vizszinen 

A vértezett figyelő torony, B kilátó, C periszkóp, D állóhely, E felépítmény, F kőolajtartó, G kőolajmotor, 
H elektromotor, 1 akkumulátortelep, J propellertengely, K függélyes kormány, L hátsó torpedócső, M tor-
pedócső, N fő terhelő medence, O torpedó kiegyenlítő medence, P egyensúlyozó medence, Q kerekek, 
S erőművek, T hydroplanok és azok, valamint a kormánygépek működésére szolgáló szerkezetek, U cen-

trifugai szivattyú, ÍV buvárszoba, V hajóéi. 

kitűnő minőségűnek bizonyult. A próbák kiváló eredménye folytán még 9 ilyen 
hajót rendeltek több tekintetben javított szerkezettel. 

A csupán bemerülő »Paltus ;< Drzewiecki mérnök tervei szerint 1906-ban épült a 
nevai arzenálban. Hossza 24 m., átm. 4'2 m., más flották alá- és bemerülő hajóitól 
eltérőleg nem merül be egészen, de két helyzetben működhetik; a vizszinen mint 
rendes torpedónaszád, vagy félig bemerülve vértezett vizfeletti tájékozó tornyával. 

Csatában ez utóbbi hely-
zetben működik, bizva 
abban, hogy kis tornya 
észrevétlen marad. Csak 
egyféle motora van, egy 
háromhengeres gőzgép; 4 
torpedóvetővel van felsze-
relve, melyek a tervező 
saját szerkezete szerint 
készültek. Vizén vagy 
félig bemerülve 600 mf.-et 
tehet. 

A legújabb és legna-
gyobb viz alá merülő ha-
jók az Alligátor, Kaiman, 

Krokodil, Drahon, 40 m. hosszal 450—500 tonnával, 12—15 mf. sebességgel, 2 
torpedóvetővel és 4 torpedóval. 

Az orosz flottának jelenleg összesen 34 tenger alatt járó hajója van, amelyekből 
az Északi-tengeri flotillához (Kronstadt állomással, míg a téli állomás Libau) tartozik 
14, a Fekete-tengerihez 7 s a sibiriai tengerihez 13. 

Oroszország klimatikus viszonyainál fogva a tenger alatt járó hajók használatára 

28. kép. Orosz tenger alatt járó hajók. 
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sokkal előnyösebb, mint a mérsékelt éghajlatú országok. Télen ugyanis hónapokon 
át jég védi a kikötőket s ezalatt lehet dokkolni, javítani a hajókat; 4 hónapon át 
pedig a csaknem állandó nappali világosság nehezíti meg ezek ellen a kikötők ellen 
a torpedótámadást s ugyanebben az időben a sajátságos fény, párosulva a Balti-tenger 
vizének tükrözésével, jobban láthatatlanná teszi a bemerült hajót, mint a déli ten-
gereken. 

A német haditengerészet évek hosszú során át várakozó állást foglalt el a tenger 
alatt járó hajókkal szemben. Úgy látszik, hogy a vezetőség hosszú időn át nem igen 
bizott az ezekkel folytatott kísérletek sikerében. Aztán meg bölcs számítással úgy 
okoskodtak, hadd költekezzenek mások evvel az új hajótypussal való kísérletezésre. 
S csak mikor a többi tengeri hatalmak odáig fejlesztették nagy áldozatok árán ezt 
az új vizi fegyvernemet, hogy a helyes szerkezetek már kialakultak s komolyan szá-
mot kellett vetni ezzel az új hajótypussal: akkor fogtak hozzá a németek is az ezzel 
való kísérletekhez. Az 1905/06. költségvetési évben másfél millió márkát kért és kapott 
a német haditengerészet a tenger alatt járó hajókkal való kísérletekre s ettől kezdve 

29. kép. Német tenger alatt járó hajó. 

a németek közismert erélyével fogott hozzá ennek az új hajótypusnak a flottába 
leendő méltó beillesztéséhez. A késedelmeskedéssel nem igen veszített semmit, mert 
hiszen a többi államoknak sincs még máig sem igazán tökéletes harcképes tenger 
alatt járó hajójuk, dacára az e célra fordított óriási költségeknek, nagy erőfeszítés-
nek és sajnos áldozatoknak. 

A német haditengerészet részére ugyan már 1890-ben építettek két tenger alatt 
járó hajót a Nordenfeldt tervei szerint, de ezek nem váltak be s bizonyára ez is 
egyik oka lehetett annak, hogy a német admiralitás ebben a kérdésben várakozó 
álláspontra helyezkedett. 

Az első német tenger alatt járó hajót 1905. aug. 30-án bocsátották vizre Kielben 
a Germania hajógyárban. A hajó Ui-el lett megjelölve (Unterseeboot 1) s az ezután 
következők is az U betűvel s folyószámokkal vannak megjelölve. Az Ui-nek a 
hossza 18"5 m. átmérője 2 7 mm. 250 lóerős kőolaj- és 100 lóerős elektromotorral 
van fölszerelve, 189—229 tonnás, egy torpedócsővel és 3 db. Schwartzkopf-torpe-
dóval. A próbák másfél évig folytak ezzel az első hajóval s elég jól sikerültek. Az 
Ua-t 1906-ban bocsátották vizre ugyancsak Kielben s 1908-ban végeztek vele igen 
beható kísérleteket. Már 1907-ben épült további 5 ilyen hajócska. Az a bizonyta-
lanság és kétkedés, melylyel a német haditengerészet ezt az új hajótypust fogadta, 
most már teljesen eloszlott, sőt a késedelem és hátramaradás fokozottabb tevékeny-
ségre serkentette a németeket, hogy tenger alatt járó flotillájuk fölvehesse a versenyt 
a más nemzetekével. 
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Az osztrák-magyar haditengerészet szintén hosszú ideig figyelte a tenger alatt 
járó hajókkal végzett kísérleteket, míg végre 1908/9-ben építtetett 6 darabot (a német 
minta után indulva Ui—Uo) és pedig kettőt a Lake-typus szerint 30"5 m. hosszal, 
220—250 tonnával, vizszinen 12, viz alatt 7 mf. sebességgel, 3 torpedóval; kettőt 
a Germania-typus szerint 43"2 m hosszal, 237 — 300 tonnával, 8 — 12 mf. sebes-
séggel, 2 torpedóval; kettőt a Holland-typus szerint 32 m. hosszal, 236—270 
tonnával, 8'5—11 mf. sebességgel, 2 torpedóval. Ezek közül kettő Fiúméban épült 

30. kép. A viz alatt iá ró hajó parancsnoki tornyában. 

a Whitehead-féle torpedógyárban, kettő Pólában, a haditengerészeti arzenálban s 
kettő Kielben, a Germánia hajógyárban. Jelenleg további hat ilyen hajó van építés 
alatt ugyancsak az említett gyárakban, úgy hogy az osztrák-magyar haditengeré-
szetnek ezekkel 12 tenger alatt járó hajója lesz, amelyek, tekintettel tengerpartunk 
csekélyebb kiterjedésére, a mai viszonyok közt egyátalán nem maradnak mögötte 
más államok ezen typusu flotillája mögött. Haditengerészetünk ezen flotilla kiegé-
szítésére gondoskodott egy megfelelő kisérő- és mentőhajó építéséről is, mely 



9 0 

Fiúméban a Danubius hajógyárban épült s amely katasztrófa esetén képes legyen 
az elsülyedt viz alatt járó hajót elég gyorsan kiemelni. 

Az európai tengeri hatalmak közt leghátrább maradt ennek a vizi fegyvernemnek 
a bevezetésében Spanyolország, dacára annak, hogy ott már 1887 októberben vizre-
bocsátottak egy tenger alatt járó hajót, mely Peral hadnagy tervei szerint épült, el 
van látva két függélyes kormánycsavarral és fényvetővel a viz alatti használatra. 
Ezzel — úgy látszik — egyelőre meg is elégedtek, vagy talán a próbák nem sike-
rültek vagy — ami a legvalószinűbb — a költségek nem voltak meg rájuk. Leg-
újabban azonban mégis tervbe vették háromnak az építését. 

Végül említsük meg Japánt, melynek kormánya — a fényes haditettek nyomán — 
hadiflottájának céltudatos fejlesztése terén igen nagy tevékenységet fejt ki. A tenger 
alatt járó hajók építését 1904-ben kezdte meg a Holland-féle javított typus szerint 
s jelenleg 11 ilyen 
hajója van. Az első 
hajók a kisebb faj-
ták közé tartoznak 
19'5 m. hosszal, 3"6 
m. átmérővel, 120 
tonnával, 160 lóerős 
petróleum- s 70 ló-
erőselektromotorral, 
7—9 mf. sebesség-
gel, egy torpedócső-
vel és 3 db. 45 cm.-es 
W. torpedóval. Az 
ezekkel végzett pró-
bák igen jól sikerül-
tek. A továbbiak már 
nagyobbak, 30—40'5 
m. hosszal, 3—4 m. 
átmérővel, 300—600 
lóerős géppel s ké-
pesek megtenni a 
viz szinén 400 mf.-et 
10 mf. óránkénti sebességgel. A tengeri hatalmak — amint látjuk — évek óta igye-
keznek a tenger alatt járó hajókat javítani, tökéletesíteni, s az egyes szerkezeti 
részletek tekintetében máris igen lényeges haladást tapasztalhatunk ; azt azonban 
be kell ismernünk, hogy ami ennek a vizi fegyvernemnek a hatékonyságát általá-
ban illeti, az még sok kívánni valót hagy fenn. A tengerállóság, a biztonság, az 
ellenséges hajó észrevétlen megközelítése, a gyors helyzetváltoztatás, az irányítás, 
a tájékozódás, a kormányzás, a mozgékonyság, a sebesség, a személyzet bizton-
sága stb. még mindig lényeges javítást, tökéletesbítést kíván. A jelenlegi tenger alatt 
járó vagy tengerbe merülő hajóknak eddig tapasztalt különféle hiányai Bayer Károly 
stuttgarti mérnököt az eddigiektől egészen eltérő megoldásra vezették. Ő arra töre-
kedett, hogy a hajónak lehetőleg nagy legyen a sebessége, képes legyen igen gyor-
san egészen viz alá merülni s ott — ha kell — meg is maradni, észrevétlenül gyor-
san tovahaladni s ismét hirtelen felszínre kerülve, gyorsan fordulni, a személyzetnek 
biztos elhelyezést nyújtani stb. Bayer hajója két kapcsolt részből áll; a kisebbik két 

31. kép. A viz alatt járó hajó gépkamrájában. 
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végén kúpban végződő hengeralakú hajótest, alul és két oldalt megfelelő kormány-
lapáttal, végén propeller-csavarral s ebben van a kormánykészülék és az észlelő-
torony a periskoppal s két ember elég jól elfér benne. 

32. kép. A'torpedó-kamra egy német víz alatt járó hajóban. Előkészület a torpedó kilövésére. 

Ezzel össze van kapcsolva a tulajdonképeni hajó, mely egymásba illő két üres 
gömbből áll. Ezek egy üres tengelyre vannak erősítve, melynek két végén van a 
beszálló nyilás, természetesen vízmentesen elzárva. A külső gömbön lapátszerű 

33. kép. „PERAL" spanyol viz alatt járó hajó. (87 tonnás). 
A figyelő, B kilátó, C elektromotor, D torpedócső, E akkumulátor, F főterhelő-medence, G egyen-
súlyozó medence, H sürített-lég henger, / centrifugái-szivattyú, 7 függélyes kormánylapátok, K pro-
peller, L ki-bejáró nyilás, N torpedó-egyensulyozó medence, O villamvilágítás, P indikátorok, 

Q orrtő, erős ütésre, R fényszóró. 

bordák vannak, amelyek a külső gömb forgatásánál mint a kerekes gőzös lapátjai 
működnek. A két gömb közt üres tér van, s ha a hajó viz alá akar merülni, ebbe 
a kivánt lemerülésnek megfelelő vizet eresztenek, míg felszálláskor a vizet belőle 
kiszorítják, illetve kiszivattyúzzák. A belső, szilárdan álló gömbben vannak a motor, 
a torpedóvető készülékek és torpedók, a szivattyú, légsűrítő, oxygénfejlesztő stb. 
készülékek. Ez a belső gömb úgy van a tengelyre megerősítve, hogy a hajó bár-
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34. kép. Bayer-féle viz alatt járó a vizszinen haladva. 

mely állásánál el nem fordulhat. A gömbhajóhoz az említett kormány úszómű mo-
zoghatólag van kapcsolva, úgy hogy a gömbbel szemben tetszőleges helyzetbe hozható. 

Ha a hajó a vizszinen 
halad, akkor a kis úszómű 
a gömb mögött van s a 
lapátos külső gömb for-
gása hajtja a hajót és 
pedig 60 km. óránkénti 
sebességgel, ami egész 200 
km.-ig fokozható. Ha a 
hajót víz alá kívánjuk 
meríteni, akkor a két gömb 
közti tirbe bebocsátjuk a 
megnyitott szelepeken át 
a vizet, valamint a kis 
úszómű e célra szolgáló 
medencéjébe is. Amint a 
hajópár kellő mélységre 

vízbe'merült, úgy hogy a kis kormányhajó periskopja még kiáll a vizből, a kettős 
hajó a 35. ábrában feltüntetett helyzetet foglalja el. Ebben a helyzetben várja az 
ellenséges hajó közeledtét, 
ábra szerint helyezkednek 
el, illetve haladnak az 
ellenséges hajó felé. A 37. 
ábra a két hajó metsze-
tét, illetve a belsejét tün-
teti fel, melyből látható a 
figyelő és irányító parancs-
nok elhelyezkedése a kor-
mányhajón, míg a gömb-
ben a gépek s a torpedók 
kezelői foglalnak helyet, 
akik természetesen a pa-
rancsnok utasításait hajt-
ják végre. 

Egy nagyobb modellel 
Stuttgartban végzett kí-
sérletek teljes sikerrel 
jártak. Használhatóságát 
azonban csakis egész nagy-
ságában kiépített hajóval 
végzendő beható próbák 
lennének hivatva megálla-
pítani. 

A tenger alatt járó hajók 
szerkezetében az eddigi kísérletek nyomán máris rendkívül nagy haladás konstatál-
ható ugyan, de mindamellett bőséges tér van még nyitva ennek az új hajótipusnak 
a tökélyesbítésére, hogj' csak megközelítő biztossággal is megfelelhessen annak a 

35. kép. Bayer-féle viz alatt járó hajó viz alatt állva. 
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sokoldalú rendeltetésnek, melyre hivatva van. Szerepe két főcsoportba foglalható 
össze. Egyrészt mint támadó, másrészt mint védőeszköz. Feladata a támadó részé-
ről: 1. észrevétlen kikémlelése az ellenséges kikötőnek és hajómozdulatoknak s a 
horgonyon álló hajók meg-
támadása, 2. parancsok és 
jelentések továbbítása az 
ellenség által megszállott 
vizekről, 3. esetleg a ten-
ger alatti távírda- ésgyújtó-
kábelek elpusztítása. Vi-
szont a védő részéről lehe-
tővé teszi 1. a blokád-
törést s a blokádflotta ha-
jóinak megtámadását, 2. 
a csatornák és passageok 
védelmére a mozgó tor-
pedóbatteriákkal együtt, 3. 
a saját védelmi eszközök, 
barrikádok, távirda- és 
gyújtóvezetékek ellenőr-
zését, 4. bármely célra az 
ellenség által megfigyelt 
vizeken az észrevétlen 
áthaladást, 5. mérsékelt 
mélységekben elsülyedt hajóroncsok, tengeri aknák és torpedók felkutatását. Sokol-
dalú tehát az alkalmazása, de tévedés lenne azt hinni, hogy a partvédésre ezek elég-
ségesek. Ha a tengeren menő hajó ellen akarunk a tenger alatt járó hajókkal táma-

dást intézni, akkor 3—4 
ilyen hajóból csoportokat 
alakítunk s a támadásnak 
csoportonkint kell történ-
nie és pedig részint élői-
ről, vagy közvetlen oldal-
ról. Ezen célból mintegy 
0000 méter távolban leme-
rül a hajócska s úgy kormá-
nyozzák, hogy a sokkal 
gyorsabban haladó ellen-
séges hajó keresztben 
menjen el előtte, 2000 

37. kép. A Bayer-féle viz alatt járó hajó metszete. méter távolban SZOrOSan 

a célvonal irányában ha-
lad, 1200 méter távolban egészen alámerül, 7C0—800 méter távolban kilövi a torpe-
dót, ekkor a part felé irányítják vissza, mintegy 1200 méter távolban a parancsnoki 
híddal viz fölé emelkedik, hogy tájékozódjék. 

így történik a támadás, ha minden úgy menne tényleg, ahogy elméletileg ki van 
gondolva. De hát ember tervez, de a valóság ezer és egy akadályt gördít a terv 
megvalósítása elé. Látják, tudják ezt bizonyára igen jól azok, akik elméletileg és 

36. kép. Bayer-féle viz alatt járó hajó az álló helyzetből neki indul a viz alatt 
az ellenséges csatahajó irányában. 
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gyakorlatilag évek óta oly behatóan foglalkoznak ezzel az új vizi fegyvernemmel 
s különösen a franciák, akik legmesszebb mentek ennek a tanulmányozásában és 
tökélyesbbítésében. S mit mondanak az eddig végzett kísérletek ? Azt bizonyára nem, 
hogy ime itt van egy teljesen megbízható tengervédő és támadó fegyver. Ettől bizony 
még igen messze vagyunk. A tenger alatt járó hajók mai szerkezetükben, úgy a kicsi-
nyek, mint a nagyok, úgy az egészen alámerülök, mint a csupán a hajótesttel egészen 
vizbe merülök még távol vannak attól, hogy tengeri háború alkalmával számottevő 
veszedelmes fegyverül szolgáljanak. Különösen a kisebbeknek csekély tengerállósága, 
a belső részeknek mindenféle gépekkel és egyéb fölszerelésekkel való túlzsúfoltsága, a 
személyzetet túlerősen igénybevevő és elcsigázó rázkódás, figyelés, kezelés s a minden 
pillanatban bekövetkezhető katasztrófa érzete, a tájékozódás rendkívüli nehézsége mind 
oly tényezők, amelyek háború alkalmával ezeknek a sikeres működését fölötte proble-
matikussá teszik. A kis hajó csak kissé nyugtalan tengeren is a hullámok valóságos 
játékszerévé válik s a csekély sebesség mellett vajmi nehezen juthat oda, ahová akar. 
Ha alámerül, a periskopját behomályosítja a felcsapó hullám, de még ha a parancs-
noki tornya kint is van a vizből, a hullámok azon át is lehetetlenné teszik a kilátást 
és tájékozódást. Tengeri csatában — míg sokkal nagyobb sebességre nem fejlesz-
tik — nem lehet használni, mert akcióköre csekély és megbizhatlansága igen nagy. 
A franciák rá is jöttek már arra, hogy a támadó célokra sokkal nagyobb sebességű 
hajók kellenek, így jutottak a csupán bemerülő nagyobb és gyorsabb járatú hajó-
típusra, megközelítve ezzel az eddigi torpedóhajót, épp úgy, amint a torpedóüldöző 
hajók már gyorsjáratú kis cirkálókká s a nagy páncélos cirkálók tulajdonkép csata-
hajókká lettek. 

A tenger alatt járó hajókra mai szerkezetükben bizonyára még jobban reájuk 
illik, amit a torpedóhajóra, illetve a torpedóra mondanak, hogy inkább félelmetes, 
mint veszedelmes fegyver. 

38. kép. U3 osztrák-magyar tenger alatt járó hajó. 
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eragyog ablakomon a napsugár. Első, tavaszi hírnök. Átmelengeti 
a fák dermedt rügyeit, virágfakadásra kelti a mezők pihenő bimbóit. 
Bágyadt, gyenge sugár. Messze délfelől lopódzik el ide hozzánk. 
Amint bevilágít az ablakon s mosolyt varázsol a sápadt, nyomo-
rult kis cserépvirágra is, reszkető gyenge sugarán kiröppen a lelkem, 
elkalandozik messze — délvidékre, ahol már teljes pompában 

virágzik a tavasz, illatos a rét, balzsamos a levegő. Régi kalandozásaim emlékével 
ott járok ismét Nápoly pineái alatt, Tivoli vén, elhagyott parkjaiban tépem a myr-
tust, betölt a narancsoktól roskadó fák illata Capri szigetén, véresre sebez a sűrű 
örökzöld bozót, tágult tüdővel szívom a babérerdők illatát az Adria partján. 

Riviéra, Abbazia, Dalmácia, Nápoly, Szicília, Capri oly nevek, a melyek említésé-
nél mosolygó napsugár, örökzöld tavasz lopózik a hideg északeuropai ember szi-
vébe ! Egy-egy gyöngy mindegyik, amelyet a Földközi tenger hulláma vetett a partra, 
Vénusz rózsaszín ujjának érintésétől örökké üde, tavaszi hangulat leng cyprusaik között. 

Az egész Földközi-tengert ilyen bájos, vonzó myrtus virágkoszorú veszi körül, 
mint a mennyasszony sötét fürtjeit. Ez a vidék a mediterrán, a Földközi tenger 
partvidéke; az északi földrészek innen nyerték virágdíszük nagyrészét a dermesztő 
jégkorszak után, innen hatolt be Európába az egyiptomi, a görög, a római kultura, 
innen ragyogott a földre a tudomány, a költészet, a művészet első sugára. 

Miért e kiváltság? Miért tűnik ki a mediterrán vidékének növényzete öreg földünk 
többi részei közül? 

Nagy kérdés ez, megvilágításához csak kerülő uton juthatunk. 
* 

Hatalmas terjedelmű tudománynyá fejlett manapság már a botanikának az a része, 
melyet n ö v é n y földrajznak nevezünk. Földünk növényzetének fokozatos megismerése 
kapcsán kiderült már a laikus szemlélő előtt is az a jelenség, hogy a föld külön-
böző vidékén különböző, egymástól sokszor igen eltérő növényvilág él. Ennek a 
természetes jelenségnek okaival, körülményeivel foglalkozik részletesen a növény-
földrajz, még pedig a fizikai földrajz, klimatológia, geologia, oceanographia, fizio-
lógia és egyéb rokon tudományok segítségével. 

Nagyjában, a föld éghajlati öveinek megfelelően a földön öt növényzeti övet 
különböztethetünk meg, még pedig az egyenlítő környékén, azzal párhuzamosan a 
tropikus övet, ettől északra és délre az északi, illetőleg déli mérsékelt övet, végre 
a két pólus környékén a két arktikus területet. Természetes, hogy ezek az övek 
nem csatlakoznak egymáshoz minden átmenet nélkül, hirtelen, hanem közöttük 
átmeneti öveket kell megjelölnünk, és pedig a tropikus és mérsékelt övek között 
az úgynevezett subtrópikust, a mérsékelt és arktikus övekközött a szubarktikus öveket. 

A 
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Ezeken az öveken belül sem teljesen egyöntetű azonban a vegetáció. Az egyes 
kisebb területek jellemzése messze vezetne, csak épen megemlitem, hogy az 
örökös naptűzésben fürdő trópusi övben, ahol minden egyes hónap közép hőmérsék-
lete -f- 20°-on felül van, vagyis forró, nagy meleg és nedves, jórészt örökzöld erdő-
területek száraz pusztaságokkal, sivatagokkal, váltakoznak. A sivatagokban a mi 
telünknek megfelelő nyugalmi időszak a szárazsággal járó forró, perzselő hőségű 
hónapokra esik. Növényzetük füvekből, szukkulens, pozsgás levelű növényekből és 
bőrlevelű cserjékből áll; a jóval kisebb kiterjedésű trópusi erdőségek a mindenki 
által, ha csak hirből is, ismert átjárhatatlan sűrűségű igen változatos, sokféle fajból 
álló rengetegeket alkotnak. Uralkodó fái apáimák, pandanuszok, banánok stb. A buja 
trópusi vidéknek merő ellentéte a sarki vidék, mely eléggé egyöntetű, kiváltképen 
az északi sarkon van (növényföldrajzi szempontból) kifejlődve. Növényzete úgy-
szólván a föld alatt él, csak a rövid ideig melegítő napsugár megjelenésére hajtja 
ki földfeletti részeit. Fás növényei a föld színén heverők, törpék, kúszók. Moh és 
zuzmók uralkodnak messze földeken. Nem is csoda, mert itt minden hónapban a 
-f- 10° alatt marad a hőmérséklet vagyis állandóan hideg. 

A két véglet, a buja, változatos tropikus öv és a fénytelen, rideg szegény sarki 
öv között elterülő mérsékelt öv különösen az északi féltekén terjedelmes. Minden 
vagy legalább 4 hónap átlagos hőmérséklete -f- 10 és 20° között ingadozik, tehát 
mérsékelt. Északibb, a sarki öv felé eső részében pedig Köppen jelzése szerint leg-
feljebb 4 hónap mérsékelt, ( 1 0 - 2 0 ° között) a többi hideg (10° alatt). 

Az egész Középeurópa, igy hazánk is az északi mérsékelt öv melegebb részének 
tagja, tehát növényzetében is annak jellemvonásait mutatja. Igaz, hogy nem oly 
változatos a mérsékelt öv flórája, mint a trópusoké, de nem is oly egyhangú, mint 
a sarki övé. Bizonyos változatosságot itt is találunk, amelynek törvényszerűsége 
megokolja a különféle flóraterületek megkülönböztetését. Elég, ha például a Föld-
közi tenger partjáról elindulva észak felé utazunk, elénk tárul a vegetációképeknek 
egész sora. A tengerparton még üde, örökzöld cserjék kölcsönöznek a tájnak 
meleg szépséget ; átvágva az Alpokon és Németországon, vagy hazánkon észak 
felé, hatalmas lombos erdőségeken visz keresztül utunk, amelyek közé észak felé 
mind sűrűbben a fenyvesek keverednek, míg végre ezek kizárólag válnak uralkodóvá. 
Nem oly buja a mérsékelt övi erdő, mint a trópusi, ahol majd minden fa más-
más fajta, hanem inkább egyöntetű. Habár bérceinket egynemű erdők, tölgyesek, 
bükkösök, hidegebb régióban északfelé vagy a havasok . csúcsa fel^ fenyvesek koro-
názzák, mégis szebb, festőibb a képe annak az északi erdőteriileinek, mint a buja 
trópusnak. Ez az erdőterület az, amely a mérsékelt övi flóra nagyrészét alkotja. 
Ettől délre, az említett tengerparti örökzöld cserjés terület egészíti ki még Európában 
a mérsékelt övet, megalkotván a Földközi tengermelléki, röviden mediterrán flórát. 
Erről a mediterránról szeretnék ez alkalommal egyet-mást vázlatosan elmondani; 
az előbbiekhez még csak azt fűzöm hozzá, hogy Európa keleti részén és Ázsia 
belsejében az erdőterülettől délre a mediterrán flórát steppe flóra helyettesíti. 

Ezeknek durva nagy vonásokban1) való előrebocsátását szükségesnek tartottam 
azért, hogy a mediterrán flóra jellemvonásait helyesebben körvonalazhassam. 

' ) A növényföldrajz a lapvető tételeivel és az említett területek növényvilágával részletesebben meg-
ismerkedhetik az olvasó Grisebach: Die Vegetation der Erde, Schimper: Physiologische Pflanzengeo-
graphíe, Drude : Handbuch der Pílazengeographie, Solms-Laubach : Alig. Pllanzengeographie e. művekből, 
a magyar mediterránnal pedig Kerner ismertetéséből . (Az O. M. Monarchia növényvi lága. Az 0 . M. 
Monarchia Írásban és képben. I. kötet.) 
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Majdnem az egész spanyol-portugál félsziget, Franciaország déli tengerpartja, 
Olaszország, az Adria tengerpartja (Horvát-Dalmát-Albán partvidék), Görögország, 
Törökország déli része, Kis-Azsia partvidéke, a déli Krim-partok, a Fekete-tenger 
déli partvidéke, Transkaukázia, a Kaspi-tenger déli partja, Afrika északi partja 
Tripolis és Egyptom kivételével a mediterrán tlóra otthona. 

A mediterrán vidéken meleg, száraz nyár; enyhe, esős tél uralkodik. Évi közép-
hőmérséklet 15—20°. 

A mediterrán flóra életrendjét nemcsak a magasabb hőmérséklet szabja meg, 
hanem arra az évszakoknak az európaitól eltérő változása is hatással van. A medi-
terránon a légköri csapadék nincs az egész éven egyenletesen elosztva, mint Euró-
pában általában, hanem a meleg nyár esőmentes. Ennek oka több jelenségben leli 
magyarázatát. Amint a nap az északi térítőkörhöz közeledik és a föld legmelegebb 
öve is követi a nappályának az északibb vidékekre való nyomulását, a passzát-
szelek is magasabb szélesség alá helyezkednek. Az afrikai sivatagoknak a nyáron 
át különösen felmelegített területe is fokozza ennek a hatását. A sivatag délnyugaton 
csatlakozik a mediterránhoz, miért is északkeleii szeleket idéz elő, amelyek útközben 
erősen felmelegedvén, előidézik az esőtlen évszakot (mint Grisebach magyarázza). 
Ehhez járul még az is, hogy a sarkvidékről áramló poláris szelek az Alpok és a 
többi hegyrendszerekbe ütköznek. Ezeket kell az északi légáramlásoknak átlépni, 
mialatt páratartalmukat elvesztik. Ezek a hegyrendszerek azok, amelyek a Pyre-
neusoktól a Kaukázusig elzárják a mediterránt az északi klima hatásától, és a déli, 
afrikai klima uralkodásának engedik át a területet. Az így alakult klímának a 
növényzetre való hatása inkább a téli hideg csökkenésében, mint a nyári meleg 
fokozódásában nyilvánul meg. A mérsékelt öv mediterránon kivül eső részében a 
növényi élet időszakai az év melegebb periódusaival esnek össze, mig a mediterán-
ban a tavaszon át fejlődnek ki teljesen a növények, a száraz időszakban nyuga-
lomra térnek s csak az esős őszön élednek fel újra. 

Ezek a klimatikus jelenségek nem érvényesek általában az egész mediterránra. 
Igen kis terület volna ez, ha ennek határait az említett klima elterjedéséhez szab-
nánk. Mind a négy félsziget, az ibériai, apennini, Balkán és Kisázsia klímaviszo-
nyait még a rajtuk lévő különböző hegyrendszerek, továbbá a tengertől való külön-
böző távolságok is szabályozzák, miért is azok éghajlata egymástól eltérő. A tipikus 
mediterrán vegetáció ennek megfelelően különböző terjedelmű. Hol csak keskeny 
tengerparti szegélyt alkot, hol széles területeket fed be, de néhol egészen el is 
tűnik, helyt adva a szomszédos flórának, vagy avval keveredve átmeneti flórát 
alkot. Az egész mediterránra jellemző klima bizonyos egyöntetűséget hoz létre a 
terület flórájában, a mely a mediterrán flóra általános jellemvonásaiban nyilvánul 
meg. Az egyes félszigetek, kisebb területek klimabeli eltérései pedig speciális voná-
sokat hoznak létre az illető területek flórájában, amelyek ezeket a területeket egy-
más között megkülönböztetik. 

A legjellemzőbb vonás, amely az egész mediterránra általános érvényű, s amely 
az északeurópai flórától azt elválasztja és a trópusokra emlékeztet, az örökzöld 
lombú fás vegetáció. A babér- és olajfaerdők a mediten-ánon érik el legészakibb 
elterjedésüket. A vastag, bőrszerű levél kölcsönzi a mediterrán cserje s lomboza-
tának azt a nékünk oly szokatlan, fénylő sötétzöld színt, amely emlékeztet némileg 
a trópusok buja vegetációjára. Az örökzöld elnevezést onnan nyerték, hogy lombjuk 
látszólagosan örökké megtartja levélzetét, vagyis a régi levelek addig nem hullanak 
le, amíg az új hajtások az új leveleket a hidegebb és nedvesebb időszakban tel-

A TENGER. 7 
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jesen ki nem fejlesztették. Griscbach az örökzöld fás vegetáció külső alakjára vonat-
kozólag több alakot különböztet meg. A »babéralak* képviselői a mediterránban 
otthonos fajok közöl különösen az örökzöld tölgyek. Az alak tipusa a babérfa 
(Laurus nobilis), mely Déleu'ópában leginkább alacsonyabb termetű, ritkán maga-
sabb. Hozzá csatlakozik a magyal (Itex aquifolium), amely az északibb részeken 
szintén inkább bokros, a délin fává is megnő. Jellemző alakú, hullámos, tüskés 
szélű, bőrszerű leveleivel az északeurópai típustól teljesen elütő képet ad a medi-
terrán fás vegetációnak. A meleg parti növényzetnek jellemző tagjai az örökzöld 
tölgyek, amelyek itt önálló erdőket is alkotnak. 

A mediterrán területen és a spanyol félsziget belsején kivül örökzöld tölgyfa rit-
kán, elszórtan fordul elő. Valódi örökzöld tölgyek közül különösen két faj lakja a 
mediterránt, a Quercus Ilex és a Quercus coccifera. A Quercus Ilex (magyal-
szerű tölgy) lombja fakózöld, levelének alsó lapja pelyhes fehér. Rendesen alacsony 
termetű, ellentétben a Quercus cocciferával, amely nagyobb termetű fává is megnő, 
bár a cserjés alakba is átmegy. Utóbbinak levele fényes, sötét zöld, leveleinek széle 
hullámos, apró tövisekkel fegyverzett. E két legelterjedtebb fajon kívül még 10—12 
örökzöld tölgy díszíti helyenkint elszórtan a mediterrán flórát, így nyugaton a 
paratölgy fajok, keleten a Vallonea-tölgy. A para'ölgyek kiváló fontossággal birnak 
a kérgén fejlődő pararéteg miatt, amely 5 — 6 évi növekedés után lehántva fontos 
iparcikket alkot. A para finomsága a kíilönbözü fajták szerint változó A legjobb 
párát a Gascogne vidékén tenyésztett s valószínűleg Portugáliából származó Ouercus 
occidentalis szolgáltatja. Legáltalánosabb paratölgy fajta a Quercus suber, kevésbé 
értékes a Ouercus pseudosuber (Olaszország, Albania, Algir). A keleti mediterrán 
Vallonea- vagy Velani-tölgye (Quercus Aegilops) Syriában és Kisázsiában terem, 
makkjának kupacsából festőanyagot állítanak elő. A két legszebb örökzöld tölgyfa 
szintén a kelet lakója ezen a Libanoni tölgy (Quercus Libani) a Libanon hegy-
ségben és Kisázsiában és a gesztenyelevelű tölgy (Quercus castaneifolia) Mace-
dóniában, Kisázsiában, Örményországban. Különösen e két utóbbi kiválóan szép fa, 
magas termettel, az édes gesztenyéjéhez hasonló levélalakkal. 

Az »olajfaalak« úgyszólván egyetlen képviselője a mediterránban a keleti eredetű 
igazi olajfa (Olea europaeá), amelynek mívelése is hozzájárult ahhoz, hogy a mai 
nap egyike a mediterrán legelterjedtebb és »olajbogyó«-termése miatt legkedveltebb 
fájának. Hasonlóképen a keleti, indiai eredetű Citrus fajok, mint a citrom (Cilrus 
medica) és a narancs (Citrus Aurantium) elterjedt kultúrnövény a mediterrán nagy 
részén. 

Az örökzöld fás vegetáció alacsony termetű alkotórésze az örökzöld cserjés, bokros 
(macchia) bozóterdő, kétféle, Oleander- és Myrtus-alakú típusba összefoglalható, 
igen sok fajta cserjével. Ez a waccfóa-formáció, sűrű, sokszor alig átjárható bozót-
jával mindenütt megjelenik a tengerpart szegélyeként, szintén igen jellemző alkotó 
részét képezvén a mediterrán flórának. A magyar tengerparton, Dalmácia örökszép 
pontján is megjelenik ez és mint Beck*) jellemzéséből látható, igen változatos, 

A fás növények közül a macchia legszebb fája vagy bokra a kukojcafa (Arbutus 
unedo), amely sötétzöld bőrös leveleivel, piros eperszerű gyümölcseivel, fehér viasz-
szerű virágaival kellemes hatást kelt a szemlélőre. A babérbokor nem közönséges a 
dalmát macchiában, de annál közönségesebb és elterjedtebb az illatos mirtusbokor 
(Myrtus italica), a fehér virágú örökzöld hólapdabokor (Viburnum Timis), továbbá 

') Beck »Die Vegetationsverhaltnisse der illyriseben Lánder.« Leipzig, 1901, 



a Phillyrea latifolia, az elvadult olajfa (Olea eiiropaea), a Pisztáciák (Pistacia 
Lentiscus és Terebinthus), az említett örökzöld tölgyek közül néhány (Ouercus 
coccifera, ilex), amelyek a machiában szintén cserjeszerűen fejlődnek ki. 

Az aprólevelű cserjék közül a macchiák igazi díszei a kedves Erika-félék, a maga-
sabb termetű, apró fehér virágú Erica arborea és az alacsonyabb Erica verlicil-
lata. A borókafélék közül a néha magas fatermetű Jnniprrus Oxycedrus a jellemző 
macchia-cserje, a Juniperus phoeniceával együtt. Majdnem levéltelen, kopasz ágú 
bokrokat alkot a Spartinm junceum. A legszebb virágú törpe cserjék kétségkívül a 
Cistusok, Rosák, Rosmarinok, melyek részint szép virágaikkal, részint illatukkal 
díszítik a macchiát. A békésen élő cserjéseket átjárhatatlanná, vaddá a kúszó-
kapaszkodó iszalag-növények teszik, amelyek közül a Smilax aspera horgos tövi-
seivel felkúszik a legmagasabb fára is, össze-vissza szövi, fonja az egész erdőt, 
bozótot. Példáját néhány szederfaj követi. Hasonló iszalagnövények, de szelídebb 
természetűek a Loncfélék (Lonicera implexa), a Clematis viticella és flammula, 
amely utóbbiak szép virágaikkal és terméseikkel még díszül is szolgálnak. 

A cserjések kellemetlen polgárai még a tövises bokrok, amelyeken a lombozat 
rovására tüskék, tövisek fejlődnek. Tövises cserjével már az Ilex aquifolium képé-
ben is megismerkedtünk, amelynek a levelei szúrós képletekkel fegyverezvék. A 
Paliurus-cserjék melléklevelei fejlődnek ki tövisekké, a Rosák pedig bőrképleteikből 
fejlesztik tüskéiket. A Traganthbokrok (Astragalus sect. Tragaeantha), melyek sűrű 
szárnyas levelei tövisekbe futnak ki, a perzsia-kisázsiai fenföldek jellemző növényei, 
néhány faja (Astragalus tliracicus) Macedóniában, de az egész déli mediterrán 
magas hegyvidéken otthonos (Astragalus aristatus). 

A lombhullató fák közül a virágos kőris (Fraxinus Ornus) a leggyakoribb össze-
tett levelű alak. Az ép, de zegzugos szélű levéllel biró édes gesztenye (Castanea) 
a mediterrán vidék határán, az Alpoktól Szicíliáig, a Sierra nevadától a Fekete-
tengerig. A legtöbb déleurópai hegyvidéken, az örökzöld régió felső határán túl vagy 
sűrű erdőséget, vagy világos ligeteket alkot. A nyári zöld és átmeneti tölgyek közül 
a Ouercus cerris, pubescens, Toza és egyéb fajok gyakoriak a mediterránban. A 
kultivált fák közül a mandola (Amygdalus communis), a gránátalma (Punica gra-
natum), az eperfák (Morus alba és nigra) szintén a mediterránban örvendenek a 
legalkalmasabb klímaviszonyoknak, bár a mandola- és eperfa északibb vidékeken 
(mint hazánkban is) jól tenyésznek. Mint igen szép és hazánk déli részének erdőit 
is díszítő fát, az ezüstlevelű hársot (Tilia argentea) kell megemlítenünk, amely 
Görögországban az édes gesztenye övét kiséri, de egész a Bánságig előrenyomul. 
Leghatalmasabb fája a keletnek talán a Platán (Platanus orientális), amely Görög-
országtól és Macedóniától kezdve egész az Indusig kiséri az emberi telepítvényeket. 
Az Elő-Ázsiából kiinduló fügekultura is jellemző a mediterrán vidékre (Ficus Carica), 
amely területünkön elvadulva a »Sykomora« alak képviselője. 

A mediterrán flórában az említett lombos fákon kívül még a fenyőfélék is fontos 
szerepet kérnek. A Pinus-í&]6k közül kettő, a Pinus Pinea (Pinia), a Pinus hale-
pensis (parti fenyő) majdnem az egész mediterránt lakja. Elmaradhatlan alkotórésze 
például a Pinus Pinea az olasz tájképnek. Amennyire a százados tölgy, vagy a 
bükk a középeurópai tájak, a pálma az afrikai vidékek elmaradhatlan ismertető jele, 
úgy az azúrkék égbolt alatt ernyőként kiterülő Pinia a mediterrán táj sajátja. Ezeken 
kívül kettő a Pinus Pinaster a mediterrán nyugati, a P. maritima a keleti részének 
polgára. Mint hírneves fenyőfélét megemlítjük a libanoni Cédrust (Cédrus Libani), 
amely az Atlas, Jaurus és Libanon hegységek kiváló dísze. Hasonló nagy hírű, s a 
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délvidéki tájak elmaradhatlan alkotórésze a keleti eredetű ciprusfa (Cupressus sem-
pervirens), amely mély, sötétzöld lombozatávtal igen kedvelt dísznövénye az olasz 
klastromoknok, temetőknek, parkoknak. Grisebach a minaretek tornyához, vagy az 
obeliskekhez hasonlítja meredeken az égbetörő festői alkatukat és megjegyzi róluk, 
hogy az Athos-hegység egyik klastrománál több mint ezeréves példányokat is talált. 

A pálmák közül a datolyapálma (Phoenix dactilifera) említendő, amely délibb 
vidékről származik, de amelyet a mediterránban is sikerrel művelnek, különösen a 
déli és nyugati részen, Riviera-Genua vidékéig. Egyébiránt Olaszországban sem 
marad rneg szabadban a pálma, a datolya sem érleli meg termését, Déli-Italia, Dal-
matia (Raguza, Cattaro) partvidékeinek kertjeiben helyenkint sikerül kevésbé kényes 
pálmákat felnevelni, amelyek tudvalevőleg már a tropusok növényei. De azért mégis 
van Európának is egy pálmája, a Chamaerops kumilis, amely déli Spanyolország-
ban otthonos. Törpe, úgyszólván törzsnélküli fa ez, amely levélrózsáját mindjárt a 
föld színe fölött fejleszti ki. 

Már talán igen messze és hosszan elkalandozik leírásom a mediterrán flóra jel-
lemzéséről, de még sem fejezhetem be még. Hiszen eddig csak a fás növényzetről 
szólottam, pedig érdemes egy-egy pillantást vetni a lágyszárú növényekre is. 

Első sorban is a Földközi-tenger országaiban vándorló utast bizonyára meglepik 
a pozsgás növények, a kaktuszok. Járatlanabb ember, látván a hatalmas fejlettségű 
Opuntiákat, déli vidéken az Opuntia Jicus indicat, északiakon így az Adria partjain 
is az Opuntia vulgáris széles, vastag, tányérszerű tüskés ágait, meggyőződésének 
vallja, hogy ezek ős, eredeti mediterrán növények. Pedig ezeknek Amerika a hazájuk, 
de annyira elpolgárosodtak már a mediterrán flórában, hogy annak manapság mái-
jellemző növényeiként szerepelhetnek. Szintén amerikai eredetű az Agavé americana, 
amely közismert, vastag húsos levelekből álló levélrózsái a meleg köves, sziklás 
talajt díszítik, több méteres virágzata merészen szökik a magasba. Hasonló hozzá 
az afrikai eredetű Aloe vulgáris. Mindkettő meghonosodott teljesen a mediterrán-
ban s nagyban emeli annak déli jellegét. 

A nádszerű növények közül az olasznád (Arundo donax) és az Andropogon 
saccharatus nevű cirokfajta jellemző a mediterránra. Előbbi különösen a spanyol-
olasz félszigeteken, utóbbi a Pó vidékén otthonos. 

Még egy utolsó pillantásban részesítenünk kell a mediterrán rétek, mezők virá-
gait. Ki ne ismerné a klasszikus görög ornamentikában oly jelentős szerepet vivő 
Acanthust, a liliomokat? A kora tavaszi napsugár által életre keltett hagymás, 
gumós növények szép virágait, a narciszokat, tulipánokat, jáczinokat ? A sáfrány-
féléket, orchideákat ? A klasszikus Asphodelusokat ? Mind megannyi remek díszét a 
mediterrán mezőknek, amelyek a görög ízlés, a klasszikus szépérzék kifejlesztésének 
motívumai voltak ? 

Nem sorolhatjuk mind fel a mediterránra jellemző sok dudvás növényt, hiszen a 
fás növények tárják elő a futólagos szemlélő előtt úgy is a vidék fő jellemvoná-
sait. Az aromatikus illatú ajakos virágúak (LabiatákJ, ernyősök (Umbelliferák) és 
fészkesek (Compositák) családjai sok-sok jellemző fajjal ékesítik a mezők, hegy-
oldalak, sziklás vidékek nyári flórájának színpompás szőnyegét. 

Mutatóba ennyit a Földközi-Tengermellék növényzetéről. 
Csak mintegy gyors pillanatfelvétellel akartam szolgálni e sorokban a szives olva-

sónak, hogy ezáltal is emlékeztessem őket magyar hazánk egyik legszebb kincsére, 
a tengerpartra! 



KORALLHALÁSZAT AZ ADRIÁBAN. 
Irta LEIDENFROST GYULA. 

nemes korall, amelyet már az ókorban is ismertek, a Földközi-
tengerben és az Adriában él, de előfordul az Atlanti Óceánban is, 
a Zöld-foki szigeteknél. A Földközi-tenger igen alkalmas a nemes 
korall tenyészésére, mivel a korallok mind a melegvizű tengerekben 
fordulnak elő. A nemes korall rendesen nagy telepekben él 80—200 
méter mélyen fekvő sziklákon, amelyeket a korallok lassankint tele-

nőnek s a korallpadot alkotják. Leginkább a kiugró szirteket kedvelik. Ilyen korall-
padokat Eszakafrika partjain az algiri és tuniszi vizekben, Szicília, Korzika és 
Szardínia, a Jóni- és Baleári-szigeteknél, a nápolyi öbölben és az Adria sziklás 
partjain találhatni. Leggazdagabb telepek Algír és Tunisz partjainak közelében 
vannak s ezek a szárazföldtől csak néhány kilométer távolságban feküsznek. E 
korallpadok ágasbogas erdejében sok mindenféle állat talál menedéket. Különösen 
bizonyos halak és rákok kedvelik nagyon ezeket a biztos búvóhelyeket, ahol 
vegyesen él egymás mellett a csöves féreg, az osztriga, s egyéb tengeri kagylók, 
kacslábú rákok, mindenféle moszat és a nemes korall, amelyet a furó csigák és 
férgek, melyek a korallpadok sűrűjében meghúzódnak, gyakran meg is rongálnak. 

A nemes korall, amely ezt a sűrűséget alkotja, ágas-bogas növényhez hasonlít-
A törzse, a szép. rózsapiros mészváz a növény szárához hasonló, melyen az apró 
fehér virágokat a kis polipok képezik. A polipok azonban nebántsvirágok, alig hogy 
hozzájuk ér valami, máris visszahúzódnak biztos rejtekükbe s ezzel árulják el állati 
voltukat, amely oly sokáig képezte vita tárgyát. Peysonnel francia orvos volt az, 
aki legelőször mutatta ki, hogy a korallok, melyeket még a korabeli szakemberek 
is növényeknek tartottak, tulajdonképen állatok. Hogy ez a nézet akkoriban meny-
nyire gyökeret vert, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a francia akadémiában, 
hova Peysonnel dolgozatát beküldte, a hires Réaumur indítványára, kíméletből a 
felfedező nevét is el akarták hallgatni. Azóta Peysonnel vizsgálatainak eredményét 
egész sereg szakember igazolta, úgy hogy a korallok növényvoltában legfeljebb a 
laikusok közül hisz még itt-ott valaki. 

A nemes korall szervezetét, szaporodását és életmódját Lacaze-Duthiers francia 
természetvizsgáló tanulmányozta Eszakafrika partjain. Hosszas, fáradságos kutatásai 
kimutatták, hogy a nemes korall telepein egy-egy törzsön többnyire csak hím, vagy 
csak női polipok fordulnak elő. Néha azonban egy törzsön mindkettő megvan, sőt 
hímnős egyének is előfordulnak. A lárvájuk igen apró, féregszerű állatka, amely 
egyideig az anyapolip rekeszes bélüregeiben tartózkodik, majd meg kijutva bizonyos 
ideig szabadon úszkál, végre letelepedve kifejlődik. E korall törzsét alkotó mész-
váz oly jellegzetes apró mésztestecskékből áll, hogy a hozzáértő nagyító üveggel 
könnyen megállapíthatja, vájjon a korall-ékszer valódi-e ? 

A nemes korall értéke színétől és minőségétől függ. Legolcsóbbak a furócsigák és 
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kagylóktól megrongált, elsatnyult példányok. Az ilyen nyers korall kilóját 5—20 
frankon veszik. Legdrágább a vastag rózsapiros (peau d'ange) nemes korall, amelyet 
a nyersanyagból összeválogatnak. Ennek kilója már négy-ötszáz frankot is megér. 
A középminőségű nyersanyag, mely a zsákmány túlnyomó részét alkotja, 45—70 
frankon kél el. A nemes korall egy változata a fekete korall, melyet hosszabb ideig 
iszap borított, s a rothadás bizonyos nemén ment keresztül, a mely a szinét meg-
változtatta. Értéke 12—15 frank. 

A korall-ékszerek és dísztárgyak a XVI. században IX. Károly francia király alatt 
kezdtek divatba jönni s ekkor indult meg a korall-halászat fejlődése is, melyet a 
francia kormány támogatott. A legelső szabadalmi jogot Didier és Linches nevű 
francia kereskedők kapták az algíri partok bizonyos korallpadjain való halászatra. 
A korall-halászat kizárólagos jogát Franciaország számára De Breves francia ügy-
vivő biztosította Eszakafrika partjain 1604-ben. Richelieu pedig 1640-ben Stovában 
új korall-halásztelepet állíttatott fel, amelyért nyolcezer tallért fizettek az algiri 
kormánynak. Ez a telep később egy új társaságé lett, amely évente ugyan negyven-
ezer livre államsegélyt kapott az államtól, de az algiri kormánynak viszont százezer 
livrét fizetett a szabadalom élvezete fejében. Ebben az időben a nemes korall főpiacai 
Keletindia és Kisázsia voltak. A drága szabadalom gyakran cserélt gazdát. Később 
a Keletindiai-Társaság, majd a marseillei Curial, végül az Afrika-Társaság kezébe 
került, melynek évi bevétele a korall-hal ászaiból 1790-ben 60 ezer frank volt. A 
konvent megszüntette a szabadalmat és feloszlatta a korall-halásztelepeket s a 
halászati jogot az idegenek számára is megadta. A szabad halászat megengedése 
halálos csapást mért a francia korall-halászatra. A korall-halászat lassankint az 
olaszok kezébe került, úgy hogy ma már a francia vállalkozók is többnyire olasz 
halászokkal dolgoznak. 1875-ben a nápolyi tengeri kerületből (compartimenti marit-
timi) 416 korall-halászbárkát szereltek föl s ezeknek csak a fele halászott olasz 
vizekben, a többi főleg északafrikai és egyéb középtengeri korallpadokat keresett 
fel. Ebben az évben az olasz korall halászat két millió líránál is többet jövedelme-
zett. Az olasz kikötőkből évente ötszáz korall-halászbárka indul négyezer főnyi 
legénységgel s ezek legnagyobb részét Tőrre del Greco és Porto Empedocle szol-
gáltatja. Magából Tőrre del Grecoból például 1879-ben 356, 1880-ban négyszáz 
bárka indult korall-halászatra. A kilencvenes években átlag ötvenezer kiló nyers 
korallt halásztak az olasz halászok. A hivatalos kimutatások szerint 1908-ban a 
Tőrre del Grecoban felszerelt negyvenhárom bárka Sciacca padjain, a messzinai 
szorosban százharmincötezer kiló korallt gyűjtött. A zsákmány összértéke egy 
millió 350 ezer lira volt. A Maddalenai kerületből ugyanebben az évben huszonöt 
bárka halászott a Szardínia partjai mentén fekvő padokon. Az eredmény 510 kilo-
gram elsőrendű nyerskorall volt. A spanyolok a Baleári és a Zöld-foki szigeteknél 
halásznak s évente kb. 12 ezer kilogramm nyers korallra tettek szert. 

A korall-halászat ideje nyáron van és csak szélcsendes időben lehet halászni. 
A halászbárkák többnyire igen, kicsinyek, 5 - 1 5 tonnások, s csak kevés halász, 
4— 12 emberből áll a legénységük. A bárkák felszerelése s a halászeszközök is igen 
egyszerűek. A nemes korallt az igegno-val halásszák. Ez az igen primitív eszköz 
2—3 méteres, keresztalakúan egymásra szegezett gerendából áll, aminek a közepére 
egy súlyos (50 - 60 kg.) kúpos követ\vagy vasdarabot kötnek. A keresztről számos 
kócbojt, régi hálódarabok függenek le rövid kötelekről, amikbe a korallágak bele-
akadnak. A korall-háló főkötele 120 — 200 méter hosszú, s a korallpad fekvése 
szerint változik. A halászok a bárkával a korallpad széléhez közel eveznek s igen 
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lassan haladnak előre, miközben a halász a fenékre bocsátja a hálót, mely a padot 
végigsöpri s az ott levő nemes korallokat letöri. Ez igen fáradságos munka, mivel 
a súlyos hálót a nagy melegben számtalanszor fel kell húzni s a halászat végén 
ilyen módon szorgosan meg kell állapítani, hogy nem maradt-e még learatni való 
korall a padon. Ehhez a munkához még a legkérgesebb tenyerű halászok is vastag 
keztyűt húznak. Csak igen kevés hajó van úgy berendezve, hogy a hálót csigán 
vontatják ki s be. Gyakran megesik, hogy a nehéz háló sziklák között, a repedé-
sekben megakad. Ilyenkor ha ide-odaevezéssel nem bírják kiszabadítani, nagy 
lyukas követ eresztenek le a háló kötelén, s ha még ennek a rándítása sem elég, 
úgy egy súlyos vaskorongot is lebocsátanak a kötélén, amelyet még több lyukas 
kővel is megnehezítenek. 

A nemes korallt Parisban, Marseilleben, főleg azonban Genuában, IJvomóban 
és Nápolyban dolgozzák föl ékszereknek és dísztárgyaknak. A koralicsiszolás 
Olaszországban igen fejlett iparág, melylyel csak Tőrre del Grecoban is négyezer 
ember foglalkozik. Nápolyban pedig alig tud az ember a korall-árusoktól szabadulni. 
A korall feldolgozása különben nem nagy mesterség. A külső kéregtől megfosztott 
törzset különböző alakra csiszolják vagy faragják. Annál érthetetlenebb tehát, hogy 
az Adriából, s a Földközi tenger egyéb részeiből kikerülő nemes korallt is Olasz-
országba viszik feldolgozni. 

Az Adriában a nemes korall a Zara melletti Isola Grossatól kezdve le egészen 
a Capo Linguettáig található. Előfordul a Ouarneróban is, Ulbo és Cherso mellett, 
ahol Grube fedezte fel. Dóbiás tanár, ismert zenggi gyűjtő szerint állítólag a 
buecarii öbölben is él. Ugyanő találta meg Jablonác előtt. A Ouarneróban azonban 
igen ritka, csak szórványosan fordul elő 1—2 törzs. A halászható korallpadok dél-
keleti irányban Permuda sziget és Ragusa közt feküsznek. A leggazdagabb korall-
telepek Zlarin sziget környékén és az Isola di Znri közelében (Lucietta, Canzzo 
zátonyok, Versatz, stb.) százhúsz méter mélységben vannak. 

A korall-halászat, amely nem egy gazdag dalmata család vagyonának képezi az 
alapját, egészen 1868-ig az Adriában is szabadalom volt, amelyet egy vagy kétezer 
koronáért egyes családok élveztek. Ebben az időben a korall-halászatra már rossz 
idők jártak, úgy hogy a szabadalom egyik akkori tulajdonosa: Galbiani, aki 
nápolyi korallkereskedők szolgálatában állott, már kénytelen volt felhagyni vele. A 
korall-halászat joga már 1857-ben Zlarinba (Sebenico közelében) került s miután az 
állam a szabadalmat megszüntette, csak ennek a kis szigetnek a lakosai foglalkoztak 
azután is a korall-halászattal. Peter szerint 1857-ben még 16 bárkából és 80 
halászból állott a zlarini korall-halászflotilla s az évi korallzsákmány kétezer fontot 
nyomott. Ettől kezdve rohamosan hanyatlik az adriai korall-halászat. 1867-ben 
Schmarda már csak tizenkét bárkát említ s az évi termelés is ötszász kg.-ra 
csökkent. Ekkor alakult a fSocieta dalmata per la pesca del corallo e delle 
spugne«, mely főleg a korall-halászat fejlesztését tűzte ki feladatául. Ez sem hasz-
nált semmit, a bárkák száma nyolcra, a legénységé negyven főre apadt. 1880-ban a 
korall-halászat váratlanul némi emelkedést mutat, amennyiben a trieszti piacról 6.500 kg. 
nemes korallt vittek ki, a következő évben azonban már mindössze csak három 
korall-halászbárka dolgozik s csak százötven kg. zsákmányra tesz szert. Ebben az 
évben szereli le Luxardo, az ismert zárai maraschino-gyáros is korall-halászbárkáját. 
Három évvel később egy trieszti korall-kereskedő: Costa két bárkát szerelt fel, 
melyek közül az egyik csakhamar hajótörést szenvedett, a másik a Jóni-tengerben 
és az Adria déli részén halászott. Ettől kezdve a genuai piacon felhalmozódott 
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nagymennyiségű nyerskészlet miatt a nemes korall ára rohamosan esett s a zlarini 
halászok nagyrésze a jövedelmezőbb szivacs-halászathoz pártolt át. 

Az Adriában használatos igegnon sokkal kevesebb bojt van, mint az olaszokéin. 
A bárkáik is, amiket erre a célra használtak, jóval kisebbek, s a személyzet ren-
desen öt halászból állott. Egy-egy bárka zsákmánya átlag 50— 100 kg. közt inga-
dozott. A nyers korallon a bárka felszerelője és a halászok osztozkodtak, az 
utóbbiak azonban csak a vállalkozónak adhatták el a részüket előre kikötött áron. 
A halászat május elsejétől augusztus végéig tartott. 

Az adriai korall-halászathoz hasonlóan az utóbbi időben az olasz korall-halászat 
is rohamosan csökken, aminek oka ismét a nyersanyag felhalmozódásában kere-
sendő. A korall-halászat csökkenése különösen az utóbbi időben jelentékeny: a 
bevétel ugyanis 1900-ban még 2,438.008 lira, 1905-ben már csak 313.500 lira volt. 

Az Adriában a korall-halászat a legújabb időben, 1904-ben ismét éledezni kez-
dett. Ebben az évben ugyanis 700 korona értékű 270 kilogramm korallt halásztak, 
ami az »Österreichischer Verein für Seefis clterei und Fischzucht« figyelmét a korall-
halászatra ismét reáirányította. Ugyanebben az évben a görög kormány is érdek-
lődött a korall-halászat iránt. A korall-padok kikutatására kibérelt két nápolyi 
halászhajó a leukádiai partokon négyszáz kilogramm tízezer frank értékű korallt 
gyűjtött. A mult évben Steuer innsbrucki egyetemi tanár a rovignoi zoologiai állo-
más kis gőzösén a »Rudolf Virchow«-or\ rendezett kisebb expedícióval felkereste 
Zlarin szigetét. A korall-halászok közül már csak négy öreg halászt talált, akik 
1908 nyarán összesen husz kilogramm nemes korallt halásztak. Az időjárás miatt 
azonban, ámbár némi segélyben is részesültek, a mult év nyarán a zlarini halá-
szok már egyáltalán nem is halásztak. 

Az adriai korall-halászat fejlesztésének módjaival már Peter és Marchesetti is 
sokat foglalkozott. Mindketten a Jóni-tengerben új korallpadok után való kutatást 
ajánlanak és kívánatosnak tartják, hogy korall-halászaink az olasz és az észak-
afrikai vizeket is keressék fel halászás végett. Szükségesnek tartották, hogy a nyers 
korall ne kerüljön külföldre, hanem itthon dolgozzák fel, ami a lakosságnak is új 
jövedelmi forrást jelentene, s emellett a készárú vámjának megtakarításával jobban 
fölvehetik a versenyt a külföldi holmikkal. E végből ösztöndíjas ifjakat kell 
Livornoba és Génuába kiküldeni, hogy a korall-csiszolást elsajátítva itthon meg-
honosítsák. Ugyanezeket az eszközöket ajánlja most Steuer is, aki a korall-halászat 
sürgős megmentésére hivja föl az osztrák kormány figyelmét. Steuer a nemes 
korall jövendő piacaiul az »Osztrák Riviera« rohamosan fejlődő fürdőit tekinti, 
amelyeknek nemzetközi idegenforgalma évről-évre gyarapodik. Azt hisszük, az osztrák 
kormány segítsége, mely a tengerhalászatot — a miénkkel ellentétben — igen 
hathatós támogatásban részesíti, a korall-halászatra vonatkozóan, amelyet Steuer 
— nem tudni miért — még mindig életképesnek tart, már elkésett. A zlarini öreg 
halászoknak, kik közt a korall-halászat mestersége apáról fiúra szállt, utódai már 
nincsenek. Az új és régi koralltelepek kikutatása, üzembehelyezése sok költségbe és 
fáradságba kerülne, s emellett aligha tudna versenyezni a még mindig igen erős 
olasz korall-halászattal és iparral. A nemes korall halászata az Adriában immár 
csak a múlté, gazdasági jelentőségét rég elvesztette s ma már csak történeti érde-
kessége van. 



TENGERPARTI MAGYAR PÜSPÖKSÉGEK. 
Irta : SZABÓ LÁSZLÓ. 

z egykori magyar tengerparton a magyar uralomnak egyetlen élő em-
léke : a magyar király püspök-kinevezési joga. Ez az élő jog kiterjed 
még ma is az egész Dalmáciára, sőt még tovább, Montenegró egy 
részére is. 

Köztudomású, hogy a magyar püspökségeket a magyar király ado-
mányozza, már Szent István király korától kezdve. Ez oly kiváltság, 

amelylyel a katholikus világban soha, sehol, semmi más uralkodó nem dicsekedhe-
tett. A magyar királynak ez a joga nemcsak az anyaországra terjedt ki, hanem 
mindenkor a melléktartományokra is és az ősidőktől fogva egész a mai napig vál-
tozatlanul maradt mindenütt. A római katholikus egyház, mint a világnak legkon-
zervativebb (és jogaira legféltékenyebb) intézménye ma is ugyanazt a jogállapotot 
tartja fenn, mint aminő fennállott a nemzeti királyok, sőt az Árpádok idejében. 
Ennélfogva a magyar király még ma is nemcsak a szoros értelemben vett magyar-
országi püspökségeket adományozza, hanem ezeken kivül olyanokat is, amelyeknek 
területe valaha a magyar államhoz tartozott. 

Az egykori tengerparti és partvidéki püspökségek közül ma is a magyar király 
adományozásának tárgyai a következők: 

1. Almissa. 2. Ossero. 3. Arbe. 4. Bidua. 5. Corzola. 6. Drivest. 7. Dulmi. 
8. Dulcigno. 9. Macaria. 10. Novi. 11. Pharos. 12. Pristina. 13. Scopia. 14. Risano. 
15. Scardona. 16. Sebenico. 17. Sardica. 18. Scutari. 19. Stagno. 20. Tinin. 
21. Tribunac. 22. Vovadria. 23. Zachulmia. (Lehetséges, hogy egy-kettővel több; 
az erre vonatkozó történeti irodalom rendkívüli szegénysége miatt ma még nem 
lehet pontosan megállapítani a magyar király által adományozható püspökségek 
számát.) 

Előre kell bocsátanunk, hogy ezek ma már mind csak címzetes püspökségek és 
hogy a valóságos püspökségek közül magyar királyi jogon töltetnek be ma is: az 
egyesített zeng-modrusi püspökség és valamennyi dalmáciai püspökség. 

A föntebb felsorolt címzetes püspökségek magyar jellege abból is kitűnik, hogy 
azokat mindenkor csak magyar papoknak adományozza a király, horvát vagy 
dalmát papoknak sohasem, még azóta sem, hogy a zágrábi, diakovári és zeng-
modrusi egyházmegyéket kiszakították a magyar katholikus egyház testéből és 
a magyar prímás egyházi főhatósága alól. 

Az egyházi jog szempontjából a partvidéki magyar püspökségek helyzete a leg-
érdekesebb problémák egyike. Mik ezek a püspökségek? Vájjon püspökségek »in 
partibus infldelium ?<•< Némelyek valóban azok, némelyek semmiesetre sem azok. 
A törökök a középkor végén, nyugat felé való előrenyomulásukban sok katholikus 
püspökségnek a területét elfoglalták, sokszor a püspökség egész területén teljesen 
kiirtották a kereszténységet. A római katholikus egyház ebbe jogilag sohasem nyu-

A 
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godott bele; ha minden hívőt kiirtottak is egy szálig, az egyházmegye Róma felfogása 
szerint megmaradt; egymásután ki is nevezték a kiirtott egyházmegyékbe az érsekeket, 
püspököket, akiknek azonban, igen bölcsen, nem tették kötelességükké, hogy az egyház-
megyéjükbe el is menjenek. Ezek voltak az első címzetes érsekek és püspökök, akiknek 
egyházmegyéjét Róma még mindig létezőnek tekintette és tekinti, bár már régóta 
nem léteznek ezek az egyházmegyék. A jogfolytonosság fentartása érdekében léte-
sítette a címzetes püspökségek intézményét a pápaság és mivel a püspökség ado-
mányozásának a magyar királyt megillető joga egészen világos és komolyan soha 
kétségbe nem vonatott, mi sem természetesebb, mint hogy a pápa példájára a magyar 
király sem szűnt meg a püspöki címeket adományozni azokra az egyházmegyékre 
nézve, amelyeknek területe a magyar király világi főhatósága alól kisiklott. Igaz, 
hogy a pápa által adományozott püspöki címek (tituli in partibus infidelium) mind 
a pogányok által elfoglalt, sőt túlnyomórészben ma is elfoglalva tartott egyház-
megyékre vonatkoztak, az egykori magyar püspökségek között pedig akárhány van, 
amely sohasem jutott a pogányok birtokába, (tehát nem volt in partibus in fidelium) 
mint pl. Arbe, Ossero, Corzola, Novi, Sebenico, Stagno, tehát a tényleges (megyés) 
püspökségnek címzetessé való átalakulására nem volt meg az a szükségszerű jogcím, 
hogy az egyházmegyét elfoglalták a pogányok, de mivel eléggé köztudomású, hogy 
Róma elegendő gondossággal őrködik a maga jogain, másfelől pedig Róma soha 
nem tett komolj- kifogást e püspöki címek adományozása ellen, kétségtelen, hogy 
az adományozás állandó, szakadatlan gyakorlata ellen egyházjogi szempontból 
semmi kifogást nem lehet tenni, ha nem is tudjuk minden egyes püspökségnél meg-
állapítani, hogy mikor, miért, és hogyan alakult át valóságos püspökségből címzetes 
püspökséggé ? II. Ferdinánd király idejében történt ugyan valamelyes kísérlet Róma 
részéről e kérdésnek a rendezésére nézve, de Pázmány Péter oly erélyesen tiltako-
zott minden rendezési kísérlettel szemben, hogy Róma belenyugodott a régi jogi 
állapot fentartásába. A magyar birodalom testétől elszakított püspökségek székeinek 
betöltését a magyar király annyira természetes jogának tartották, hogy e jogról 
— irta annak idején Pázmány — a magyar király még a pápa javára sem mondhat 
le, — »még a római szentszéktől sem tűrnők el, hogy c címeket bárkinek is 
adományozza.« 

A tengerparti magyar püspökök különben — egynek a kivételével, — ma már 
igazán csak »címzetes* püspökök. Viselik a püspöki címet és az ezzel együttjáró világi 
kiváltságokat, de az egyház nem ismeri el igazi püspököknek. Az egyházi hierarchiá-
ban a címük: »illustrissimus episcopus electus«, (méltóságos választott püspök,) 
a világi rangfokozatban a címük; » méltóságos püspök úr«, de az egyház szemében 
csak egyszerű áldozópapok és püspöki jelvényeket nem viselhetnek, őket püspökökké 
fel nem szentelik. Annyira, hogy ha pl. egy ilyen tengerparti püspöki címet viselő 
magyar papot a megyés püspöke kívánságára kineveznek püspöki helynökké (vica-
rius in pontificalibus,) ami elég gyakori dolog, akkor azt, akit pl. mint corzolai vagy 
scopiai püspököt nem szenteltek fel, mint püspöki helynököt, (vikáriust,) akinek 
a rangja tulajdonképpen kisebb, utólag felszentelik püspökké és hogy ezt meg-
tehessék, előbb a pápa egy másik (pl. isauropolisi) püspöki címet adományoz neki 
»in partibus infidelium.« Róma szemében tehát a magyar tengerparti címzetes 
püspök egyházjogi helyzete mégis egészen más, mint egy más címzetes püspöké 
in partibus infidelium, azaz alacsonyab a rangja, mint emezé. 

Magyarországon a tengerparti címzetes püspök egyházjogi helyzete a külsőségek-
ben persze nem igen juthat kifejezésre, mert nálunk nem csak a címzetes püspökök 
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viselik a püspöki jelvényeket, (gyűrű, pásztorbot, mellkereszt láncon, püspöksüveg, 
viola-talár, csatos viola-cipő, viola-keztyű stb.) hanem a rangban sokkal kisebb 
címzetes prépostok és címzetes apátok is. Ez a katholikus világban sehol sincsen 
megengedve, csak Magyarországon, itt is csak a régi gyakorlat alapján. Mivel pedig 
az, aki egy tengerparti püspöki címet kap, szinte kivétel nélkül valóságos kanonok 
és ezenkívül már címzetes prépost vagy címzetes apát, azaz már előbb is viselte 
azokat a püspöki jelvényeket (melyek magát a címzetes püspököt sem illetnék 
meg), ennél fogva semmi feltűnő se lehet abban, hogy partvidéki címzetes püspö-
keink illendő alkalommal valóságos püspöki díszt ölthetnek magukra (azzal 
a különbséggel, hogy püspök-süvegükön, az infulán keresztet jog szerint nem 
viselhetnek). 

Föntebb már említettük, hogy a partvidéki címzetes püspökök közül egynek a jogi 
helyzete különbözik a többiétől. Ez a tinnini (másként knini) püspök. Tinnin, vagy 
Knin, a horvát nemzeti királyság fővárosa volt, sőt az ország fővárosa maradt 
a nemzeti királyság megszűnése után is egész a XVI. századig. A tinnini püspök 
rangra nézve az első volt a horvát püspökök között (természetesen csak attól 
kezdve, amióta ezek nem tartoztak már a spalatói püspök főhatósága alá). A tinnini 
püspök jogi helyzetének elsőbbsége kitűnik még ma is abból, hogy míg a többi 
tengerparti címzetes püspököt nem szentelik fel püspökké, a tinnini püspököt fel 
kell szentelni, világi tekintetben pedig: a tinnini püspök e címénél fogva tagja 
a magyar országgyűlés főrendiházának. (Ezidőszerint Lányi József nagyváradi 
kanonok a tinnini püspök.) Az egyház még egy kiváltságot ad a tinnini püspöknek 
napjainkban is: kifejezetten megengedi neki, hogy püspöki mellkeresztet viselhessen, 
mint a püspökök, de nem aranyláncon, hanem csak zöld selyemszalagon. (Ha azonban 
a tinnini püspök egyszersmind címzetes apát vagy prépost is, azaz a püspökinél 
kisebb rangot visel, akkor a püspökök módjára aranylánczon is viselheti az arany-
keresztet ; de ezt az egyház nem engedi meg kifejezetten, hanem csak elnézi, a régi 
gyakorlat alapján.) 

Megemlítjük még, hogy az osseroi püspöki címet ezidőszerint Walter Gyula 
esztergomi kanonok viseli. Arbe püspöke Fraknói Vilmos, a tudós történetíró. 
Bidua (ma: Budua) püspöke Havrán János kanonok Beszterczebányán. A dulmi 
püspöki címmel Jánossy Ágoston veszprémi kanonokot, a kitűnő műfordítót tüntette 
ki a király. A Montenegróban levő Dnlcigno püspöke Podhraczky rozsnyói kanonok. 
A még ma is magyar területen levő Novi püspöki széke Szabó Norbert szatmári 
kanonokot illeti. Pliarosi püspök: Szeifricz pécsi kanonok, pristinai püspök: 
Bogisich Mihály esztergomi kanonok, a magyar zenetörténet hírneves búvára. 
A risanoi (másként: rosoni) püspöki címet Jung veszprémi kanonok viseli, míg 
a sebenicoi püspökséget Várady Lipót Árpád csanádi kanonoknak és cikádori apát-
nak, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium miniszteri tanácsosának adományozta 
a király. Seutari püspöke Begovcsevics egri kanonok, míg az egykori Zachulmia 
fejedelemség (a mai Hercegovina) püspöki címével Virter Lajos váci kanonokot 
ékesítette fel utoljára az uralkodó kegye. 

Az egyes tengerparti püspökségekkel alkalmilag még foglalkozni szándékozunk 
A Tenger hasábjain és mivel fejtegetéseinkben ezen területen meglehetősen töretlen 
utakon járunk, előre is kijelentjük, hogy minden útmutatást és esetleges helyre-
igazítást a legnagyobb köszönettel fogadunk. 



A PÁRISI OCEANOGRÁFIÁI INTÉZET. 

földjének legszebb darabja és egyszersmind Európa legkisebb 
fejedelemsége Monaco. Uralkodója, I. Albert a Grinaldiak ivadéka, 
egyike ama valóban nagyon ritka fejedelmeknek, akik nemcsak bő-
kezűek tudnak lenni, hanem meg is tudják válogatni, hogy jövedel-
müknek fölöslegét mire fordítsák. A tudományos intézményeknek nem 
műkedvelő, hanem a szó szoros értelmében szakértő pártfogója, aki 

nemcsak eldobja magától a kincseket, hanem arról is tud gondoskodni, hogy e kincsek 
gyümölcsözzenek a tudomány, a kultura javára. 

A monacói fejedelemnek a 
tenger iránt való szeretete rég-
óta ismeretes. Egész fejedelem-
sége úgyszólván mit sem érne 
a tenger nélkül, mint ahogyan 
nem sokat ér egy aranygyűrű 
a benne levő drágakő nélkül. 
De Monaco a tengerrel — Euró-
pának paradicsomkertje. Pár 
száz lépés a szárazföldön jobbra 
vagy balra, és már Francia-
vagy Olaszországba jutott az 
ember Monacóból. A kék vizén, 
a tengeren azonban nincs kor-
látja a kis fejedelemségnek, a 
tenger felé a végtelenségbe bá-
mulhat az ember a Grinaldiak 
várából. Nem csoda, ha a ten-
ger felé fordult I. Albert szen-
vedélyes érdeklődése. Kiváló tu-
dóssá képezte ki magát az oce-
anografia terén, két hajót a 
legmodernebb eszközökkel föl-
szerelt a tengerkutatás céljaira, 
és már egy negyedszázad óta 
az év jelentékeny részét künn 
a tengeren tölti. Nem csoda, 7 . kép. A párisi Oceanográfiai Intézet épülete. 

ha az oceanografia terén a világ 
legelső kapacitásai közé küzdötte fel magát. Első nagy műve a monacói oceano-
gráfiái múzeum megalapítása volt. E hatalmas intézményt már a mult évben meg-
nyitották a közönség és a tudósok számára. 
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A fejedelem tudományos érdemeit a francia akadémia már régebben elismerte 
azzal, hogy I. Albertet tagjai közé választotta. Ezért a fejedelem hálából egy oceano-
gráfiái intézetet adományozott a franciáknak. 1906 április 25-én egy levélben érte-
sítette erről az elhatározásáról a francia közoktatásügyi minisztert. »Életemet, irja 
e levélben a fejedelem, az oceanográfiái tudományok tanulmányozásának szenteltem, 
mert felismertem e tudományok nagy jelentőségét és azt a hatást, melyet az emberi 
tevékenység különböző ágaira gyakorolhatnak ; arra törekszem tehát, hogy ezek a 
tudományok úgy a tudósok foglalatoskodásai, mint a kormányok gondoskodásának 
tárgyai között elfoglalják az őket megillető helyet.« Mivel Franciaországnak semmi 
olyan tudományos intézménye nem volt, mely az oceanografiával foglalkozott volna: 
a fejedelem e célra külön intézetet alapított Párisban, a maga költségén, gondos-

2. kép. A párisi Oceanográfiái Intézet nagy terme. 

kodott az intézet fentartásáról és az egész intéz-
ményt a francia köztársaságnak adományozta. 
A francia köztársaság elnöke 1906 május 16-án 

kiadott dekrétumával megerősítette a »párisi oceanográfiái intézet® szabályzatát, s 
ezzel a fejedelem alapítása közintézménynyé vált és meg is kezdhette működését. 
Az 1906—1907-iki iskolai évben már Berget, Joubin és Portier tanárok rendszeres 
előadásokat tartottak a »párisi oceanográfiái intezetben«, amelynek egyelőre a Sor-
bonne kölcsönözött helyiségeket; a nyári félévben a hallgatók már a tengerre is 
lerándulnak, ahol a fejedelemnek egy újabb ajándéka várta őket: a párisi oceano-
gráfiái intézet Eider nevű gőzhajója, mely kizárólag oceanográfiái oktatási célokra 
van berendezve. 

A fejedelem az alapítás után azonnal hozzálátott, hogy a párisi oceanográfiái 
intézet részére otthont teremtsen. Az »egyetemi negyed«-ben megvásárolta a Saint-
Jacques és a Gay-Lussac utcák sarkán azt a házat, melyben a Franciaországból 
kiűzött Szent Mihály-rendi apácák székeltek, az ósdi házat lebontatta és egy remek 
palotát építtetett helyébe a párisi oceanográfiái intézet számára. 
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Nénot francia építész valósággal remekelt ezzel a palotával, mely régi monacói 
stílben épült; négyszögletes tornya várépítményre emlékeztet, kiugró lapos fedele 
pedig olyan, mint Monacóban minden régi házé. Hatalmas szürke gránit-kockákból 
és vörös téglából épült a remek palota, amelynek tornya 35 méter magas. Az épület 
belső berendezése nem oly fényűző, mint a monacói oceanográfiái intézeté, de a 
tudományos kutatás céljaira, valamint e kutatások eredményeinek népszerű ismer-
tetésére igen alkalmas. A földszinten van elhelyezve a titkári hivatal, Langier remek 
falfestményeivel, melyek a tengeri vizalatti életet ábrázolják és a gondnokság tanács-
terme. Az emeleten van egy nagy amfiteátrum, hétszáz néző számára. A színpad 
helyén van kifüggesztve az a nagy fehér vászonfal, melyre az előadások képeit 
vetítik az intézet remek projektografjával. Az amfiteátrum hátterében a falat Finayre 

3. kép. A párisi Oceanográfiái Intézet nagytermének előrésze, a vetítő vászonnal. 

nagy tengeri képe díszíti, melyen a fejedelemnek egy bálna-halászata van megörö-
kítve. Hat velencei csillár világítja meg az esti órákban a termet, melynek hőmér-
séklete télen melegre, nyáron hűvösre tetszés szerint szabályozható. Az amfiteátrum-
mal szomszédos egy kisebb előadóterem kísérleti asztallal, amely körül félkör 
alakban az emelkedő padsorokban huszonöt hallgató fér el. Külön helyiségben őrzik 
a vetítésre alkalmas fényképeket, amelyeknek száma már meghaladja a tízezret, de 
mihamarabb el fogja érni a százezret is. Az intézetben van három laboratórium, 
a fiziologiai Portier tanár, a földrajzi és fizikai Berget tanár és az oceanográfiái és 
biologiai laboratórium Joubin tanár vezetése alatt. Mindegyik laboratórium négy 
helyiségből áll; ezek közül egy közös szoba a tudományos kutatók számára igen 
jól felszerelt asztalokkal, egy szoba magán-laboratorium, a vezető-tanács számára, 
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egy szoba a vezetőnek a hivatali helyisége, a negyedik helyiség pedig fotografáló-
kabinet sötét kamarával. 

A párisi oceanográfiái intézetet január 23-ikán nyitották meg I. Albert fejedelem 
és Fallieres francia köztársasági elnök jelenlétében. A megnyitón a fejedelmen és a 
köztársasági elnökön kivül a francia akadémia nevében Armand Gautier, a párisi 
egyetem nevében Liard rektor, a francia természettudományi múzeum nevében pedig 
Perrier tanár mondott beszédet. A megnyitó után a fejedelem szárnysegéde, tíouré 
tengerész-hadnagy színes mozgófényképekben ismertette a tengerfenék nyüzsgő állat-
világát. Bár a tengerfenék fotografálása és a számtalan felvételnek egyforma színe-
zése a legnehezebb feladatok egyike volt, ez a kinematografikus előadás Bouré 

1. kép. A párisi Oceanográfiái Intézet laboratóriuma. 

hadnagynak fényesen sikerült és természetesen igen nagy hatást keltett a diploma-
tákból és tudósokból álló előkelő közönség körében. 

Az új intézet nagy amfiteátrumában az első népszerű előadást Perrier tanár tar-
totta február 4-én a tenger állatvilágáról, igen előkelő közönség előtt. 

A fejedelem arról is gondoskodott, hogy halála után a francia akadémia, mely 
tőle az intézetet örökölni fogja, az egyre fejlődő tudományszakok szükségleteihez 
mérten necsak fentarthassa, de fejleszthesse is a párisi oceanográfiái intézetet. 

Az intézet igazgató-tanácsa a fejedelem elnöklete alatt a következő tagokból áll: 
Loubet, volt köztársasági elnök, dr. Regnard, az Institut National Agronomique 
igazgatója, Cailletet és Becquerel akadémikusok, Kohn G. párisi bankár és Mayer 
L-, a fejedelem titkos tanácsosa. 



GEOFIZIKAI OBSZERVATÓRIUM FIÚMÉBAN. 
Irta RÉTHLV ANTAL. 

Magyar Tengerpart természeti viszonyainak megismerésére való 
törekvés első lépései visszanyúlnak az elmúlt évszázad hatvanas 
éveibe. Fiúméban általában minden téren a kiegyezést követő évben 
vette valóban kezdetét az élet s így az exakt természetrajzi kutatás 
is ekkortól datálódik. 

A meteorológiai megfigyelések végzésének fontosságát azonnal 
Stalilberger Emil cs. és kir. tengerészeti akadémiai tanár végezte az 

első rendszeres megfigyeléseket 1868-tól kezdve; előzőleg ugyan már 1860-ban és 
1862-ben is történtek megfigyelések, de csak szórványosan. Stalilberger Emil kiváló 
kutató volt, a Magyar Tengerparton ő figyelte meg először műszerrel az ár és apály 
ingadozását. Kiváló munkája magas színvonalon állott s 1874-ben a Kir. Magyar 
Természettudományi Társulat ki is adta. 

1877-ben Stahlbergernek Salcher Péter tanár lett az utódja, aki 1907-ig vezette 
az állomást. Utóbbinak érdeme a fiumei meteorológiai állomásnak obszervatóriummá 
való fejlesztése. Míg kezdetben Fiúméban csakis reggel, délben és este végeztek 
megfigyeléseket, a nyolcvanas években a Tengerészeti Akadémia parancsnoksága 
egy univerzális műszert szerzett be, az ú. n. meteorográfot. A meteorográf egy 
olyan műszer volt, amelyik öt percenként feljegyezte a légnyomás, hőmérséklet, 
levegőnedvesség, valamint a szélerő és irány állapotát. Az ilyen műszer sokat tud 
s így sokszor vét is, a sok kellemetlenség, amelylyel kezelése későbben egybe 
volt kötve, arra kényszerítette Salchert, hogy lassanként olyan önjelző műszereket 
szerezzen be, amelyek csak egy-egy meteorológiai elemet regisztrálnak, s a meteoro-
gráf kizárólag a szélmegfigyelések jegyzésére használtatott. A kilencvenes évektől 
kezdve működnek a barográf, termográf, majd az omorográf és 1902 júniusától a 
napfény tartamát is állandóan feljegyzi az Akadémia tetőzetén elhelyezett műszer 
(sun shine recorder). 

1900-tól kezdődőleg mindinkább tért hódít a földrengési kutatás és Salcher tanár, 
akinek nagy kedve volt ily geofizikai kutatásokhoz is, 1903-ban felállított egy Vicen-
tini-ingát, amelyik kisebb megszakításokkal azóta rendszeresen működik. Már eddig 
is sok érdekes diagrammot szolgáltatott és a legnagyobb világrengéseket épp olyan 
szépen örökítette meg, mint a kisebb helyi jellegű fiumei földrengéseket. A bórák 
alkalmával, amidőn 50—70 km.-es szél száguld tova s megremegteti egész Fiumét, 
a szeizmográf felette érdekesen rajzolja le azt a vibrációját a talajnak, ami ekkor 
itt végbe megy. 

A meteorológiai és földrengési szolgálaton kivül még egy másik felette fontos 
szolgálattal van Fiúméban a meteorológiai észlelő megbízva. Mindenütt, de külö-
nösen tengeri kikötővárosokbari nagy fontossága van a pontos idő ismeretének s 
rendszerint nagyobb helyeken a tengerészeti obszervatórium — Seewarte — szokott 
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erről gondoskodni. Fiumében tengerészeti obszervatórium a szó szoros értelmében 
véve nincs, — de meg vannak adva már az összes előfeltételek — s így ez idő 
szerint a cs és kir. Tengerészeti Akadémia látja el a kikötőt s a hatóságokat a 
pontos idővel Minden délben előre megállapított időpontban adják le a déljelet az 
Akadémiából, ami láthatóvá válik az által, hogy a kikötő jelző árbocáról abban a 
pillanatban, amidőn az Akadémiában az ide vezető elektromos áramot zárják, 
leesik a gömb s egyúttal egy lövés is történik. Ez a déljel. A Tengerészeti Aka-
démiának pontos órái vannak, amelyek előfeltételei az időszolgálatnak s időnként 
csillagászati úton időmeghatározást végeznek, ellenőrzendő az órák járását. Az 
órákról vezetett könyvek szerint azok járása csak századmásodpercekre ingadozik. 

1907-től kezdődőleg dr. Schicht F. tanár lett az obszervátor, majd 1910 őszén a 
szolgálatot Preissler R. tanár vette át. Közel második évtizede, hogy az obszerva-
tóriumnak segédje, Danek Frigyes altiszt, aki a tényleges megfigyeléseket végzi a 
legnagyobb szakértelemmel és buzgalommal; hogy mily ügyes munkása az obszer-
vatóriumnak, kitűnik abból is, hogy a fiumei földrengésjelzőműszert ő építette s a 
meteorográfot is ő alakította át. 

Az eddig elmondottak röviden tájékoztatnak arról, hogy mi van ma már a geo-
fizikai kutatás érdekében az obszervatóriumban. Mindenesetre annyi, hogy már joggal 
beszélhetünk obszervatóriumról, bár még messze vagyunk attól, amit pl. Pólában 
találhatunk. A megindított Adria-kutatás azonban elébb-utóbb felveti a teljes obszer-
vatórium kérdését s remélhető, hogy akkor Fiumében is létesül az annyira kívá-
natos tengerészeti obszervatórium, amelyiknek feladata nemcsak az itt felsorolt 
megfigyelések rendszeres végzése lenne, hanem a Magyar Tengerpart hajózása 
részére az időszolgálat (óra) végzése, valamint a partmenti szolgálat érdekében az 
időjárási jelentések és viharóvások kiadása is. Fiumét fekvése predesztinálja arra, 
hogy a Magyar Tengerparton időjárási szolgálatot végezzen, kiterjesztve azt le 
Gravosáig, mert az egész part végig a magyar érdekszférába esik. 

1903-ban egy második meteorológiai állomás is létesült Fiúméban fenn, Cosalaban 
(St. Catarina), az állami csemetekertben. Az itt végzett megfigyelések csak a hő-
mérséklet, felhőzet, szél és a csapadékra terjednek ki, mindamellett nagyfontos-
ságúak, mert amíg az Akadémiában lévő állomás a tengerparton fekszik 5 m. 
magasságban, addig a csemetekert 150 méterre van a tenger felett. A második 
állomásnak nem klimatikus szempontból van jelentősége, hanem speciális tengerparti 
meteorológiai problémák megfejtésekor. 

A legérdekesebb meteorológiai feladatok egyike Fiúméban a tengeri és hegyi 
szelek változásának törvényeit kikutatni. A bóráról igen jól tudjuk, hogy az hideg 
szárazföldi szél, amelyik lökésszerűen működik, hirtelen megjelenésével meglep 
mindenkit és erejének határozott napi járása is van. Legtipikusabb helye a bórának 
az Adrián Fiúméban és Senjben van, tehát olyan helyeken, ahol a térszínben nagy 
magasságkülönbségek vannak kis távolságokra s a part meredeken esik alá. A fiumei 
szélregisztrálások a legbecsesebb dokumentumai a bóra szeszélyes voltának s felette 
hálás tér kínálkozik ezeknek tanulmányozása körül. 

Az itt Írottak nem kimerítő részletes leírása a fiumei geofizikai obszervatórium 
szolgálatának, csak vázolása annak. Reá óhajtottam mutatni arra, hogy a Tenge-
részeti Akadémia már eddig is milyen nagy mértékben hozzájárult működésével 
ahhoz, hogy olyan megfigyelések álljanak rendelkezésre, amelyek alapján a Tenger-
partot, de különösen Fiumét közelről érdeklő kérdések már most is tanulmányoz-
hatók. 

A TENGER. 3 



A SARGASSO-TENGER. 
Irta BEHYNA MIKLÓS. 

ikor Kolumbus Kristóf 1492-ben, mint ő hitte, India felé hajózott kis 
fahajóival, barna úszó tömegek tartóztatták fel útjában s csak több 
napi erős munkával tudta magát keresztül törni ezen a nagy aka-
dályon. 

Kolumbus megvizsgálta ezt az akkor még ismeretlen dolgot s azt 
találta, hogy ezek növények. Korának élénk fantáziája kiszínezte 

ezt az egyszerű természeti jelenséget s a legkülönbözőbb képen magyarázta. 
Maga Kolumbus szoros összefüggésbe hozta a Sargassum-moszat ezen előfordulá-

sát a klimatológiai viszonyokkal s a földtekét két részre osztó fontos vonalnak 
tekintette. 

Hogy ez, a ma már nevetségesnek látszó vélemény mily erősen meggyökerezett, 
azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy VI. Sándor pápa a híres demarkaciónális 
vonal megszerkesztésénél, mely hivatva volt a spanyolok és portugálok hódításait 
elhatárolni, a Sargasso-tengert is határnak vette. 

Sokáig vitatták ezután a tudósok, hogy vájjon hogyan kerültek ide ezek a 
növények. Eleinte azt hitték, hogy a Sargassum mélyen fekvő köveken tenyészik 
s növekedése folyamán eléri a tenger felszínét. Akadtak olyanok is, kik úszva sza-
porodó növényeknek tartották s általában a legkülönbözőbb dolgokat közölték a 
Sargassumról. 

Ezután mondta ki súlyos véleményét Humboldt, a nagy geográfus, ü azt vallotta, 
hogy a Sargassum 40—50 láb mélységben levő fenékről sarjadzik a felszinr es 
amit a vihar leszakít belőle, azt a tő újra pótolja. Humboldt ismerte azt a csodá-
latos, nagy tengeri növényt, melynek hossza a 800 lábat is elérheti (Macrocystis 
pyrifera) s így föltevése teljesen jogos is volt. Hogy azonban mennyire tévedett, azt 
a következők mutatják. 

Később az egyes tengeri expedíciók fenékméréseket végezve ingatni kezdték 
Humboldt tanait, de nagyon sok idő kellett ahhoz, míg a kérdés odaérett, hogy ma 
már teljes bizonyosságban áll előttünk. 1880-ban Kuntze Ottó világutazó botanikus 
volt az első, ki az irodalomba teljesen ellenkező véleményt vitt be. Gondos revízió 
alá vette az összes megfigyeléseket s arra a tapasztalatra jött, hogy a Kolumbus 
által leirt Sargasso-tenger helye nem állandó. Ha helye változó, akkor nem is nőtt 
ott, ahol Kolumbus látta, de nem is nőhetett ott, mert ezeken a helyeken a tenger 
nagy mélységű. Világos lett tehát, hogy eredetét máshol kell keresni. 

Föltevése rövidesen be is igazolódott, mert a Golf-áram elvezette őt a Sargasso-
tenger bölcsőjébe. Ott ring ez a nyugatindiai szigetek partjain s a Karaibi-tenger 
partjain. Amint a Golf-áram meleg vize a mexikói öbölből kiindulva Európa felé 
hömpölyög, a nagy tengeri viharok által a partokról leszakított Sargassum töme-
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geket magával viszi a nyilt óceánba. Később útjában a Golf-áram kettészakad s 
egyik fele Afrika partjai felé tart s így az Atlanti-óceán közepén egy nagy, áram-
latoktól mentes terület keletkezik. Az áramlás kettéválásával, meg más irányú 
szelek fellépésével így sok alga-tömeg sodortatik össze ezen a nagy nyugodt felü-
leten s megalkotja a nevezetes Sargasso-tengert. Óriási terület ez, egyetlen növény-
fajjal födve. Sehol a föld felületén nem találunk egy növényfajjal vagy rokon 
fajokkal borítva ilyen nagy területet, mert hiszen az amerikai pampák vagy az 
ázsiai steppék mind eltörpülnek a Sargasso tenger hatalmas méretei mellett. 

És ezt az óriási területet egyetlen tengeri alga alkotja, mely Kuntze vizsgálatai 
szerint nem szaporodik s nem él tovább, hanem pusztulását várja. 

A legelterjedettebb tengeri növények egyike a Sargassum, mert a legkülönbözőbb 
helyeken feltalálható. Legnagyobb mennyiségben található Amerika partjain, Boston-
tól le egészen Trinidad szigetéig s a nyugatindiai szigetek összes partjain. De elő-
fordul közönségesen Spanyol-, Német-, Angol-, Franciaország partjain, továbbá az 
Indiai- és Csendes-óceán számos helyén s még a kisebb Földközi-tenger sem 
mentes tőle. 

A kutató szem előtt sajátságokat tár fel a Sargassum. Megszoktuk, hogy a növé-
nyek színe zöld legyen s a szárazföldön kevés kivételt találunk. A tenger növényei-
nek vizsgálatánál azonban más tapasztalatokra jutunk. A tenger növényei ugyanis 
barnák, vörösek, zöldek. Ez a három szín fontos a tengeri növények felosztásában, 
mert a három szín egyúttal a tengeri moszatok (Algák) felosztását is adja. 

A tengeri növények nem hoznak virágokat, mégis színekben pompáznak, szemet-
szájat elbűvölök s formáik gazdagságával bámulatba ejtenek. A Sargassum egész 
teste barna színű, mert a növények zöld szinét adó festékanyag itt el van takarva 
egy másik barna festék által. Igazi gyökerei, melyekkel tehát a táplálékot felszívja, 
nincsenek, mert táplálékát a tenger vizéből veszi fel. Azok a részek tehát, melyeket 
hajlandók volnánk gyökereknek nézni, nem gyökerek, hanem csak oly szervei a 
növénynek, melyekkel a parti sziklákra erősödik. A sziklákon nőve bokorszerűen 
elágazik s rajta sok apró, erősen fogazott levél van s ezek között számtalan bogyó 
nagyságú levegővel telt hólyagocska. Ezek a hólyagocskák a vizben merőlegesen 
tartják a növényt s ha azután a vihar elszakítja, nem merül alá, hanem úszik a víz 
színén. 

Általában úgy a Sargassumra, mint a többi sok ezerféle tengeri növényre jellemző 
az, hogy levelei keskenyek, sallangosak, mert így sokkal könnyebben bírják ki a 
tenger erős hullámzását s az így szükséges mozgékonyságot és könnyű hajlíthatást. 
Kis mértékben ipari haszna is van a Sargassumnak. Más tengeri növényekkel 
egyetemben a nagy tengeri viharok óriási tömegeket dobnak ki belőle Németország 
és Bretagne partjaira. Önként kínálkozott tehát az alkalom a tengeri növények föl-
használására. Ennek alapján Bretagneban hatalmas iparággá fejlődött a tengeri 
növényeknek szódagyártásra való fölhasználása. így 2000 munkás kereste kenyerét 
ezzel a mai nap már tönkretett foglalkozással. Azóta a szódagyártásnak egyszerűbb 
módját eszelték ki s a tengeri növényeket ma már legfeljebb csak trágyázásra 
használják. Az ilyen módon való fölhasználást Németország kezdte s a jó eredmé-
nyeken felbuzdulva ma általánosan elterjedt. Olcsó és jó trágya, ha szemmel tartják 
a kellő mértéket s megfelelő helyen alkalmazzák. 

10* 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

TENGERÉSZET. 

A XH-ik nemzetközi hajózási 
kongres szus , 

melyet 1912. évben 
Philadelphiában 

rendeznek, rendkí-
vül érdekesnek és 
tanulságosnak ígér-
kezik. Az amerikai 
nemzeti kongresszus 
50.000 dollárt en-
gedélyezett a szer-

vezési költségek, valamint az amerikai hajózási 
utakra rendezendő tanulmányi kirándulásokra. 
Az amerikai kormány igen nagy súlyt helyez 
arra, hogy a nemzetközi hajózási kongresszusok 
állandó szövetségében részt vevő összes álla-
mok nagy számú hivatalos kiküldöttekkel ve-
gyenek részt ezen a kongresszuson s e végből 
diplomáciai úton is kifejezést fog adni ebbeli 
óhajtásának. A kongresszusra már a legtöbb 
államból bejelentették az előadókat, előljártak 
ebben a franciák, s már az eddigi bejelentések 
is igen sok nagyérdekű és kiváló jelentőségű 
kérdést ölelnek föl úgy a folyami és csatornai, 
valamint a tengeri hajózás s a kikötőépítés és 
vizszabályozás köréből. A legtöbb állam, úgy-
mint : Algier, Anglia, Belgium, Dánia, Egyesült-
Államok, Franciaország, Németalföld, Olasz-
Orosz- és Spanyolország, valamint Tunis részé-
ről már be vannak jelentve az előadók. Ma-
gyarország részéről az országos vizépítészeti 
igazgatóság bejelentette, hogy jelentést küld a 
kongresszusra úgy a vízszabályozási munkála-
tok, mint a hajózó utak köréből. Ami a hazai 
tengerészetet illeti, a Magyar Adria Egyesület-
nek lesz rá gondja, hogy ez is méltóan legyen 
a kongresszuson képviselve oly szakavatott 
jelentéssel, mely a külföldnek hű képet nyujtand 
a magyar tengeri hajózás fejlődéséről, mai álla-
potáról és jelentőségéről, kidomborítva ennek 
/Vusztriától teljes függetlenségét s önálló nem-

zeti jellegét. Mindenesetre nagyon kívánatos 
lenne, hogy részünkről is többen vegyenek részt 
a kongresszus tudpmányos munkálkodásában s 
bár a szövetség magyarországi tagjának ez ügy-
ben az illetékes hatóságokhoz és vállalatokhoz 
intézett fölkérése mind ez ideig válasz nélkül 
maradt, pedig a f. é. januárra kitűzött határidő 
már elmúlt: mind a mellett nem teszünk le a 
reménységről, hogy illetékes köreink idejekorán 
belátják annak a kétségtelen nagy fontosságát, 
hogy Magyarorszag ezen a hajózási kongresszuson 
megfelelő szakszerű dolgozatokkal okvetlen méltó 
részt vegyen, mert az nekünk különösen is 
nemzeti érdekünk, hogy a midőn a nemzetközi 
hajózási kongresszus Amerikában bemutatja 
Európa hajózás-technikai fejlettségét, ebben mi 
is méltóképen igyekezzünk részt venni. Helyre-
hozhatatlan nagy mulasztás lenne, ha nem így 
történnék. Ugyancsak gondoskodnunk kell arról 
is, hogy erre illetékes hatóságaink, folyami és 
tengeri hajózási vállalataink, a Magyar Mérnök-
és Epitészegylet s a Magyar Hajózási Egyesület 
legalább a budapesti és a fiumei kereskedelmi 
és iparkamara s Budapest székesfőváros ezen a 
kongresszuson minél nagyobb számú hivatalos 
kiküldöttel vegyenek részt. A nemzetközi hajó-
zási kongresszusok állandó szövetségének magyar-
országi tagja, Gonda Béla, min. tanácsos, a 
Magyar Adria Egyesület elnöke, e tekintetben 
mindenkor szívesen nyújt a hozzáfordulóknak 
részletes tájékoztatást. 

Tengerészet i m u z e u m o k Auszt r iá -
ban. Csaknem egyidejűleg azzal, hogy a Magyar 
Adria Egyesületnek a budapesti tengerimuzeum 
felállítására vonatkozó tervezete megjelent, Bécs-
ben és Triesztben szintén újra felvetődött a 
tengerészeti muzeum eszméje, amelynek érde-
kében már a mult évben mozgalom indult meg. 
Bécsben a tervet Exner osztályfőnök vetette fel 
először s eszerint a bécsi technológiai mu-
zeumban akarnak egy tengerészeti osztályt léte-
síteni. A trieszti mozgalmat a tengeri muzeum 
ügyében Brunner császári tanácsos és Vidol, a 



Nautika igazgatója vezetik. Első sorban egy ál-
landó kiállítást terveznek, amely az adományok 
és a vétel révén lassankint önálló muzeummá 
nőne ki magát. Ennek a muzeumnak a magva 
már régóta meg is van. Legalább ennek tekintik 
a trieszti »Societa di Pesca« gyűjteményét, 
amelyet az 1870-iki trieszti kiállításra a Musco 
Civico akkori igazgatója Marchesetli dr. állított 
össze. Ezt a halászati gyűjteményt a városi 
muzeum preparátora, VaUc később jelentékenyen 
megszaporította és ebben az alakjában több 
halászati kiállításon vett részt s nyert kitün-
tetést. A trieszti tengerészeti muzeum kiegészítő 
része lenne a bécsinek, amelynek a feladata 
volna a tenger iránti érdeklődést minél szélesebb 
körben felkelteni s a tenger nemzetgazdasági 
jelentőségére a kontinens lakóinak a figyelmét 
felhívni. Triesztet . z osztrák tengerészeti mu-
zeum székhelyéül nemcsak elsőrangú kikötője, 
hanem tudományos múltja is predesztinálja. Ide 
sereglenek az Adria legelső kutatói, itt alapítják 
meg az első zoologiai állomást s itt alakult 
meg az Adria természeti viszonyainak tanulmá-
nyozására a Societa Adriatica di Scienze Natu-
rali, Triesztben van az Adria flórájának és 
faunájának eddig legteljesebb gyűjteménye s ez 
a város a székhelye az újonnan meginduló olasz-
osztrák Adria kutató-bizottság működésének is. 
És bár a muzeum megvalósításához szükséges 
tőke még hiányzik, az eszme iránt úgy a szak-
emberek, mint a közönség körében megnyilvá-
nuló nagy érdeklődés kétségtelenné teszi, hogy 
rövid idő alatt megvalósul. Ebben annál kevésbé 
kételkedünk, mivel visszaemlékezünk arra az 
áldozatkész támogatásra, amelyben az osztrák 
Adria-Egyesületet a trieszti zoologiai állomás 
céljaira és az Adria kutatására szükséges mo-
toros jacht beszerzése alkalmával az osztrák 
közönség részesítette. 

Épp az ellenkező jelenség tapasztalható ná-
lunk, ahol a tengeri muzeum felvetett eszméje 
úgyszólván semmi érdeklődést sem keltett. Pedig 
a tenger jelentőségének a közönséggel való 
megismertetése sehol sem bir akkora fontos-
sággal, mint nálunk, ahol a tengerrel, a nem-
zetközi forgalom leghatalmasabb tényezőjével, 
csak igen szűkre szabott határok közt érintkez-
hetünk. S ilyenformán az a sok helyről és sok 
ízben hangoztatott ellenérv, hogy jóformán ten-
gerünk sincs, a kérdés elbírálásában az utóbbi 
malmára hajtja a vizet, mivel araszos tenger-
partunkat, a világforgalom egyeden természetes | 
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kapuját annál nagyobb becsben kell tartanunk. 
Igaz, hogy nálunk a tengerészeti muzeumnak 
olyan fejlődésképes alapjai, mint a triesztinek, 
nincsenek. Volt ugyan nchány évvel ezelőtt a 
fiumei Tengerészeti Hatóság épületében, nagy-
részt a folyosókon elhelyezve egy gyűjtemény, 
amelyet Tengerészeti Muzeumnak neveztek el, 
s amelyben a hajózáshoz szükséges eszközökön 
kivül többek közt az a mareográf is megvolt, 
melyekkel Lorenz végezte klasszikus vizsgála-
tait. Ebből a szerfölött szegényes gyűjteményből 
ma már csak néhány kormánykerék van meg s 
a Tengerészeti Hatóságon jelenleg csupán az 
import és export tárgyát tévő árúkból van egy 
kis szobában elhelyezett mintagyűjtemény, 
amelyet a hatóság mostani vezetője Fuhrman 
Ferenc dr., miniszteri tanácsos a mult év folya-
mán rendeztetett be. A Tengerészeti Hatóság 
épületében szorongó Biológiai Állomásnak is 
csak kisebb gyűjteménye van, amelyet a hely 
és a megfelelő anyagi eszközök teljes hiányában 
tovább fejleszteni nem lehet. Van még ezeken 
kivül Fiumében városi muzeum is, de még igen 
kezdetleges állapotban, amely azonban idővel még 
a trieszti Museo Civicohoz hasonló gyűjteménynyé 
nőheti ki magát. 

A fővárosban a tengerre vonatkozó némi igen 
szerény gyűjtemény csak a közlekedési és a 
Nemzeti Muzeumban van. Az utóbbiban a ten-
geri, közelebbről az Adriai fauna, Matisznak a 
milléniumi kiállításra készített néhány, rossz álla-
potban levő biologiai csoportozatán kivül, hely-
szűke miatt külön összeállítva még nincs. Ezek 
az adatok is megerősítik a tengeri muzeum 
szükségességét. A tengeri muzeum egyoldalú 
nem lehet. Szükséges, hogy a tengert úgy gya-
korlati, mint tudományos szempontból meg-
ismertesse s ennélfogva követendő mintájáúl, 
anélkül, hogy a mi viszonyaink közt hasonló 
nagyszabású intézmény felállítására gondolnánk, 
szerényebb keretekben a berlini Muzeum für 
Meereskunde kell választani, amely a szemlé-
lőnek a tengert mindenféle elképzelhető vonat-
kozásban mutatja be. Ilyennek tervezik a bécsi 
technológiai muzeum tengeri osztályát is s ilyen-
féle lesz annak idején majd a trieszti mu-
z e u m is. Leiden/rost Gyula. 

Nagy vitorlás ha jók Diesel-tele se-
gédgépekkel. A vitorlás hajókat a gőzösök 
ugyan mindinkább háttérbe szorítják, de külö-
nösen olcsó tömegárúknak nagy távolságra való 
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tengeri szállításánál az olcsóság szempontjából 
a nagy vitorlások ma is előnyösen használtatnak. 
Ezért van, hogy különösen nagy teherhordó vi-
torlásokat ma is építenek. Hogy azonban szél-
csend vagy kedvezőtlen szélben is előre mehes-
sen a vitorlás, újabban ellátják azt géperővel 
is s e célra előnyösen használják a Diesel-
motorokat. Ezeknek a vitorlásoknak űrtartalma 
rendszerint 5.000 és 12.000 regislertonna, sőt 
egyeseknél már 14.000 registertonnát is elért. 
Franciaországban legújabban a Kaspitengeren 
közlekedő 6.000 tonnás és a Németországban, 
Hollandiában, Olaszországban és Angliában épült 
hasonló Diesel-mótoros árúszállító hajókat vették 
mintául és megépítették a »Ouévilly« nevű 
4 000 tonnás négyárbócost 300 lóerős Diesel-
motorral, amelynek nyersolajszükséglete tény-
leges lóerő és óránkint 0'183 kg., továbbá egy 
6.500 tonnás ötárbócost, amely két 900 lóerős 
Diesel-motorral 10'5 csomó sebességgel járhat. 
Mindenütt, ahol olcsó anyagot tömegesen kell 
szállítani, ez a legolcsóbb szállítási berendezés. 

S. G. 

A világ hajóépítése 1910-ben 
a British Lloyd kimutatása szerint (összehason-
lításul ideiktatva az előző évi teljesítményt) a 
következő volt: 

Kereskedelmi hajók 100 t. felül 
Ország 19CA 1910 

t 0 11 n a 
Ausztria-Magyarország . 25.006 14.304 
Dánia - — . . . 7.508 12.154 
Egyesült-Államok . . . . . . 209.604 331.318 
Franciaország 42.197 80.751 
Hollandia — 59.106 70.945 
Japán . — 52.319 30.215 
Nagybritannia . . . . . . — . . . 991.066 1,143.169 

» gyarmatai 7.461 26.343 
Olaszország - 31.217 23.019 
Németbirodalom . . . — 128.696 159.303 
Norvégia „ . — .. — 28.601 36.931 
Egyéb országok összesen. . . 19.276 29.401 

Összesen 1,602.057 1,957.853 
Számszerint . . . 1.063 1 277 

S. G. 

Az U:s német tenger alatt járó hajó 
katasztrófája. Január 17-én, kedden délelőtt 
tizenegy óra tájban a kiéli hadi kikötő u. n. 
heikendorfi öblözetében a német hadi tenge-
részet Us jelzésű viz alatt járó hajója gyakor-
latozott. Pár pcrccel tizenegy óra után, amint 
ezt a közelben levő hadihajókon a bajtársak 
jól megfigyelhették, az U3 hátsó része a vizbe 

egészen lemerült, majd csakhamar eltűnt a hajó 
orra is a viz szine alatt. Az alámerülés szabály-
talansága arra vallott, hogy az Us-mal szeren-
csétlenség történt s azonnal hozzáláttak az el-
sülyedt hajó mentéséhez. Az U3 személyzete a 
kritikus órákban harminc emberből állott. Az 
elmerülés idején a hajó páncéltornyában állott 
Fischer kapitány-hadnagy, az Us parancsnoka, 
Kalbe hadnagy és Rieper kormányos. A parancs-
nok már a szerencsétlenség legelső percében 
tisztában volt vele, hogy a hajó farán egy szel-
lőztető lyuk nem jól záródik, vagy valaki vigyá-
zatlanságból kinyitotta ezt a lyukat és most itt 
vastag sugárban, a feltartóztatás lehetősége nél-
kül özönlik be a víz a hajóba. A parancsnok 
ahelyett, hogy a menekülésre gondolt volna, az 
embereit igyekezett megmenteni; a beszélő csö-
vön át parancsot adott a legénységnek, hogy 
mindenki siessen a hajó első részébe és az 
egymásután következő hajószakaszok ajtajait 
gondosan csukják be maguk után. Amint a 
legénység (huszonhét ember) a hajó orránál 
levő legelső rekeszbe menekült, ahol a szó szoros 
értelmében úgy össze voltak zsúfolva, mint a 
heringek a hordóban, a kapitány megnyitotta a 
hajó hátsó viz-rekeszeit, az Ua hátsó fele meg-
telt vizzel, s a hajó első része az égnek meredt, 
de még mindig a viz alatt maradt. Ettől kezdve 
az U3 bordái közé szorult harminc ember a 
legnagyobb bizonytalanság kinos perceit élte; 
néhány jelző-bóját föleresztettek, annak jeléül, 
hogy segítséget kérnek, de a segítés nem volt 
valami könnyű dolog, bár a Vulkán nevű emelő 
naszád éppen kéznél volt és azonnal hozzálátott 
az Ü3 kiemeléséhez. Este nyolc óra volt már, 
amikor a legnagyobb erőfeszítés árán sikerült 
a hajó orrát a viz szine fölé emelni. A hajó 
orrán a torpedó-cső meredt az égnek. Ezen a 
csövön át egyenkint vonszolták ki az embereket 
a hajó belsejéből, ami hogy egy-egy testesebb 
legénynél micsoda fáradság lehetett, nem nehéz 
elképzelni. A huszonhét ember a hajó minden 
osztályában elhelyezett oxygén-fejlesztő készü-
léknek köszönhette bizvást csodásnak mondható 
életbenmaradását, de mar mind olyan sanyarú 
állapotban voltak, hogy egytől-egyig a kórházba 
kellett szállítani őket. A mentési kísérletet tovább 
folytatták, de most már lassúbb tempóban, 
mert a hajó hátsó része vizzel volt tele és 
így kiemelése sokkal nehezebb volt. Szerdán 
reggel félnégy volt már, amikor sikerült a páncél-
torony fedelét a viz szine fólé emelni. Azonnal 
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lyukat fúrtak rajta, hogy a toronyban levő három 
ember, ha még él, levegőhöz jusson. Reggel négy 
órakor már ki lehetett nyitni a torony födelét 
és ki lehetett emelni belőle a katasztrófa három 
áldozatát. Még mind a hárman életben voltak, 
de az életreébresztési kísérletek már eredmény-
telenek voltak : pár perc alatt meghalt mind a 
három ember. Valószínű, hogy ha csak két 
perccel hamarabb jutottak volna levegőhöz: 
életben maradtak volna. Fischer kapitányt, aki 
halálával bebizonyította, hogy a kapitány, aki 
élete árán is igyekszik megmenteni hajójának 
utasait és embereit, és hogy a kapitány csak 
legutolsónak menekülhet a sülyedő hajóról, 
társaival együtt nagy pompával temették el. 
Fischer nőtlen ember volt, kitűnő tengerész, aki 
nagy passzióval foglalkozott a viz alatt járó 
hajók problémáival. Az Us három évvel ezelőtt 
épült a danzigi hajógyárban 1,400.000 költség-
gel ; a hajó rongálódása igen jelentéktelen, a 
katasztrófa óta már rendbehozták és ismét szol-
gálatba állították. 

A tengeri nagyhatalmak hadihajó-
é p í t k e z é s e i . Az Anglia és Németország közt 
a legutóbbi években már szinte túlhajtottnak 
mondható versengés a tengeren a hadihajók 
építése terén nemcsak ebben a két világbiroda-
lomban idézett elő igen nagyarányú tevékeny-
séget, de természetszerűleg maga után vonta 
mindazon államokat is, amelyek a tengeren is 
nagyhatalmi szerepet vindikálnak maguknak. 
Valósággal rálicitálnak egymásra a minél erősebb 
fegyverzetű, minél nagyobb és gyorsabb páncélos 
csatahajókkal, a folyton növekvő és gyorsuló, 
s már egészen csatahajószámba menő páncélos 
cirkálóhajókkal, nem is szólva a különféle 
kisebb-nagyobb torpedóhajók egész rajáról s a 
hadi flottának legújabb tagjáról, a viz alá merülő 
hajókról. A nagyobb tengeri államok flotta-
programmjáról az eddigi megállapodások alapján 
a következő adatokat közölhetjük: Anglia az 
elmúlt 1910. évben 3 nagy (19.560 tonnás) 
csatahajót állított be a flottába, ezeken kivül 
munkában van még 11 (20.570 - 24.400 tonnás), 
melyek 1913-ban szintén teljesen készen lesznek ; 
épül 6 páncélos cirkáló (3 db. 19.100, 2 db. 
26.780 és 1 db. 27.280 tonnás), melyek 1911-— 
1913. években elkészülnek; 7 db. kisebb (3.410— 
4.880 tonnás) cirkáló már 1910-ben kész lett s 
besoroztatott a flottába, épül még 1912. végéig 
további 13 db. (34.10—5.330 tonnás). 1913. 

évre tehát az angol flotta szaporulata lesz: 14 
nagy csatahajó, 6 nagy páncélos cirkáló, 20 
kis cirkáló- Németország épít 13 nagy (18.500 
és ennél nagyobb) csatahajót, melyek közül 
4-et már 1910-ben besoroztak a flottába, 5 nagy 
páncélos cirkálót, melyek közül egy 15.800 
tonnás már 1910-ben elkészült, a többi (19.000 
tonnás) 1911 —1913. években szintén be lesz a 
flottába sorozható, végül épül 8 db. kis (4.350 
tonnás) cirkáló. Francziaország épít 8 nagy 
csatahajót (6 db. 18.320 és 2 db. 23.470 ton-
nával), 2 db. (14.000 tonnás) páncélos cirkálót. 
Az északamerikai Egyesült-Államok építenek 10 
db. nagy csatahajót (2 db. á 16.260 tonnás, 
2 db. a 20.320 t., 2 db. h 22.180 t., 2 db. a 
26.420 t. és 2 db. a 27.430 tonnásat). Olasz-
ország épít 4 db. (22.000 tonnás) csatahajót, 
2 db. (9.830 tonnás) páncélos cirkálót és 3 db. 
(3.440 tonnás) kis cirkálót. Az osztrák-magyar 
hadi tengerészet épít 4 db. nagy (22.000 tonnás) 
csatahajót. Oroszország épít 8 nagy csatahajót 
(2 db. a 13.050 t., 2 db. á 17.680 t., és 4 db. 
á 23.000 t.) és 2 cirkálót (á 7.600 t.). Japán 
épít 4 csatahajót (19.500—20.830 t.), 2 pán-
célos cirkálót (14.850 és 26.720 t.) és 4 kis 
(5.000 tonnás) cirkálót. Ezek 1913. végéig mind 
be lesznek a flottákba sorozva s hozzájuk jő 
mindenhol még egy egész raj torpedóhajó és 
viz alá merülő hajó. Ezekkel az itt felsorolt 
hajóóriásokkal azonban még korántsincs vége a 
csatahajók szédületes nagyobbításának; máris 
túllicitálja ezeket Argentína az ő 28.000 tonnás 
két legújabb csatahajójával s ezt is túlszárnyalja 
a Brazília által Armstrongnál Elswickben (Angol-
országban) rendelt 32.000 tonnás csatahajó. \ z 
itt felsorolt hajóépítések hozzávetőleges költsége 
4—5 milliárd koronára rúg. 

A legnagyobb tengeri gőzhajó . Az 
angol és német nagy hajózási vállalatok eddig azon 
versengtek, melyik építtet gyorsabb járatú személy-
szállító gőzösöket. Így eljutottak az óránként 25 
tengeri mértföld (46.3 kilométer) sebességgel járó 
nagy hajókolosszusokhoz, melyeket rengeteg pénz-
áldozat arán óriási luxussal állítottak ki. A nagy 
gyorsásággal azonban együtt jár a hajótest nagyobb 
rezgése, ami az utasban szinte önkénytelenül bizo-
nyos izgalmat, kellemetlen érzést kelt, amit nem 
enyhít az a tudat, hogy egy angol-amerikai út 
néhány órával, vagy akár egy egész nappal is rövi-
debb ideig tart. Ezen a tapasztalaton okulva most 
az angol »White Star Line« hajóstársaság olyan két 
személyszállító gőzöst építtet, a melyeknél a szintén 
elég jelentékeny menetsebesség mellett a fősúly a 
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hajó lehető nyugodt, biztos járására s a berendezés 
legmeszebb menő kényelmességére van fektetve, 
úgy hogy ez a legkülönfélébb és legkényesebb igé-
nyeket is kielégíthesse. Két ilyen hajó épül, az 
Olymjric és a Titanic. Az elsőt Belfastban már vízre 
is bocsátották. Az uj hajókolosszus 60.000 tonnás 
(az »Adria« m. kir. tengerhajózási r. t. összes (33) 
gőzöseinek bruttó tonnatartalma 70.221 tonna), 
hossza 269 m., szélessége 28 ra., magassága 31'72 
m., merülése 10'52 m., gőzgépje 'iO'OOO lóerős, tur-
binás gépje 16.000 lóerős, sebessége óránként 21 
tengeri mértföld. A vizrebocsátáskor a súlya 27.000 
tonna volt. A hajót 1908. dec. 16-án vették mun-
kába s 1911 juliusban fogja megkezdeni a járatai t 
Southampton-Queenstown, New-York között. Összesen 
.">000 utas fér el rajta és pedig 600 első osztályú, 
1200 másod- és 3200 harmadosztályú. 

TENGERI METEOROLOGIA. 

Tengerészeti meteorologiai meg-
figyelések. A haditengerészet, valamint a 
kereskedelem szolgálatában álló hajókon rend-
szeresen megfigyelik a tenger mozgásait, vala-
mint az időjárási tüneményeket. Az oceánok 
különböző pontjain emigy elszórtan végzett me-
teorologiai és oceánograflai megfigyelések rész-
ben a meteorologiai intezetekben, részben külön 
az erre a célra létesült tengerészeti intézmé-
nyekben kerülnek feldolgozás alá. Hazánkban 
ilyen természetű megfigyelési anyag még nem 
gyűjtetett, bár bizonnyal több tengerjáró hajón-
kon végeznek ilyen megfigyeléseket A Fiúmé-
ban létesítendő tengerészeti obszervatórium egyik 
fontos feladata lenne a magyar tengerjáró hajó-
kon végzett megfigyeléseket is feldolgozni és 
kiadni. 

A hollandi meteorologiai intézeten, mint az 
egyik kiadványukban*) olvasható a »Stction des 
observations sur mer« feladata a tenger meteo-
rologiai tüneményeit és a tengerek és oceánok 
vizmozgásait tanulmányozni. A megfigyelési 
anyagot a hollandi tengerészet hosszújáratú ke-
reskedelmi hajóin, valamint a haditengerészet 
járművein és a világító-jelzőhajókon végzett ész-
lelések szolgáltatják. A megfigyeléseket napjá-
ban hatszor végezik, éjféltől számítva négy órán-
ként. Az erre való naplónak 28 rovata van, 
amelyek közül a fontosabbak a következők: a 
megfigyelés napja, órája, az útirány, a hala-

*) Mededelingen en Verhandelíngen. No 102. 
Institut inétéorologique royal des Pays Bas. Orga-
nisation et disposition Utrecht 1905. 

dási sebesség, a földrajzi hosszúság és széles-
ség, tehát a hajó földrajzi helyzete, a tenger-
áramlás iránya és sebessége, a szélerő és irány, 
a levegő nyomása és a hőmérséklete, a pára-
nyomás és a levegő nedvessége, a tenger járá-
sának iránya és a hullámzás foka. a felhőzeti 
megfigyelések, valamint egyéb észlelések, pl. 
rendkívüli tünemények, optikai jelenségek, orká-
nok leírása, zivatarok stb. 

Az útvonalak, illetve óceáni vidékek, amelye-
ken Hollandia tengerjáró kereskedelmi hajóraján 
megfigyeléseket végeznek a következők: 

1. »Nederland -társaság, amelyik India és az 
anyaország között bonyolítja le a forgalmot. 

2. »Lloyd de Rotterdam« : az előbbivel egyező 
útvonallal. 

3. > Ligne Sud-Americaine«: Hollandia és 
Buenos-Ayres között. 

4. »Ligne Nord-Americaine«: Hollandia és 
New-York között. 

5. »Ligne des Indes Occidentales« : Hollandia. 
Paramaribo és New-York között. 

6. »Ligne Java-Chine-Japon« : amelyik a Jáva 
és a szélső kelet között bonyolítja le a for-
galmat. 

A felsorolt útvonalak szerint a tengerjárási 
és meteorologiai megfigyelések főleg az Atlanti-
Oceán 40° és 50° északi szélessége alatt, továbbá 
hollandi Guayana, Haiti, Portorico és New-York 
között, valamint Amsterdam és Buenos-Ayres 
között Európa nyugati partvidékei majd az 
Egyenlítő alatt és a brazíliai partvidéken, to-
vábbá a keletindiai útvonalon, mely a Földközi-
tengert szeli és átmegy a Szuezon, a Vörös-
tengeren és az Indiai-oceánon át Szumátrába 
ér, s végül a Jáva, Borneo, Kina és Japán kö-
zött közlekedő hajók a tájfun birodalmát és a 
Sárga-tengert szelik át s ide terjednek ki ész-
leléseik. A tengerek fizikai viszonyait feltüntető 
térképek elkészítése csakis az egységes alapon 
végzett megfigyelések gyűjtése és feldolgozása 
után volt lehetséges, s hogy ma a hajózás szem-
pontjából milyen nagyfontosságú dolgok és rend-
kívüli segédeszközök a nyert térképek, általá-
ban közismert. Ma már a térképek, amelyeken 
a fizikai viszonyok fel vannak tüntetve, ép úgy 
kellenek a hajókon, mint a hajtóerő, amelyik 
céljuk felé viszi a járművet. 

A hollandi hajók 3 járják a Golf-áramot a 
new-yorki útvonalon, a brazíliai áramot, midőn 
Buenos-Ayresbe mennek, a monszum vidékén 
vannak, amidőn kilépnek a Vörös-tengerből s 
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Jáva felé tartanak, a Kuro-Schiót szelik Japán 
felé, hogy ép csak a legismertebbeket említsem, 
megfigyeléseik az eddigi térképek adatait leg-
nagyobbrészt megerősítik, ahol nem egyezik, 
alapos vizsgálat után javítják, mert a megfigye-
lések igen nagy lelkiismeretességgel dolgoztat-
nak fel. 

Hollandiában 1905-ig több mint 5.000 meg-
figyelési ív állott rendelkezésre, melyek közül 
296 a svéd hajózástól való, mert Svédország 
tengerészeti megfigyeléseit is Hollandiában dol-
gozzák fel s őrizik me.'. Az első ily irányú 
megfigyelések 1854-re nyúlnak vissza, a svédeké 
1878-ban kezdődött. 

A megfigyelési ívek másolatát a hajóskapitány 
rendesen beszolgáltatja a központba és akik 
kiváló lelkiismeretességgel és pontossággal vé-
gezték a megfigyeléseket, a Királyné ő Felsé-
gétől arany vagy ezüst érdemrendet kapnak, 
míg a többi tiszt közül az érdemesek más jutal-
mazásban részesülnek. Teljesen érthető, hogy 
ilyen erkölcsi elismeréseknek meg is van a 
maga eredménye, mindenki iparkodik, hogy ki-
tegyen magáért s általában így a lehető legjobb 
megfigyeléseket nyeri az intézet. 

A hollandi meteorologiai intézeten De-Biltben 
nagy arányú munka folyik a megfigyelések fel-
dolgozása körül, nem régen az Aden-öböl és 
az Indiai-Oceánba benyúló Gardafui fok közötti 
terület meteorologiáját és occánográfiáját irták 
meg, valamint elkészítették ezen vidék fizikai 
térképét is. Végül a hollandi meteorologiai inté-
zet tengerészeti osztályában az árapály tüne-
ményeivel is alaposan foglalkoznak és kutatják 
az összefüggést a meteorologiai viszonyokkal 
is stb. 

Az itt elmondottakból kitűnik, hogy milyen 
nagy fontosságot tulajdonítanak Hollandiában 
az oceanográfia keretén belül a meteorológiá-
nak is, ami elvégre természetes, mert tenger-
járó nemzeteknél oly szerepe van a jó térképek-
nek, mint a szárazföldeken a jó közlekedési 
utaknak. * 

A meteorologiai állomások Senj-
ben és Sv. Mihovilon. Az Adria partján 
Senjben (Zengg) a horvát országos kormány a 
közelmúltban elsőrendű meteorologiai állomást 
létesített s így ott a legtöbb meteorologiai elem 
vál ozásait állandóan önjelző műszerek jegyzik 
fel. A meteorologiai műszerpark legértékesebb 
darabja a »Dines«-fele szélnyomásmérő műszer. 

A műszer eredeti angol gyártmány s mint ilyen, 
kifogástalanul működik és egyetlen a maga 
nemében hazánkban. A műszer szolgáltatta ada-
tokból a szélrohamok erejét meg lehel állapítani, 
és Nyitray Ottó kir. főerdőmérnök, aki a senji 
észlelő, ép ezért szereztette be állomására a 
»Dines«-féle készülékeket Az eddigi feljegyzések 
a bóra felléptének és dühöngésének tanulmányo-
zására fognak szolgálni, maguk a megfigyelések 
a zágrábi obszervatóriumban őriztetnek. A Karszt 
felerdősítési felügyelőség, nemcsak lenn Senj-
ben, hanem Sv. Mihovilon is tart fenn egy 
állomást, mely utóbbi már 1907. óta működik. 
A felsőbb légrétegek tanulmányozásához értékes 
a felső állomás, mert ha nem is nyerjük a meg-
figyeléseiből a szabad légkörben uralkodó álla-
potokat. mégis bizonyos következtetések von-
hatók le azokból, hogy egyes meteorologiai 
elemek miként változnak a magassággal a Ten-
gerparton. Ép ezért felette sajnálatos, hogy 
Fuzinén 732 m. magasságban Fiume felett a 
meteorologiai megfigyelések már nem végez-
tetnek. A senji, valamint a sv. mihovili meg-
figyelések nemcsak a tengerparti klimatológiai 
és meteorologiai feladatok szempontjából birnak 
nagy jelentőséggel, hanem a Karszton végbe-
menő felerdősítésre is felette szükséges és érté-
kes adatokat szolgáltatnak. 

Crkvenica metorologiai állomása. 
A Tengerpartunkon levő meteorológiai állomások 
között nagy jelentősége van a crkvenicainak is, 
amelyik fekvésénél fogva teljesen megfelelő meg-
figyeléseket szolgáltatott már eddig is. Többször 
hallani olyan megjegyzést, ha a tengerpartról 
van szó: »Kérem C. nem megfelelő hely, mert 
a nap teljesen kiégeti a vidéket* s. i. t. Akik 
ezt mondják, igazuk van, mert valóban Crkve-
nicában felette sok a napfény, de ép ez az, ami 
a mai terápia szempontjából felette előnyös hely-
lyé tette. Napfényben bővelkedik ez a hely, ez 
pedig ha Crkvenicát mint gyógyító és üdülő-
helyet tekintjük, elsőrendű fontossággal bir. 
A betegeknek nem pálmaligetek s nedves lugasok 
kellenek, hanem száraz, napfényes levegő, ez 
pedig Crkvenicában a legnagyobb mértekben 
megvan. Az itteni meteorologiai állomás ada-
tai nagyban kitüntetik a Tengerpart ezen vidé-
kének kiváló klimatikus előnyeit. Ha a Quarnero 
térképét nézzük s figyelembe vesszük az ég-
tájakat, feltűnik, hogy Abbaziában a nap jóval 
elébb nyugszik le, mert a Monte-Maggiore, vala-
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mint a többi magas hegyek csúcsait összekötő 
gerinc elfödi Abbáziát s az osztrák riviérát a 
naptól és mikor a nap már lenyugodott itt, akkor 
Crkvenicában még mindig süt az. Megengedem, 
hogy a nyaralókra ez nem fontos, de az üdü-
lőknek és betegeknek, akik a napsugártól, fény-
től és világosságtól várnak elsősorban gyó-
gyulást, akiknek a kevésbé páradús levegő a 
kedvező, azokra ez nagy jelentőségű. Ma még 
nem lehet számokban kimutatni, hogy meny-
nyivel több Crkvenicában a napfény mint Abbá-
ziában, mert nincs napfénytartammérő műszer fel-
állítva. Crkvenica klímájának megismerése érde-
kében kívánatos volna, ha a Therápia szálló 
déli terraszán, vagy egy más alkalmas helyén 
Crkvenicának ilyen műszer felállíttatnék- Meggyő-
ződésem, hogy a nyerendő megfigyelések is 
arra mutatnak reá, hogy Abbazia és Crkvenica 
nem riválisok, hanem az egyik üdülő, a másik 
gyógyhely. A Magyar Adria-Egyesület földrajzi 
szakosztálya a klimatológiai kutatás terén evvel 
a kérdéssel is bizonnyal foglalkozni fog. (*). 

TENGERI HALÁSZAT. 

Dán halászati főiskola. Az első és 
Dániában eddigelé egyetlen halászati főiskolát 
1908-ban alapította Otterström András Ker-
temindében, Fünen szigetén. Épp úgy, mint a 
többi dán népfőiskola, a halászati főiskola sem 
készít elő semmiféle vizsgára sem, s lehet mon-
dani, hogy egyáltalán nem is szakiskola, ameny-
nyiben főcélja ennek is az, hogy a halászok 
benne bizonyos általános műveltségre tegye-
nek szert. 

A halászati főiskola első öt hétre terjedő 
kurzusa szerényebb keretek közt ugyan, mint 
alapítója tervezte, különböző intezetek és magá-
nosok támogatásával 1908. nov. 3-ikán nyilt meg. 
A kurzusra a kertemindei halászok 2.300 dán 
koronát gyűjtöttek össze. Az állami segítséget 
a kormány az iskola működésének eredményei-
től tette függővé s az 1908-iki költségvetésbe 
a halászati főiskola céljaira 5.000 dán koronás 
tételt vettek föl. Az iskolát 1908-ban ideiglene-
sen a népfőiskolában helyezték el s a résztvevő 
tizenkét fiatal jütlandi halászt a népfőiskolai 
növendékekkel közös internátusban látták el. 
1909-ben már három villát béreltek az inter-
nátus és az iskola céljaira. Most pedig moz-
galom indult meg, hogy a halászati főiskola 
céljaira külön épületet állítsanak fel. Az ellátá-

sért a résztvevők havonta 40 dán koronát fizet-
tek, azonban a Biologiai Állomás, Jörgenscn 
mótorgyáros és mások, később pedig az állam 
támogatása lehetővé tették, hogy a főiskola már 
az első évben nagy kedvezményben részesít-
hesse tanulóit, kik már az első kurzuson mind-
nyájan féldíjat fizettek. 

A halászati főiskola tanító személyzetét a 
vezetőn, Otterström-ön kivül Alkaepsig, népfő-
iskolai előljáró és egy fiatal tanító képezik. 
A tanterv és a heti órabeosztás az első kurzuson 
a következő vol t : 

Történelem, alkotmánytan . heti 6 óra 
Dán nyelv . . . . . . » 7 » 
Természetrajz . . . » 8 > 
Halászati szaktudomány. . . . » 3 » 
Hajózástan . . . . . . » 3 » 
Számtan . . . . . . . . . . . . » 9 » 
Ének .. . » 2 » 
Halászati gyakorlatok . . . .... . . . » 2 » 
Testgyakorlás » 0 » 
Megbeszélés . . . » 2 » 
Nyilvános összejövetel . . . » 2 » 

Ebből is látható, hogy a tulaj donképeni szak-
oktatásra : a halászatra és ennek segédtudo-
mányára a hajózástanra a heti óraszámból, 
48 órából csak nyolc óra esik a gyakorlatokkal 
együtt. A gyakorlati elv azonban az egész neve-
lésen végigvonul. A természetrajz tanítása pél-
dául csaknem teljesen kizárólag a tenger fauná-
jának és biológiájának ismertetésére szorítkozik, 
mivel a halászat ezekkel szorosan összefügg. 
A dán nyelvi oktatás keretein belül is szem 
előtt tartották a halászok speciális foglalkozásá-
nak szükségleteit. Feladataik és gyakorlataik 
témáját mindig gyakorlati tárgyaik köréből válo-
gatták, pl. halászati jelentések, hazai kikötő-
viszonyok, kérvények stb. A heti összejövetele-
ken a tanulók általuk szabadon választott témá-
ról vitatkoznak. Minden ilyen önképzőköri össze-
jövetelen más-más növendéket választanak el-
nökül, kik a vitatkozást a kellő korlátok közt 
tartva, az összejövetelt vezetik. A szövetkezés 
eszméjének ápolására Otterström kis bevásárló-
egyesületet is alakított a résztvevők között, 
melynek a tanulók közül havonta választott 
tisztviselői magukat a szövetkezetek vezetésének 
elemeibe belegyakorolhatják. 

A második téli kurzus, mely szintén öt hó-
napra terjedt, 1909. novemberében kezdődött 
és a tanterv lényegében ugyanaz, mint az előbbié. 
A teljes kurzuson kivül az öregebb halászok 
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számára volt még egy rövidebb is, melynek 
létrejövetele Jörgensen gyárosnak köszönhető, 
ki a halászati főiskola iránt több ízben adta 
meleg rokonszenvének bizonyságát. A május 
10 —15-éig tartott rövid kurzuson tizen vettek 
részt, köztük két finnországi halászati vándor-
tanító is. Az előadások tárgyát ezen a kurzuson 
főleg a heringfogás és elkészítés s a számtan 
képezte. Az előadások ez alkalommal is meg-
beszéléssel voltak egybe kötve, mint a főkur-
zusokon. A hering elkészítésének és fogásának 
módjait a kertemindei heringsózó-telep vezetője 
tanította praktikus gyakorlatokkal egybekötve. 
A számtani oktatást a szabadiskola egyik taní-
tója látta el. A számtani tanításnak az volt a 
célja, hogy a résztvevők a saját, egyszerű 
üzemük céljaira könnyű és áttekinthető fogal-
makat nyerjenek a könyvviteltan elemeiből. 
A többi előadások tárgyát: a szél és az idő-
járás, mélységviszonyok és az áramlások, a hő-
mérsék behatása a halakra, az angolna élet-
viszonyai, a halára Németországban és más 
ezekhez hasonló praktikus témák képezték. Az 
előadásokban mindig a speciális hazai és helyi 
viszonyokat tartották szem előtt. Az összejöve-
telek témái: a hal és a halkereskedelem, a 
szerszámbiztosítás, kikötői jog stb. Az utolsó 
napon a Biológiai Állomás fSallingsundt nevű 
hajóján kirándulást rendeztek, melyen a külön-
böző vizsgálati módszereket, a különböző nagy-
ságú és fejlettségű halak fogására szolgáló esz-
közöket s a halászatra kártékony állatok elleni 
védekezést mutatták be. Ez a kurzus, mely 
rövid tartama dacára is a legjobb eredménnyel 
végződött, sokkal inkább gyakorlati jellegű volt, 
mint a főkurzusok. 

Az állami és a magánosok részéről jövő 
támogatás és a halászság egyre fokozódó 
érdéklődése a halászati főiskolának szép jövőt 
jósolnak. A különböző kurzusokon szerzett 
tapasztalatok értékesítése a ma még hiányzó 
céltudatos és egyöntetű módszer kialakulásához 
fog vezetni. Ez, valamint a külön iskolaépület 
pedig az intézmény állandóságát s elterjedését 
biztosítja, amit — tekintve a többi népfőiskola 
fejlettségét — kétségbe vonnunk nem lehet. 

Leidenfrost Gyula. 

Irodalom: Es. : Eine dánisehe »Fischerhoch-
schu le i . — Mitteilungcn d. Deutschen Seefischerei-
Vereins*. XXIV. p. 340. Berlin 1908. — Es. : Die 
diinische Fischerhnchsehule in Kerteminde. u. ott. 
XXVI. Bd. 1910. p. 17. 

Hálógyár Triesztben. A hónap elején 
a kereskedelmi kamara elnökének, Demctriónak 
a vezetésével Triesztben egy szakemberekből, 
tőkepénzesekből és más érdeklőkből álló ankét 
ült össze, a melyen elhatározták, hogy Trieszt-
ben nagy hálógyárat állítanak fel. Az előmun-
kálatokra és a kérdés közelebbi tanulmányozá-
sára az ankét szűkebb körű bizottságot küldött 
ki. Ez a hir az osztrák halászok körében nagy 
örömet keltett, mivel a nagyobb hálóikat eddig 
Németországból voltak kénytelenek beszerezni. 
A német gyártmányú hálókat pedig a magas 
vám, a mely a mult évben nem kevesebb, mint 
ötvenezer koronát tett ki, igen megdrágította. 
A hálógyár felállítása meg fogja ugyan szün-
tetni a házi-iparszerűleg űzött hálókészítést, vi-
szont azonban a hálók olcsóbbá tételével a ten-
geri halászat nagy mértékű fellendüléséhez ve-
zet, a melynek hatása a magyar tengerpartra is 
biztosan ki fog terjedni. A hálókat a mi halá-
szaink is külföldről szerzik be, kivéve a kiseb-
beket, a miket maguk fonnak. Az új gyár révén 
a mi halászaink is könnyebben juthatnak majd 
olcsóbb nagyobb fajta és praktikusabb hálókhoz 
s ezek talán egyszer majd ki fogják szorítani 
azokat a primitív szerszámokat is, a mik az ős 
liburn halászokról maradtak örökségképen és 
változatlanul a mi halászainkra. L. Gy. 

Dróttalan táviró a német halász-
gőzösökön. A német kormány igen nagy gondot 
fordit a tengeri halászat fejlesztése s e célra éven-
ként jelentékeny összeg van az állami köl tségvetésbe 
fölvéve. Eddig kedvezményekkel támogatták a mo-
toros halászbárkák beszerzését, segélyt adtak a 
halászati társaságoknak a há lók elveszése esetére, 
most pedig a drót talan távirók alkalmazását köny-
nyitik meg az által, hogy ezek mintegy 6000 már-
kát tevő beszerzési és felszerelési költségeinek felét 
az állam viseli. Ennek igen nagy előnyei vannak , 
mert a drót ta lan táviró utján a halász gyorsan érte-
sülhet a piaci áralakulásokról , a fogott halat a leg-
megfelelőbb áron táviratitag e ladhat ja s abba a 
kikötőbe viheti, ahol legjobban értékesíthető. Cux-
havenben már három halászgőzös fel van szerelve 
dróttalan távíróval s ezek sikerén felbuzdulva mos t 
számos halászgőzös siet magát szintén ellátni drót-
talan távíróval. 

A Magvar Adria Egyesületnél megrendel-
h e t ő : A magyar tengerészet és a fiumei 
kikötő. (63 képpel és rajzzal.) Irta: Gonda 
Béla miniszteri tanácsos. Ára 4 korona. A 
Magyar Adria Egyesület alapító és rendes 
tagjainak a könyvet 2 kor. 20 fill. beküldése 
után portómentesen megküldjük. 
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Vegyesek. 
Dohrn Antal emlékezete, a m u l t év 

augusztus havában Grácban megtartott VlII-ik 
nemzetközi zoológiai kongresszus, amelyen a 
magyar zoológusok közül számosan vettek részt, 
külön ünnepi ülésen adózott Dohrn Antal emlé-
kezetének. Boveri, a biológiai tudományok 
egyik legjelesebb mívelője méltatta gyönyörű 
emlékbeszédben Dohrn érdemeit, melyeket a 
nápolyi zoológiai állomás megalapításával szer-
zett. Ugyanez a kongresszus határozta el, hogy 
Dohrn emlékét nemzetközileg örökíti meg s e 
végből a külföld legtekintélyesebb tudományos 
testületeiből s a legkiválóbb szakemberekből 
álló nemzetközi bizottságot alakított, amelynek 
a kongresszuson képviselt államok mindenikében 
egy-egy albizottsága fog működni. A magyar 
albizottság megszervezését a kongresszus dr. 
Apáthy István és dr. Entz Géza egyetemi pro-
fesszorokra bízta, akiknek a fölhívására szom-
baton, február 25-ikén délután gyűltek össze a 
Tudományos Akadémia elnöki szobájában az 
albizottság megalakítására a biológiai tudomá-
nyok magyar munkása'. Megjelentek körülbelül 
ötvenen, köztük Hermán Ottó, Horváth Géza, 
Lengyel Béla, Lóczy Lajos, Méhely Lajos, 
Udránszky László, Ónodi Adolf, Preisz Hugó, 
Aujeszky Aladár, Vángel Jenő, Istvánffi Gyula, 
Koch Antal, Donáth Gyula, Rácz István, Gorka 
Sándor, Csíki Ernő, Kertész Kálmán, Soós 
Lajos, Schilbenzky Károly, Schaffer Károly, 
Krenner József, Filarszky Nándor, Mannsfeld 
Géza, Augusztin Béla, Abonyi Sándor, ifj. Entz 
Géza, Lósy József, Tóth Zsigmond és mások. 
A Magyar Adria Egyesületet Gonda Béla mi-
niszteri tanácsos, elnök képviselte az ülésen. Beve-
zetésképen Entz Géza dr. udvari tanácsos ismer-
tette a Dohrn emlékének megörökítésére irányuló 
mozgalmat s Hermán Ottót kérte föl a kor-
elnöki szék elfoglalására. Hermán Ottó az ülést 
hangulatos szép beszéddel nyitotta meg, mely-
ben megemlékezett Dohrn magyarországi láto-
gatásáról s azokról a szálakról, amelyek őt 
hozzánk fűzték ezóta a látogatás óta. Ismertette 
Dohrn kiváló érdemeit a biológia terén. Az általa 
megállapított nápolyi zoológiai állomás változ-
tatta meg a zoológiai munkálkodás eddigi irá-
nyait s teremtette meg a tulaj donképeni bioló-
giát. A szisztematikai irányzatot, amely az 
állatoknak és a növényeknek csak a külső for-
máját ismeri, a biológiai irány váltotta fel, 

amely bennük az élőlényt látja. Az értekezlet 
ezután albizottsággá alakult át, amelynek a 
vezetőit is megválasztották. Apáthy professzor 
elnöknek Hieronymi Károly kereskedelmi minisz-
tert ajánlotta, ak i mindig melegen érdeklődön 
a tengeri biológia iránt s ennek az érdeklődés-
nek a közel jövőben maradandó jelét is készül 
adni. A bizottság Apáthy előterjesztését egy-
hangú lelkesedéssel fogadta. Társelnökké Entz 
Géza dr. egyetemi tanárt választották meg, 
aki az ülés vezetését át is veszi. Az albizottság 
előadója Apáthy István dr., titkára Gorka Sán-
dor dr. egyetemi adjunktus, pénztáros pedig 
Karlovszky Géza lett. Apáthy István dr. beje-
lenti, hogy távolmaradásukat többen kimentet-
ték. így Hieronymi Károly kereskedelmi minisz-
ter, továbbá Berzeviczy Albert és Heinrich Gusz-
táv, kiket az Akadémia delegált. Jelenti, hogy 
a bizottságban való részvételre Zichy János 
grófot, Tóth Lajos dr. miniszteri tanácsost. 
Gonda Béla miniszteri tanácsost, Serényi Béla 
grófot és Landgraf János ministeri o. tanácsost 
kérték föl. Majd Dohrn életének és működésé-
nek részletes ismertetésére tért át. Akkor, 
amikor a nápolyi állomás ügye még teljesen bi-
zonytalan volt s Dohrn ellátogatott hozzánk, 
Német és Olaszország után nálunk kapta a leg-
több biztatást és erkölcsi támogatást. Pulszky 
Ferencz házában vendégszerető fogadtatásra 
talált s Trefort Ágost az akkori kultuszminisz-
ter is oly előzékenységgel fogadta, hogy élete vé-
géig mindig szeretettel és örömmel gondolt vissza a 
nálunk töltött napokra. Valószínűleg ez volt az 
oka, hogy a magyar szakembereket, akik a 
nápolyi állomást felkeresték, mindig megkülön-
böztető szívességgel fogadta. Az első épülethez 
szükséges félmilliót részint vagyonának teljes 
feláldozásával, részint Európa-szerte folytatott 
gyűjtés útján teremtette elő. Nagy szó volt ez 
akkor, amikor még Amerikában, a természet-
tudományok bőkezű pártfogóinak hazájában 
is dolláronkint kellett Agassiz-mk a cambridgei 
zoológiai intézet költségeit összeszedni s amikor 
az óvilágban a tudományok iránti áldozatkész-
ség teljesen ismeretlen volt. Dohrn vállalkozása 
nem volt üzlet, hanem nemes áldozat a tudo-
mány oltárán. Manapság az állomás már egész 
kis épületcsoportból áll s évi budgetje 250 ezer 
lira bevétellel és kiadással dolgozik. Dohrn, aki 
fölött Akadémiánkban, melynek külső tagja volt, 
Apáthy István mondott emlékbeszédet, az állo-
más megteremtésével végtelen halát érdemel a 



szakemberek részéről. Voltak talán, akik a bio-
lógia fejlődése érdekében nálánál is eredménye-
sebben működtek, a biológiai tudományok mive-
lőinek érdekében azonban eddigelé Dohrn-nál töb-
bet senki sem tett. Erdemeinek méreteit mi sem 
jellemzi inkább, hogy alig hamvadnak el tetemei, 
1909. október 3-ikán a jénai hamvasztóházban 
— az olasz nemzet, amely kezdetben nehéz-
ségeket támasztott céljai elérésében, elsőnek siet 
az idegen, a német tudós emlékét megtisztelni. 
A nápolyi egyetem emlékünnepélyén Olasz-
ország legjelesebb férfiai vettek részt s ezen 
hatarozták el, hogy a Villa Nazionale előtt a 
sötétzöld kőtölgyek abtt szobrot állítanak Dohrn 
Antalnak. Ezzel tehát megelőzték a zoológiai 
kongresszust, amely kegyeletét oly módon akarja 
kii'ejszésre juttatni, hogy a Dohrn nevéről elne-
vezett kutatógőzöst akar a nápolyi zoológiai állo-
másnak ajándékozni. Ennek a hajónak a beszer-
zésére indít gyűjtést a nemzetközi bizottság, s 
mivel ez a hajó még igen sok szolgálatot fog 
tenni a mi szakembereinknek is, az albizottság 
adakozására szólítja fel a magyar közönséget. 
Az adomány összege mellékes. Minél számo-
sabban vesznek részt a hajó előteremtésében, 
annál becsesebb emléke lesz a kiváló biológus-
nak. Adományokat, a rendeltetés föltüntetésével, 
a Magyar Adria Egyesület is, (VIII. Luther-u. 
3.) átvesz és rendeltetési helyére juttat, L. Gy. 

Állatkei "t Brioni-szigetén. A póiai 
hadikikötő bejáratától néhány percnyire a trieszti 
öbölben tizenkét kisebb-nagyobb sziget van, 
amelyek éles ellentélben állanak az isztriai partok 
kopár szikláival. A legkisebb szigetre csak nagy 
jóakarattal lehet ezt a nevet alkalmazni, mert 
nem más, mint a tengerből néhány méternyire 
kiemelkedő fekete sziklahát, amelynek a terje-
delméből az irigy sirokkó minden alkalommal 
le le csíp egy-egy keveset. A legnagyobb sziget 
neve Brioni, s erről nevezték el a szigetcsoportot 
is. Ezen a szigeten van az északi Adria leg-
dúsabb mediterrán vegetációja, amely itt teljes 
pompájában virul a sziget tulajdonosának szinte 
túlságig vitt védelme alatt. A botanikusnak na-
gyon rosz dolga van itt, a szemfüles, zöld ru-
hába bújtatott jágerek még egyetlen szál mezei 
virágot sem engednek elvinni. Tanúja voltam, 
amint az őrök a kiránduló hölgyek kezéből 
rángatták ki az apró, mezei vadvirágokb 1 kö-
tött csokrokat és szórták a tengerbe. A tilalomra 
különben majdnem minden fán ott függ a hír-
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detőtábla. Mert fák is vannak ; gyönyörű, árnyas 
utak, amik vadvirágos, illatos mezőkre vezet-
nek, amik ugyancsak meglepik a kopár, izzó 
karszt-sziklákhoz már hozzá szokott szemeket. 
Máshol a sziklába vájt mély utak kaktuszok 
és pálmák közt vezetnek, s az utat hirtelen sűrű 
ligettel koronázott dombok zárják el. A fák 
mögül az erődítvények kősáncai kandikálnak elő 
fehéren s zavarják a sziget csendes, hangulatos 
varázsát. Brioni szigete ugyanis a pólai kerületi 
kapitánysághoz tartozik s fekvésénél fogva a 
hadikikötő megerősítésében jelentékeny szerepe 
van. Közepetáján áll a fákkal álcázott Tegett-
hof-erőd, mely a kikötő bejáratát védi. 

Pólának megbecsülhetetlen kincse, egyetlen 
kirándulóhelye Brioni. Nyaranta félóránkint fürge 
propeller szállítja a riváról a szigetre a tikkadt 
pólaiakat, akik a meleg elül egyedül csak 
Brioni szigetén nyernek enyhülést. Póla ilyenkor 
a hadihajók fűtőhelyiségével vetekedik s lako-
sainak cseppel sincs különb dolga, mint a nagy 
óceánjáró hajók fenekébe zárt fűtőknek. Ezért 
olyan népszerű Brioni a pólaiak előtt s ezért 
kedvelik az idegenek, a kik a kis sziget hotel-
jét évről-évre fölkeresik. Nyaranta az osztrák 
Riviéráról, Abbazia, Lovrana és Fiúméból a 
Magyar-Horvát Hajóstársaság gyorsgőzöse min-
den héten egész sereg kirándulóval keresi föl 
Brionit. S aki egyszer végig sétált a szigeten, 
egész életén át híve marad. Rajongói közé tar-
tozik maga a trónörökös is, aki egy évben sem 
mulasztja el meglátogatni és családjával, ren-
desen a tavaszi hónapokban, néhány hetet itt 
tölteni. 

A gőzhajó a tengerbe messze kinyúló, erős 
kőmolóhoz köt ki, jól védett kikötőben, amelyet 
a fürdő épületei, a hotelek, a vendéglő és kávé-
ház terrasza szegélyeznek. Az Ízléses fehér 
épületek mögött a sötét, fekete háttért árnyékos 
fák adják. A parton tedett folyosó vezet a ven-
déglőig, amelynek a tenger felé széles üveg-
ablakokkal ellátott fala van a szél ellen. Itt 
sétálnak rossz időben a fürdővendégek s az 
ablakokon keresztül gyönyörködhetnek a tarajos 
hullámtörésben és az akvárium szebbnél-szebb 
lakóiban. Az ablakokkal váltakozva ugyanis a 
falban kis akváriummedencék vannak, amelyek 
a sziget partjainak változatos és gazdag állat-
világából mutatják be megfelelő környezetben a 
jellemzőbb alakokat. A vendéglő terraszán a 
frissen használt szénának az illata mellett pom-
pás friss tejet élvezhet az ember, kilátással a 
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fodros tengerre, amelynek, a pariján homokban 
kipirosodott arcú városi gyerekek boldogan épí-
tenek homokvárakat. Odaát túlról, az öböl át-
ellenes partjáról az oszlopcsarnokos fürdőből a 
lubickolok vidám lármája hallatszik át ide a 
terraszra, amelyet elegáns toalettek, vakitó fehér 
tengerész egyenruhák töltenek meg. íme, ez az 
a Brioni, amely nyáron Polát elviselhetővé teszi. 

Minden bizonnyal ezek az előnyös tulajdon-
ságai érlelték meg a stellingeni állatkert tulaj-
donosának, a világhírű Hagenbeknek azt a gon-
dolatát, hogy Brionin nagyszabású állatkertet 
rendez be, amely a gyönyörű szigetet még von-
zóbbá fogja tenni. Hagenbek tudvalevőleg a 
világ legelső állatkereskedője, aki éppen most 
rendezte be a jubileumi kiállításra megnyíló 
római állatkertet, s akinek a rendszerét a buda-
pesti állatkert építésénél is elfogadták. Mint a 
trieszti olasz lapok írják, Hagenbek a sziget 
tulajdonosával megegyezésre jutott s az uj 
állatkert építését már tavasszal megkezdik. Az 
állatkert a sziget eredeti jellegén semmit sem 
változtat, sőt még érdekesebbé teszi, s mivel 
ezenkívül még új beruházásokat is fognak esz-
közölni, nagy mértékben járul hozzá a sziget 
f ö l l e n d ü l é s é h e z is . Leidenfrost Gyula. 

Az osztrák kormány Dalmáciáért. 
Ujabban az osztrák kormány igen nagy buz-
galommal igyekezik Dalmácia idegen-forgalmát 
növelni és ebből a célból Dalmáciának forgalmi 
viszonyait javítani. December elején, 6-ikától 
10-ikéig az érdekelt minisztériumok képviselői-
nek részvételével tanácskozások folytak az 
osztrák kereskedelmi minisztériumban Riedl 
osztályfőnök elnöklése alatt, a dalmáciai idegen-
forgalom ügyében. Elhatározták, hogy Arbe 
szigetén a kikötőt 240.000 K költséggel kibő-
vítik és az Arbeből Loparoba, az ú j fürdőtelepre 
vivő út építését siettetik. Spalalo-ban a Strosz-
mayer-partot kikövezik. Ragusa környékén az 
utakat az állam költségén javítják, főként azt 
tartva szem előtt, hogy Ragusa és Celinje között 
a közvetetten automobil-közlekedés lehetségessé 
váljék. A Bocche di Cattaro környékén szintén 
siettetni fogják az utak kiszélesítését. Ragusa 
mellett fapadban sétautakat építenek, a Monté 
Sergio és az Ombla-w'ó Így befásítását már 
1911-ben megkezdik. Elhatározták még több 
hotel-nek állami szubvencióban való részesítéséi 
és több olyan posta-automobil-j áratok rendsze-
resítését. Behatóan foglalkoztak a tengeri hajó-
kirándulások ügyének rendezésével is. 

A letarolt erdők. Minden iskolai könyvben 
benne van, hogy ha jdanában a Karsztot és a 
Velebit tenger felé néző' oldalait sűrű rengetegek 
borí tot ták. Ismeretes az is, hogy ezek az erdők a 
velencések uralma alat t pusztultak ki. Minél inkább 
növekedet t a velencések hatalma, annál ri tkábbak 
let tek az erdők a partok mentén. A cifra gályákhoz, 
amelyekkel uralmukat az Adrián fentartot ták, ezek 
az erdők szolgáltatták az építőanyagot. Az égnek 
meredő kopasz sziklák, a kietlen kőtenger, amelyeken 
a vad bóra lett úrrá s az ember apró miniatűr 
ker tekben örökös küzdelemmel termeszti meg a 
tengődéséhez szükséges s i lány termékeket, a velen-
cések rég letűnt uralmának szomorú emlékei. 

Nagyon csekély vigaszt nyújt , hogy a nyugoti 
par tokkal szemben sem voltak kíméletesebbek az 
Adria egykori urai. Történet i adatok bizonyít ják, 
hogy az Adria nyugoti par t ja i t hatalmas pinea-erdők 
szegélyezték, amelyek Ravennától egészen Grádóig 
te r jedtek . Ezekből az erdőkből manapság csupán a 
Ravenna melletti Classis, továbbá Chioggia és Gradó 
környékén maradt meg néhány apró liget. Stradner 
említi, hogy a középkor elején a Rialtó i f júsága a 
Lidó erdeiben par i t tyával vadászott az ott tanyázó 
vadakra . A grádói dünákon elterülő erdőkben pedig 
vaddisznókra lestek a patríciusok. Ezeken a helyeken, 
épp úgy, mint az északi tengerek mentén fekvő 
dünákon, akkoriban tar tós küzdelem folyt az erdők 
és a szél, meg a futóhomok közt. Az utóbbi és a 
szél lett a győztes, mivel a velencésekben ha ta lmas 
segí tőtársra tettek szert. Növekedett , épült a cölöp-
város, f lottája hatalmával együtt gyarapodott , szükség 
volt a fára s nem kímélték meg ezeket az erdőket 
sem. Ahol hajdan nemes úrfiak kergetőztek vadra, 
manapság sívó homok áll, amelyet befasítani ugyan-
csak próbára teszi az emberi türelmet. Később maguk 
a velencések is rájöttek, hogy mekkora hibát követtek 
el. A tizennegyedik század elején már igyekeznek 
megvédeni azt, ami a parti erdőségekből még meg-
maradt . Késő volt. A földben maradt pinea-gyökerek 
már nem tartották össze a homokot s hogy ezt 
lekössék, nagy költséggel rengeteg cölöppel erősí-
tették meg a partokat . Ma öt kilométer hosszú kő-
gát védelmezi a grádói lagunákat a tenger felől, 
amely rengeteg összeget emésztett fel. Velence egy-
kori nagyságá t még a késő utódok is sinylik. 

Az egykori szép fenyőerdők helyét ma a dünák 
tipikus növényzete lepi el, amely örökös szívós küz-
delmet folytat az elemekkel. A düna-növényzet 
karcsuszárú füvekből és u. n. pszammofil, vagy a 
homokot kedvelő fé lcser jékből és füvekből áll, 
amik között csak a nagy, bíborvörös tengerpar t i 
harangvirág és az ukrajniai szkabióza halványkék 
fejecskéi adnak itt-ott némi vál tozatosságot . 

Minél inkább közeledünk a tengerhez, annál egy-
hangúbb lesz a flóra. A növények túlnyomó részén 
a tompazöld szin az uralkodó, a száruk és a levelük 



il legtöbbször erősen meghúsosodott, mivel a vízzel 
erősen takarékoskodni ok kell a háztartásukban. A 
levelek, amelyek a vizet párologtatják, igen gyakran 
teljesen elkeskenyednek, sőt, mint a Salicornián, 
egészen vissza is fejlődnek, hogy a párologtató 
felület minél kisebb legyen. Mindezeket a módo-
sulásokat a talaj konyhasó tartalma okozza, amely 
a szárazföldi növényekre nézve valóságos méreg. 
Az egyes fajok előnyomulása mutatja, hogy ezek 
a növények sem egyforma mértékben alkalmaz-
kodtak a sós talajhoz. Marchesetti figyelmeztet 
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arra, hogy a parttól kétszáz méternyire, ahol a talaj 
sótartalma már 0'052 szazalék, a sárgavirágú Inula 
és a labodafélékhez tartozó Atriplex tataricum vissza-
húzódnak, 0'255°/o sótartalom mellett élnek viola-
színű Staticék, a Suadea és Plantagó maritima. Köz-
vetlenül a parton csak a tipikus sósnövényzet él, 
amely igen gyakran viz alá is merül. Ilyen halofiták 
a Salsola és Salicornia, amelyek 0'266 percent 
konyhasót tartalmazó talajban élnek. 

íme, ezek az örökké a létért küzdő szegényes 
füvek és félcserjék a sugár pinéták harcos utódai. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Magyar Tengerészeti Évkönyv 1911. A 

fiumei m. kir. Tengerészeti Hatóság a szokásos 
évkönyvét most adta ki 1911-re. Az évkönyv a 
naptári részen kívül magában foglalja a magyar 
és osztrák tengerészeti hatóságok és hivatalok, 
nagykövetségi, követségi és konzulátusi hiva-
talok, a tengerhajózási vállalatok névjegyzékét, 
a magyar kereskedelmi hajók osztályozott jegy-
zékét, közli az 1910-ben a tengerészeire vonat-
kozólag kiadott törvényeket, rendeleteket és 
szabályzatokat, végül Fiume kikötőjének s a 
kikötő berendezésének leírását. Az évkönyv mint 
rendesen, magyar és olasz nyelven jelent meg. 
Adataiból fölemlítjük, hogy a magyar tengeri 
kereskedelmi hajók száma és tonnatartalma 1910. 
végén a következő volt: I. Hosszú járatú hajók : 
57 db. 99.227 tonnatartalommal és pedig a 
vállalatok szerint; »Adria« 32, »Magyar Keleű« 
8, »Atlantica« 6, »Orient< 5, »Magyar-Horvát« 
5, »Indeficienter« 1, Kispartjáratú hajónk volt 
45 db. 7.276 tonnával, melyből 41 db. 7.022 
tonnával a Magyar-Horvát tengeri gőzhajózási 
Társaság tulajdona, mig 4 db. a Horvát t 
gőzh. társaságé. Az évkönyv mellékletét képe-
zik a fiumei kikötő 1909. évi hajó- és tengeri 
árúforgalmára vonatkozó statisztikai adatok. 
Ezek szerint a kikötő összes hajóforgalma (a 
távolsági és szomszédos forgalom együtt) 9.296 
gőzös és vitorlás volt 2,325.807 br. tonnatar-
talommal, az árúforgalom pedig 1,623.395 ton-
nát tett, melyből a behozatalra 846.367 tonna, 
a kivitelre 777.028 tonna esik. 

A Frangepán család oklevéltára. A 
Magyar Tudományos Akadémia kiadásában meg-
jelenő Magyar Történelmi Emlékek okmány-
tárainak 35-ik kötete előttünk fekszik: címe: 
.4 Frangepán család oklevéltára ; kiadta : dr. 
Thallóczl Lajos és Barabás Samu. A most 

megjelent, 29 ívre terjedő kötet az első fele 
az egész gyűjteménynek, és az 1133. nov. 3-tól 
1453. nov. 15. közti időszakot öleli fe l ; a 
második kötet a kiadók szerint nemsokára kö-
vetni fogja az elsőt és az 1454-től 1527-ig ter-
jedő időszak okleveleit fogja tartalmazni. Hogy 
az 1527. után következő korszaknak az okleve-
leit miért nem gyűjtik össze a kiadók, a felől 
nem tájékoztatnak bennünket. »Az egész gyűj-
temény anyagát a család történetével kapcso-
latban, a második kötet előszavában az okle él-
tár kezdeményezője, Thallóczy Lajos szerkesztő-
társam fogja históriai szempontból méltatni«, — 
írja az előszóban az oklevéltár egyik kiadója, 
Barabás Samu. Kívánatos azonban, hogy addig 
is, még Thallóczynak bizonyára igen érdekes 
méltatása megjelenik, mások is hozzászóljanak 
a dologhoz, ami remélhetőleg meg is fog tör-
ténni. A magyar tengerpart történetében oly 
nagy szerepet játszó Frangepán családdal tör-
ténetíróink eddig feltűnően keveset foglalkoztak. 
Egy szerencsés véletlen (a friauli Frangipánok 
levéltárának megszerzése) végre alkalmat adott 
a levéltári anyagnak lehetőleg tökéletes össze-
gyűjtésére, ami, reméljük, Barabás Samu nagy 
szorgalmának cs lelkiismeretességének kitűnően 
sikerült is. A levéltári anyag birtokában nem 
lesz majd nehéz a Frangepán család történe-
tének áttekintése, és a magyar tengerpart tör-
ténetében igen számos és jelentékeny hézagnak 
a kitöltése. Ezért egyelőre a magunk részéről 
is örömmel üdvözöljük a Frangenpán-levéltár 
első kötetének megjelenését 

Meereskunde. 
Sammlung volkstümlicher Vortráge zum Ver-
stándnis der nationalen Bedeutung von Meer-
und Seewesen. IV. Jahrgang, Heft 1—10. Verlag 

von E. S Mittler & Sohn in Berlin. 
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A Berlinben levő Institut fiir Meereskunde 
kebelében tartott népszerű előadásokat havon-
kint megjelenő külön füzetekben adják ki a fent 
nevezett gyűjtő név alatt. A mult évben meg-
jelent 10 füzet a tengerkutatás, a tengervíz, a 
tenger állat- és növényvilága, a partok és ki-
kötők, a hajózás, hajóépítés, a tengeri forgalom 
és kereskedelem, a haditengerészet, a tengeri 
halászat stb. köréből tartalmaz érdekesnél érde-
kesebb népszerű dolgozatokat. Mindegyik füzet 
egy-egy önálló tanulmány. Az egyik füzetben 
A. Penck tanár ismerteti New-York kikötőjét, 
kiterjeszkedve annak természeti viszonyaira, épí-
tésére, forgalmi berendezéseire s azokra a leg-
újabb fejlesztési munkálatokra melyek New-
Yorkot Észak-Amerika főkikötőjét London és 
Hamburg színvonalára hivatvák emelni. — Egy 
másik füzetben Thierry tanár és építési taná-
csos Bréma és Bremerhaven kikötőit, a Weser 
torkolati szakaszának a tengeri hajóknak meg-
felelő szabályozását, a nagyszabású kikötői beren-
dezéseket ismerteti. — Dr. P. Neubaur az ismert 
világutazó és nemzetgazda a Suez-csatorna kelet-
kezését és fejlődését, annak forgalmát és jelen-
tőségét ismerteti. — Dr. P. Dinsé igen lebilin-
cselő földrajz-történelmi képet nyújt a külön 
böző korok és népek tengeri rablóiról, melyeket 
a modern haditengerészet tengeri rendőri tevé-
kenysége már megszüntetett s csak chinai, arab 
és marokkói parti kalózok veszélyeztetik még a 
tengeri hajózást. — Dr. Fr. Schulze Lübeck ki-
kötőjén és vizi utain kalauzol végig egy képek-
kel gazdagon díszített füzetben. — Dr. A. Euleni-
burg orvosi tanácsos a tenger gyógyító erejéről 
elmélkedik igen érdekesen és tanulságosan, ki-
terjeszkedve a tengeri klima, a tengeri levegő s 
a tengervíz által az emberi szervezetre gyakorolt 
jótékony hatásokra. — Dr. K. Wenke a tenger 
madarairól értekezik számos szép képben be-
mutatva az északi atlanti Óceánon a hajóknak 
útjukba vetődő különféle szárnyasokat. — 5. R. 
Wittmér kapitány a hadihajók személyzetéről, 
annak kiképzéséről, feladatairól, szolgálatairól 
nyújt sokoldalú érdekes képet a legrégibb idők-
től máig s egyszermind tájékoztat a haditenge-

rész pályáról. — Dr. R. Lutgens egy vitorlás-
útat ír le igen érdekesen és számos szép kép-
pel illusztrálva Dél-Amerika körül. — Dr. Wal-
ther-Vogel régi hollandi tengeri városokon ve-
zet végig egy sereg jellegzetes kép kíséretében, 
azokon a helyeken, a melyek a Zuidersee kö-
rül csoportosulnak s amelyek ősi fészkei voltak 
a régi híres hollandi tengerészeknek és tengeri 
kereskedőknek. 

Mindezek a füzetek egyenkint is kaphatók, 
50 pfennigért (60 fillérért). 

T a s c h e n b u c h d e r K r i e g s f l o t t e n . 12. Jahr-
gang. 1911. Mit teilweiser Benützung amtlicher 
Quellen, herausgegeben von B. Weyer, Kapitán-
ieutnant a. D. Mit 850 Schiffsbildern, Skizzen 
und Schattenrissen. — J. F. Lehmann's Verlag, 
München. — Ára kötve 5 Márka (6 korona). 

Évről-évre nagyobb terjedelemben, mind gaz-
dagabb tartalommal jelenik meg Weyer hadi-
tengerészeti évkönyve, immár a 12 évfolyamban. 
Az első 1900-ra szóló évkönyv még csak 210 
oldal, az 1906. évi 392 oldal volt, mig az idei 
már 541 oldalra terjed 850 képpel, vázlat rajzzal 
és összehasonlító árnyképekkel Ez maga leg-
jobban mutatja a haditengerészet nagy arányú 
fejlődését. Az évkönyv részletes adatokkal, ké-
pekkel és rajzokkal ismerteti az összes tengeri 
hatalmak hadiflottáját, az egyes hajótipusokat, 
úgy hogy ebből nemcsak a szakemberek, de az 
eziránt érdeklődő nagy közönség is kellő tájé-
kozást szerezhet az egyes államok tengeri hadi 
erejéről Ezeken kivül érdekes áttenkintést nyújt 
az évkönyv a német birodalom tengeri érdekei-
ről, különös tekintettel az angol-német keres-
kedelmi érdekkörre, s teljes joggal utal a szerző 
arra, hogy a kellő betekintés ezekbe a szám-
sorokba az angolokat is a legjobban felvilágo-
síthatja a német hadiflotta fejlesztésének jogo-
súltságáról s ezzel sok félreértést szüntethet 
meg s hozzájárúlhat a kölcsönös megértés elő-
mozdításához. Weyer évkönyve minden tekin-
tetben megérdemli a haditengerészeti szakkörök 
s az ez iránt érdeklődők elismerését s a magunk 
részéről a legmelegebben ajánlhatjuk ezt t. olva. 
sóink szíves figyelmébe. 
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FELADATAINK 
TENGERI HAJÓZÁSUNK FEJLESZTÉSE TERÉN. 

Irta GONDA BÉLA. 

Két közlemény. 

I. 

stettini kikötőnek 1898. évi szeptember hó 23-án történt megnyitó 
ünnepélyén a város főpolgármesterének üdvözlő beszédjére adott 
válaszában mondotta II. Vilmos császár ezeket az azóta szálló igévé 
lett jelentős szavakat: »Unsere Zukunft lieg auf dem Wasser !« 

Ebben a pár szóban Németország világhatalmi törekvése jutott 
kifejezésre. 

S valóban azt látjuk, hogy Németország évről-évre nagyobb és fokozottabb erővel 
terjeszti ki tengeri hajójáratait az egész földgömbre. Személyhajói nagyságban, 
gyorsaságban, pompában és kényelemben túlszárnyalták még az angol hajókat is. 
Áruszállító hajóinak rendszeres és gyakori járatai a német iparnak és kereskedelem-
nek piacot teremtettek és biztosítottak az egész világon. A német lobogó a békés 
munka termékeivel hírt, nevet és tekintélyt, keresetet és vagyont szerzett a német 
népnek. 

Távol áll tőlem, hogy a mi kicsiny s nemcsak népében, de eszközeiben is sze-
gény országunkat párhuzamba állítsam a nagy és hatalmas német birodalommal. 
De amikor azt látom, hogy a német császár szálló igéi az egész világon vissz-
hangra találtak s a világtengereken a kereskedelmi hajóknak évről-évre szinte félel-
metesen növekvő raja vívja a békés háború csatáit: nem hunyhatok szemet a tények 
előtt s nagyon károsnak tartanám, ha késedelmeskedésünk még inkább hátraszorítana 
bennünket a szinte szédületes arányban fokozódó világverseny terén. Nem lehet 
ugyan tagadnunk, hogy a tengeri hajózás terén különösen az utóbbi 25 év alatt 
szép haladást tettünk, de ha ennek a fejlődésnek a százalékos arányai kedvezők-
nek látszanak is, ez még nem mutatja azt, hogy tengeri hajózásunk számottevő 
tényező lett, mert hiszen csaknem a semmiből keletkezett. Más országoknak azon-
ban már akkor számottevő tengeri hajózásuk volt. Mi tehát eddig inkább csak 
a múltnak a hiányát pótoltuk s most tartunk ott, hogy kellő erélylyel, cél-
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tudatos programmal és megfelelő áldozatokkal oda fejlesszük tengeri hajózásunkat, 
hogy az minden tekintetben kellően kiszolgálhassa külkereskedelmünket. Hogy 
pedig ezt elérhessük, oda kell törekednünk, hogy tengeri hajózásunkat minden ide-
gen befolyástól függetlenítve kiterjesszük és rendszeresítsük mindazon viszonylatok-
ban, amelyekben a magyar kereskedelem úgy a kivitel, mint a behozatal tekintetében 
érdekelve van, vagy érdekelve lehet. 

A világtapasztalás s az egyes nemzeteknek ebből merített és erre alapított törek-
vése kétségtelenül azt bizonyítja, hogy a nemzeti érdekeket csak nemzeti hajózással 
lehet kielégíteni. A hajózási vállalatoknak s a hajó személyzetének egyaránt át kell 
hatva lennie attól a nemzeti gondolattól, hogy hivatásuk és működésük alapja, 
célja és érdeke a nemzet gazdasági életének szolgálata. De hogy ez a gondolat, ez 
az érzés az érdekeltekben kifejlődjék és megerősödjék, múlhatatlanul szükséges, 
hogy a tengeri hajózás nagy nemzeti és közgazdasági jelentősége viszont áthassa a 
magyar közéletet, annak minden mértékadó tényezőjet s a tengerészet megtalálja a 
nemzetben életadó, fentartó és fejlesztő erejét. 

Az önálló magyar tengerészet nagyobb arányú megteremtését azonban csak akkor 
remélhetjük, ha az egész nemzet köztudatába átmegy, bevésődik a tengeri hajó-
zás kiváló közgazdasági és nemzeti fontossága, szinte azt mondhatnám — politikai 
szükségessége. Míg ez az érzés át nem hatja a magyar közéletet, addig tengeri 
hajózásunk továbbra is a tengerparti lakosságnak a magyar nemzeti Géniusztól 
meglehetős távol álló s különben is korlátolt körére és az állami subvenciók révén 
keletkező és fennálló kisebb-nagyobb vállalatokra lesz utalva. Arra kell tehát töre-
kednünk, hogy a magyar közéletet, a hazai tőkét — és pedig nemcsak a nagyot 
vagyis a bankokat, de a kisebb magán tőkét is — a tengeri hajózó vállalkozás 
terére irányítsuk. Ne elégedjünk meg azzal, hogy tengeri hajózásunk csupán a 
magyar forgalom közvetítésével foglalkozik, de vegyen kellő részt a világforgalom-
ban is. Érvényesüljön az üzleti élelmesség ezen a téren is. Csak ily módon válha-
tunk mi is tényezővé a világkereskedelemben, csak így szerezhetünk hírt, nevet, 
dicsőséget és vagyont. 

A gazdasági önállóságnak azzal is igyekezzünk az alapjait megvetni, hogy nem 
idegen népek pórázán vezettetve, de saját eszünkkel, saját pénzünkkel s ami fő, 
erőink teljes megfeszítésével vegyünk részt a népek versenyében, nemcsak idehaza, 
de mindenütt ott, ahol tér és alkalom kínálkozik a munkára. S a nemzeti hajózás 
széleskörű, erőteljes, céltudatos kiterjesztésével leginkább megtaláljuk ezt az alkal-
mat széles e világon. Es ezzel nemcsak a nemzeti vagyonosodást mozdítjuk elő, de az 
így szerzett világtapasztalás új eszméket is termel, új gondolatokat is támaszt, 
amelyek a nemzet kulturális és gazdasági haladásának hatalmas emelőivé válnak. 
Sőt politikai szempontból is nem kicsinylendő a szerep, amelyre a magyar nemzeti 
tengeri hajózás kiterjesztése hivatott. Elsősorban közelebb hozna ez bennünket ten-
gerpartunkhoz és horvát testvéreinkhez s hozzájárulna a kölcsönös megértés és 
bizalom, a közös érdekek, az együvétartozás érzetének ápolásához, hogy megvaló-
suljon, amit Kossuth Lajos már 1846-ban oly találóan fejezett ki: ^Tengerhez 
magyar, el a tengerhez !« című hírneves cikkében »A magyarnak — úgymond — 
a Drávától egészen Adriáig, a horvátnak innen a Dráván a lomniczi csúcsig ottho-
nosan kellene magát érezni. Ezen közös érzés a jövendőnek záloga volna.« Ezt a 
közös érzést igyekezzünk tengerészetünk útján is ápolni, fejleszteni. 

De a nemzeti tengerészet fejlesztésének az egész világgal való kiterjedtebb érint-
kezése folytán messzebb menő nemzetközi jelentősége is van. Országunknak, nem-
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zetünknek nemcsak üzletfeleket, de barátokat is szerezhetünk s a magyar nemzetnek 
gazdasági és intellektuális erejét és politikai súlyát is növelhetjük. 

De hogy ezt elérhessük, minden rendelkezésünkre álló eszközzel azon kell mun-
kálnunk, hogy tengeri hajózásunk necsak névleg, de tényleg is, minden ízében, 
minden belső és külső megnyilvánulásában valóban magyar legyen. Meg kell szűnnie, 
és pedig mielőbb, annak a viszás állapotnak, amiben ma vagyunk, hogy magyar 
hajón a személyzettől nem hallani magyar szót, hogy a személyzet teljesen távol 
áll a magyar nemzeti érzülettől, hogy reá nézve közömbösek, idegenek a magyar 
nemzeti törekvések. 

Hogy ezen a mindenesetre nagy bajon segítsünk, kettős feladat áll előttünk. Egy-
részt magyar szellemben és magyar nyelven kell nevelni a tengerészeti pályára készülő 
ifjúságot, másrészt gondoskodni kell arról, hogy a tengerészetben a magyar szellem, 
a magyar nyelv művelése és használata tovább ápoltassák és fejlesztessék. Jól 
tudom, hogy sajátos viszonyaink közt mindez sok nehézséggel jár, de nem lehe-
tetlen. Mindenekelőtt egészen magyarrá kell tennünk a tengerészeti oktatást, meg 
kell teremteni a magyar tengerészeti nyelvet, aminek — elég szomorú — még 
csaknem teljes hijjával vagyunk. Meg kell szüntetni azt a visszás állapotot, 
hogy nincsenek magyar nyelvű tengerészeti tankönyveink, melyek a tengeri hajó-
zás ismereteinek megszerzésében vezérfonálul szolgálhatnának az ifjúságnak. Ne 
áltasson senki azzal, hogy magyar tengerészeti nyelv nem lévén, nem is lehet 
a tengeri hajózás szakkönyvét magyarul irni. Igaz, ma még nincsenek megálla-
pítva a tengerészeti magyar szakkifejezések, de jól tudom, hogy egy-két buzgó, 
hazafias tengerész szakemberünk oly rendszeres, gazdag anyagot állított már 
egybe, hogy a bár nem nagyszámú, de kiválóan képzett, néhány hazafias szellemű 
magyar tengerész közreműködésével aránylag rövid idő alatt meg lehetne alkotni a 
magyar tengerészeti szakkifejezések oly gazdag szótárát, amely aztán lehetővé tenné 
a megfelelő tengerhajózási szakkönyveknek magyar nyelven való megírását, a ten-
geri hajózás elméleti és gyakorlati ismereteinek magyar nyelvű tanítását s végered-
ményében eljuttatna tengeri hajózásunk teljes megmagyarosítására. Nem áltatom 
magam megvalósíthatatlan ábrándokkal s nagyon jól tudom, hogy különösen ennek 
a végcélnak az elérése sok nehézséggel fog járni s e nehézségek leküzdése máról-
holnapra nem remélhető, nem különösen azért, mivel tengerparti lakosságunk — 
amely természetesen elsősorban van utalva a tengerészpályára — olasz és horvát 
anyanyelvű; de meg vagyok róla győződve, hogy különösen ha a magyarság 
nagyobb számmal lép a tengerészpályára, kellő tapintattal és kitartással ez a nehéz-
ség leküzdhető leend s ezek az olasz és horvát anyanyelvű magyar honfitársaink 
be fogják látni a magyar nyelv tudásának nemcsak szükségét, de nagy előnyeit is 
s be fogják látni, hogy ha a magyaroktól megköveteljük a középtenger tengerészeti 
nyelvének, az olasznak a tudását, tőlük is joggal megkövetelhetjük a magyar áljam, 
a magyar tengerészet hivatalos nyelvének az ismeretét, s ezt a magyar tengeri 
hajókon való alkalmazás elengedhetetlen feltételéül tűzhetjük ki. 

A tengerészeti oktatásban s a tengerészek minősítése terén vagyis a hajóhadnagyi 
és kapitányi, valamint a hajógépészi vizsgákon határozott és kizárólagos érvényt 
kellene szerezni a magyar nyelvnek. Amíg ez meg nem lesz, addig kár is ábrán-
dozni magyar tengerészeiről. 

Fiúméban ott van, pompás olasz renaissance palotában a m. kir. tengerészeti 
akadémia, amelyben lassacskán úrrá lesz a magyar nemzeti Géniusz, amelynek föl-
szerelése, tanterve szépen halad a modern tengerészet fejlődésével. Ezt kell tovább 

9 



1 3 2 

fejlesztenünk, nyelvben és szellemben teljesen magyarrá tennünk. Itt kell összpon-
tosítani a magyar tengerészetnek nemzeti irányú szakképzését s ki kell terjeszteni 
azt nemcsak a hajó vezetőkre, de a gépészekre, sőt az alsóbbrendű hajószemélyzetre 
is. Amíg ugyanis nem gondoskodunk arról, hogy a hajógépészek idehaza meg-
felelő kiképzésben részesülhessenek, nem is követelhetjük meg hajózási vállala-
tainktól a hazai gépészek kizárólagos alkalmazását. Pedig ezt okvetlen meg kell 
követelnünk s ezért mielőbb módot és alkalmat kell arra nyujtanunk, hogy kellő 
elméleti és gyakorlati képzettségű nemzeti érzületű magyar hajógépészek elegendő 
számban álljanak tengeri hajózásunk rendelkezésére. A magyar gépész az egész 
világon megállja helyét, nincs tehát arra szükségünk, hogy idegen nemzetű, idegen 
nyelvű gépészek lássák el hajógépeink szolgálatát. De tovább megyek. Az alsóbb-
rendű hajószemélyzetnek, a gépápolóknak, fűtőknek, matrózoknak a kiképezteté-
sére is kell módot és alkalmat nyujtanunk. Nem szabad kicsinylenünk azt a fel-
adatot, ami a hajózásban ezekre vár, s a nemzeti irányú nevelésre ezen a téren is 
nagy szükségünk van különösen nekünk, akik kevesen vagyunk a világban, akiknek 
úgyis kevés a hajónk, s mit mond rólunk a világ, ha még ennek a kevésnek is 
idegen nemzetiségű, idegen ajkú személyzete van. Nem kicsinyes nemzeti hiúság 
mondatja ezt velem, de a világhatalmú nagy nemzetek példája utal reá. Angliában, 
a világtengereknek ebben a hatalmas úrában is föltámadt ennek a szükségletnek 
az érzete s az angol közvélemény már 1902-ben erősen foglalkozott a nemzeti tengerész -
képzés kérdésével. Konstatálták, hogy angol tengerésztiszt van ugyan túlbőven, de nincs 
elég fűtő és matróz. Felhívták ezért a kormányt, hogy szaporítsa az iskolahajókat 
szegény és elhagyatott gyermekek részére, akikből alsóbbrangú tengerészeket neveljen. 
Javaslatot dolgoztak ki az angol tengerészetnek az idegen személyzettől leendő 
megszabadítására. A liverpooli tengerész-liga már 1901-ben kezdeményezte egy 
matróziskola létesítését a Wattershofban, Hamburg mellett levő hasonló iskola min-
tájára. Belgiumban szintén intézkedéseket tettek a hazai hajógépészek kötelező 
alkalmazására s hazai fűtők és matrózok nevelésére. Az antwerpeni kereskedelmi 
kamara egyik jelentésében felhívja a kormány figyelmét a tengerész-oktatás reform-
jára, a hajógépészek és gépápolók szakszerű kiképeztetésére — esetleg az Osten-
dében levő matróziskola megfelelő kiegészítésével. Németországban maguk a nagy 
hajózási vállalatok gondoskodnak a hajósszemélyzet megfelelő kiképeztetéséről, 
saját maguk tartanak fenn ezért iskolahajókat, a német kormány pedig gondosan 
őrködik a felett, hogy az általa szubvencionált hajókon kizárólag német személyzet 
legyen. 

Ha tehát ilyen nagy nemzetek, ilyen nagy tengeri hatalmak is helyén valónak 
látják, szükségét érzik tengerészetüknek minden ízében nemzeti jellegét ilyetén 
módon megóvni, mennyivel inkább kell nekünk fokozott erővel, céltudatos műkö-
déssel azon lennünk, hogy tengerészetünket a szakszerűség tekintetében a leg-
magasabb fokra emelve, nyelvben és nemzeti érzületben magyarrá tegyük. 

Ezt a magyar nemzeti szellemet kell, hogy szolgálja majdan a magyar iskola-
hajó is, amelynek feladata nemcsak az leend, hogy kiváló gyakorlati tengerészeket 
neveljen, de az is, hogy tengerészeink nyelvben, szívben és lélekben igaz magyarok 
legyenek, s ez a nemzeti szellem kellő érvényre jusson minden magyar hajón. 

De hol vannak ezek a magyar hajók? 
A hajónak a nemzeti jellegét, a hovátartozását a lobogója határozza meg. S a 

viiágforgalomban nagyon fontos tényező az, hogy a kikötőkben milyen szerepe, 
milyen tekintélye van valamely lobogónak. Sajnos, az osztrák örökös tartomá-
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nyokkal fennálló vám- és kereskedelmi szerződésünk alapján tengeri hajóinkon az 
u. n. közös lobogó leng. Ezért aztán hajóinkat a legtöbb helyütt Ausztria cége 
alatt könyvelik el. Ilyenformán magyar hajó nem igen szerepel a világkikötőkben. 
Pedig a nemzeti lobogónak sokkal nagyobb jelentősége van a világban, mint talán 
első pillanatra s rideg üzleti szempontból tekintve látszik. 

A lobogó a nagy világban az illető országnak nemcsak gazdasági, de egész 
intellektuális erejét képviseli. A lobogó az a szimbólum, amely nemcsak a nemzeti 
Géniuszt, a nemzeti presztízst, de magát az ország önálló államiságát is kifejezésre 
juttatja, e mellett a világban szerte-szét szóródott honfiakban fölkelti a hazához 
tartozandóság meleg érzetét. S ehhez a honi lobogóhoz gondoskodni kell igaz 
nemzeti érzésű, hazai hajószemélyzetről. 

Erre azonban nem elég csupán az iskolában nevelni azt a néhány hajótiszti növen-
déket, de gondoskodni kell arról is, hogy a hajókon a magyar nemzeti érzület át-
hassa a hajószemélyzet minden tagját s a parancsnok úgy a hajón, mint a kül-
földi kikötőkben híven és méltóan képviselje a nemzeti Géniuszt, annak mindenhol 
képes és erős legyen kellő érvényt is szerezni s az országnak gazdasági, kulturális 
és politikai helyzetéről, ahol arra alkalom kínálkozik, tudjon és akarjon kellő fel-
világosításokat adni s ezzel is hozzájáruljon az ország iránti érdeklődés fölkelté-
séhez és ébrentartásához, az üzleti összeköttetések megszilárdításához és kiterjesz-
téséhez. Egyszóval, legyen az a hajóparancsnok és hajóstiszt hazafias és lelkes 
pionírja a magyar iparnak és kereskedelemnek, hazafias képviselője a magyar nem-
zeti Géniusznak. 

Az ország gazdasági életére és fejlődésére azonban a nemzeti hajózásnak is 
csak akkor lehet kellő hatása, ha rendszeres járatokon szolgálja a hazai és külföldi 
kikötők közt a kereskedelmet. A szabadhajózás csak a nagytömegű nyerstermények 
alkalmi szállításainak kiszolgálására való, amelyeknek arra is nézniök kell, hogy 
hasonló visszrakományt kapjanak. Innen van az, hogy a hajósok pl. Indiából, 
Kínából, Japánból, Észak- és Délamerikából legszívesebben Angliába vállalnak 
fuvart vagy az ahoz közeli Antwerpen, Rotterdam, Hamburg stb kikötőkbe, mivel 
visszrakományként angol szénfuvart kapnak. Galacban is azért nagy a hajófor-
galom és a hajókínálat, mivel az innen Nyugatra gabonát vivő hajók szintén 
angol szenet hoznak olasz, török stb. kikötőkbe. 

A szabadhajózásnak tehát inkább csak mint üzleti vállalkozásnak van a nemzeti 
életben bizonyos jelentősége, tehát mint öncél és nem mint a honi kereskedelem 
közvetítő eszköze. De nagy jelentőségét így sem szabad kicsinyleni, épúgy mint 
azokét az iparvállalatokét, amelyek nem annyira a honi fogyasztást, mint a kül-
földet szolgálják. És amint az állam közvetlen és közvetett támogatásban részesíti 
az exportra dolgozó nagy ipart, ép oly jogosultsággal tarthat igényt a szabadhajózás 
is — mint önálló üzleti vállalkozás — az állam támogatására, még akkor is, ha 
nem szolgálja a hazai forgalmat. Az államnak pedig érdekében áll, hogy a szabad-
hajózás megfelelő támogatásával lehetővé tegye, elősegítse a nemzeti hajók szapo-
rítását, mert egyrészről ezek is hozzájárulnak a nagy világban a nemzeti presz-
tízs terjesztéséhez s megfelelő alkalmakkor a honi forgalom kiszolgálásához, más-
részt ha rendszeres hajójáratok berendezésének szüksége merül fel, a szabadhajózásban 
működő hajók bevonásával ez leggyorsabban és legcélszerűbben megvalósítható. 

Az ország külkereskedelmének rendszeres kiszolgálására azonban csak a határozott 
időhöz kötött, menetrendszerű hajójáratok alkalmasak, s valamely kikötő jelentőségét 
a rendszeres hajójáratok száma és terjedelme szabja meg. 
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A rendszeres hajójáratok az által, hogy a forgalomnak előre meghatározott időben 
való lebonyolítását biztosítják, nemcsak a forgalom fejlesztését mozdítják elő, de 
magának az ipari termelésnek a fokozását és kiterjesztését is. A rendes hajójáratok 
alkalmat adnak az illető tengerentúli országok szükségleteinek közelebbi megisme-
résére s ez által az ipart késztetik az ezen szükségletek kielégítésére szolgáló cikkek 
megfelelő előállítására, sőt az illető népek szükségérzetének fel fokozásával újabb 
cikkeknek piacra hozatalát teszik lehetővé. Folytonos láncolat keletkezik ily módon 
a forgalom és az ipari termelés között. A szállítási alkalom u. is az iparcikkek 
mind nagyobb tömegének piacra hozatalát teszi lehetővé s ennek fokozódásával a 
forgalom is mind nagyobb mérveket ölt, a hajójáratok számának és gyorsaságának 
mind nagyobb kiterjesztése válik szükségessé, majd megindul a személyforgalom s 
beáll a gyorshajójáratok berendezésének a szüksége, s ezzel az illető népek szemé-
lyes érintkezése. 

A rendes menetrendszerű hajójáratoknak tehát nemcsak a forgalom és kereske-
delem, de az ipar fejlesztése szempontjából is igen nagy fontosságuk van, sőt 
kulturális és politikai szempontból is nagy ezeknek a jelentősége. 

Ilyen rendes hajójáratok megfelelően csak nemzeti hajózási vállalatokkal 
rendezhetők be. A hazai kikötő rendszeres érintésére vagy átrakás utján való ki-
szolgálására külföldi hajózási vállalattal is köthető ugyan egyezség, de a tapasztalás 
az egész világon azt mutatta, hogy a honi forgalmat az ilyen hajójáratok nem 
szolgálják ki tökéletesen, egyrészt mert csak bizonyos kisebb hajóiirt bocsátanak 
rendelkezésre, másrészt pl. a külföldi kikötőkben a honi kikötőkbe feladásra kerülő 
árut késedelmesen veszik fel (hajó-ür hiányával indokolva), sokszor hónapokig ott 
hevertetik stb., ami aztán a kereskedelmi összeköttetést rontja meg. Az illető 
külföldi hajóvállalat ugyanis az érdekeltek (részvényesek, nagykereskedőcégek s 
azok ügynökeinek) befolyása alatt, de különben is saját hazája érdekeit kívánja 
első sorban kiszolgálni s nem szolgálhatja egy versenyző kereskedelem érdekeit. 

De a nemzeti ipar és kereskedelem is csak közvetlen rendes hazai hajójáratok 
útján juthat érvényre, mert csak ily módon szerez tudomást a tengerentúli keres-
kedő és fogyasztó az árú valódi származásáról, míg különben, amint az jelenleg 
a Hamburgon stb. át történő kivitelünknél gyakran előfordul, a közvetítő nagy-
kereskedő az áru származásáról nem is adván felvilágosítást, a magyar iparcikk 
mint osztrák vagy német kerül a külföldi piacra, s a hazai ipar ki van szolgáltatva 
a külföldi közvetítő kereskedelem kénye-kedvének. Az illető hazai iparos meg sem 
tudja a közvetlen fogyasztó piacot s így nincs is módjában azzal közvetlen össze-
köttetésbe lépni. Míg a rendes hajójáratok megteremtik a mind szélesebb körű 
közvetlen kereskedelmi összeköttetéseket s létrejő egy nagyarányú nemzeti közve-
títő kereskedelem, mely ügynökségeivel behálózza a világot s felveszi a versenyt 
mindenütt ott, a hol a magyar ipar és termelés számára tér és alkalom kínálkozik. 
A hajózási vállalatnak már magának is érdeke lesz, hogy a kivitel és behozatal 
fokozása végett maga is keresse az üzleti összeköttetéseket s a külföldön ügynök-
ségek felállításával, akiknek vezetői maguk is kereskedők lesznek, igyekezni fog 
minél több hajórakományt szerezni, valamint minél többnek az elhelyezésére piacot 
megnyerni. Ily módon a hajózási vállalat a kereskedelemmel és iparral kezet fogva, 
együttesen igyekeznek a forgalmat fokozni. 

Valamely kikötőre nézve igen nagy jelentősége van a rendes posta- és gyors-
hajói áratoknak, m e r t ezek ott koncentrálják a nagyobb mérvű árú- és személyfor-
galmat s ezzel élénkebb üzleti életet is teremtenek, újabb és újabb kereskedelmi 
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összeköttetésekre nyújtanak alkalmat, a külföldi kereskedők személyes érintkezésére 
is módot nyújtanak. Igazi világkikötőt csak széleskörű posta- és gyorshajójáratok 
teremthetnek. 

Minél több a rendszeres hajójáratok száma, annál szivesebben felkeresi a keres-
kedő az illető kikötőt, annál nagyobb tehát az árúknak odaáramlása. A szállítási 
alkalom szaporításával természetszerűleg együtt jár a forgalom növekedése. 

A rendes hajójáratoknak nemzeti hajózási vállalat által való ellátása Igejobban 
felel meg a nemzeti kereskedelmi igényeknek, mert ez a nemzeti eszmétől áthatott 
üzleti és hajós ssemélyzet befolyása alatt egész üzletvitelében legjobban képes alkal-
mazkodni a nemzeti kereskedelem és ipar követelményeihez. 

A nemzeti hajózásnak s a honi hajókkal lebonyolított rendszeres árú-, valamint 
posta- és személy-járatoknak nagy kereskedelmi és politikai jelentőségét mi sem 
igazolja jobban, mint az a tény, hogy a legtöbb állam már rég időktől fogva hat-
hatós közvetlen és közvetett támogatásban részesíti a nemzeti hajózást s a rend-
szeres hajójáratokat. 

Anglia tengeri túlsúlyát és nagyhatalmi állását Cromwell alapította meg 1651. 
október 9-én kibocsátott hajózási rendeletével, mely megtiltotta idegen világrészekből 
származó árúknak Angliába nem angol hajókon és idegen kikötőkön át való beho-
zatalát. Európai árúkat külön jegyzék szerint, idegen hajókon csak akkor engedett 
behozni, ha azt azon állambeli hajók hozzák, melyből az árúk származnak. Az 
angol parthajózást kizárólag az angol logogónak tartotta fenn. Ily módon az angol 
tengeri hajózás az idők folyamán jóformán úrrá lett a világon s az angol lobogó 
békében és háborúban diadalról-diadalra vitte Anglia kereskedelmét és politikai 
hatalmát. Cromwell hajózási aktája változatlanul érvényben volt egész a mult szá-
zad elejéig. Csak ekkor tett Anglia az északamerikai Egyesült-Államok részére 
némi engedményeket, majd 1825-ben a Hansa városok kaptak engedélyt, hogy egy-
más árúit is bevihetik, 1839-ben megengedte Anglia az Indiával való forgalmat, de 
nem India és Anglia közt s akkor is az idegen hajókkal bevitt árúknak nagyobb 
vámot kellett fizetniök. Ugyancsak 1839-ben elejtette Anglia az idegen lobogójú 
hajókon kivitt árúk után kirótt magasabb kiviteli vámot, de ezt a szénre csak 
abban az esetben, ha a hajó azt saját hazájába vitte. Csak 1849-ben lett a hajó-
zási akta végleg megszüntetve, a parthajózásban azonban az angol lobogó kizáró-
lagossága csak 1854-ben szűnt meg. 

A nemzeti hajózást Cromwell hajózási aktája nemcsak megteremtette, de életerős 
fejlődést is biztosított annak, a rendszeres hajójáratok berendezése azonban még 
külön hathatós állami hozzájárulást igényelt. 

Az 1837-ben létesített london—gibraltári vonal, az 1839-ben berendezett nyugat-
indiai hajózási szolgálat, sőt maga az 1840-ben Liverpool—New-York közt beren-
dezett Cunard-Line is igen jelentékeny állami segítségben részesültek. Emellett köz-
vetett állami intézkedésekkel is támogatta az állam a hajózást. A hajózásnak akkori 
kezdetleges állapota óta azonban az állami segélyezés természete is lényegesen meg-
változott. De a menetrendszerű rendes postahajójáratokért ma is fizet az angol kor-
mány mintegy 40 millió koronát évenként, sőt amidőn az amerikai Morgan-trust 
megalakulása veszéllyel látszott fenyegetni az angol lobogót, a Cunard-Linienak nagy 
összegű igen olcsó kölcsönnel és nagy állami segítséggel siettek kezére járni, hogy 
a legnagyobb sebességű három óriási személyszállító hajót építsen s azt az angol-
amerikai forgalomba beállítsa. A postahajózást általában nagy összegekkel támogatja 
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Anglia. S az e címen a legutóbbi 60 év alatt kifizetett összeg jóval meghaladja 
az egy milliárd koronát. 

Más államok szintén tettek már a 17., 18. században is védelmi intézkedéseket 
tengeri hajózásuk érdekében. Hollandia 10°/o vámot szedett a Hansa-hajókon beho-
zott árúk után. Spanyolország a gyarmataival való forgalmat régebben szintén kizá-
rólag saját hajóival tartotta fenn, majd megszüntette ugyan ezt a kizárólagosságot, 
de vámpótlékot vetett az idegen hajókkal behozott árúkra. A parthajózás némely 
államban, mint pl. Oroszországban és az Egyesült-Államokban ma is kizárólag a 
nemzeti hajóknak van fentartva. 

Cromwell hajózási aktájának kibocsátása után Franciaország is csakhamar tuda-
tára ébredt a tengeren való inferioritásának. Coliért, aki a földművelő és henye 
francia népet iparossá és kereskedővé, munkássá és vagyonossá akarta átgyúrni, a 
nemzeti tengerészetnek nagy gazdasági és politikai jelentőségét is mélyen átérezte 
s ezt különös gondjaiba vette. Ekkor Franciaországnak mindössze 500 rozoga hajója 
volt, míg Angliának több mint 5.000, Hollandiának 17.000. Colbert ügyes hajó-
ácsokat hozatott Hollandiából, azokat mindenféle kedvezményekkel és kedveskedé-
sekkel letelepítette, gondja lévén rá, hogy franciákból neveljen aztán lehetőleg még 
kitűnőbb hajóácsokat. Átkutattatta az ország erdeit, hogy ott találjanak a hajók 
építéséhez megfelelő faanyagot. A kereskedelmi tengerészetnek állami segélyeket 
engedélyezett. 

Egy, 1659-ben Fouquet által kiadott rendelet tonnánként 50 sous illetéket vetett 
ki minden idegen hajóra, úgy a bejövőre, mint a kimenőre, mely Franciaországgal 
forgalmat csinált. Colbert fentartotta ezt a rendeletet, sőt súlyosbította az 1664 és 
1667-ben kiadott tarifákkal, melyek súlyosan megterhelték az idegen kereskedelmet, 
sőt némelyeket eltiltott. Egyidejűleg javította a kereskedelmi kikötőket, 1662-ben 
visszaszerezte Angliától Dunkerquet, megnagyobbította Havret, megteremtette Cette-t, 
Marseille, Bayonne, Dunkerque szabad kikötőkké tétettek. 1663-ban az ország álla-
potának kipuhatolására kiküldött biztosoknak utasításul adta, hogy a tengerészet 
dolgában tájékozódjanak a hajók számáról, serkentsék a városok tehetősebb keres-
kedőit arra, hogy hajókat vegyenek, külkereskedelmi társaságokat alapítsanak, sőt 
hosszú tengerentúli hajójáratokat indítsanak; kilátásba helyezi, hogy-' Ő Felsége a 
ktrály teljes erejével pártolja majd őket, föltéve, hogy maguk részéről is mindent 
megtesznek, ami által kereskedelmüket és hajóik számát gyarapíthatják. Ha a biz-
tosok jónak látnák, hogy szabadalmak, kiváltságok adassanak úgy a hajók építé-
sében szorgalmas kereskedőknek, mint a jelentékeny telepeket alapító gyárosoknak, 
Ő F'elsége elismerése nyilvánításával fogja megadni azokat. Egy 1669. évi rendelet 
kimodta, hogy a tengeri kereskedelem nem derogál a nemességnek. Minden kikötő-
ben egyenlővé tette a súlyokat és mértékeket, közraktárakat állított a tengeri váro-
sokban. 1673. június 5-én az ozmán birodalommal legtöbb kedvezményi szerződést 
kötött, minek folytán a francia lobogó tért foglalt a levantei forgalomban. 

Colbert halála után azonban megszűnt a kormány részéről a tengeri hajózás 
iránt ez a melegebb érdeklődés s lassan-lassan újból hanyatlott a francia tenge-
részet. A 18. század végén, a nagy forradalom idején, újból megpróbálták életre 
hivni a nemzeti hajózást s az 1793. szept. 21-ediki törvény megtiltotta az idegen 
építésű hajók nacionalizálását. 

A napoleoni hadjáratok alatt az angolok összetörték a francia hajóhadat s a 
francia kereskedelmi tengerészet is annyira összezsugorodott, hogy a kereskedelem 
igényeit nem volt képes kielégíteni. Az 1816. április 23-án hozott törvény vám-
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pótlékot vetett az idegen hajón behozott árúkra (Surtaxe de pavillon név alatt) 
ezenkívül az idegen hajókat magasabb illetékekkel is megterhelték s ez annyira 
ment, hogy a francia hajó a külföldi versennyel szemben a kétszeres szállítási díjjal 
egyenértékű magas vámokkal volt védve. Ezen kivül a parthajózás a francia hajók-
nak lett fentartva. 

Az 1860. évi kereskedelmi szerződés rést ütött ezen a monopoliumon, amennyi-
ben az angol hajók behozatala a vám megtérítés mellett megengedtetett, s a Surtaxe 
de pavillon rendszere is megtört. Az 1866. évi törvény további módosítást hozott 
s a francia hajózásnak csupán a parthajózás maradt fentartva. 

A nemzeti hajózás erőteljesebb támogatása 1866-tól 1881-ig szünetelt, de ekkor 
annál nagyobb erővel láttak annak föllendítéséhez. Az 1881 január 19-én hozott 
törvény jelentékeny állami segélyeket biztosít a francia hajóépítésnek és hajózásnak. 
Az ennek helyére lépő 1893., majd 1902. és legutóbb az 1906. évi törvény a tengeri 
hajózást, mint önálló iparágat nagy összegekkel támogatja, a belföldön épült vagy 
1892 előtt nemzetiesített hajók részére oly segélyeket állapítván meg, hogy idegen 
kikötők egymásközti forgalmában is könnyen versenyre kelhetnek az illető honi 
hajózással. A francia kikötőkből kiinduló rendes járatok pedig oly előnyöket élvez-
nek, melyek lehetővé teszik, hogy különben nem jövedelmező járatokat is fentart-
hassanak. Még intenzivebb a közvetleu rendszeres hajójáratoknak az aránytalanul 
magas pósta-szubvenciókkal való támogatása. Ez tette lehetővé a francia nagy 
hajózási vállalatok létesülését és fennállását s pl. a Compagnie General Transatlan-
tique, mely 1861 óta a postaszolgálatot Havre és New-York, valamint StJ Nazaire 
és Közép-Amerika közt ellátja, ezért évi 11,253.000 frankot kap, úgy hogy pl. 
1900-ban minden megtett tengeri mértföld után 17 frank állami segélyt kapott. 
A Messagerie Maritime, mely MarseiUeből jár, maga 12'5 millió frankot kap s a 
pósta-szubvenciók összege meghaladja az évi 26 millió frankot. Csupán a szabad 
hajózás támogatására Franciaország 1881-től 1910. évvégéig 30 év alatt 500 millió 
franknál többet adott ki s 1904-ben csupán egy év alatt 40'6 millió frankot; ehez 
járul még a postaszolgálat ellátásáért fizetett évi 28 millió frank, úgy, hogy 
Franciaország tengeri hajózásának támogatására, több mint 65 millió frankot áldoz 
évenkint. 

Olaszország szintén nagyobb segélyekkel támogatja nemzeti tengeri hajózását s 
az eredmény fényesen izazolja ennek a helyességét, mert évről-évre mind több és 
több hajó épül a rövid egy-két évtized alatt létrejött olasz hajógyárakban s nem-
csak az olasz földön épült nemzeti hajók, de a rendszeres hajójáratok száma is 
évről-évre szaporodik az állam céltudatos és nagyarányú támogatása mellett. Olasz-
ország ugyanis évenkint mintegy 16—20 millió lírával segélyezi a rendszeres pósta-
hajójáratokat s 8 millió lirát fordít a hajóépítés és a szabadhajózás segélyezésére, 
tehát 20 millió lirát áldoz évenként tengeri hajózására. 

Hollandia, Belgium szintén segélyezik a postahajójáratokat s a közvélemény 
a nemzeti hajók szaporításának előmozdítása céljából már 1902-ben sürgette a 
tengeri hajók jelzálog hitelére vonatkozó törvény egyszerűsbítését, hogy a hajókra 
a jelzálog kölcsönök könnyebben, kedvezőbb feltételek mellett legyenek megszerez-
hetők. Egy ilyen törvény bizonyára nálunk is igen megkönnyítené a tengeri hajók 
beszerzését s tengeri hajózási vállalkozásra reá terelne olyanokat is," akik ma erre 
nem is igen gondolnak. 

Oroszország a nemzeti tengeri hajózás fejlesztése céljából 1903. január l-e óta 
20 év alatt törlesztendő kamatmentes kölcsönt ad a hazai hajógyárakban épült 
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hajókra, azok értékének 50°/°-a erejéig, úgyszintén megtéríti a biztosítási díj egy 
részét s a felhasznált hazai szén beszerzési árának felét. Oroszország évenként 
mintegy 12 — 14 millió koronát fordít tengeri hajózásának segélyezésére, ami 
egyszersmind a honi iparnak is igen hathatós támogatását képezi. 

Németország úgyszólván egyedül áll tengeri hajózásának nagy arányú kifejlődé-
sével, mely nem az állami támogatásnak, hanem inkább a kunjunkturák kedvező 
alakulásának s a Hansa városok régi megerősödött kereskedelmi összeköttetéseinek 
és vállalkozó szellemének köszönheti fölvirágzását. Az első nagyobb lendületet erre 
az északamerikai Egyesült-Államoknak Angliától való külön válása adta meg, mely 
megnyitotta Amerika kikötőit a nem angol hajók számára is. A német lobogó sietett 
tért foglalni itten s abban jelentékeny segítségére volt a nagy arányokban meg-
induló kivándorlás. 1820-tól 1850-ig 1,600.000; 1851-től 1870-ig 1,200.000, 1870-től 
1900-ig 2,495.659, tehát 1820-tól 1900-ig 5,300.000 ember vándorolt ki német hajó-
kon. Ez a nagymérvű kivándorlás könnyítette meg Hamburgnak és Brémának az 
átmenetet a vitorláshajózásról a gőzhajókra s tette lehetővé a személyszállító hajók 
terén elért óriási haladást, mely a franciákat és angolokat is hasonló erőkifejtésre 
késztette. Ezek a kivándorlási hajójáratok voltak a megalapítói a mind szélesebb 
körre kiterjeszkedő rendszeres hajójáratoknak, majd a posta- és személyszállító 
rendes, gyakori és gyors járatok berendezésének, melyek megalapították Német-
országnak az egész világra kiterjesztett presztízsét. 

Németországban az állam csakis a posta szállítása fejében ad egyes hajózási 
vállalatoknak megfelelő évi járulékot. Először 1885-ben kapott a Norddeutscher 
Lloyd évi 4'4 millió márkát, a keletázsiai és ausztráliai rendes postajáratok fenn-
tartásáért, majd más postajáratokat is segélyeztek, úgy hogy ma mintegy 8 millió 
márkát (9'5 millió koronát) tesz ki az évi postahajózási segély. Ezért ellenszolgál-
tatásképen szállítaniok kell a postát, nagyobb sebességgel kell járniok, a posta 
hajóknak német gyárban német anyagból kell készülniök, német személyzetüknek 
kell lenni, német szenet és egyéb fogyasztási anyagot kell használniok, nem szabad 
oly árúkat behozniok, melyek német árúcikkeknek versenyt okozhatnak. 

Keletázsiában és Ausztráliában a német ipar és kereskedelem nagy arányú tér-
foglalása s Németország politikai súlya az 1885-ben berendezett rendszeres posta-
hajójáratok óta datálódik. Ezt nemcsak maguk a németek, de az angolok, franciák 
és amerikaiak is elismerik. Kereskedelmi forgalmának s óriási ipari fellendülésének 
ezek voltak megteremtői. S az az erőfeszítés mellyel a németek idegen államok 
kikötőiben is domináló szerepre törekszenek, világos bizonyítéka annak, hogy a ten-
geri hajózás és különösen a rendszeres hajójáratok mennél kiterjedtebb berendezé-
sében Németország világhatalmi politikájának egyik leghathatósabb eszközét látja. 

Az Észak-Amerikai Egyesült-Államokat, amint Angliától külön váltak, valósággal 
megrohanta a német, holland, belga hajók egész raja. Európával való összeköttetését 
csaknem teljesen az idevaló hajók ragadták magukhoz, amelyektől a nemzeti hajózás 
nem volt képes magától lábra állni, erőre kapni. A spanyol-amerikai háború alkal-
mával tett tapasztalatok azonban reá irányították a figyelmet úgy a hadi, mint a 
kereskedelmi tengerészeire. 

Az Egyesült-Államok kormánya és népe tudatára ébredt annak, hogy Amerika 
hatalmi súlyát csupán a gazdasági téren nem elegendő kivívni, de biztosítani kell 
azt a politikai téren is. Ehez az első lépés a megfelelő hadi tengeri ílotta meg-
teremtése, erőteljes és céltudatos fejlesztése. Ezt a célt azonban csak a honi keres-
kedelmi tengerészet nagyobb arányú föllendítésével, az amerikai tengeri hajózás 
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kiterjesztésével lehet elérni, mert ez nyújt módot és alkalmat a hadi célokra szük-
séges gyakorlott, edzett tengerészek nevelésére, ez szolgál alapjául és szerves 
kiegészítéséül a haditengerészet ember- és hajóanyagának. 

Az amerikai kereskedelmi tengerészet erőteljes és céltudatos fejlesztésének a 
szüksége ekként vált nemcsak közóhajjá, de kormányzati programmá és Roosevelt, 
amikor az Egyesült-Államok kormányzatának vezetését átvette, programmnyilat-
kozatában külön hangsúlyozta, hogy »a kereskedelmi tengerészetet fel kell lendíteni, 
hajókat kell építeni amerikai pénzen, mely hajók amerikai polgárok tulajdonát 
képezzék, amerikai lobogó alatt járjanak s amerikai személyzettel bírjanak*. 

A gazdasági és politikai érdekek erőteljes és együttes megnyilvánulása reá utalt 
arra, hogy az államnak nemcsak feladata, de kötelessége is a honi tengeri hajózás 
fejlesztésére közbelépni. A tapasztalatok világosan és szinte megdöbbentően mutatták, 
hogy az angolok és németek által hangoztatott felfogás, mely szerint az egészséges 
tengeri hajózás nem szorul az állam támogatására, oda vezetett, hogy az amerikai 
kereskedelmi tengerészet mindinkább háttérbe szorult a hatalmas angol és újabban 
az erős fejlődésben lévő német hajózás nyomása alatt s a teret saját kiviteli forgal-
mában mindinkább idegeneknek kénytelen átengedni. A nemzeti hajózás nagy jelen-
tőségének ez a felismerése adott léteit a Morgan-tröszt név alatt ismert amerikai 
nagy hajózási vállalkozásnak, mely csak előfutárja annak a szélesebb körű akciónak, 
melylyel az amerikai kormány saját tengerészetét lábra állítani, megszilárdítani és 
kifejleszteni törekszik s a szenátus már 1902 elején szavazott meg egy törvényt a 
hajózási segélyekről, melyek ezidőszerint is kitesznek évenként mintegy 10,000.000 
koronát. Különben a tengeri hajózás állami támogatására vonatkozó törvényes intéz-
kedések évek óta igen beható tanulmányok és tanácskozások tárgyát képezik. 
Végül csak fölemlíteni kívánom Japánt, mely hadi és kereskedelmi tengerészetének 
szinte tüneményes gyors és tökéletes kifejlesztésével méltán bámulatba ejtette a 
világot s kereskedelmi tengerészetének állami támogatására évenként mintegy 20—30 
millió koronát fordít. 

íme láthatjuk, mily nagy súlyt fektet minden állam a nemzeti tengerészeire, a 
hazai forgalomban a nemzeti hajók domináló szerepére s a rendszeres hajójáratok 
minél szélesebb körű kiterjesztésére. 



AZ ADRIA TUDOMÁNYOS KUTATÁSA. 
Ir ta LEIDENFROST GYULA. 

mélytengeri kutatások a mult század közepe táján kezdődtek meg, 
amikor az első tengeralatti kábelek lerakása alkalmával a figyelem 
a nagyobb mélységek fenékviszonyaira is ráterelődött. A modern 
oceanográfiái kutatások gazdag sorozatát 1868-ban a kis »Lightning« 
nyitja meg, amelyet kizárólag a mélytengeri kutatásokra szereltek föl. 
Ezt követte 1869-ben a Porcupine-expedició, amelyben Carpenter 

és Wyville Thomson, az oceanográfiái tudomány legkiválóbb képviselői vettek 
részt. Ez az expedíció volt az első, amely a mélytengeri kutatásokat a Föld-
közi-tengerre is kiterjesztette. A mélytengeri expedíciók közül a legnagyobb a 
Challenger volt, amely 1872-ben indult útnak és három év alatt a mélytengerek 
természeti viszonyairól való addigi ismereteinket utolérhetetlen eredményekkel bőví-
tette. A Challenger-expedíció sikerei a mélytengeri kutatások egész sorozatát vonták 
maguk után. Minden, valamirevaló hadi és kereskedelmi flottával biró nemzet ver-
sengve szerel föl kutatóhajókat. Egymást követik a »Tuscarora«, »Blake«, a Mohn-
és Sars-féle arktikus, a »Gazelle«, az olasz (1880.), a »Travailleur« és »Talisman«, 
»Hirondelle«, »National«, »Pola«, »Princesse Alice«, »Ingolf« és a »Waldivia<', 
továbbá az újabb expedíciók egész serege. A kisebb expedícióknak se szeri, se 
száma. A Földközi-tenger nagy mélységeit a felsorolt expedíciók közül csak a 
»Travailleur« és a »Talisman«, továbbá a »Washington« és monákoi fejedelem 
hajói kutatták, 1909 telén és 1910 nyarán pedig Sclimit vezetése alatt két dán expe-
díció kereste föl a Földközi tengert. 

A mélytengeri kutatások már javában folynak, amikor az Adria medencéjének 
alapos kikutatására az első komoly lépés megtörténik. A litorális tájék kutatása, 
szerény keretek közt, már előbb kezdetét veszi, a medence teljesen ismeretlen ter-
mészeti viszonyainak tanulmányozása azonban csak 1865-ben indult meg, amikor 
Wüllerstorf báró, az akkori osztrák kereskedelmi miniszter elhatározta az Adria 
mélységeinek és partjainak újrafelvételét, mivel az Adriáról eladdig csak angol tér-
képek forogtak közkézen. Az új térképezést Oesterreicher báróx) vezetésével az 
olasz kormánynyal egyetértve a közös haditengerészet 1867-től 1873-ig hajtja végre 
s az eredményei 1887-ben jelennek meg. A térképezés nagy munkájával egyidejűleg 
kezdi meg működését a bécsi cs. kir. Akadémia »Allandó Adria-bizottsága«, amelyet 
az Adria medencéjének és partjai fizikai viszonyainak kutatására ugyancsak Wül-
lerstorf indítványára szerveztek 1867-ben.2) Mivel a nagy föladat, amelyet a bizott-
ság magára vállalt, igen sok előkészületet igényelt, tulajdonképeni működését csak 
két évvel később, 1869-ben kezdhette meg. A bizottság állandó meteorologiai és 

') Freih. v. Oesterreicher: Die Oesterreichische Ivüstenaufnahme. Triest . 1873. 
•) Sitzungsber. Akad. Wien, LVIII. Bd., I—II. Abth. 
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oceanográfiái megfigyelések céljaira állomásokat alapított, melyek a partokat és 
az összes szigeteket behálózták. Működésük a Quarneróra is kiterjedt s a bizott-
ság egyik legnagyobb megfigyelő állomása éppen Fiumében volt, ahol az Adria 
legnevezetesebb kutatói: Lorenz, Wolf és Luksch működtek, akiknek a nevéhez az 
Adria fizikai viszonyaira vonatkozó összes ismereteink fűződnek. A megfigyelő 
állomások legnagyobb része csakhamar megszűnt, csupán a Korfu- és Lesina-szigeti 
és a fiumei állomás maradtak meg. Az utóbbi egész a hetvenes évek közepéig 
fennállott. 

Az Adria-bizottság munkáját nemcsak az Akadémia és a kormány, hanem a 
közös haditengerészet is támogatta, sőt abban igen tevékeny részt is vett.1) Az 
Adria-bizottság működésének tudományos eredményei Lorenz és Osnaghi szer-
kesztésében jelentek meg.2) A tudományos eredmények közül a legértékesebbeket 
Lorenz alapvető munkájában találjuk meg, amely az oceanográfiái irodalom történe-
tében igen kiváló helyet foglal el. Az oceanográfiái kutatások gazdag sorozatában 
teljesen hasonmás nélkül állanak Lorenz vizsgálatai, amelyeket éveken át igen 
csekély támogatással s még primitívebb eszközökkel, de hatalmas energiával telje-
sen egymaga végzett. Munkája3) a Quarnero-kutatás irodalmának mindenkor klasz-
szikus alapműve lesz. 

Az Adria-bizottság megfigyelő állomásai azonban csak a partok és a kisebb 
mélységek fizikai viszonyait kutatták s a nyilt Adria oceanografíája továbbra is 
ismeretlen maradt. Erre vonatkozólag Lorenz a Quarneróban végzett vizsgálatai 
alapján megkísérelt ugyan némi következtetéseket levonni, azonban csakhamar 
bebizonyosodott, hogy a Quarnero fizikai viszonyaira vonatkozó vizsgálati eredmé-
nyek az Adria egész medencéjére nézve nem általánosíthatók. 

Ilyenformán csakhamar érezhetővé vált a nyilt tengeri expedíciók szükségessége. 
Ezeknek a sorát Stahlberger indítványára a fiumei Tengerészeti Hatóság expedíciója 
nyitja meg a »Nautilus« nevű kis hatósági hajóval, a melyen az indítványozón 
kivül Wolf és Luksch, a fiumei cs. és kir. haditengerészeti Akadémia tanárai vettek 
részt. Ámbár az expedíció működésének legdélibb pontja Trau, feladata pedig főleg 
az Adria-bizottság műszereinek kipróbálása volt, a Quarnero és a nyilt tenger fizikai 
viszonyainak megismeréséhez igen sok értékes adatot szerzett. Mivel a Nautilust a 
nyilt tengeren igen sok veszély fenyegette, a Tengerészeti Hatóság a »Deli« gőzöst 
bocsátotta egy második expedíció rendelkezésére. Az említett tudósok 1875-ben a 
Deli-vel két, s a Nautilus-szal még egy tudományos kirándulást tettek, amelyeket 
a következő két évben számos kisebb expedíció is követett. Ezeknek az expedíciók-
nak, amelyek 1874—1877-ig tartottak, az Adria északi medencéjének a kikutatása 
volt a czélja. Eredményei négy közleményben jelentek meg.4) Ezekkel a kisebb 
expedíciókkal vett részt eddig Magyarország az Adria kutatásában, s ez a Ten-
gerészeti Hatóság akkori vezetőinek az érdeme.5) 

A legfontosabb és legeredményesebb expedíció a »Hertha« yacht útja volt, 
amelyet az Adria-kutatás céljaira 1880-ban a yacht akkori tulajdonosa, Lichtenstein 

' ) Wüllerstorí, Bemerkungen über d. phys. Verh. d. Adr. Meeres. Sitzungsber. Akad. Wien, XLVIII. Bd., 
II. Abth. 

2) BericMe d. stand. Commission für. d. Adria, hrsg. v. J. R. Lorenz. I—IV. Wien, 1869—78. 
J. R. Lorenz ; Physikalische Verháltnisse u. Vertheilung d. Organismen im Quarnerischen Golfé. 

Wien, 1863. 
Physikalische Untersuchungen im Nordbecken d. Adria, I—IV., Fiume, 1875—1878. 

5) Wolf, Luksch—Solymási. Az Adria és Magyarország részvétele az adriai tengeren végzett ter-
mészettani buvárlatokban. Budapest, 1836. 
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János uralkodó herceg engedett át, aki a bécsi Akadémiával együtt az expedíciót 
anyagilag is támogatta. Az expedíció, amelynek vezetői Wolf és Luksch voltak, 
keresztül szelte az Adriát és a jón-sziciliai tengert, s eredményei 1881-ben láttak 
napvilágot.1) Ezt a nagyobbszabású expedíciót, amelynek adatai minden kézikönyv-
ben benne vannak, számos apró kirándulás követi, amelyeken a Sta. Maria di 
Lauca foktól nyugatra eső részeket vizsgálták. Ezekhez csatlakoznak Stache, 
Mazelle, Stossich és mások, továbbá Lorenz kutatásai, amelyeket a bécsi Akadémia 
támogatásával a »Thurn und TaxisJ-on végzett, amely alkalommal az Adriába 
ömlő folyók és a tenger vizének keveredését tanulmányozta. A fenékiszappal 
Mojsisovich és Schaudinn, a medence kialakulásával Suess és Grund foglalkozott, 
Pago környékének fizikai viszonyaihoz pedig Car, a zágrábi egyetem magántanára 
szolgáltatott néhány adatot, amelyeket a buccarii Nautika első iskolahajóján, a Mar-
gita jachton tett nagyobb kiránduláson gyűjtött.2) A nivó-ingadozásokkal Gnirs fog-
lalkozott. 

Ezeket a kisebb kutatásokat leszámítva, a Hertha-expedició óta egész 1903-ig az 
Adria medencéjének rendszeres kutatásában hosszabb szünet állott be, s a S. M. 
S. Pola és az S. M. S. Taurus expedíciókkal, amelyeket a Kais. Akademie d. 
Wissenschaften in Wien küld ki, a kutatások színhelye a Földközi-tenger keleti 
részeire helyeztetik át. 

A rendszeres kutatások az északi medencében csak két évvel ezelőtt indultak 
meg újra, amikor az osztrák Adria-egyesület — Verein zur Förderung d. naturwis-
senschaftlichen Erforschung der Adria in Wien — megalakult, s amely a triesti 
öböl kutatását 1904-ben kezdte meg a triesti zoologiai állomás »Argo« nevű kis 
motoros bárkájával, majd 1908-tól kezdve az egyesület »Adria« nevű új motoros 
jachtjával.3) 1904—1906-ig a Punta Salvatore-Grodo profil oceonographiai és biologiai 
viszonyait vizsgálták, s az öböl különböző megállapított helyein végeztek ismételten 
huszonnégy órás megfigyeléseket, 1906—1910-ig pedig Gradotól Porto Bussoig, 
továbbá az öböl keleti partjain, egész a Cap Promontoreig tanulmányozták a fizikai 
viszonyokat.4) A megfigyelésekben Cori professzoron, a triesti állomás igazgatóján 
kivül, Mertz azóta a berlini Institut für Meereskunde osztályvezetője, Götzinger, Wolf, 
Federbauer, Fechet, Cwiklitzer, Stadlmann és Schiller vettek részt. 

Közben — 1906 nyarán — a fiumei Halászati Biologiai Állomás is rendezett a 
nyilt Adriára egy kisebb expedíciót, amelynek a célja ugyan a gyakorlati halászat 
körébe tartozott, de mindamellett az Adria északi medencéjének formájához s a 
norvég rák (Nephrops norvegicus Leach.) földrajzi elterjedéséhez5) is szolgáltatott 
újabb adatokat. A kirándulást, amely az olasz partokat Anconatól Velencéig kutatta 
föl, Garády Gauss Viktor, a Biologiai Állomás főnöke vezette. A rovignoi német 
Biologiai Állomás is rendezett az 1909. év nyarán Hermes Ottó vezetésével 
a »Rudolf Virchow«-on egy kisebb expedíciót a dalmát partok mentén, amelyen, 
mint zoologus, Steuer, az innsbrucki egyetem magántanára, s az Adria faunnájának 
egyik legalaposabb ismerője vett részt.ű) 

') Wolf, J. u. J. Luksch, Phys. Untersuch. im Adriatischen und Sic.-jonischen Meere am Bord d' 
Dampfers »Hertha«, Wien, 1881. 

2) Resultate einer naturw. Studienreise d. Dr. L. Car. Glasnik Hrvtsk. N. D. God. XII., 1900, p. 140. 
3) Jahresbericht d. Vereines z. Förd . d. naturw. Erforsch. d. Adria. V. Jhg. Wien, 1908. 
4) Cori. C J. Über die Marine-Forschung in Oesterreich. Int >rnationale Revue d. gesamten Hydro-

biologie und Hydrographie. Bd. I. p. 217. 
5) Leidenfrost Gyula, Adatok a Quarnero Zoogeographiájához. Állattani Közlemények. VII. 1008. 

»Adria« I. Jhg. 12. H. 1909. 
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Az osztrák Adria-kutatások az olaszok figyelmét is az Adriára terelték. Velencé-
ben megalapítják a R. Magistrato alle Acque-t, amelynek a velencei lagúnák kuta-
tása a feladata, a római Societa ital. per il progresso d. Science egy oceanográfiái 
bizottságot — Comitato talassografico — küld ki az Adria tanulmányozására, 
amelynek erre a célra az olasz haditengerészet bocsátott torpedóhajókat rendelke-
zésére. Az oceanográfiái kutatásokat Magrini és de Marchi professzorok, a paduai 
egyetem tanárai végezték 1909 augusztus és szeptember havában, novemberben 
pedig a »Montebello« hadihajóin tettek egy kisebb utat.1) 

A mult év az Adria-kutatás történetében igen jelentős esztendő volt. Mindjárt az 
elején alakult meg a »Magyar Adria Egyesület«,2) amely az Adria keleti partjainak 
és medencéjének a tanulmányozását tűzte ki feladatául, továbbá az »Aquarium-
Verein Abbazia®,:i) amelynek a célja szintén a Quarnero faumájának és flórájának 
tanulmányozása és a tengeri halászat fejlesztése. Akváriuma január végén készült 
el Abbaziában. 

Tavasszal a kutatások is megkezdődtek s ezekben a rovignoi állomás új 
vezetője, Krumbach is résztvett, aki Garádyval együtt az »Előre« hajóval a 
Quarnero legmélyebb helyén is halászott. Ugyanezt a hajót bocsátotta a fiumei Ten-
gerészeti Hatóság e sorok írójának a rendelkezésére is, amely alkalommal a Canale 
di Corsiaban, a Quarnerolo eddig ismeretlen legnagyobb mélységét kutatta ki. 

Az elmúlt év legnevezetesebb eseménye azonban az olasz-osztrák egyezmény, 
amelynek eszméjét Cori adta meg. Az Adria egységes tervszerű kutatására vonat-
kozó közös megállapodás, amelyet diplomáciai tárgyalások előztek meg, a mult év 
pünkösd-napjain Velencében tartott konferencián jött létre, amelyre mindkét állam 
több megbízottat küldött ki. Olasz részről De Marchi, Magrini a Magistrato alle Aque 
igazgatója, Palazzo professzor a római meteorológai és geodinamikai intézet igaz-
gatója, Vinciguerra professzor, a római R. Stazione di Piscicoltura igazgatója és Gia-
votto sorhajókapitány, az olasz haditengerészet genuai hydrographiai intézetének 
igazgatója voltak a delegátusok. Az osztrák kultuszkormány Brückner és Cori profeszso-
rokat, Mazzele dr.-t, atriesti k. u. k. Maritim. Observatorium igazgatóját, Götzinger-t, 
az Adria-egyesület oceanografusát és v. Kesslitz fregattkapitányt, a »Geophysik. 
Abtheil. d. k. u. k. Hydrograph. Amtes d. k. u. k. Krigsmarine in Pola« vezetőjét 
küldte ki képviselőkül. A delegátusok — Palazzo kivételével — az ünnepies fogad-
tatás után, május 18-án ültek össze az Istituto Veneto delle Scienze, Lettere ed 
Arti üléstermében tanácskozásra, amelyen Brückner professor elnökölt. A delegátusok 
megállapodása szerint az olasz és osztrák kutatók ezentúl egyöntetűen fognak dol-
gozni az »Internationale Meeresforschung« által megállapított és kipróbált módszerek 
szerint, amelyekkel az északi tengerek kutatásánál oly nagyértékű tudományos és 
gyakorlati eredményeket értek el. Elhatározták továbbá, hogy 1911 és 1912-ben 
évente legalább négyszer, és pedig február, május, augusztus és november hóna-
pokban, évente ugyanazon időben, két-három hétig tartó megfigyeléseket végeznek 
az Adriai-tenger különböző profiljain, amelyeket a konferencia megállapított. (Termin-
fahrten.) Az átlók megválasztásánál tekintettel voltak arra, hogy a profilvonalak kiinduló-
pontját jó kikötők képezzék. Ilyenek azonban csak az osztrák partokon vannak. 
Pelagosa környékének kivételével a territoriális vizekben csak az illető állam szak-
emberei kutathatnak, rossz idő esetén természetesen kölcsönösen felkereshetik egy-

') Bolletino del Comitato talassografico. Roma. 1909. Num. 1. 
2) »A Tenger.« I. 1911. 1. sz. 
3) Statuten d. Aquarium-Vercines Abbazia. 2. §. 



1 4 4 

más kikötőit. Ezekre a megállapodásokra azért volt szükség, mivel a bizottság 
részére, amely ezentúl minden évben összeül, mindkét állam a hadi tengerészethez 
tartozó hajókat engedett át. Olaszország a »Ciclope«-et, a közös hadi tengerészet a 
»Najade« torpedónaszádot engedte át az Adria-kutatásokra. Hogy a kutatásokat a 
montenegrói és a török territoriális vizeken is folytathassák, mindkét állam külügy-
minisztere fog ez irányban közbenjárni. 

A profllvonalak száma, amelyeken a kutatásokat végezni fogják, nyolc, s ezek 
a következő irányokat kötik össze: I. Velence — Rovigno, amelyet az olaszok ku-
tatnak; II. Ravenna-Lussinpiccolo, amelyen osztrák szakemberek kutatnak; III. An-
cona—Punte Bianche (olasz); IV. Ortona—Ragoznica, amely vonal az u. n. 
Pomo - mélységet szeli át (osztrák)'• V. Viesti —Lagostini (osztrák), amely Pelagosa 
közelében halad el; VI. Bari-Ragusa (olasz), amely 1200 méteren felüli mélységek 
fölött vonul át; VII. Brindisi-Durazzo (osztrák) amely az Adria legnagyobb mély-
ségét (1645 m.) szeli; VIII. Secca Mizzipezza (Otranto mellett). Cap Linguetta, 
amely mindezek közt a legérdekesebb, mivel az Adria bejáratát képezi (olasz). Ezek 
a vonalak az áramlás irányát mind metszik, s a rajtuk megállapított helyeken (u. n. 
állomásokon) végzendő különböző vizsgálatok ki fogják mutatni az áramlás, hő-
mérsék és sótartalom, továbbá a faunában mutatkozó évszakos, vagy évente végbe-
menő változásokat. A planktonvizsgálatok a gyakorlati halászat érdekeinek előmoz-
dítását is szolgálni fogják. Az oceanográfiái kutatásokat osztrák részről Grund 
prágai professzor és Götzinger fogják végezni. Az osztrák biologiai kutatásokat Cori 
professzor fogja vezetni. Az olasz kutatásokat a Comitato talassographico szervezi. 

A költségek fedezésére az osztrák kutatásokat szervező Adriaverein részére, a 
bécsi Akadémia egyszersmindenkorra tizezer koronával járult hozzá, a fenmaradó 
összeget az osztrák kormány fedezi.1) Hasonlókép az állam fogja viselni az olasz 
kutatások költségeit. A két hajót, amelyek sokszorta nagyobbak, mint a melyeket 
az északi tengerek kutatására használtak, a két állam hadi tengerészete alakíttatja át 
a kutatások céljaira. 

Az értekezlet kívánatosnak mondotta ki, hogy mint az angol, a német és a 
dán kereskedelmi hajókon, az olasz és osztrák hajókon is rendszeresen végezzenek 
a tengeren a meteorológiai megfigyeléseket az erre önként vállalkozó tisztek. A 
hadi tengerészet már eddig bőséges adatokat gyűjtött össze, amelyeknek a kutatá-
sokban igen nagy hasznát fogják venni. Szükséges lesz azonban, hogy megfigyelő-
helyeket, különösen az apály és dagály pontos mérésére, a partokon is létesítsenek, 
továbbá, hogy a kereszthajózásokon kívül, hosszában is végig hajózzák a kutató-
hajók az Adria medencéjét. 

A velencei konferencia jelentőségét méltatnunk fölösleges volna. Ezt a mél-
tatást minden külföldi folyóiratban megtaláljuk, amelyek egyhangúan az eddigi Adria-
kutatások legkomolyabb és legjelentősebb eseményének tekintik.2) Az olasz és osztrák 
kormány áldozatkészsége folytán végre eloszlik a homály, amely eddig az Adria 
mélységeinek természeti viszonyait borította. Csak sajnálhatjuk, hogy ezekben a 
kutatásokban Magyarország, amely az Adria első kutatói közé tartozott, nem vesz 

' ) Bruckner, Prof. Dr. E., Das italicnisch-oesterreichisohe Projekt einer gemeinsamen Erforschung 
d. Adriatischen Meeres. Mitteilungen d. k. k. Geograph. Gesellsch. in Wien. 53. Bd. 15)10. p. 461. 

-) Lütgens, Der Plan einer oester.-italien. Erforschung d. Adriát. Meeres Annalen d. Hydrogr. 
u. Maritim. Meteorologie. 1910. p. 534. — Götzinger, dr. G , Die oesterr.-iialienische Konferenz zur 
Erforschung d. Adria in Venedig. Internat. Revue d. gesamt. Hydrubiol. und Hydrogr. III. Bd. 
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részt. Garády javaslatára tett ugyan, még az első diplomáciai tárgyalások idején, a 
Tengerészeli Hatóság a részvételre vonatkozó javaslatot, ez azonban eredmény-
telen volt. Hasonlókép sikertelenül kérte az »Előre« átengedését is, amelylyel az 
olasz-osztrák kutatásokat megelőzendő, hosszabb, egy hónapig tartó expedíciót 
tervezett a nyilt Adriára. A mélytengeri kutatásokhoz szükséges eszközöket dr. Krum-
bach szerezte be, aki a kutatásokat vezette volna. 

* * # 

Az Adria partjainak, kisebb mélysége'nek, flórája és fáunájának tanulmányo-
zása jóval a mélytengeri kutatások előtt kezdődtek meg. Nem akarván a sekélyvizi 
kutatások ide nem tartozó bibliográfiáját adni, csupán a nevezetesebb kutatásokat 
említjük meg. Az olasz partokon Donáti, Olivi, Renier, Nordo, Naccori, Stalio, v. 
Martens, Giglioli, Targioni-Tozzeti, Condorelli és mások tanulmányozták az Adria 
faunáját. Sokkal élénkebben folyik a kutatás az osztrák partokon, amelyeket már a 
postakocsik korában is számos kiváló szakember keresett föl a tengeri állatok és 
növények tanulmányozására. A legelső kutatók közt találjuk a boroszlói egyetem 
tanárait: Gravenhorst és Ottó professzorokat. Az Adria partjain végzi klasszikus 
tanulmányait Müller Johannes is, akit a természetbúvárok egész sora követ. Le-
sina szigetén kezdi meg első buvárlatait a fiatal Haeckel Ernő, aki az Adria medú-
záit és mészszivacsait tanulmányozta. Az illyr flóra elemeit Engler, az Adria és a 
Quarnero szivacsfaunáját Schmidt Oszkár kutatta hosszú éveken át. Grube, akivé] 
a Quarnero-kutatás történetében is találkozunk, Dorpatból jön az Adria állatvilágát 
megismerni, Braun Liechtenstern báróval együtt kutatja Isztria nyugoti partjainak 
faunáját. Az úttörők közzé tartozik Heller is, az osztrák zoologusok Nesztora, aki 
a rákfaunán kivül a litoralis zóna állatvilágát ismertette meg. Jeles munkát végez-
tek : Schulze F. E., Saars, Graeffe, Stossich, Schmarda, Faber, a volt fiumei angol 
konzul, Marenzeller, Steindachner, Haller, Claus, Lendenfeld, Schneider K. C., Cori, 
Drasche, Steuer, Stiasny, Bruckhardt, Wolf K., Schiller Schaudinn, Hermes, Zacha-
riás, Krumbach és még sokan mások. A keleti partok kutatói közül Brusina, 
Kolombatovic, Katuric, Car, Kosic említhetők meg. 

A Quarnero faunájával legelőször Lorenz foglalkozott. Munkájában ökologikus 
csoportosításban adja a Quarnero faunakatalogusát, másik dolgozatában pedig új 
tüskésbőrűeket irt le ugyanonnan. Vele egyidőben gyűjtött a Quarneroban Grube is, 
aki több új fajt és érdekes alakot írt le innen. Nardo, Stossich, Kaber és Heller munkái 
szintén tartalmaznak a Quarnero faunájára vonatkozó adatokat. Kisebb értékű Kari 
munkája, aki az Akadémia segélyével lett egy kisebb kirándulást az Adriára. A 
Quarnero szivacsfaunájával eddig Schmidt Oszkár, továbbá Dezső Béla foglalkozott. 
Lorenz nyomán készült Matisz, fiumei tanár faunakatalogusa, amely azonban ere-
deti adatokat is tartalmaz. 

Az újabb irodalom meglehetősen szegényes. Brusina és Cáron, továbbá néhány 
horvát gyűjtőn kivül csupán Daday, ifj. Entz és Leidenfrost közöltek újabb adatokat 
a Quarnero állatvilágának ismeretéhez. Rajtuk kivül a Quarnero faunájával Garády 
Gauss Viktor, Vángel Jenő, Soós Lajos és Krumbach foglalkoztak, a supralitoralis 
régió faunájának katalógusához pedig Chyzer és Kulczynski, Kertész Kálmán és 
dr. Horváth Géza szolgáltattak adatokat. 

Az Adria zoogeografiai viszonyainak ismeretéhez Lorenz, Grube, Stossich, Stalio, 
Graeffe, Faber, Matisz, Brusina, Steuer, a »Pola« expeditió és Leidenfrost munkái 
nyújtanak adatokat. 

A TENGER. 1« 
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A régibb adatok összefoglalását Köbeit munkájában találjuk meg.1) 
A parti és kismélységi kutatásokat igen nagy mértékben segítették elő a biolo-

giai állomások, amelyek közül a triesti a legrégibb. Triest kezdettől fogva központja 
volt az Adria-kutatásnak, kivéve azt a rövid korszakot, amíg a súlypont Fiúméba 
helyeződött át. Ott alakult meg az első Adria-társaság, a Societa Adriatica d. Scienze 
Naturale, amelynek Bolletinoi sok értékes közleménynyel gyarapították az Adriára 
vonatkozó irodalmat. A zoologiai állomást, amely harminchat éves múltra tekinthet 
vissza, Schulze, a gráci egyetem akkori professzora alapította. Laboratóriumából, 
amelyben Ausztria és a külföld legkiválóbb szakemberei dolgoznak, számtalan 
nagybecsű munka került ki. Jelenlegi igazgatója, Cori I. C., a prágai német 
egyetem tanárának fáradhatatlan munkássága az Adria-kutatás központjává tette az 
állomást. 

A triesti öböl másik tudományos gócpontja a rovignoi állomás, amelyet Her-
mes Ottó professzor alapított. Kezdetben csak arra volt szánva, hogy a berlini akvá-
riumot ellássa, rövid idő alatt azonban kiváló tudományos intézetté fejlődött, amely-
ben oly kiváló tudósok, mint Chun, Virchow, Möbius, Koch Róbert, Schaudinn> 

Prowazek, Burckhardt, Kuckuck, Drasche, Pütter stb. dolgoztak. Alapítójának a mult 
év elején bekövetkezett halálával az állomás vezetője Krumbach dr. lett, aki az 
intézetet még tovább fejlesztette. Az örökösök a berlini akváriumot október elején 
becsukták s ez a sors várt volna a rovignoi állomásra is, ha a német szakemberek 
sürgetésére a német kormány az intézetet meg nem veszi, miáltal az állomás tudo-
mányos rendeltetésének föntartását biztosította.'2) 

A harmadik állomás Fiúméban van, amelyet Garády memorandumai következ-
tében alapított 1904-ben Hieronymi Károly akkori kereskedelmi miniszter. A Ha-
lászati Biologiai Állomás vezetője Garády lett s az intézetet a Tengerészeti Hatóság 
épületében helyezték el. Az 1906-ban bekövetkezett változás küzdelmes korszakot 
hozott az állomásra, amely idő alatt semmit sem fejlődött. Mindamellett még ezen-
idő alatt is számos gyakorlatilag értékes adatot állapított meg a halvonulásokat ille-
tőleg,3) s a jablanáci osztrigatelepen, valamint az állomáson sikeres osztriga- és 
homártenyésztési kísérletek történtek, a kirándulások pedig a Quarnero faunájának 
igen sok sajátos jellemvonásait; új borealis alakokat stb. állapítottak meg. A fel-
szerelés és könyvtár teljes hiánya, a szűk és alkalmatlan helyiség azonban minden 
intenzivebb működésnek útját szegték. Hiába sürgette számtalanszor az állomás 
vezetője a tarthatatlan helyzet orvoslását, maradt minden a régiben. 

Az elmúlt évben a fiumei biologiai állomás ügyében is jogos remények éled-
tek. Ugyanis Hieronymi keresk. miniszter, aki a franciaországi osztrigatelepeket, biolo-
giai állomásokat személyesen tanulmányozta s a fiumei állomásnak a tengeri halá-
szat szempontjából való gyakorlati és tudomános jelentőségét is kellőkép értékeli, 
még a mult év október havában megbízta dr. Apáthy István egyetemi tanárt, hogy 
a fiumei állomás fejlesztésére és újjászervezésére javaslatot dolgozzon ki.4) Az állo-
más fejlesztésének pedig a legelső feltétele, az önállósításon kivül, a külön épület s 
a külön hajó, hacsak motoros hajó is, mint a triesti állomásé. Amikor a sokszor 
lenézett kis Balkán-állam, Bulgária a törököknek Kelet-Ruméliáért fizetett nagy kár-
pótlás után, a várnai biologiai állomásra hatszázezer frankot vehetett föl a maga 

*) Köbeit, W., Studien für Zoogeographie, Wiesbaden. 1898. II. Bd. p. 99. 
*) Kölnisebe Zeitung, 1910. 2. Dez. Nr. 1.301. 
3) Garády-Gauss, Unsere Makrele und ihie biologisehe Bedeutung. Oesterreichische Fischerei Zeitung. 

1909. VI. Jhg. p. 169. 
4) T., A fiumei biologiai á l lomás jövője. A Tengerpart. VII. 1910. X. 26. 244. sz. 
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szerény kis budgetjébe, a magyar pénzügyi kormány sem zárkózhatik el hasonló áldo-
zattól. S ennek valóban itt a legfőbb ideje. Az imént ismertetett osztrák-olasz egyez-
mény ugyanis a Quarnerot nem vonja be a tanulmányozandó területek közé s igy, 
ha már Magyarország, amely az Adria legelső kutatói közé tartozott, az új vállal-
kozásban nem vehet részt, ráhárul a Quarnero tudományos kikutatásának köteles-
sége, mely a fiumei állomás fejlesztése nélkül elképzelhetetlen, s amelynek gyakorlati 
jelentőségét fejtegetni fölösleges. Mivel pedig az abbaziai Aquarium-Verein alapszabá-
lyaiban a már meglevő aquáriumuknak biologiai állomássá való fejlesztése és a 
Quarnero tudományos tanulmányozása is benfoglaltatik, elsőrangú nemzeti és köz-
gazdasági érdekeink követelik, hogy a Quarnero-kutatáshoz szakembereink mielőbb 
hozzáfogjanak. 

Tizenhét esztendővel ezelőtt Köbeit Európa szégyenének mondja, hogy a Föld-
közi-tenger, amelynek partjain az emberiség kulturhistóriájának oly fényes szakaszai 
játszódtak le, egyike a földkerekség legkevésbé ismert tengereinek. Azóta ezt a hibát 
nagyrészt sikerült helyrehozni, az Adria kikutatását illetőleg pedig az olasz-osztrák 
bizottság fogja a mulasztásokat pótolni. Az Adria és Quarnero partjaihoz történel-
münknek igen becses emlékei fűződnek s valóban szégyenlenünk kellene, ha a 
magyar tenger tanulmányozását másoknak engednők át. 

10* 



RAGUSA. 
Irta BOBULA JÁNOS. 

| | a kora reggel elhajózva a Sabbioncello apró szigetecskéi mellett, 
csöndesen tovasiklunk az Adria sötétkék hullámú partjai mentén, 
a párás, illatos levegőben magas, komor hegy ormán egv fellegvár 
körvonalai kezdenek lassan kirajzolódni, majd egy mesebeli tün-

1 ' dér város bástyái, tornyai, megcsillanó kupolái és várfalai bonta-
— — — koznak ki a fellegvár aljában, lankásan leereszkedve a tenger 

hullámaihoz, — mintha az ezeregyéjszaka regéinek álomvárosa tűnnek föl előttünk! 
Azt hinnéd, csalóka délibáb űzi véled játékait és egy pillanatig a bájos, regélő 

sultána Griff madarára szeretnél felkapni, hogy csak egy-kettőre ott lehess a zömök, 
csipkésszegélyű, smaragdzöld mohával belepett büszke donjonok egyikén és onnan 
nézhess be gyorsan, türelmetlenül a városba: hátha most, most ez egyszer talán 
itt, mégis megláthatnád a gyermekkor bűvös, gyönyörűséges, tarkán csillogó tündér-

P-H 
, f l 

Ragusa. 

meséinek alakjait: a bíborpalástos üreg tündér királyt, gyöngykoronás halovány 
leányát, a délceg szabadító királyfit, a vértes, páncélos lovagokat, a mágusokat és 
mind-mind azt a gyönyörűséget, ragyogó szépséget, a melyek elröppentek a gyer-
mekkor ködével, a melyek elszálltak visszahozhatatlanul, csak egy névtelen, titkos 
sóvárgást hagyva a lélekben minden után, a mi napsugaras, ragyogó, minden titán 
a mi világos, virágos és illatos és minden után a mi szép és elérhetetlen. 
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Ragusa fekszik előttünk! A dacos, büszke, kis köztársaság városa, a mely fölött 
nyomtalanul suhantak el a századok, a mely a mai, modern korban mint a 
középkornak megkövesedett fragmentuma hat a szemlélőre. 

Aki előszörre látja, igen sokáig nem tud a történelmi levegőnek meglepő és 
lenyűgöző hatása alól kibontakozni és mi magyarok lépten nyomon azt várjuk, 
hogy valamelyik sikátorból, valamelyik bolthajtásos kapuzat alól, vagy vártoronyból 
egyszerre csak elénk dobban súlyos lépéssel Béla királynak, avagy Szent-Lászlónak 
valamelyik vasas vitéze; a rektorok palotája oszlopos folyosóin Nagy Lajos olaszos 
fegyverzetű katonáit keressük, a nagyteremben pedig szinte látjuk és halljük, a hogy 
a vöröstaláros rektor és a nobilik díszes gyülekezete előtt Elio Cervo, Ragusa leg-
fényesebb tollú írója mondja latinul a nagy patrónus, a magyar király, Mátyás 
fölött a halotti beszédet; és a dominikánusok klastromában — hol külömben a 
Szent-Jobbot őrizték sokáig a jámbor barátok — ha végig lépdelünk a hűs, visz-
hangos, fantasztikus oszlopcsoportoktól díszes keresztfolyosón, felvillan egy pillanatra 
előttünk Zsigmond király száraz, csontos alakja, a mint itt, e falak között pihente 
ki Bajazidtól való üldöztetése fáradalmait és talán ép e helyről nézte, úgy mint 
mi, a kis kolostor-udvar kőkútjára felkúszó repkényt és gyönyörködött a haragos 
zöld levelek közül kikandikáló aranysárga narancsokban. És meghatva, szinte 
áhítatos csöndben lépdelünk nesztelenül tovább, oly képeket, oly benyomásokat, 
oly gondolatokat zárva magunkba, a melyek kitörülhetetlen, gyönyörű, meseszerű 
emlékként élnek tovább lelkünkben. 

A dinári alpok egyik, me.'észen a tengerbe szökő nyúlványán fekszik Ragusa, 
háta mögött a magos, kopár, rőtt szikláival meredező Monté Sergioval, a mely 
megtöri az északkeletről tomboló Bórát és védőleg terjeszti ki, magosan a város 
felett, hatalmas sziklafalát. De a mily kopár a védőfal, épen olyan üde, zöld és 
tarka virágos a lankás, a melyen a város nyújtózik el. A felhőtlen, azúroskék 
égboltról szikrázva süt le a tüzes nap és remek színharmóniába olvasztja az olaj, 
narancs, mandola, fügefák, a phönix és kokospálmák, gesztenyék, thúják legkülöm-
bözőbb zöldjeit a rózsa, oleander, magnólia jasmin, narciss, krokus, viburnum és 
orchidia tobzódó szín-orgiájával. A virágok itt mind tüzesek és mind illatosak. A 
borostyán, repkény és lonc pedig a legtarabb sziklát is gyengéden beborítja sötét, 
örökké zöld, sűrű levélpalástjával. Itt fává nő az agavé, fürtös virága akkora mint 
egy kis fenyőfa koronája és a sziklahasadékokban rejtőző legkevesebb kis föld is 
elegendő, hogy a kaktus óriási példányokká fejlődjék. És mindennek a kerete az 
ultramarin, csodásan sötétkék tenger, melynek fehértarajos hullámai mintha szünet-
lenül gyöngyöket szórnának a mélyből a parti sziklák felé! 

Nem hiába hívták a velenceiek Ragusát »Giardino del Mare^-nak és tudták a 
rómaiak, tudták a liburniak, hogy miért telepedtek ide ? És azóta is nagy sora a 
népeknek, hódítóknak nyújtotta ki kezét a földkerekség emez egyik legszebb pontjáért. 

Elözönlötték Dalmáciát a szlávok, chrobatok, uralta Byzancot, majd Nagykárolyt. 
Azután az ügyesen okos Velence vette pártfogásába, nemsokára pedig Szt. László 
terjesztette ki jogarát fölötte. Az Árpádok kihaltával Nagy Lajos foglalta el újból 
Dalmáciát, de halálával a magyar imperialisztikus politika is megdőlt és Zsigmond 
alatt megszűnt a magyar fenhatóság. 

A XV-ik század közepével az Osman hatalom tör be a Litoraleba, de a 
ragusai respublika megtudta őrizni diplomáciájával függetlenségét és büszkesége, 
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hogy egyik tornyára se tűztek ki soha félholdat és hogy soha se szűnt meg benne 
az Ave Máriára csendülő estéli harangszó. 

A moslim áradat elől a hatalmas Signoriához fordult oltalomért, mikor pedig 
letűnt a szárnyas oroszlán uralmának a napja, a campoformioi béke kiszolgáltatta 
az osztrák uralomnak egész Dalmáciát. Csak rövid öt évre tudta a korzikai óriás 
elragadni a zsákmányt a gyűlölt Ausztriától és bár hosszú katonai kormányzásra 
rendezkedett be — ő építtette a Fort-Imperialt és a lacromai váracsot — kénytelen 
volt 1810-ben tűrni, hogy Ausztria véglegesen birtokába vegye a dalmát partokat. 
Azóta is birja őket. 

De ne időzzünk e történelmi visszaemlékezéseknél, mert csak lehangolhat 
bennünket erőtlenségünk tudata; tudata annak, hogy kénytelenek vagyunk némán 
tűrni azt, hogy az »Adria gyöngye«, melyet az Árpádok oly nagy géniussal tűztek 
a Szent Koronára díszül, — ma idegen, minden történelmi jogot nélkülöző fenha-
tóság alatt áll. 

A népek sokféle keveredése itt egy értékes, szép népfajt produkált. Látunk magas, 
délceg, kemény nézésű férfiakat festői viseletekben és finoman ringó járású, karcsú, 

klassikus arcélű, mosolygó asz-
szonyokat, teleaggatva a híres, 
ragusai ötvösművészet arany 
násfáival. 

Látunk itt a vásárokon és 
ünnepeken albánokat, hercegó-
cokat, boszniai mohamedánokat, 
és lejönnek a feketehegyek lakói. 
Most persze békésen járnak-
kelnek a Stradonen, de még 
nem is olyan nagyon régen, 
igen veszedelmes szomszédok 
voltak és sok elhagyott, dud-
vától felvert kert és villa-rom 
tanúskodik arról, hogy be-be 
törtek rabolva, dúlva a patrí-
ciusoknak az erődítéseken kívül 
eső kéjlakaiba. Zsákmányukkal 

visszaszöktek, mintha a föld nyelte volna el őket, oly hirtelenül, sötét, szakadékos 
hegyeik köze. Egy-egy gyönyörű faragású, mesteri rajzú márvány kút, egy-egy ékes 
címerkő, oszlop vagy freskórészlet mutatja csak, hogy milyen kultura, milyen mű-
vészet és gazdagság volt honos itt e köztársaság fénykorában. 

A XV. század volt Raguza »aranykora«. Ekkor hatalmas volt flottája, polgárai 
gazdagok, kifelé tekintélyesek, virágzásban látjuk műiparát, az ötvösművészet terén 
remekeket alkot, a legpompásabb épületeket ekkor emeli és az Ombla völgyéből 
hatalmas vízvezetéket épít, mely még ma is mint mérnöki mestermű csodálatot kelt. A 
patríciusok a csinkvecsento leggyönyörűbb építészeti formáival ékes palotákat emelnek 
és az olasz irodalom és költészet erős hatása alatt nagy lendületet vesz a tudo-
mányos és irodalmi élet, úgy, hogy ebben az időben Ragusát >>délszláv Athenenek« 
nevezik. 

Hogy mindez a fény és ragyogás eltűnjön, legnagyobbrészt megsemmisüljön, — 
elég volt egy rövidke évszázad, mely a maga drámai erejével eltüntette, mintha 

Ragusa. A plocei kapu mellett, a váron kivül fekvő régi Hercegovinái 
vásártér. (Saját fölvétel). 
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sohase is léteztek volna, Onofrio di la Cava, Michelozzo Michelozzi, Raffalini leg-
szebb márványpalotáit, Nicolo Raguseo legpompásabb freskóit és csak részletek, — 
igaz, hogy nemes és büszke részletek — regélnek régi dalt, régi dicsőségről. 

1526-ban a fekete 
döghalál, a pestis, 
több mint 20.000 la-
kosát öli ki Raguzá-
nak. 1667. április 6-án 
óriási földrengés dönti 
romba a várost, maga 
alá temetve nagy ré-
szét az egész lakos-
ságnak ; a krónikák 
szerint ekkor öt ezer 
ember pusztult el. 

A halálos csapást 
azonban flottájának 

megsemmisülése 
mérte reá, — melyet 
az angolok fogdos-
tak el. 

Ily csapások közül 
egy is elég arra, hogy 
a dekadencia és az 
enyészet vegye át bi-
rodalmát és bizony 
nem heverte ki Ra-
gusa a századok fo-
lyamán sem a pusz-
tulást. 

Bolyongásaink köz-
ben látunk egy-egy 
gyönyörű, bájos ará-
nyú, kis oszlopsoros 
udvart, mesteri kézre, 
, ii ' f ' Ragusa. Palota-erkély. 

ízlesre valló faraga-
sokkal és ez a kis 
építészeti műremek ocsmány, idétlen házba, otromba falak közé van beépítve. Persze, 
mert a földrengés^ ledöntötte a remek udvart övező kis palotát, elpusztult a nobili 
család is belőle és a romokon lézengő, tengődő nyomorúságos nép lassan-lassan a tör-
melékből építtette föl a maga házait, amelyekben így látunk egyes, nemes'szép rész-
leteket, kaput, ablakot, lépcsőt, avagy egy-egy termet. Ezeknek óriási, nagy mennyi-
sége a festőnek, architektusnak, archeológusnak, de mindenkinek, aki szereti a festői 
szépet, — valódi, igaz gyönyörűsége és az amateur szinte lázasan kutat újabb és 
újabb, Baedeckerben nem lelhető, rejtett szépségek után. 

De mi tartsunk szemlénkben egy kis sorrendet és nézzünk végig legelőször is a 
maguk nemében gyönyörű várfalakon. A várost teljesen bekerítik, úgy a tenger 
felől, valamint a szárazföld felől, faragott kőkockákból rakott, néhol 3—4 méter 
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falvastagságú bástyáikkal, hatalmas tornyaikkal, melyek századokkal ezelőtt, mikor 
a hadi technika még nem volt oly fejlett, — igazán bevehetetlenek és a nyugati 

civilizációnak, — ily messze keleten 
— erős és biztos őrzői voltak. 

Roppant érdekes a séta, amelyet 
a várfalakon teszünk, már csak azért 
is, mert teljes betekintést nyerünk 
magába a városba róluk. 

A városnak a várfalakban két ka-
puja volt, az északi a Porta Pile és 
a déli a Porta Ploce. Mindkettő haj-
danában a mély várárok fölött le-
eresztő híddal birt. A pilei kapu fölött, 
egy kis fülkében áll a város védő 
szentjének, Szent Balázsnak szobra, 
amellyel különben lépten-nyomon ta-
lálkozunk mindenfelé a városban. A 
szobor alatt három furcsa, együvé 
faragott kőfejet — középen egy fér-
fiét, két oldalt egy-egy nőét — látunk. 
Jókai az ő ragyogó fantáziájával egy 
gyönyörű regényt írt róluk, »A há-
rom márványfej« címmel. Ami tör-
téneti, krónikás adat rendelkezésére 
állott a város, különben igen gazdag 
levéltárában, az alig volt 10—15 

sornyi, — de mégis megírta Boboli János és két szépséges feleségének, kik mind-
kettőjével egyszerre élt, történetét és tragédiáját. 

A szárazföld felé, mint egy őrködő gigás, 
áll a Fort Minceta komor, sötét, óriási tornya, 
1464-ben épült a hires Giorgio Dalmatico ve-
zetése alatt, a tenger felé pedig egy különálló 
rengeteg sziklán sötétlik a Fort Lorenzo, 
amelyet 1050-ben a velenciek ellen emelt 
Ragusa. 

Isteni látvány amikor nagy sirokkonál 
— amelyet különben az olaszok »il padre 
dei poveri«-nek hívnak termékenyítő erejénél 
fogva — a 15—20 méter magas, tajtékzó 
hullámok harsogva és bömbölve rohannak 
a magas falaknak és tehetetlenül, megtörve 
porzanak vissza róluk — immár egy ezredéve. 

A »Fortezza Pia<~< nevű erőd 11-ik Fiús-
nak köszöni létesülését, mert ő adott 1459-
ben tetemes összeget a köztársaságnak, hogy 
a török veszedelem ellen ezt az erődítvényt 
emelje. Kisebb, de ugyancsak hatalmas, a 
tenger felé néző Bokar erőd, amelynek épí-

Ragusa. Porta Pile Szt. Balázs patrónus szobrával, alatta a 
3 márványfej. (Saját fölvétel). 

Ragusa. Porta Ploce. (Saját fölvétel). 
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tését 126ö-ban kezdték meg. A falakat meseszépen beborítja a zöld moha, százados 
borostyán és iszalag és tövükben, a nyirkos várárokban piros oleanderek, fehér aza-
leák virulnak és illatoznak, dúló harcok és véres ostromok kiengeszteléseül. 

A Porta Pile és Porta Ploce közt, egyenes vonalban húzódik a város főutcája, a 
Stradone, melyen és mely körül a város egész élete, forgalma lezajlik. Valaha 
kanális volt ez utca helyén, mint Velencében, — később azonban betemették és két 
oldalt a ragusai patríciusok emelték, vetélkedve, szebbnél-szebb palotáikat. 

Ma itt lüktet az üzleti élet és az itt találkozó kelet és nyugatnak mozgalmas, 

Ragusa. Franciskánus kolostor udvara. 

tarka, színdús képében nagy élvezettel gyönyörködik az idegen. Az alacsony 
kirakatú, sötét boltokban dalmát, bosnyák, montenegrói régi fegyvereket, török 
aranyos dömöckölt kardokat, tőröket, ezüstveretű pisztolyokat, öveket, aranyhímes 
ruhákat, régiségeket, régi halovány csipkéket, arany filigrán ötvösmunkákat árulnak 
szorgalmas kereskedők; alacsony bolthajtásos, régi-régi berendezésű patikában, 
gyönyörű, 300 éves ragusai fayence edényeket fedezhet föl a gyűjtő és mellette 
modern üzletekben találhatjuk meg a napi élet szükséges cikkeit. 

A pilei várkapú őrizete a franciskánus barátokra volt bízva, a ploceí pedig a 
dominikánusokra. 

így kolostoruk és templomuk a város két szélén, a kapuk mellett volt. Nemcsak 
az iniciálé festő ecsetet, hanem a szablyát is — ha eljött az ideje — kellett for-
gatni tudni a jámbor barátoknak. 

A franciskánus templom sivár, magas utcai falát pompás, dalmát gothikájú gazdag 
portál ékesíti, melynek tympanonjában igen szép Piéta látható. Szép a tornya is, 
melyet 1424-ben Fra Stefano épített. 
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A templomon át a kolostorba juthatunk, melynek keresztfolyosója, a nyolcszeg-
letes dupla oszlopokkal, a folyosó fölötti terrasszal, az udvar buja, félig vad novény-

Ragusa. Onofrio di'la Bava kútja és St.uSalvatore temploma 

zetével, kőkútjával, a haragos sötétpiros rózsákkal Szent Ferenc szobra körül, meg-
lepően bájos szép látványt nyújt. Szépségeért az antivarii Petrara Mihály építőmű-
vésznek vagyunK hálásak. Itt van Európa harmadik legöregebb patikája, 1307-ből 

való remek edényfelszereléssel, 
amelyért amerikai milliárdos 
gyűjtők már óriási árakat aján-
lottak föl a barátoknak. 

A franciskánus templom mel-
lett közvetlenül áll a velencei 
St Zaccariára emlékeztető foga-
dalmi Chiesa S. Salvatore, 
melynek renaissance kőhomlok-
zata, gyönyörű aranyos, rozs-
dás-sárga patinával ékes. Egy 
földrengés után, 1520. és 1536. 
között készült a lakosság foga-
dalmából. 

Szemben vélük egy poétikus 
kis téren áll a világnak talán 
legszebb kútja, az Onofrio kút. 

A kupolás, fantasztikus, de 
roppant Ízléses, gazdagsága mellett is diszkrét, monumentális hatású kőkútat 1437-

Ragusa.' Részlet Onofrio di la Cava kútjáról. (Saját fölvétel). 
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ben Onofrio di la Cava, a hires nápolyi mester építette és az omblai vízvezeték vizét 
fogta fel véle. 

Építőművésznek ezért az egy 
kútért is érdemes Ragusába jönnie! 

A Stradonera jobbról-balról apró, 
2, 3, 4 méter széles utcácskák, 
sikátorok nyilnak, melyeknek ár-
nyas homályát egy-egy, valahol a 
magasban, valami terrasseon virító 
oleander teszi mosolygóvá és de-
rülten látjuk, hogy a ringó derekú, 
bronzszínű, villogó szemű, ragusai 
menyecske hogyan aggatja ki, 
dalolva, olaszosan, ablaktól-ablak-
hoz húzott kötelekre fehérneműjét. 

A Stradone másik, déli végében 
van a főtér, — közepén a Roland-
oszloppal, mely miként a német 
Hansa városokban, úgy itt eme 
kereskedelmi emporiumban is, a 
kereskedelmi szabadságok őrzője 
és jelképezője volt, de hirdetője 
volt a tengerig terjedő magyar im-
periumnak is. 1418 tájékán emelték. 

Az oszloppal szemben áll a Do-
gana, a vámpalota. Régi időben 
emeletén a művészeti és tudomá-
nyos társaságok székeltek és sokat Ragusa. Szt. Balázs temploma. 

látták e termek Ghetaldit és Boscovichot, az 
európai hírű mathematikusokat, Elio Lampri-
diot, Cervát, Beccatello érseket, aki Michelan-
gelónak volt barátja. 

Az épületet 1520-ban Pasquale florenci 
mester építette. Földszintjén renaissance osz-
lopú, ötös osztású loggietta van, emeleti ab-
lakai pedig igen szép velencei gothikában ké-
peztettek ki. 

Udvara bár kicsike, mégis igen szép ará-
nyú árkád-sorral van díszítve. 

A dogana mellé kapcsolódik a »Tőrre d'or-
logiov melyen keresztül vezet a Porta Plocé. 
Velencei hatást mu'at a földrengésektől sokat 
szenvedett eme érdekes torony. 

Onofrio di la Cavanak egy másik remek 
kútja díszíti az őrségi épület falát. A bájos 
renaissance alkotás peremén százával tollász-
kodnak a sütkérező galambok, és festői ala-
kok karcsú korsókat tartanak a csurgó alá. 

Ragusa. A belső város egy utcája. (Bobula J.-né fölv.) 
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A doganával szemben áll Szent Balázs temploma. A buja olasz barokknak egyik 
díszes példánya az 1715-ben emelt, görög kereszt alaprajzú épület, mely már a 
XIV-ik században és itt e helyt állott, de később elpusztult templom helyére épült. 

Széles lépcsőzet teszi még impozánsabbá a formáinál fogva kissé dagályos 
épületet. 

Csak pár lépésnyire áll Szent Balázs templomától a Székesegyház, mely már for-
májában aránylag új épület. 1713-ban fejezték be, [több mester vezetése alatt a 

Ragusa. Reclorok palotájának kapuzata és loggiája. 

magos kupolájú, három hajójú, bárok stylusú, különös szépségekkel nem dicsekvő 
templomot. 

Ennek a helyén állotta hajdan Oroszlánszívű Richárd által alapított templom, amelyet 
a Szentföldről visszetérve, szerencsés megmenekülése emlékeül, fogadalomból építtetett 
a Boldogságos Szűz tiszteletére. Krónikások leírása szerint egész Dalmácia legszebb 
és legpazarabb épülete volt a byzánci stylus remeke gyanánt épült templom, melyet 
az 1667-iki földrengés teljesen elpusztított és maga alá temette a székesegyház 
mérhetetlen értékű és vagyonú kincsesházát. 
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A székesegyház kincses kamrája ma is még nagy nevezetességét képezi Ragusá-
nak és bennünket magyarokat is, a benne felhalmozott magyar vonatkozású erek-
lyék, ötvösművek révén nagyon érdekel. Itt láthatjuk a Szent István királyunk alsó 
állkapcsát magába foglaló, régi magyar ötvösmivű ereklyetartót. Timotheo Mafej 
érsek ajándékát Mátyás királyunk számára, egy gyönyörű renaissance tálca korsóval; 
Szt. Balázs fejét, byzanci arany koronaalakú szelencében, karját és lábát egy-egy 
értékes ereklyetartóban ; Krisztus urunk keresztfájáról egy darabot, továbbá azt a 
leplet, amelylyel szüle-
tésekor betakarták, egy 
ezüst szekrényben őr-
zik. Se szeri, se száma 
a kisebb ötvösművé-
szeti remekeknek és 
aki a középkor művé-
szetével foglalkozik, 

megbecsülhetetlen 
anyagot talál itt a 
tanulmányozásra. De 
gyönyörű festményeket 
is őriz a székesegyház 
híres olasz mesterek-
től, a főoltár felett látjuk 
Tizian »Mária menybe-
menetelét* és Palma 
Vecchio, Andrea del 
Sarto, Pordenone Pa-
dovanino, Rafael isko-
lájának művei ékesítik 
a falakat és oltárokat. 

Szinte kábult lesz az 
ember a sok érdekes 
látnivalótól, pedig ér-
deklődésünket és figyel-
münket őrizgessük még 
kissé Ragusa legszebb 
építészeti remekműve, 
'l Rektorok palotája Ragusa. Rektorok palotájának udvara Prazzato Mihály szobrával. 

számára, mely nem 
messze áll a székesegyháztól, két homlokzatával egy-egy térre nézőén. Itt állott 
hajdan, még a XII ik század elején is, a bástyás, tornyos castellum. 

A palota építését 1388-ban kezdték meg és 1424-ben fejezték be, de csakhamar, 
az 1435-iki óriási tűzvész elpusztítja, úgy hogy Onofrio di la Cava mestert bizzák 
meg újjáépítésével. Onofrió alkotásának csak egyes részleteit tudjuk ma már kon-
statálni, mert újabb tűzvészek és földrengések az ő művét is tönkretették. Most 
már azután nem kisebb művészt bíztak meg az építéssel, mint Michelozzot, 
Donatallo tanítványát — a florenzi Palazzo Riccardi alkotóját. Segítő társa volt 
Giorgio Orsini Dalmatico, aki állítólag be is fejezte a palota építését. 

A palota a csúcsíves és a renaissance építés egyik leggyönyörűbb keveréke és 
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majestetikus hatásában absolut kifejezője a köztársaság hatalmának, gazdagságának 
és méltóságának. 

Hatalmas oszlopcsarnoka hét remek oszlopon nyugszik és szakértő archeolo-
gusok állítása szerint közülök négy, köztük a híres Aeskulap kapitáles, Onofrio 
mesteri kezét és genialitását hirdeti. 

Az oszlopokat hajókon szállították Curzolából és Nikolo de Lazirisnek, a köl-
tőnek eszméje volt, hogy reájuk faragtassék az Aeskulap fejezet, mert állítólag az 
orvosi tudomány patrónusa ragusai születésű volt. 

Gyönyörű a Loggiából az udvarba vezető kapuzat, dúsgazdag faragásaival és ezt 

A kapun van az épületnek kétség-
kívül legrégibb részlete, a byzantini-
kus, oroszlánfejű, bronzkopogtató. Pier-
pont Morgan egész vagyont igért ezért 
a darabka bronzért. 

A főhomlokzat első emeletének gyö-
nyörű szép velencei gothikájú ablakait 
szintén Onofrio alkotta, bár e fölött 
már sokat vitáznak az archeologusok. 

Mi azonban ne hagyjuk a mi tiszta 
élvezetünket és gyönyörűségünket the-
oretikus értékű vitákkal zavarni, hanem 
merüljünk el teljes odaadással ennek 
a kőbe költött poemának szépségeibe, 
nézzük a nemes,'aranyszínű kőpatinát, 
lássuk meg a napsugárnak és meleg-
tónusú árnyékainak változatos játékát, 
élvezzük meg a hangulatos udvar hűs 
levegőjű csöndjét, hol Prazzato Mihály-
nak, a polgárnak bronz mellszobra áll, 
ki vagyonát a respublicára hagyta, 
méltányoljuk azt a geniust, mely ily 
nemes arányokban tudta kifejezni a 
demokratikus munka és szorgalom res-

publicájának önérzetes méltóságát és amely az államalkotó és fentartó polgári szellem 
erejének petrificált apotheosissa! 

A loggiában, a fal mentén, két sorban emelkedő márványpadokat látunk. Nép-
gyűlések, nyilvános nagy ünnepségek alkalmával itt foglalt helyet a taláros rektor, 
11 tanácsosával, a proveditorokkal és a tresorierikkel, festői környezetet képezett 
ehhez a nagy tanács, melynek minden 20 éves nemes tagja volt. 

Az assymetrikus elrendezésű udvart három oldalról oszlopos csarnok, tornác 
övezi, melyhez egy gyönyörű nyilt lépcső vezet föl. Az emeleti nagyteremben 
Bordone híres »Venus és Adonis«-sa látható. 

Bennünket rendkívüli gazdagságánál és sok magyar vonatkozásánál fogva, Dalmáciá-
nak e palotában elhelyezett egyik legérdekesebb archívuma is erősen érdekel, amint-
hogy mi magyarok érdeklődéssel fogjuk olvasni a tornác márványtábláján Zsigmond 
királyunk nevét is 

is, úgy mondják, még Onofrio készítette. 

Ragusa. Omblavölgyi villarom márványkútja. (Saját fölv.) 
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Alig tudunk a Rektorok-palotájától és annak megkapó szépségétől szabadulni, 
hogy figyelmünket másfelé is fordíthassuk. 

Mint említettük, a Ploce-kapu a dominikánus barátokra volt bízva, kiknek 
temploma és zárdája szorosan a kapu mellett áll. 

Igen szép és gazdag portálén át lépünk a templomba, amely 1297-ben alapít-
tatott. Legnagyobb büszkesége a Tizián által festett Magdolna-oltárkép, melyen szent 
Balázs és a képet adományozó Pozza gróf is látható. De nem kevésbé értékesek 
és érdekesek a legnagyobb raguzai festő, Nicolo Raguseo által festett triptichon és 
egyébb képei is. 

Sok előkelő patrícius család temetkező helye volt a templom kriptája. Sekres-
tyéjében remek mívű ereklyék, köztük szent István királyunk koponyájának egy darabja, 
szép ezüst szelencébe foglalva. Az óriási byzanci stylusú feszület, melyet 1348-ban, 
a pestis idejében Uros szerb király ajánlott föl, a középső íven nyugszik és hatalmas 
dísze a templomnak. Könyvtárában rengeteg ó-szláv kéziratanyag vár felkutatásra 
és feldolgozásra, biztosan sok magyar vonatkozású is. 

Ha az imént a franciskánusok keresztfolyósójától és kis kertes udvarától voltunk 
elragadtatva, most, belépve a 
hármas osztású, csipkés fara-
gású, oszlopos ablakfolyosóba, 
kitekintünk a csöndes udvarra, > 
hol egy karcsú oszlopos, velencei 
formájú fehér márványkút mel-
lett megpillantjuk a fehér csu-
hás, vizet merő barátot, a sö-
tétbarna óriási magas falak mö-
gött mosolygó azuros kékséget, 
halljuk a sötét narancsfák fehér 
virágai között részegei; züm-
mögő méheket, hát nehezen 
dönthetjük el, melyik a szebbik, 
melyik a kedvesebb ? 

Minthogy azonban cikkünk 
keretei szűkre szabottak, el kell 
hagynunk immáron mindazt a sok szép kis, építészeti műremekszámba menő tem-
plomocskát, kápolnát, palotarészietet, amelyekkel majd minden utcában találkozunk 
és amelyek közt napokig ődönghetünk, gyönyörködve ódon szépségeikben. 

Vessünk egy-két pillantást Ragusának gyönyörű környékére, mielőtt búcsút mon-
danánk az Adria gyöngyének. 

Nézzünk a Lapad-félszigetre, ahol egyes régi patriciusi kertek között, óriási sötét-
zöld jegenyecyprusok tövében a legszebb, legarisztokratikusabb temetőt láthatjuk. 
Nézzünk végig az Ombla völgyén, ahol egész sora az elhagyott, rombadőlt villák-
nak mutat fantasztikusan szép részleteket, márványkútakat, a folyóba leérő széles 
márványlépcsőket, nagyarányú, oszlopos loggiákat, melyekben itt-ott még elővirít 
a freskóinak egy-egy szinmaradványa. Mindenen az enyészet ül és csak a termé-
szet a maga díszével pótolja és enyhíti a pusztulás képét. 

De ha az Ombla völgye a maga szépségében szomorú képet mutat is, annál 
derültebb, ragyogóbb és kacagóbb az, amelyet Lacroma nyújt tropikus növény-
pompájával, virágillatos, balzsamos, enyhe levegőjével, melyet a legnagyob hőség 
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idején is hűsen, üdítően tartanak a piniák és a sűrű babérfák. A legidillikusab kert, 
amelyet csak elképzelhetünk, tavasszal telve a fülemülék szerelmes énekével. A berkek 
tisztásain át mindenfelé látjuk a bűvös tengert, amint lágyan csókolgatják hullámai 
a meztelen sziklákat. 

A szigeten levő ősi kolostor, mely ifjú királyi párok idilljeinek volt csöndes 
tanyája, óriási pálmák, gránát-, citrom-, és narancsfák közepette áll, mint egy varázs-
latos mesebeli kastély, és aki egyszer látta, képét sohase fogja elfelejthetni 1 

A San Giacomo kolostor elhagyott falai 
a buja flórás környezetben mint egy gyö-
nyörű Markó-féle tájkép hatnak reánk. 

Itt mintha a lélek levethetné magáról a 
mindennapi élet durvaságait és szinte érzi 
az ember, hogy jobbá, nemesebbé, tisztábbá 
válik, a nagy, a klasszikus, a mindent át-
fogó magány által! 

A szigettel szemben, a parton van az 
óriási Grotta, böckiini szikláival, félelmetes 
sötét hasadékaival; legtetején kaktuszok, 
rozmarin és fenyőnagyságú aloek virítanak. 
A monda szerint itt élt elvonulva Bete Má-
gus, a híres mathematikus varázsló. 

E sziklák tetején babérfák és repkény 
közé beékelve mint fecskefészek, csöndes 
kis lak áll; fehér márvány terraszárói nyári 
estén a naplementet hallgatagon nézni és 
elmerülni szépségeibe, a legtisztább emberi 
gyönyörűségek egyike. Látni pillanatról-
pillanatra, hogy bukik a nagy tüzes korong 
véresen a horizont peremén a tengerbe, 

csillogó, tüzes lávatömeggé hevítve azt és hogyan sápad egész türkizes zölddé az 
égbolt, amíg csak párás ködfátyol nem ereszkedik a tenger színéig. Elhal az utolsó 
sirályrikoltás is és a felhőtlen tompa színű égből szemérmesen villan ki az est-
hajnali csillag szikrája; még egy-egy foszlányát az esti harang szavának felénk 
sodorja a hűs, játszi Tramontana, de azután leborul az Adria sötétkéken világító 
éjszakája és csak a tenger csöndes, szabályos lélegzése hallatszik. 

Ott fekszik a város a Monté Sergio lábánál, alva, mint Csipkerózsika és lelkünk 
az emlékezés szárnyain visszaszáll a múltba, amikor ez a tündérváros, ez az isten-
áldotta ország magyar volt, ami ősi véren szerzett igaz tulajdonunk volt és álmodik 
egy erős, hatalmas, fiatal Magyarországról, amely egykor ezt a Csipkerózsikát 
acélos karral ismét magához öleli' 



FÖLDTAN ÉS TENGERKUTATÁS 
Irta VADÁSZ M. ELEMÉR DR. 

természettudományok különböző ágainak szoros kapcsolata mindenki 
előtt ismeretes. Annyira szoros ez a kapcsolat, hogy jóformán nin-
csen egy sem, mely rokontudományok nélkül dolgoznék. Valamennyi 
a természetet, annak jelenségeit s törvényeit vizsgáló tudomány 
olyan egységgé tömörül, melynek összetevő elemei egyik vagy 
másik tudományág köré csoportosulnak aszerint, amint az említett 

jelenségeket egyik vagy másik irányban vizsgáljuk. 
A földtan, mint a föld szilárd kérgében megnyilvánuló jelenségek, változások 

kutatója, céljainak elérésében szintén számos segédtudománynyal dolgozik. Talán 
első hallomásra idegenszerűleg hat ezek között a földtan és a tengerkutatás közötti 
kapcsolat említése. Pedig a csak nemrég megindult s mindinkább rendszeressé váló 
tengerkutatások szolgáltatta eredmények máris jelentős nyomot hagytak a földtani 
vizsgálódásokban s nem egy régi idők óta megoldatlan kérdésre világítottak reá, 
vagy ismert jelenségek téves magyarázatait helyesbbítették. Azokban a sokirányú 
vizsgálatokban, melyek a föld megismerése közben szükségessé válnak, földünk 
egykori viszonyait, fejlődésének történetét kutató történeti földtan jut a tengerkuta-
tással legközelebbi vonatkozásba. Ha szem előtt tartjuk, hogy földünk mai felszíné-
nek több mint kétharmadát tenger borítja s hogy ez a szám az elmúlt földtani 
időkben a szárazföld rovására még nagyobb volt, akkor rögtön megértjük a tenger-
kutatások és földünk történetének vizsgálata között az okozati szoros összefüggést. 

Közismert tény, hogy földünk szilárd kérgét olyan kőzetek építik föl, melyek 
egyrészt vulkanikus működés eredményei, másrészt vizből ülepedtek le, vagy száraz-
földön keletkeztek. Ezek között legnagyobb szerep jut a vizből leülepedett kőzetek-
nek, amelyek vagy a szárazföldről a tengerbe került törmelékanyagból kavics, 
homok vagy iszapból, vagy a tengeri szervezetek fölhalmozódásából állanak. Ezek 
az üledékes kőzetek keletkezésük bélyegét magukon hordva többnyire rétegzettek, 
rétegek. Keletkezési viszonyaikkal, egymásra következésük sorrendjének megállapítá-
sával, a bennük eltemetett egykor élt szervezetek megismerésével s az így nyert 
tényekből az egykori földarculati viszonyok rekonstruálásával a földtannak külön 
ága, a rétegtan foglalkozik. 

A rétegtan alig egy évszázados, hirtelen fejlődött, ma már óriási anyagot fel-
ölelő tudományág. Fejlődésében nagy szerepe van a tengerkutatásoknak. Kezdetben 
a különböző rétegek kőzettani sajátságait vizsgálták s külsejük alapján osztályozták 
azokat olyanformán, hogy az azonos kőzettani kifejlődésű rétegeket egyidejűeknek 
vették. Ez volt a vezérkőzetek időszaka, melyben a kőzettani vizsgálatra esik a 
fősúly. 1816-ban az angol Smitli felismerve a különböző rétegekben előforduló 
egykori szerves maradványoknak különbözőségét, megalapítója lesz az újabb irány-
zatnak, mely a rétegeket az említett szervezetek, kövületek alapján ismeri föl, 
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különíti és osztályozza. Ez a közelmúltig kizárólagosan érvényesülő irányzat, a 
vezérkövületek kora, mely az előbbinél jóval tökéletesebb; a rétegtani vizsgálatokat 
az állattan és az állatföldrajz uralja és irányítja. A fejlődés azonban tovább is tart, 
a rokontudományok erős fejlődésével lépést tartva, a rétegtan is új irányban halad 
a tengerkutatások jegyében és az egyoldalú kőzettani és biologiai vizsgálatok 
egyesítésével törekedik a rétegek keletkezési viszonyainak megismerésére és tisztá-
zására. Valamint a palaeozoologiai vizsgálatoknál ma már nem érjük be az alak-
tani viszonyok tanulmányozásával s a föld rétegeiben eltemetett, kihalt szervezetek-
ben nem a kövületet, hanem az egykor élt állatot vagy növényt tekintjük, úgy a 
földkéreg összetételében résztvevő különböző rétegek rétegtani vizsgálatánál is az 
egykori üledéket kell látnunk s összehasonlító alapon, a mai viszonyok mérlegelé-
sével kell azoknak származását, keletkezési viszonyait és biologiáját tanulmá-
nyoznunk. 

Ennél a pontnál jutunk Lyéll alaptételének, a ma működő tényezőknek a réteg-
tani vizsgálatokban való alkalmazásához. Itt jut a földtan szoros kapcsolatba a 
tengerkutatással. Ez az összehasonlitó irányzat már eddig is becses eredményekre 
vezetett a föld rétegeinek helyes fölismerésében. A tengerkutatások révén a mai 
tengereknek ismeretessé vált üledékeivel való összehasonlítás egyrészt tisztázta 
számos rétegnek származását, keletkezési helyét és módját, ahol ez analógia kap-
csán lehetséges volt, másrészt azt a tényt eredményezte, hogy az elmúlt idők ten-
gereinek üledékviszonyaiban vannak a maiaktól eltérő jelenségek is. Nem lehet 
célunk itt mindezeket részletezni, csak annyit kell megállapítanunk, hogy az egykori 
üledékek legnagyobb része a mai üledékekkel jól azonosítható ugyan, mégis van-
nak üledékek, melyek a mai keretekbe nem illenek bele, vagy a mostani viszonyok 
alapján nem magyarázhatók. Csak a legközönségesebb példa gyanánt a fehér iró-
krétát említsük itt föl, melyet sokáig a mai mélytengerek globigerinás iszapjával 
azonosítottak, míg a pontosabb összehasonlító üledékvizsgálatok, főként pedig 
faunájának elemzése alapján kitűnt, hogy ettől eltér, nem is mélytengeri üledék, 
de viszont sekélytengerinek sem mondható a mai viszonyok értelmében. Ugyanígy 
vagyunk a radiolariás tűzkőrétegekkel, ammoniteszes vörös mészkövekkel s több 
más egykori üledékkel is. Ugyancsak a mai tengeri üledékek vizsgálata eredmé-
nyezte azt az újabban mindinkább valószínűvé váló tényt is, hogy az elmúlt idők 
tengereiből leülepedett a maiakkal egyeztethető mélytengeri — abyssikus — üledékek 
kimutatása nem annyira ezeknek hiányán, mint inkább azon a körülményen múlik, 
hogy ezek a geologiai múltban a maitól eltérő viszonyok között keletkeztek s igy 
a mostaniaktól eltérnek, miért is felismerésük hasonló képződmények hiánya miatt 
nagyon nehéz. 

Az üledékes kőzetek egyik főismertető jele a réteges szerkezet, rétegzettség, 
melyet a legutóbbi időkig másodlagos jelleg gyanánt tekintettek. A világhírű Chal-
lenger-expedíció, még inkább azonban a német délsarki kutatások nagy horderejű 
felfedezéseket tettek ezen a téren, melyek újabb perspektívát nyújtanak a földtani 
vizsgálatokhoz. E kutatások szerint ugyanis a rétegzettség a ma keletkező üledékek-
ben is jól felismerhető s valószínű oka egyrészt klimatikus különbségekben, más-
részt fenékmozgásokban keresendő. A réteges kőzetek rétegzettsége tehát ezen az 
alapon eredeti sajátság gyanánt tekintendő, mely az egykori üledékek utólagos 
átalakulása, elváltozása kapcsán még kifejezettebbé vált. 

Minthogy a rétegtan nemcsak a föld rétegeinek, az egykori üledékeknek vizsgálatá-
val foglalkozik, hanem a bennük eltemetett egykori szerves élet történetét is tár-



gyalja, azért a mai tengerek állatvilágának vizsgálata biztos útmutatást nyújthat 
számunkra a kihalt tengeri állatok életmódjára nézve is. A földtani kutatások itt 
kapcsolódnak a biológiaiakkal, mert az üledékekben eltemetett állatok és faunák 
biologiai vizsgálata az üledékek természetének, sajátságainak, egyszóval fáciesének 
megállapításánál a legfontosabb bizonyítékokat szolgáltatják. A kihalt állatok élet-
módjának tanulmányozása azonban csakis a ma élőkkel való összehasonlítás alapján 
lehetséges. A különböző tengerek biologiai kutatásainak eredményeiből kiindulva 
következtetünk a múltra. A kihalt állatok túlnyomó része a ma is élők módjára 
élt, ugyanazon természeti törvényeknek hódolt, különösen a környezethez való 
alkalmazkodásában. Ezért módunkban van a rétegekben eltemetett álatok életmódjából 
a környezetre következtetni s az egykori viszonyokat megállapítani. Ezzel az eszköz-
zel, a kihalt állatvilág összehasonlító biologiai elemzésével is sok téves nézetet 
sikerült helyesbbíteni. Csak kiragadott példa a sok közül az a szép tanulmány, 
melyben Walther, jelenleg a hallei egyetemen a földtan tanára, az itt jelzett össze-
hasonlító vizsgálat kiváló előharcosa, a napolii biologiai állomáson meszet kivá-
lasztó s zátonyokat építő algákon eszközölt vizsgálatai alapján az alpesi dachstein 
mészkő keletkezési viszonyait megvilágosította. Kimutatta, hogy az említett mészkő 
az algák építette zátonyokhoz hasonló helyeken keletkezett, amit a bennük fész-
kekben előforduló nagy, vastaghéjú, tehát erős hullámveréses helyekre utaló kagyló-
fajok, a nálunk is jól ismert »szivkagylók«, megalodusok is bizonyítanak. Természetes, 
hogy miként az összehasonlító üledékvizsgálatok, úgy a biologiai vizsgálatok során 
is kitűnt, hogy a kihalt, a ma élőktől külsőre sok tekintetben teljesen elütő állatok 
életmódjának vizsgálata olyan mozzanatokra is reávezetett bennünket, melyek eltér-
nek a mai viszonyoktól. Ezeknek megállapítása azonban minden esetben kizárólag 
csak a tenger biologiai vizsgálata kapcsán válik lehetővé. 

Mindezekből kitűnik, hogy a tenger folyamatban levő építő munkája, az üledék-
képződés a föld szilárd kérgének összetételében résztvevő rétegek vizsgálatánál 
elkerülhetetlen. Nemcsak az egykori üledékek természetének felismerése céljából, 
hanem az egymásra következő rétegek egymáshoz való viszonyának, a felépítés 
módjának megállapítása céljából is. Könnyen el lehet képzelnünk egy ház szerke-
zetét, ha felépítési módjával építés, keletkezés közben ismerkedtünk meg. Annál 
inkább szükséges a földkéreg hasonlíthatatlanul bonyolult felépítésének megértésénél, 
hogy összetevő elemeit keletkezésüktől kezdve vizsgáljuk, végigkísérve azokat fejlődé-
süknek különböző szakaszain. Az egykori üledékek helyes felismerése adja nekünk 
az alapot, melyből kiindulunk; az egymásra következő üledék különbözősége jelzi 
azokat a változásokat, melyek földünkön azoknak keletkezési ideje alatt történtek. 
A rétegek egymásutánjának megállapítása a hegyszerkezeti viszonyokra világít reá, 
amelyek az idevágó legújabb tanulmányok szerint szintén az egyes üledékek összes 
sajátságainak, faciesviszonyainak kikutatásán alapulnak. Igv jut a tengerkutatás a 
földtan másik részével a hegy szerkezettan-nal is (tektonika) közvetett, de mégis szo-
ros kapcsolatba. 

A mai tengereknek nemcsak építő, hanem romboló, pusztító tevékenységét is 
figyelembe kell vennünk a földtani vizsgálatoknál. Azok a jelenségek, melyek a 
mai tengerek különböző kifejlődésű partjain észlelhetők, megvoltak a geologiai múlt-
ban is. Az alámosott sziklás partok nemcsak jó természetes föltárást nyújtanak a 
geologusnak a rétegek természetének tanulmányozására, hanem az elmúlt tengerek 
hasonló működésének kutatására is sarkalják. A tenger letaroló működése, a part-
menti öv lépten-nyomon változó alakulata, a parti üledékek eloszlásának módja 
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mind olyan jelenségek, melyek ismerete nélkülözhetetlen az elmúlt idők földségeinek 
arculati rekonstruálásánál. Az idevonatkozó tengerkutató vizsgálatok tehát a leiró 
földtan irányítói. 

Csali futólag említhettük itt a földtan és tengerkutatás között fennálló kapcsola-
tokat, de már a tényeknek rövidre fogott általános körvonalozásából is kitetszik, 
hogy a geologusnak nem kevésbbé van szüksége oceanográfiái és biologiai ismere-
tekre, mint akár a biologusnak. Szükséges és kívánatos, hogy geologusok felkeres-
hessenek tengeri biologiai és oceanográfiái intézeteket, hogy személyes tapasztala-
tokkal juthassanak a geologiai múltban működött tényezők megismeréséhez, saját 
szemeikkel látHassák azokat a jelenségeket, melyekkel földtani vizsgálódások, réteg-
tani és részletes leiró-földtani tanulmányok során lépten-nyomon találkoznak. Ezek 
a személyes tapasztalatok a rétegtaní kutatásokban olyan kísérleti vizsgálódások 
pótlására vannak hivatva, melyek más tudományágakban eszközölhetők. A geologus 
elmúlt idők tengereivel dolgozik, nem teheti tehát ezt a mai tengerek ismerete 
nélkül! Ha számításba vesszük, hogy az elmúlt idők tengereinek természeti viszo-
nyai annál inkább egyeztethetők a maiakkal, minél közelebb állanak a jelenkorhoz, 
ha szem előtt tartjuk, hogy Magyarország földjének kialakulásában a legfontosabb 
szerepet éppen a fiatalabb, a maiakkal legtöbb vonatkozásban álló harmadidőszaki 
tengerek üledékei viszik, beláthatjuk, hogy reánk nézve kétszeresen fontos, hog\' 
oceanografiailag iskolázott geológusaink legyenek. Örömmel és nemzeti büszkeség-
gel töltene el bennünket az a tudat, ha a magyar tenger partján létesülő magyar 
intézmény kapcsán juthatnánk ezekhez az ismeretekhez, amelyekkel kellőleg fel-
fegyverkezve indulhatnánk a magyar föld helyes földtani felismerésére. 



A LEGNAGYOBB TENGERI GŐZHAJÓ. 
»OLYMPIC.« 

Irta KENEDI ISTVÁN. 

tengeri különlegességekben egymást annyira túlszárnyaló szellem, 
mely a világ két leghatalmasabb nemzetét szinte csodás versenyre 
készteti, még nem tért pihenni. Anglia ismét egy új hajóóriást épített, 
hogy az elsőséget a tengereken ezentúl is megtartsa magának Német-
országgal szemben, ne csak a leggyorsabb, de egyúttal a legnagyobb 
hajóval is. 

1908. évi december hó 16-án tették le az első gerinclemezt s 1910. évi október 20-án, 
amikor a »White Star« »Olympic«-jé.t Harland & Wolff Belfasti hajóépítő telepéről 

1. Az „Olympic" a vizrebocsátáskor. 

vízrebocsátották, nem kevesebb, mint 27.000 tonna acél úszott a vízen, amely 
óriási súly^csak testét képezi a világ legnagyobb hajójának, gépek, kazánok és 
beépítések nélkül. 
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Méreteiben ez az óriás a következő: 
Véghossza 8827a angol láb = 265 méter. 
Legnagyobb szélessége . 94 » » = 28l/2 » 
Magassága a gerinc külső 

fedőlemeztől a kémény 
csúcsig 175 » » = 53 Va » 

Kémény magassága . . 72 » » = 22 » 

2. A csúsztató. Az „Olympic" gerinclemeze munkában. 

A hajó vízszintes irányban 11 fedélzetre, függélyes irányban pedig 15 választó 
fal által 16 vízmentes rekeszre oszlik. Mint minden modern hajónak, úgy az 
»01ympic«-nek is kettős feneke van. A kettős fenék magassága 5' 3", de a gép-
helyiségeknél 6' 3"-t ér el a gerinclemez magassága. 

Fényes szerepre jutott a kettős fenék építésénél a hydraulikus szegecselő is, 
mely nem kevesebb, mint V2 millió szegecset szorított össze a kettős fenék lemezei-
nek összetartására, 270 tonna súlyú szegecs anyagot használva fel. A szegecsek 
legnagyobb részének vastagsága l1/4", ami körülbelül 32 mm.-nek felel meg. 

Gyorsaságra nem fogja a Cunard »Lusitania«-t vagy >-Mauretania«-t felülmúlni, 
de ez nem is volt célja a »White Star« társaságnak, gazdaságos okokból kifolyólag. 

Elképzelhetjük, hogy mily hallatlan kőszénfogyasztásról volna szó az »01ympic«-
nél, ha ugyanazon menetsebességre tervezték volna, mint a Cunardereket, melyek 
óránkénti 25 mértfölddel haladva mintegy 1000 tonna kőszenet fogyasztanak 
naponként. 
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Az »01ympic« 90 angol lábbal hosszabb, mint a Cunarderek, ugyanazoknál pedig 
4l/2 lábbal szélesebb s a kiszorított vízmennyiség rakmerülésnél 65.000 tonnát kép-
visel. Arra, hogy óránként 21 tengeri mértföldet tegyen, a hajtógépeknek nem ke-
vesebb, mint 45.000 
indikált lóerőt kell 
kifejteniök. 

A Cunarderek, me-
lyek a rakmerülés-
nél 39.000 tonna 
súlyú vizet szoríta-
nak ki helyükből, 
75.000tengelyt hajtó 
lóerőt fejtenek ki, 
hogy a 25 tengeri 
mértföld óránkénti 
sebességet megtart-
hassák. 

E számítás azon-
felül, hogy roppant 

mennyiségű napi 
kősz én fogyasztástól 
menti fel a hajótulajdonost, a kazánok kisebb száma miatt pedig a széntartó helyisé-
geket redukálva, nemcsak nagyobb kihasználható helyiségeket eredményez a hajó-
testben, de arányosan kisebb súlyú gépezeti beépítéseket is követel. 

A hajó tervezésé-
nél ezen előnyös 
megtakarítás volt az 
indító ok, hogy a 
»White Star« az 
»01ympic«-et órán-
kénti 21 tengeri mért-
föld menetsebességre 
építteti ssebességire-
kordot kivívni nincs 
szándéka. 

Az óriás hajótest 
építésénél a bordá-
zatra szintén nagy 
súlyt kellett az épí-
tőnek fektetnie. A 
bordák 3 láb (91 cm.) 
távolságban vannak 

egymástól elhelyezve, 1 kivéve az orrnál, ahol a megkívánt erősebb építkezés miatt 
2 láb (61 cm.) s a farnál, ahol 27 hüvelyk (68 cm.) távolságra helyeztettek el. A 
hajótest hosszanti irányban is a legmesszebbmenő gondoskodással kötődik össze, 
speciális rajzú lemezekkel s kötővasakkal, a legerősebb kötést természetesen a 
számtalan fedélzet alkotva. 

A méreteiben, súlyában s összeállításában egy egészet képező s eddig elért leg-

1. Az „Olympic" eleie a csuszíatón. 
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nagyobb öntvény — pörölymunka mindenesetre az Olympic farmagja, mely mintegy 
190 tonna súlyt képvisel. 

Ami a hajtógépeket illeti, azok a következőképen oszlanak meg: a két külső 
csavart hajtó expanziós gépek egy helyiségben vannak felállítva s két egymástól 
teljesen független 4 hengeres, de triplex expanziós gépet képeznek. A középső ten-
gelyt hajtó Parson-féle turbina külön helyiségbe jutott. A gőz a külső tengelyeket 
hajtó gépekbe két külön kazáncsoportból függetlenül ömlik 215 angol font nyomás-
sal s mint fáradt gőz, újból egyesülve 9 angol font nyomással ömlik a középső 
tengelyt hajtó turbinába, melyben 1 angol font abszolút nyomásra expandál. 

A szükséges gőzt 29—24 kettős homlokzatú és 5 egyszerű kazán szolgáltatja, 
összesen 159 tüzelővel. 

A külső gépek-
teljes nyitás és 
gőz mellett 30.000 
indikált lóerőt fog-
nak kifejteni, míg 
a középső turbina 
16.000 lóerővel 
fogja tengelyét 

hajtani. 
Hogy a gép 

egyes részeiben is 
milysúlyokatkép-
visel, álljon itt né-
hány adat. A hajtó 
karmantyúk egy-
egy gépnél 118 
tonnát nyomnak 

5. Az „Olympic" hátulja a csusztatón. 

s egyik-egyik gep-
nek alapágya nem 

kevesebb, mint 195 tonna súlyú öntvény. De elég volt már a súlyokból s mé-
retekből, lássuk az utasok és személyzet számát, melyet az »01ympic« a »Board of 
Trade« szigorú törvényei értelmében befogadni képes. Összesen 730 első, 560 má-
sod és 1.200 harmadosztályú utas számára van a hajó berendezve. A fedélzeti sze-
mélyzet 63, a gépészek és tüzelők 322, a pincérek hada pedig 471 főből fog állani. Tel-
jesen útrakészen, minden helyet elfoglalva a hajó összesen 3.346 lelket képes befogadni. 

Ami a díszítéseket, ornamentális munkákat s a stílust illeti, a szalonokat, kabinokat 
s a közös helyiségeket illetőleg, a szecessziót kivéve, a legkülönbözőbb irányokat 
találhatjuk meg, melyeket nemzetek eddigelé produkáltak. Megtalálhatjuk a hajóban 
Louis Quinse, Seize, Quatorse, olasz renaisszance, Vilmos és Mária, Anna királynő, 
új és ó hollandi s más korabeli irányokat. 

A közös 1-ső osztályú étkezőben, ahol 500—600 személy étkezhet egyszerre, az 
étkezők nem hosszú asztalokhoz telepednek, hanem számtalan kis asztalnál foglal-
nak helyet. Az étkező stílusával az építő visszavezet bennünket a 17-ik századbeli 
Jacobi házak irányába. 

Az étkezőhöz egy' fogadószoba tartozik, mely a hajó egész széltében terjed ki, 
díszítései ugyanazon stílusban építvék s egy nagy pianinón kivül számtalan kényel-
mes kerevettel s asztalkákkal van bebutorozva. 
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A vendéglő, mely a csónakfedélzetre került, Vl-ik Lajos stílusban szintén pazarul 
van bebútorozva. A társalgó, dohányzó, iró és olvasó termek mind a legválogatot-
tabb anyagból különböző stílusban építve, az utazó kényelmét a legnagyobb mér-
tékben mozdítják elő s egy eddig még nem alkalmazott különlegességgel, a veranda 
és pálmafasorra] regényes szárazföldi jelleget adnak az egésznek. 

A számtalan kádfürdőn kivül az első osztályhoz egy közös uszoda is tartozik. 
Az első alkalom ez, midőn az utasok kényelmére a hajóba beépített uszodát talá-
lunk. A megválasztott stílus a helyhez leginkább megfelelő arab stílus. 

6. Az „Olympic" kazánjai készen a gyárban. 

A 2-od osztályú berendezések az óriási arányokon kivül szintén a legnagyobb 
haladásról tesznek tanúságot. 

Villamos felvonógépek nem kevesebb, mint 7 fedélzeten, azaz emeleten keresztül 
tartják fenn a közlekedést a másodosztályú utasok számára. 

Az ornamentális munkák gyengébb kivitelűek ugyan, mint az első osztályban, 
de a felhasznált anyag itt is a lehető legfinomabb és a legjobb. A roppant terje-
delmű közös étkező angol stílusban faragott tölgyfaberendezés. 

Sokat lehetne még írni a harmadosztályú berendezésekről, de elégedjünk meg 
csak azzal a kijelentéssel, hogy a kényelem, melyben az »01ympic« harmadosztályú 
utasai részesülnek, teljesen megfelel az 5 0 - 60 év előtti hajók elsőosztályú utasai-
nak kényelmével. 

Mindenesetre meseszerű úszópalota az »01ympic«, berendezését illetőleg pedig 
egyedül álló a maga nemében, melyet minden tekintetben megcsodálunk, mivel 
ilyent még el sem tudtunk magunknak képzelni, de azért kíváncsiak vagyunk már 
is arra a hajóra, mely az »01ympic« rekordját át fogja venni. 

Talán 5—6 év múlva már az sem lesz új nekünk. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

TENGERÉSZET. 

A magyar t engerha józás legna-
gyobb hajói. A Magyar Keleti Tengerhajózási 
r.-t. tulajdonát képező s Angliában most épült 
»Auguszta Főhercegnőt és »Erdély« nevű gő-
zösök próbajáratai az elmúlt napokban tartattak 
meg az osztrák-magyar konzul, valamint a tár-
saság képviselői jelenlétében s kiváló eredmény-
nyel mentek végbe. 

A gőzösök teljes merülés mellett 10x/2 tengeri 
mértföldnyi átlagos sebességgel haladtak s ekként | 
1*5 tengeri mértfölddel nagyobb menetsebességet 
fejtettek ki óránkint, mint az a szabadhajózási 
törvényben elő van írva. 

Mindkét gőzös Angliát már elhagyta s első 
útjukon az Adriai-tenger felé tartanak. 

Az első 7.650 tonna kőszenet rakodott Im-
minghamban s a napokban esedékes Fiumében, 
a második pedig 7.700 tonna kőszénnel indult 
el Newcastle-on—Tynból s Veneziá-ba érke-
zendő. 

Testvérhajókról lévén szó, az összes méretek 
s berendezés a két hajóra nézve ugyanaz, da-
cára, hogy különböző hajógyárakban épültek. 

Az »Auguszta Főhercegnő« nevű gőzös Wil-
liam Dobson & Ltd. hajógyárában, Hebburn-ben 
épült, a gépezetet pedig a Northeastern Marine 
Engineerung Co. Ltd. szerelte Newcastle-on— 
Tyneban. Az »Erdély« gőzöst Palmer's Ship-
building and Iron Co. Ltd. építette, maga sze-
relvén fel egyszersmind a gépeket is. 

Az osztályozásnál mindkét gőzös a legelső 
osztályt nyerte el a »100 a l«-et. Méreteikben 
e gőzösök a következők: 

Hossz: 376 angol láb. 
Szélesség • 531/* angol láb. 
Hajótest mélysége : 27 angol láb. 

Az építés anyaga Siemens-Martins féle lágy 
acél. A hajók kettős rekeszes fenékkel a leg-

modernebb hajók mintájára épültek s a beállított 
három hengeres gépek a »triplex expansios« 
mintára működnek. 

A gőz három kazánból ömlik a gépekbe 180 
angol font nyomással, ami 12 légköri nyomás-
nak felel meg. 

Érdekes súlyt képvisel a legnagyobb magyar 
hajók horgonya s az ezt tartó láncok. 

A horgonyok egyenkint 21/2 tonna kovácsolt 
vasat képviselnek s az egyenkint 250 méter 
hosszú horgonyláncok nem kevesebb, mint 15 
tonna súlyúak. 

A két hajóba berakható összes rakomány 
1540 — egyenkint 10 tonnás — vasúti kocsiba 
rakható súlymennyiség, melyhez legalább 30 
mozdony kivántatnék s egy sorba állítva az 
összes kocsikat, több mint 10 kilométeres pálya 
volna szükséges arra, hogy ezen kocsikat egymás-
után felállíthassuk. 

TENGERI HALÁSZAT. 

Halászat i kongresszus . A z ötödik 
nemzetközi halászati kongresszus május 25-én 
ül össze Rómában a jubileumi végrehajtó bizott-
ság helyiségeiben a Castel S. Angelo-ban 
(Maussoleo d'Adriano). Az előkészítő bizott-
ságot a Societa Italiana per la Pesca tanácsa 
alkotja. Elnöke Lanza di Scalea herceg, helyet-
tes külügyi államtitkár, aki nemcsak magas 
társadalmi pozíciójánál, hanem főleg széleskörű 
szakismereteinél fogva tölti be ezt a tisztséget. 
Ugyanő az öttagú végrehajtó bizottságnak is az 
elnöke. A kongresszus főtitkára Vinciguerra dr. 
a római egyetem tanára és a R. Stazione di 
piscicoltura di Roma igazgatója. Nála lehet a 
részvételt bejelenteni. (Róma, Via Cassidoro 9.) 
Tagsági díj tíz lira. 

A kongresszus iránti érdeklődés már eddig 
is igen nagy, amiben természetesen a római 
kiállításnak és jubileumi ünnepségeknek is 
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je 'entékeny része van. A végrehajtó bizottság a 
vasúti kedvezmény mellett gondoskodott arról 
is, hogy a résztvevők a négy napig tartó kon-
gresszus ideje alatt és utána mérsékelt áron 
látogathassák a különböző kiállításokat és szó-
rakozóhelyeket. 

Magyarországból — tudomásunk szerint — 
Landgráf János miniszteti tanácsos, országos 
halászati felügyelő, Garády Viktor, a fiumei 
Tengeri Biológiai Állomás vezetője, a tudomá-
nyos testületek közül egyedül a Magyar Adria 
Egyesület vesz részt, amelyet Leidenfrost Gyula 
fog a kongresszuson képviselni. 

Eddig huszonhárom előadó jelentette be fel-
olvasásának a címét s rajtuk kivül még szá-
mosan fognak előadást tartani. A legtöbb elő-
adást természetesen az olasz szakemberek tart-
ják. Rajtuk kivül egy spanyol (NavaretteJ, egy 
orosz (Borodine), egy belga (Contreras) s egy 
dán (Röving-Petersen) szakember. Francia-
országból Pérard és Villar, Svájcból Surbeck, 
Németországból Liibbert és Briihl, Norvégiából 
Dannevig és Barclay tartanak előadásokat. 
Leidenfrost a quarnerói motoros halászatról fog 
felolvasni. 

Érdekesebb előadások a következők: első 
sorban Vinciguerra-é, aki a Földközi-tenger 
kutatásáról s a tengeri halászatnak ezzel kap-
csolatos növekedéséről és fejlődéséről fog elő-
adni ; Barclay angol nyelvű előadása, amely-
nek címe: Új konzerválási eljárás és az eleven 
halak szállítása ; Cabrini (Milánóból) : a halász-
szövetkezetek szervezetéről; Levi-Morenos, a 
velencei Scuola veneta della pesca igazgatója: 
A halászati iskolák és az elemi tengerészeti 
nevelés ; Borodin (Pétervár): Halászat és ha'-
tenyésztés Oroszországban ; Contreras: Jelentés 
a brüsszeli Office international de documen-
tation pour la Peche et la Navigation működé-
séről ; Garády Viktor (Fiume) a norvég rákról 
fog olasz nyelvű előadást tartani »Lo scampo 
(Neplirops norvegicus) del Quamero e la 
pesca del mede imo«. címmel; Liibbert (Ham-
burgból) : a németországi angolna-tenyésztés 
új alapjairól; Surbeck (Bern): a svájci hal-
tenyésztés szervezetéről és jelenlegi állapotáról, 
továbbá a szabadon élő halak furunkulózisáról 
tart felolvasást; Grassi római professzor az 
angolna-félék életmódját fogja ismertetni. Ez a 
rövid felsorolás is eléggé megvilágítja a kon-
gresszus változatos és érdekes programmját. Az 
előadásokat megbeszélés és vita követi, amely-
ben, valamint a kongresszus egész szervezeté-

ben az 1900-ban tartott párisi kongresszus 
határozatai az irányadók. A kongresszuson fel-
olvasott értekezések kiadásáról a Societa italiana 
per la Pesca fog gondoskodni. (L. Gy.) 

T E N G E R I M E T E O R O L O G I A . 

Meteorologai sárkánymegfigyelések 
a tengereken. Miként a szárazföldek felett, 
úgy újabban már a tengerek felett is rendsze-
resen megfigyelik a magasabb levegőrétegek me-
teorológiai viszonyait*) és a hollandi kir. meteo-
rologiai intézet egyik legújabb kiadványa alap-
ján Hollandiának ily irányú első kísérleteit rö-
videsen ismertetni fogjuk a következőkben.*") 
Ramboldo hollandi tengerésztiszt kiváló érdek-
lődést tanúsított a felsőbb légrétegek viszonyai-
nak tanulmányozása iránt és a meteorologiai 
intézet kérésére a hollandi kir. kormány lehe-
tővé tette neki, hogy az aerologiai kutatások 
gyakorlati kivitelét Németországban elsajátítsa. 
A »de Ruyter« 1908. december közepén fel-
szedte horgonyait s a nyugatindiai szigetvilág 
felé hajózott. Ezen az úton december 25-én az 
Atlanti-oceánon végezték az első sárkánymeg-
figyeléseket 7u-kal nyugatra az Arori-szigetek-
től 660 m. magasságban 16° hőmérsékletet ész-
leltek. Másodnap délebbre került a hajó s a 
sárkányeregetés is jobban sikerült, amennyiben 
a 3 sárkányból álló rendszer a meteorográfot 1.350 
méterig vitte fel s itt a legnagyobb magasság-
ban a minimális hőmérséklet 8" volt. Az évnek 
végével megérkezett a hajó Curayao-sziget ki-
kötőjébe és itt tartózkodott egészen április utolsó 
napjáig- Venezuela lázas politikai viszonyai arra 
kényszeríttették a hollandi hajóraj egy részét 
is, hogy tüntetés céljából itt huzamosabban tar-
tózkodjék és emiatt áprilisban már nem vehette 
útját az egyenlítőn át a Jóreményfokának meg-
kerülésével Kelet-India felé, hanem a rövidebb 
útat választották a Földközi-tengeren és a Szuez-
csatornán át. A nyugat-indiai tartózkodás alatt 
23 felszállást rendezett Ramboldo, legtöbbet Cu-
rafaóban, majd egy-két esetben Áruba és Bo-

*) A tengeren végzett sárkánymegfigyeléseket, 
valamint azok eredményét A » Tenger* következő szá-
mában dr. Massányi Ernő meteorológus fogja is-
mertetni. Szerk. 

*") Kon. Nederlandseh. Meteor. Institut No. 102. 
Dr. E. van Everdingen Drachenbeobachtungen an 
Bord I. Ms. Panzerchiff »de Ruyter«, angestellt vom 
Marinclieutenant A. E. Ramboldo wáhrend der Fahrt 
nach Ost-Indien und wáhrend des Aufenthalts in 
West-Indien, Dez. 1908, Juli 1909. Utreclt 1911. 
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Ma/rt-szigetének a kikötőjében, valamint a nyilt 
Karaibi tengeren. Április utolsó napján már is-
mét a nyilt oceánon az Antillákon kivül van a 
»de Ruyter« s ott végeznek sárkányészleléseket. 
Öt felszállás volt az Allanti-oczánon, majd május 
29-én már a Földközi-tengeren észlelnek, de itt 
csak 3 felszállás történt. Július 6-án Szumatra 
északi kikötőjében Sabangban eregettek sárkányt* 
majd a következő napokon a Maiakka-szoros-
ban. A szolgálati viszonyokban beállott válto-
zások miatt itt a megfigyelések megszűntek. 
Ramboldo hadnagynak kedvezőtlen viszonyok 
mellett is 41 felszállása sikerült, ami elég szép 
eredmény, ha figyelembe vesszük azt, hogy ő 
kezdő volt és a tudományos kutatásai kedvéért 
a hajó parancsnoka egyszer sem változtatta meg 
az útirányt, továbbá segédszemélyzetet sem igen 
bocsátott rendelkezésére. A felszállások közül a 
legmagasabb "május 26-án elérte a 2 .680 mé-
tert, tudományos értéke azonban ennek nincs, 
mert az óragép elromlott, a második legmaga-
gasabb felszállás alkalmával 2 360 méterig emel-
kedett a meteorográfus és adatai szer in t : 12"6° 
hőmérséklettel Curapao felett aránylag gyenge 
SE szél (7 m/sec.) volt és levegő nedvességé-
nek érték 44°/o. Az összes felszállások átlagos 
magassága 1.350 méter, ami elég kielégítő ered-
mény. 

A nyugatindiai megfigyelések eredménye szerint 
januárius, februárius és áprilisban Curafao fe-
lett, lapos alacsony légnyomás terült el, míg 
márciusban két sekély depresszió közötti nye-
reg volt a helyzet képe. Ennek eredményeké-
pen a nedves felszálló légáram csak 700—800 
méterig terjedt, amely felett valószínűleg egy 
száraz légáram keringett. Nagy szárazság ural-
kodott az egész idő alatt. A felsőbb légrétegek 
állandó nagy szárazsága is reámutat arra, hogy 
kilátástalanok Curafaóban is az esőlövöldözési 
kísérletek, mert hiába akarnak ott esőt össze-
lövöldözni ahol a felsőbb régiókban a déli irányból 
állandóan száraz levegő kering. Egy-két további 
megfigyelés igen szépen kimutatta, hogy milyen 
a leszálló légáramlás legtisztábban az anticiklo-
nok és a ciklonok határterületein áll elő. Ever-
dingen igazgató érdekes kis munká jában szá-
mos grafikon és kisebb térkép is van, amelyek 
ez új aerologiai kiadvány értékét nagyban nö-
velik. (*). 

A magyar tengerpart időjárása 
1911. januáriusában. A tengerparton 

működő magyar és horvát meteorologiai meg-

figyelő helyek közül a ket fiumei (Akadémia 

és Csemetekert), a cirkvenicai, zenggi és a 

sveti-mihovili állomásokon végzett megfigyelé-

sek főbb eredményeinek felhasználásával rövid 

képét nyujt juk ezentúl az időjárás lefolyásának. 

Az állomások elhelyezkedését alábbi kis vázlat 

tünteti fel. Mint látjuk, legnyíltabb a tenger 

Fiume előtt s a város dél felé teljesen szabad, 

Cirkvenicán a part északnyugatról délkeletnek 

húzódik és a tenger szélessége kb. 4 km. Zengg-

nél már jóval szélesebb a csatorna, amelyik 

Veglia szigetétől elválasztja, a város partja pe-

dig nyugatnak néz, a két hegyi állomás közül 

a fiume-csemetekerti 150 méter magasságban 

van, míg a sveti-mihovili Zengg felett 556 m. 

magasságban a várostól 8 km.-nyire keletre 

fekszik. 
Az elmúlt januárius hónapban Magyarországon 

az időjárás az átlagosnál jóval melegebb volt, 
a Tengerparton azonban a normális alatt ma-
radt s így hűvös időjárás uralkodott, sőt a téli 
napok száma is aránylag nagy volt u. i. 14. A 
legmelegebb nap 20-ára esett 17-2°-kal Cirkve-
nicán, míg a leghidegebb 31-én volt, amidőn is 
Zenggben reggel 6"6°-ot észleltek. Itt a két ma-
gaslati állomást nem vettem figyelembe, mert a 
hőmérséklet tudvalevőleg a magassággal sza-
bályszerűen csökken, s csak bizonyos esetekben 
van a hegyen melegebb idő. Felette derült volt 
az égből a Tengerparton és Fiúméban a nap-
fényes órák száma 168'6 órára rúgott. Napfény 
nélküli napok száma 5. Viharos idő több izben 
volt és bóra gyakran lépett fel, így l-e, 7-e, 
10-e, 15-e és 27-e körül, a legerősebben a hó-
nap elején és végével Csapadék feltűnő kevés 
volt, így csakis a hónap első 10 napján belül 
hullott le az a kevés is, amit mérhettek. Fiúmé-
ban a csapadékhiány 79 mm.-t tett ki s általá-
ban az egész Tengerparton igen kicsiny volt a 
csapadék havi összege, valamint a csapadékos 
napok száma is. Az uralkodó szél a szárazföldi 
NE és E voltak és így teljesen élthető a hideg 
és száraz időjárás. Az időjárásnak ilyetén való 
kialakulásának magyarázatát az időjárási helyze-
tekben találjuk meg. A hónap elején az alacsony 
légnyomás az Adria felett, míg magas a konti-
nensen tartózkodott és ez a helyzet túlnyomó 
részben tartotta magát, a hónap végéveli erős le-
hűlés pedig eredménye volt annak, hogy dél-
keletre került az alacsony nyomású terület és 
az északon lévő maximumból hideg szelek fuj-
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tak. A továbbiakban utalunk a túloldalon lévŐ 
ada tokra , valamint alábbi kis táb láza t ra : 

F i u m e 
tkailémla Csemeleken 

C i r k v e -
n i c a 

Z e n g g S z e n l -
M i h o v i l 

Hőmérséklel közép 0 5 - 2 4 3 4 - 9 5 - 5 o -o 

legmelegebb nap 15-3 2 7 . 12 5 24. 1 3 ' 2 2 7 . 1 4 - 8 25 . 9 -0 2 3 . 

Leghidegebb nap — 5 1 1. - 5 - 0 / 1 . - 6 - 7 1. - 4 - 4 1 . - 1 0 - 0 1. 

Közepes borulás 5 - 0 4 - 8 4 - 9 4 - 5 4 ' 2 

[sapadékössztg mm. 2 4 - 9 28-9 16-9 4 3 - 9 25 -1 

Esős napok száma 7 7 6 5 3 

Uralkodó szil N E N E S E E E 

Réthly Antal. 

A magyar ten-
gerpart időjárása 
1911. februáriu-
sában. Az Adria mel-
lékén lévő meteorolo-
giai állomásaink fel-
jegyzése szerint az év 
második hónap já t is a 
normál isnál szárazabb, 
derül tebb és hűvösebb 
idő já rás jellemzik. — 
Február ius első tiz nap-
j á b a n m a j d n e m n a p o n t a 
volt fagy s a leghide-
gebb nap az egész 
Tengerpar ton elsejére 
esett, így — 5'1° volt 
F iúméban , jóval a la-
csonyabb hőmérsékle-
tet észleltek Cirkveni-
cában — 6'70, míg 
Zengg melegebb volt . 
A felmelegedés értékei 
felette kicsinyek marad-
tak és csak 27-én ért 
el a maximál is hőmérséklet 15'3°-ot Fiúmé-
ban. 11-étől 13-iág éjjelente kisebb esők voltak, 
ezután megenyhül t az idő. 17-étől 20-áig nap-
sütés sem volt. Kiadósabb esőzés 24-én for-
dult elő, amidőn 18 mm. esőt mértek. A 
hőmérséklet havi átlaga Fiúméban közel fél 

fokkal és Zenggben 0 ' l u kal maradt a normális 
alatt, az égbolt is m a j d egy fokkal derültebb 
volt és a csapadék az átlagos 86 m m . helyett 
annak egy negyed részénél csak kevéssel hul-
lott több. A napfény tar tama 144-8 óra volt 
s így alatta maradt az előző hónap napfényes 
óráinak. 

Az első zivatart a Tengerpar ton 26-án figyel-

ték meg, amidőn is éjjel úgy F iúméban , mint 
Zenggben egy k isebb zivatar jegyezte te t t fel. 
Az uralkodó szél nem volt olyan jel legzetesen ki-
fej lődve, mert ép az időjárási helyzetek eloszlá-
sából következett a sok szélcsend esete. A hó-
n a p n a k első felében Fiume és a Magyar Ten-
gerpar t is az Európa Középső részei felett kisebb-
n a g y o b b el tolódásokkal elhelyezkedett magas 
légnyomás hatása alatt állott és igy a hidegebb 
és derültebb egyszersmind csendesebb időjárás 
fej lődött ki. Lényeges változás ál lot t be 19 ével, 
amidőn a magas légnyomású terület leszorult a 

Földközi-tenger vidékére és Közép-Európa , va-
lamint hazánk felett is alacsony volt a levegő 

F i u 
Akadémia 

m e 
Csemeleken 

C i r k v e -
n i c a 

Z e n g g S z e n t -
M i h o v i l 

Hőmérséklet közép t 1 4 - 7 3 - 6 4 -8 4 - 1 — 1 - 7 

Legmelegebb nap 14-3 2 0 . 1 2 ' 2 2 0 . 17 -2 /20 . 15 -6 2 0 . 10 4 2 7 . 

Leghidegebb nap - 5 ' 1 3 1 . — 5 - 5 / 3 1 . - 4 - 6 31. — 6 ' 6 / 3 1 . - 1 2 - 0 3 1 . 

Közepes borulás 3 ' 7 3 - 3 3 -9 3 - 8 4 ' 9 

Csapailékösszeg mm. 23-4 2 7 - 5 14-0 3 6 - 1 2 4 8 

Esős napok száma 3 4 5 6 2 

Uralkoilö szi l N E N E N E E E 

nyomása . Ettől kezdve Tengerpa r tunkon az év-
szaknak megfelelően a jóva l enyhébb időjárás 
állott be. Réthly Antal. 
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17 6 
Vegyesek. 

A fiumei biologiai állomás. A Ma-
gyar Adria-Egyesület igazgató-tanácsa emlék-
iratot ter jesztet t a m. kir. kereskedelmi min isz-
ter úr elé a fiumei biologiai ál lomás ú j j á -
szervezése ügyében. Az emlékirat a lapjául szol-
gáló szakvéleményt a Magyar Adria-Egyesüle t 
fölkérésére egy hat tagból álló bizot tság dol-
gozta ki, amelynek tagja i voltak : dr. En tz Géza , 
udv. tanácsos , egyetemi tanár, dr. Horvá th 
Géza, nemzet i muzeumi osztá lyigazgató,dr . D a d a y 
Jenő, műegyetemi tanár dr . Filarszky Nándor , 
nemzeti muzeumi osztályigazgató, dr . Rátz 
István állatorvosi főiskolai tanár és dr . Gorka 
Sándo r egyetemi a d j u n k t u s . A b e a d v á n y r a az 
egyesüle t még csak formai választ kapot t , mert 
a kérdés érdemi részével behatóan k iván fog-
lalkozni a kereskedelmi kormány. 

A rákok intelligenciája, A rákok szel-
lemi képességeiről minden túlzás nélkül lehet be-
szélni. Már maga Huxley, aki a rákokat behatóan 
tanulmányozta, fölveti azt a kérdést, hogy van-e a 
rákoknak értelmi képességük vagy sem. A feleletet 
erre a kérdésre az azóta végzett érdekes megfigye-
lések adják meg, amelyeket az akváriumok örven-
detes elterjedése úgyszólván napról-napra ujabb 
adatokkal gyarapít. 

íme egy ilyen megfigyelés. Zenit dr., mint lelkes 
természetbúvár, a tengeri állatokat akarta tanulmá-
nyozni és Soriban egy kisebb akváriumot rendezett 
be. Az akvárium-medencét, amelyet tömör kőből épít-
tetett, a. fürdőszobájában helyeztette el. A medencét, 
amely ilyenformán tizenkét méter magasságban van 
a tenger szine fölött, a tetőn elhelyezett víztartó látja 
el vízzel. Az állatokat az akvárium számára a liguriai 
tengerben gyűjtötte és tengervízzel telt hordókban szál-
líttatta az akváriumig. Az akvárium új lakói között volt 
husz darab tarisznyarák (Cancer pagúrus) is, amelyek 
igen hamar otthon találták magukat az új környezet-
ben. Annál nagyobb volt a meglepetése, amikor másnap 
az akváriumot meglátogatva, észrevette, hogy a tarisz-
nyarákok, kettő kivételével, kereket oldottak. Az akvá-
rium födelét, amely vaskeretre kifeszített dróthátóból 
készült, együttes erővel kellett fölemelniök, csak így 
juthattak a szabadba. A medencéről lemászva, keresz-
tül hatoltak a fürdőszobán, ahonnan könnyenen elér-
hették a falat, amely a tengerbe nyúlik. Innen pedig 
két méteres ugrást téve, amely hármójukra nézve 
halálugrás volt, mert a sziklákon szétlocscsantak 
elérték a szabad tengert. Bizonyos, hogy a szökésre 
össze kellett, hogy úgy mondjam, beszélniök, sőt talán 
kémet is küldhettek előre kifürkészni a menekülés 
útját, mivel alig fél órával az akváriumba való he-
lyezés után, egy kis rákot a fal felé igyekeztében 
fogott el 'Aenlt dr. Magát a tengert a medencéből nem 

láthatták, igen érdekes volna tehát ismerni azt az 
érzéket, amelynek segítségével rájöttek, hogy melyik 
út vezet fogságukból a tengerbe. Ez a jelentéktelen-
nek látszó eset is fontos bizonyítékot képez azok 
kezében, akik a rákok értelmiségét erősítgetik. 

Irodalom. 
A d r i a i k é p e k . Uti vázla tok Irta Kenessey 

László. V é k o n y , 24 oldalra ter jedő füzetecske , 
melyet szerző je Székesfehérvárot t az egyház-
megyei k ö n y v n y o m d á b a n nyomato t t ki. Kenessey 
nem akar az Adriára k i rándu ló magyaroknak a 
ciceroneja lenni, h a n e m csak a maga nemes 
passz ió jának kielégítésére vetette papírra gondo-
latait, me lyek Abbazia, C a s t u a , Tersato, Buccari 
és Ragusa meglátogatása u tán ébredtek benne . 
A tengerpar t meleg szeretete árad ki ezekből az 
uti vázlatokból, melyek a szerzőnek igazán 
magyar lelkéről és poé t ikus hajlamairól tesznek 
tanúságot . Könyvárus i forgalomba úgy látszik, 
nem kerü l t e füzet, me lynek szerzője -— mint 
az előszóból látjuk — a fehérmegyei Pet tenden 
lakik. 

Dalmatien. 146 Original-Aufnahmen von 
Bruno Reiffenstein, T e x t von Arthur Rössler. 
A Rosenbaum Testvérek bécsi és lipcsei cég 
»Kunst und Natúr in Bildern« címmel vál lalatot 
indítottak, melyben műtörténet i monográf iákat 
közölnek. Ebben a soroza tban most je lent meg 
a Dalmáciá t ismertető kötet , melynek szövege 
sokkal gyengébb, mint az illusztrációja. Arbe, 
Sebenico, Zara, T rau , Curzola , Ragusa és Cattaro 
igen szép képekkel van bemutatva e kötetben. 

Beiheft zum Segelhandbuch für das 
M i t t e l m e e r . VI. T e i l : Das Adriat ische Meer, 
1910. A német Reichs-Marine-Amt igazán német 
pontossággal készített ra jzokat az egész Európa 
tengeri partvidékeiről, főként a vitorlások szá-
mára , hogy már első tekintetre pon tosan meg-
ál lapí thassa a hajó , h o g y a partnak mely részé-
vel áll szemben. E n n e k az óriási g y ű j t e m é n y n e k 
VI. kötete, mely az Adriával foglalkozik, most 
je lent meg, 310 részlet-rajzzal . Az első 153 rajz 
az olasz partot m u t a t j a be a San t a Maria di 
Leuca-fokrtól a m a r a n o i templomtoronyig, a 
1 5 1 — 1 7 7 . rajz a görc i és isztriai partot ábrá-
zol ja , míg a többi kép a dalmát szigettenger és 
részben a dalmát és albán partvidék r a j za le 
egész Lerkas és Kephaken ia szigetéig. Kár, hogy 
a Quarnero egészen hiányzik e r emek gyűjte-
ményből , mely 6 márkáér t kapható a Reichs-
Marine-Amt b izományosánál , a berlini Mittler 
E. S. és Fia cégnél . 

PESTI K Ö N Y V N Y O M D A RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG (Hold-utca7.) 



FELADATAINK 
TENGERI HAJÓZÁSUNK FEJLESZTÉSE TERÉN. 

Irta GONDA BÉLA. 

Két közlemény. 

II. 

midőn az európai nagyobb államok, Amerika és Japán kereskedelmi 
tengerészetének nagyarányú állami támogatására s tengeri hajózásá-
nak ehhez fűződő hatalmas fejlődésére utaltam, távol állott tőlem, 
hogy hazánkat az ő kis tengerpartjával s ennek is reánk nézve elég 
kedvezőtlen fekvésével párhuzamba állítsam. A tengeri hajózás fej-
lesztésére irányult ezen nagyszabású állami akció azonban minden-

esetre kell hogy gondolkodóba ejtsen bennünket is, mert ha oly államok, melyeknek 
tengeri hajózása úgyszólván évszázadokra nyúlik vissza, szükségesnek tartják azt 
ilyen mesterséges eszközökkel és ily nagy arányokban támogatni: mennyivel inkább 
szükségünk van nekünk arra, hagy országunknak immár ne csak nyersterményei, de 
örvendetesen fejlődő s még nagyobb mértékben fejlesztendő ipari termékei részére 
is meghódítsuk és biztosítsuk a tengerentúli piacokat. Ezt pedig — mint a világ-
tapasztalás mutatja — csakis megfelelő rendszeres honi hajójáratokkal érhetjük el. 
Ezeknek a kellő megteremtése, berendezése és fentartása azonban igen nagy körül-
tekintést, komoly megfontolást és jelentékeny pénzáldozatot igényel. 

A mi tengeri hajózásunk ugyanis egy erőre kapni nem tudó csenevész gyermekhez 
hasonló. Próbálja az állam is, próbálják a magánvállalkozók is erőhöz juttatni, saját 
lábára állítani, de hát ez nehezen megy. És ez egészen természetes is Hiszen gyengének 
született, a mostohabátyja már akkor a saját lábain járt, ennek jártak a kedvében, 
az újszülött csak azt kaphatta, ami az idősebbnek nem igen kellett. Emellett, amíg 
a nagyobbat eiy kiterjedt, hatalmas család féltő gonddal, minden áldozatra kész 
szeretettel ápolta, nevelte, erősítette, az újszülött olyan családba került, mely maga 
sem volt tudatában annak, micsoda nagy szerepre, minő jelentős feladatokra hivatott 
ez az akkor még csenevész gyermek. S amikor a már-már halálra vált ifjú egy-egy 
nagyobb kúra után újból erőre kapott s a család is kezdte felfedezni benne egyik 
jövendő fentartóját, akkor sem adták meg azokat az életföltételeket, amelyek 
hivatva lettek volna arra, hogy' a serdülő ifjú erőteljes férfiúvá fejlődhessék. 

A T E N G E R . 12 
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íme, ez röviden tengeri hajózásunk mai gyöngeségének a diagnózisa. 
Amidőn ugyanis a magyar kormány tengerészeti ügyeink intézését az osztrák 

kormánytól 1871-ben átvette, a magyar hajók lajstromába csak egyetlen kis 95 
tonnás parthajózási gőzös volt beiktatva, a többi 386 hajónk mind vitorlás volt. 
A magyar tengermellék forgalmának túlnyomó részét ezek a vitorlások látták el, de 
a fiumei forgalom lebonyolításában már akkor jelentékeny szerepet játszottak az 
Osztrák-Lloyd gőzösei s a magyar kormánynak még örülni kellett, hogy ezt a vál-
lalatot az 1871. november 18-án kötött s az 1872. évi XXVI. t.-c.-be iktatott szerző-
déssel sikerült közös (osztrák-magyar) tengerhajózási vállalattá tenni s Fiume 
keleti forgalmának a lebonyolítását reábízni. Az Ausztriával kötött vám- és keres-
kedelmi szövetség különben is közössé tette a tengeri lobogót s ezzel és sok más 
egyébbel a magyar tengerészeinek önálló fejlesztése már á priori jelentékeny kor-
látok közé lőn szorítva. 

A tapasztalás azonban rövid néhány év alatt azt mutatta, hogy nekünk nem sok 
keresni valónk van a Keleten. Iparunk, melynek ott piaca van, nem igen volt, gaz-
dasági terményeinknek a piacai pedig nyugaton voltak, így tehát ezekkel a piacokkal 
kellett a tengeren való összeköttetést keresnünk, ahol biztos vevőkre találtak erdei 
és mezei terményeink. Ez vezetett az »Adria« magyar tengerhajózási társaság ala-
pítására, illetőleg az ezzel 1881. december 21-én kötött s az 1882. évi XIII. t.-c.-kel 
beiktatott szerződés megkötésére, melyben Fiúméból a középtengeri s a többi nyugat-
európai kikötőkbe és onnan Fiúméba évi 150 rendes és 50 rendkívüli hajójárat 
biztosíttatott. A fiumei tengeri forgalmon azonban még ezután is éveken át az 
Osztrák-Lloyd uralkodott. Tartott ez jóformán egészen addig, amíg az Osztrák-
Lloyddal a hajózási és postaszerződést 1891. december 31-ével felbontottuk s egy-
idejűleg az Adria-társasággal új szerződést, a Lloyddal pedig a levantei és keleti 
járatokra nézve egyezményt kötöttünk. S itt kezdődik tulajdonképen a magyar 
tengeri hajózási politika. De ebben a politikában az önálló magyar tengeri hajózást 
illetőleg az akkori szükségletekhez mérten kizárólag az agrárius szempontok érvé-
nyesültek. Az Ausztriával fennálló vám- és kereskedelmi szövetség szelleméhez 
képest barátságosan megosztozott a magyar Adria-társaság s az Osztrák-Lloyd a 
tengerentúli országokon és pedig aképen, hogy Fiúméból és Triesztből is az Adria 
egyformán lássa el a forgalmat a nyugati kikötőkkel, az Osztrák-Lloyd pedig a 
levantei és a keleti kikötőkkel. A forgalomnak ilyetén barátságos megosztása egészen 
természetesnek látszott, mert hiszen nekünk a nyersterményeinkkel nem igen volt 
keresni valónk a Keleten s az osztrákoknak ipari termékeikkel nem volt mit keres-
niük az e tekintetben sokkal fejlettebb nyugaton. S ezzel körülbelül meg is volt 
pecsételve Ausztria és Magyarország helyzete a világforgalomban, sőt implicite a 
két ország termelésének az irányzata is. 

Magyarország nagyarányú ipari fejlődése azonban csakhamar rácáfolt erre a fel-
fogásra. Az agrárius Magyarország a nagyiparnak is alkalmas színhelyéül kínál-
kozván, a kormány céltudatos iparfejlesztési politikája, kapcsolatban a különösen 
előnyös természeti és egyéb viszonyokkal, már rövid egy évtized alatt oly hatalmas 
ipari termelést hozott itt létre, amely messze az ország határain túl is verseny-
képesnek érezve magát, fölkereste a tengerentúli piacokat is. S a tapasztalás csak-
hamar azt mutatta, hogy immár nekünk is van mit keresni a Levanteban és a 
Keleten, amit annak idején mintegy átengedtünk szövetséges társunknak, Ausztriának. 
Most azután oda jutottunk, hogy mi is kénytelenek vagyunk vele egyben-másban 
versenyre kelni ezeken a keleti piaezokon. 
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Ez az ipari termelés azonban még nem öltött oly mérvet és terjedelmet, hogy 
kivitelre kerülő termékeinknek a tengerentúli piacokra való elszállítására indokolt 
lett volna önálló hajójáratokat berendezni. Ennek a nagy költségei még távolról 
sem állottak volna helyes arányban az ezáltal elérhető nemzetgazdasági haszonnal. 
Ez volt egyik főoka annak, hogy amidőn a tiz év lejártával szépen fejlődő nyugoti 
kivitelünk nagyobb mérvű kiszolgálására az Adria-társasággal 1901-ben további tiz 
évre újabb szerződést kötöttünk: a levantei és keletázsiai forgalmunk lebonyolítását 
kizárólagos joggal ismét az Osztrák Lloydra ruháztuk. Pedig az előző tiz év alatt 
tengeri hajózásunk oly kedvezőnek ígérkező lendületet vett, hogy legalább is a 
levantei forgalomba kívánatos lett volna a magyar tengeri hajózást bevonni s ezek-
ben a viszonylatokban megvetni az alapját az önálló rendszeres hazai hajójáratok-
nak, visszaszerezve ezzel a magyar kereskedelemnek azokat a balkáni piacokat, 
amelyek már a középkorban a magyar kereskedelem érdekszférájába tartoztak. 

A magyar tengeri hajózásnak ezt a fentemlített lendületet az 1893. évi szabad-
hajózási törvény adta meg. S talán nem lesz érdektelen felemlíteni, hogy erre az 
impulzust tulajdonképen a pusztulásnak indult hazai vitorlahajózás megmentésére 
irányuló akció adta meg. Amikor ugyanis 1892-ben erre vonatkozólag a tanács-
kozások megindultak, ezek során indokoltnak mutatkozott nemcsak a vitorláshajók 
segélyezése, de emellett a gőzösök beszerzésének és üzemben tartásának, valamint 
a hazai hajóépítéseknek is megfelelő állami segéllyel leendő előmozdítása. Az így 
keletkezett törvény hatása alatt több szabadhajózási vállalat keletkezett, hazai hajó-
rajunk számos nagyobb hosszújáratú hajóval szaporodott, melyek élénk részt vet-
tek a legtávolabbi világforgalomban is. A célzat természetesen az volt, hogy mi-
helyt a kiviteli kereskedelmi konjunktúrák úgy alakulnak, ezek a hajók a magyar 
kiviteli forgalom rendszeres menetrendszerű szolgálatába állíttassanak. Ebből a 
reményből azonban egyelőre csak annyi valósult meg, hogy a Magyar Keleti Ten-
gerhajózási Társasággal a kormány 1898-ban tiz évre szerződést kötött a galatz — 
konstantinápolyi s azon túlmenő havi három járat ellátására, azzal a kikötéssel 
azonban, hogy ez a Konstantinápolyon túl levő kikötőkbe rendelt magyar árúkat a 
levantei forgalom lebonyolításában kizárólagosságot élvezett Osztrák Lloyd hajóival 
tartozott szállítani, évi államsegélye egyharmadának (60.000 koronának) az átenge-
dése mellett. Amidőn tehát a dunai természetes vizi útat összekapcsoltuk a tengerrel, 
ahelyett, hogy ennek a kívánatos fejlődését még áldozatok árán is előmozdítottuk 
volna, csináltunk egy magyar tengerhajózási vállalatot, amelynek előre levágtuk a 
lábait. Nincs azért mit csodálkoznunk, ha ez a vállalat nem sokat lendíthetett a 
magyar- levantei forgalmon s a Dunán át irányítható magyar kiviteli kereskedelmet 
inkább a nyugat felé igyekezett a szabadhajózás keretében kiszolgálni. 

A szabadhajózási törvény 1907 ben újból megalkottatván, az ezáltal nyújtott 
nagyobb állami kedvezmények és segélyek a szabadhajózási vállalatok jelentős 
szaporodására, számos nagyobb méretű modern új hajó építésére vezettek, ame-
lyekkel a hazai tengeri hajózás rövid néhány év alatt igen lényegesen megerősö-
dött s nagyobb önálló feladatok betöltésére is alkalmassá vált. 

Az 1891. évhez azonban nemcsak a tengerentúli messze országokkal való hajó 
forgalmunk rendezése fűződik. Az addig csak kisebb méretű parti hajózásunk is 
ekkor lőn rendszeresítve a Magyar-Horvát Tengerhajózási Társaság alapításával s 
úgy ennek, mint a fiume —velencei és anconai járatokat ellátó vállalat állami segé-
lyezésével. Ez a két • parthajózási vállalat, de különösen a Magyar-Horvát Tár-
saság igen élénk és sikeres tevékenységet fejtett ki a magyar és dalmát kikötők, 

12* 
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valamint Velence és Ancona forgalmárak megteremtése és folytonos fejlesztése 
terén. Még jelentékenyebben fokozódott ez a tevékenység 190, óta, amidőn az újabb 
szerződéssel a Magyar-Horvát Társaság az olasz járatokat is átvette. A magyarság 
jóformán ezeknek a parti járatoknak a révén fedezte fel és szerette meg a tengert 
s még a most méltó büszkeséggel osztrák Riviérának nevezett partvidék is jórészt 
a magyar parthajózási vállalat rendszeres és kedvező hajójáratainak köszönheti cso-
dás föllendülését.1) 

A magyar kormány az ország szegényes anyagi viszonyaihoz képest mintegy 
2 ' 5 - 3 millió korona évi államsegélylyel ily módon és méretekben módot nyújtott 
a magyar tengeri hajózás megteremtésére és megszilárdítására, már amennyire a 
jelzett keretekben ez lehetséges volt, illetve megtörténhetett. Hozzájárult ehhez a 
Fiume felé vezető magyar állami vasutak s a fiumei kikötő nagy arányú kiépítése, 
melyek együttvéve hivatva voltak a tengerre irányuló kiviteli s a tengerről jövő 
behozatali forgalmunkat kiszolgálni és fejleszteni. 

De amíg mi — az országnak, illetve az u. n. közvéleménynek, bizony valljuk meg, 
nem valami nagy érdeklődése s még csekélyebb hozzáértése mellett — ilyen módon 
foltozgatva és fejelgetve fejlesztettük tengeri hajózásunkat; a mi szövetséges tár-
sunk, a gazdaságilag sokkal nagyobb arányokban megerősödött Ausztria a legutóbbi 
tiz év alatt nemcsak elismerésre, de szinte csodálatra méltó nagy tevékenységet fej-
tett ki tengeri forgalmának céltudatos és nagyarányú kifejlesztésére és megszilárdí-
tására. Az osztrák ipartanács az érdekelt szakkörök bevonásával éveken át minden 
részletre kiterjedő beható alapossággal tárgyalta mindazokat a kérdéseket, amelyek 
a tengeri forgalom lebonyolítására bármi tekintetben is befolyással lehetnek. A kor-
mányt nemcsak szakszerű tanácsaikkal támogatták ebben a kiválóan fontos kérdés-
ben, de mintegy irányt is szabtak az osztrák tengerhajózási politikának s az osztrák 
közvélemény a parlamentet is már eleve előkészítette arra, hogy ezekben a kérdé-
sekben az ipar és kereskedelem nagy érdekeinek kellő mérlegelésével foglalhasson 
állást s teljes meggyőződéssel hozzájárulhasson azokhoz a rendkívül nagy áldoza-
tokhoz, melyek a tengeri hajózás állami segélyezésére, a trieszti kikötő megfelelő 
kibővítésére és modern fölszerelésére s a Triesztbe vezető vasúti hálózat kellő kiter-
jesztésére és kiépítésére szükségesnek mutatkozott. A mi szegényes helyzetünkben és 
a mi kicsinyes felfogásunk mellett szinte szédületesek azok az összegek, a melyeket 
Ausztria mindezekre beruházott és évenként elkölt, de sokszorosan visszatérülnek 
ezek a milliók az osztrák ipar óriási fejlődése révén s végeredményül a nemzeti 
vagyonosodás hatalmas gyarapodása által. 

A tengeri hajózásnak nyújtott nagy állami segély az Osztrák Lloydnak (melynek 
évi államsegélye meghaladja a 12 millió koronát) nemcsak az eddigi viszonylatok-
ban tette lehetővé a forgalom tökéletesebb s minden irányban versenyképes kiszol-
gálását, de teljes erővel reávetette magát arra a parti hajózásra is, amelyet eddig 
a magyar vállalat látott el s a mely viszonylatokban a forgalmat tulajdonképpen a 
Magyar-Horvát Tengerhajózási Társaság teremtette meg és fejlesztette arra a magas-
latra, amely most szemet szúr az osztrákoknak. 

A dalmát forgalom érdekében az osztrák kormány által készített javaslat szerint 
már 1912-ben heti négy gyorsjárat vétetett kilátásba Triesztből Dalmáczia főbb ki-
kötőibe s ez fokozatosan napi járatokra fejlesztetik. A gyorsjáratok céljaira két gvors-
hajót építettek 16 mf. óránkénti sebességgel, a többi járatokhoz négy új hajót állíta-

' ) Sajnos, hogy a mi partvidékünk nem talált oly vállalkozókra, akik ide is varázsoltak volna egy 
magyar Rivieriát. De hát mi szegények és gyámoltalanok vagyunk. Hazafiságról meg ne is beszéljünk. 
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nak be. A vclenczei járatokat a szabad hajózásban tartják lenn naponként. Az albán 
járatokat — melyek Ausztriára politikai és gazdasági tekintetben kiválóan fontosak — 
szintén kiterjesztették. Az osztrák ipartanács igen behatóan tárgyalván ezen parti 
járatokat, még lényegesen kibővitendőnek találta a kormány tervezetét. Kívánatosnak 
jelentette ki, hogy az Osztrák Lloyd heti két járatot tartson fenn Trieszt és Fiume 
közt, úgy mint a Magyar-Horvát Társaság s ez alkalomból az oly jövedelmező 
abbázia — fiiumei vonalba is állíttassanak be osztrák hajók s ez a vonal ne enged-
tessék át csupán a magyar lobogónak; a közönség igényeinek megfelelő elsőrendű 
hajókkal kötelezőkké tétessenek a trieszt —velencei járatok s Trieszt és Ancona közt 
is rendeztessék be heti 3 - 4 gyorsjárat s heti 2 járat Trieszt—Ancona—Rimini — 
Ravenna közt; a trieszt — spalato —cattarói egyik járathoz csatlakozzék egy metkovici 
járat; továbbá a triest—korfu—prevesai gyorsjárat csak Gravosát érintse; hozzáfűzte 
ezekhez az ipartanács azt az óhajtását, hogy az osztrák kereskedők utazói ezen 
összes vonalakon 50°/o szállítási kedvezményben részésüljenek. Ezeket á parti jára-
tokat az osztrák kormány mintegy két millió koronával segélyezi, ezenkívül a dal-
mát hajók építésére 3"6 millió korona kamatmentes kölcsönt adott az Osztrák 
Lloydnak. 

Mindezt egybevéve, az osztrák tengeri hajózás évenként 20 millió koronát meg-
haladó állami segélyt élvez, aminek természetes következménye, hogy az osztrák 
külkereskedelemnek oly gyors, kényelmes, modern hajókkal áll a világnak úgyszólván 
mindazon tájékai felé szolgálatába, ahol az osztrák iparnak piaca van vagy piacot 
lehet teremleni. 

Ilyen körülmények közt, ilyen szomszédság, ilyen szövetséges versenytárs mellett 
ugyan mit várhatunk mi az évi mintegy 4 millió koronával segélyezett s egyébként 
is jórészt béklyókba szorított magyar tengeri hajózástól ? Pedig különösen amióta 
gyáriparunk oly örvendetes fejlődésnek indult s kiviteli kereskedelmünkben az ipari 
termékeknek is immár jelentékeny szerep jut, okvetlenül és sürgősen gondoskod-
nunk kell arról, hogy kivitelünk természetének és irányzatának minden tekintetben 
megfelelő oly tengeri hajójáratok állíttassanak annak szolgálatába, amelyek módot 
és alkalmat nyújtsanak ipari és gazdasági termékeinknek a tengerentúli piacokon 
versenyképes térfoglalására. 

A változott termelési viszonyokhoz s a mai világkereskedelmi konjunktúrákhoz 
alkalmazkodó oly egységes, önálló és céltudatos tengerhajózási politika inaugurá-
lására van sürgős szükségünk, mely minden idegen befolyástól függetlenül biztosítsa 
Magyarország tengerentúli kereskedelmének lehető legkedvezőbb lebonyolítását s 
kellő alapot nyújtson arra, hogy tengeri forgalmunk ne csak megtartsa eddig sok 
nehézséggel, szívós kitartással, gondos körültekintéssel kiküzdött pozícióját, de hogy 
azt kiterjessze oly világtájak felé is, ahol térfoglalásunk kívánatos, ahol piacokat hódít-
hatunk a magyar termelés számára s barátságos összeköttetések szerzésére kínál-
kozik mód és alkalom. 

Messze vezetne, ha mindezek tekintetében részletekbe kívánnék bocsátkozni, de 
különben is oly beható tanulmányt igényelne ezeknek az egyenkint és összevéve 
oly kiválóan fontos és sokoldalú kérdéseknek a kellő taglalása, hogy azt hivatot-
tabb főkre kell bíznom ; ezért csupán nagy vonásokban kívánok ezúttal reámutatni 
azokra a főbb relációkra, amelyekben tengeri hajózásunk rendezése kivánatos s 
azokra a momentumokra, amelyek ezen rendezésnél megfontolás tárgyát képez-
hetnék. 

Hogy az egész kérdést áttekinthetőbbé tegyem, tengeri hajózásunkat a világ-
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tájak, illetve járatok különféle természetéhez képest megfelelő tagozatokra osztom. 
Ezek a tagozatok a következők : 

I. Adriai tengeri járatok vagy az ú. n. kisparthajózás. 
II. Középtengeri és nyugateurópai járatok. 

III. Levantei járatok. 
IV. A Duna-torkolatból kiinduló járatok. 
V. Keletázsiai járatok. 

VI. Amerikai járatok. 
I. Az adriai-tengeri hajójáratokai az 1901-ben kötött szerződés alapján a Magyar-

Horvát Tengeri Gőzhajózási Társaság látja el. Ezek a járatok egyrészt Fiume és 
Velence, Fiume és Ancona, másrészt Fiume s a magyar-dalmát és isztriai kikötők 
közt látják el a forgalmat. S el kell ismernünk, hogy a vállalat kiváló üzleti érzék-
kel s nagy körültekintéssel magas színvonalra emelte ezt a forgalmat s az általa 
uralt partvidéket sikeresen bekapcsolta a magyar forgalom érdekszférájába. S épen 
ez az, ami az osztrákoknak — valljuk be, hogy az ő szempontjukból méltán — 
fáj s őket oly erőteljes represszáliákra készteti, amelyek a mi parthajózásunk nagy 
áldozatok és kitartó munka árán szerzett pozícióját kétségtelen veszedelemmel 
fenyegetik. Ez ellen tehát nekünk is kellőkép védekeznünk kell. Ez a védekezés 
pedig nem állhat másból, mint hogy parti hajózásunkat a modern személy- és árú-
forgalom követelményeinek megfelelő hajókkal lássuk el, az utazó és szállító közön-
ségnek nyujtsuk legalább is azt a kényelmet s azokat az előnyöket, mint az osz-
trákok, ezenfelül az államvasutakkal fennálló szerves kapcsolatban is keressünk 
módot arra, hogy még a külföldi közönség is, mely az Adria partvidékére utazik, 
előnyt adjon a fiumei útiránynak. Fiume és a nagyobb forgalmú kikötők közt 
lehetőleg naponkinti gyorsjáratok lennének kívánatosak, óránkint legalább 16, de 
lehetőleg 20 mf. sebességű modern berendezésű kényelmes gőzösökkel, azokon a 
kényesebb igényeket is kielégítő ellátással, figyelmes és előzékeny kiszolgálással, 
mérsékelt szállítási díjtételekkel. A vegyes- és árújáratok szintén javítandók és fej-
lesztendők. Igen kívánatosnak látszik a keleti partvidéken a járatok kiterjesztése az 
albán partvidékre, sőt azon túl is a kisparthajózás határán belül eső Korfuig és 
Prevezáig. Az olasz partvidéken megfontolást érdemelne a fiume—anconai jára-
tokba Rimini és Ravenna bekapcsolása. De a járatok javítása és kiterjesztése mel-
lett igen kívánatos lenne arról is gondoskodni, hogy éppen az adriai-tengeri hajó-
járatokban — úgy a hazai, mint a külföldi utasokra való tekintetből is — a 
magyar nemzeti jelleg kellő kidomborítása és pedig úgy a hajós-, mint a kiszolgáló-
személyzet tekintetében, mert az mégis nagyon elszomorító, hogy az általunk nagy 
áldozatokkal fentartott hajózásban a magyar utas kénytelen magát idegen földön 
érezni s a külföldi utasnak sejtelme sincs róla, hogy magyar hajón utazik. 

II. A középtengeri és uyugatenrópai hajójáratokat a társasággal 1901-ben kötött 
segélyezési szerződés alapján az »Adria« m. kir. Tengerhajózási Társaság látja el. 
Az állami szerződésben a társaság által fentartandó menetrendszerű hajójáratok 
meg lévén állapítva, a társaság csakis ezekben a keretekben mozog a szerződés 
előírásainak megfelelő hajóival. Természetes, hogy ilyen körülmények közt a tár-
saság hajózási szolgálatában tiz év óta valamelyes számottevő fejlődés nem kon-
statálható. Különben is a változott forgalmi viszonyoknál fogva az »Adria« szerző-
déses relációi nem is voltak alkalmasak arra, hogy ezek keretében tengeri hajózá-
sunk valami nagyobb lendületet vegyen. Az új szerződésre vonatkozó gondos elő-
tanulmányok és lehető széleskörű tárgyalások feladata leend kellőleg mérlegelni és 
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megállapítani azokat a hajójáratokat, melyekre külkereskedelmi forgalmunknak a 
változott viszonyokhoz képest a középtengeri és nyugateurópai viszonylatokban 
szüksége van s ez az új berendezkedés mindenesetre módot és alkalmat fog nyúj-
tani arra is, hogy a megállapítandó járatokba a mai forgalmi követelményeknek 
megfelelő modern berendezésű gyorsabb gőzösök állíttassanak be. 

III. A levantei járatok a magyar és osztrák tengerhajózási szolgálatnak fentebb 
említett megosztása alkalmával az Osztrák Lloyd érdekkörébe utaltattak s ezen jára-
tok ellátására Fiúméból is ez a vállalat kapott szerződésszerű kizárólagos jogot. Ez 
az intézkedés annak idején bizonyára teljesen indokolt volt, mert hiszen nekünk 
— fejletlen iparunkkal — nem sok keresni valónk volt a Levantéban s a mi kevés 
forgalmunk ebben a viszonylatban találkozott, azt a Lloyd a magyar állam minden 
megterhelése nélkül lebonyolította. Ma azonban, amidőn iparunk nagyarányú fejlő-
dése mellett ennek termékei részére természetszerűen első sorban a Balkán-álla-
mokra vagyunk utalva s nemcsak gazdasági, de politikai szempontból is súlyt kell 
helyeznünk arra, hogy a Balkán államok a magyar forgalom érdekkörébe bevonas-
sanak és minél erősebben bekapcsoltassanak: nagy érdekeink fűződnek ahhoz, 
hogy a Levantéval a modern igényeknek, a hazai forgalom jövendő követelményei-
nek minden tekintetben megfelelő, önálló, rendszeres hazai hajójáratok biztosíttassa-
nak. Erre nézve megtörtént az első lépés 1898-ban a Magyar Keleti Tenger-
hajózási Társaság segélyezésével, mely Galatz és Konstantinápoly közt rendes hajó • 
járatok fentartására köteleztetett s amely viszonylatban a társaságnak sikerült — a 
rendkívül kedvezőtlen körülmények dacára — a magyar hajózás részére oly pozíciót 
szerezni és biztosítani, mely a további fejlesztésnek legmegfelelőbb alapjául szol-
gálhat. 

S e tekintetben a földrajzi fekvésnél fogva szinte természetszerűleg kínálkozik az 
a megoldás, hogy a Levantét Galatzból és Fiúméból kiinduló hajójáratokkal közre-
fogjuk, úgy hogy az egyik hajó menjen Galatzból Fiúméba, a másik Fiúméból 
Galatzba. Ilyen módon úgy kiviteli, mint behozatali forgalmunk a földrajzi helyzet-
nél fogva legmegfelelőbb útirányt választhatja. Hogy aztán ezenkívül egyes viszony-
latokban, pl. Galatz és egyik-másik fekete-tengeri kikötő közt nem volna-e célszerű 
külön hajójáratokat berendezni, vagy pl. Galatz és Konstantinápoly közt a mostani 
havi három járat helyett hetenkénti rendszeres és lehetőleg gyors járatokat bizto-
sítani, mindez alapos megfontolás tárgyát kell hogy képezze. 

A levantei hajójáratok önálló s nemcsak a jelen szükségletének, de a jövő köve-
telményeinek is megfelelő berendezése bizonyára egészen új és kedvező perspektí-
vát nyitna a magyar iparnak és kereskedelemnek a Balkán-államokban való sikeres 
térfoglalására s Magyarországnak a balkáni népekkel való évszázados tradíciókon 
alapuló barátságos érintkezésének felújítására és megszilárdítására. 

IV. A Duna-torkolatból kiinduló járatok tekintetében már most is biztos alapokra 
támaszkodhatunk. A szabadhajózás keretében úgy a Magyar Keleti, mint az Atlantica 
Tengerhajózási Társaság a Galatzból kiinduló viszonylatokban erőteljesen és sikere-
sen tért foglalt. S ki kell emelnünk azt a tényt, hogy a magyar tengeri hajózásnak 
az utolsó években tapasztalt nagyobb arányú céltudatos fejlesztése tulajdonképen 
ehhez a két törekvő társasághoz fűződik. Mind a két társaság évek óta rendszeresen 
és céltudatosan dolgozik azon, hogy különösen a keleti forgalom ellátásában meg-
alapozza az önálló magyar hajójáratok megteremtését. S a dunai útirány a keleti 
viszonylatokban már természeti fekvésénél s a kedvező dunai összeköttetés folytán 
bizonyára a legalkalmasabbnak mutatkozik. 
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A dunai útiránynak azonban a nyugati viszonylatokban is megvan a forgalmi 
jelentősége s amint az eddigi eredmények is mutatják, tér és alkalom ebben az 
irányban is kínálkozik a magyar tengeri hajózás önálló berendezkedése számára. 

V. A keletázsiai járatokban s általában a Suez-csatornán túl fekvő viszonylatok-
ban a magyar forgalom lebonyolítása csupán a suez-csatornai illetékek megfelelő 
részének a megtérítése mellett az Osztrák Lloyd számára van egyezményszerűleg 
biztosítva. S ezzel a szolgálattal az érdekeltek zöme — úgy látszik — meg is van 
elégedve. Az tény, hogy ilyen csekély (évi mintegy 700.000 korona) pénzáldozat-
kal, amennyit a Lloydnak a Suez-csatornai illetékek megtérítése címén fizetünk, a 
Lloyd által teljesített s a modern hajózási és forgalmi követelményeknek megfelelően 
berendezett járatoknak csak csekély töredékét lennénk képesek rendszeresen fentar-
tani. Mindamelett nagyon megfontolandónak tartjuk, vájjon a Keleten való önálló 
térfoglalásunk s kereskedelmi összeköttetéseink nagyobb arányú céltudatos fejleszté-
sére való tekintetből indokolt lenne-e elzárkóznunk az elől, hogy ezekben a viszony-
latokban módot és alkalmat nyújtsunk menetrendszerű önálló magyar hajójáratok 
berendezésére, fentartására és fejlesztésére, különösen ha figyelembe vesszük, hogy 
fentebb említett két szabadhajózási vállalatunk úgy hajóinak számával és minőségé-
vel, valamint széleskörű üzleti összeköttetéseivel szinte predestinálva van a keleti 
forgalom megfelelő kiszolgálására, az e célból szükséges rendszeres hajójáratok 
ellátására. 

VI. Az amerikai hajójáratok kérdése tulaj donképen két főcsoportra tagozódik. 
Az egyik az északamerikai személy- és árújáratok, a másik a közép- és dél-
amerikai árújáratok csoportja. Az elsőbe a tulajdonképeni kivándorlási hajózás tar-
tozik, amelyet Fiúméból a kormánynyal kötött szerződés alapján minden állami 
segély nélkül, sőt a társaság által az állam részére fizetett némi jutalék mellett az 
angol Ctmard-társaság lát el. Amikor a magyarországi kivándorlóknak az észak-
német kikötőkből Fiúméba való terelése s az egész kivándorlásnak ez úton köny-
nyebben megvalósí ható állami ellenőrzése céljából önálló hajójáratok berendezése 
szóba került, komoly megfontolás tárgyát képezte, vájjon nem volna-e legcélszerűbb 
ezeket a hajójáratokat magyar vállalat útján biztosítani. Az erre vonatkozó tárgya-
lások azonban eredményre nem vezettek. Ilyformán még örülnünk kellett, hogy a 
Cunard-társaság erre vállalkozott. A tapasztalás azonban azt mutatta, hogy a saj-
nálatosan oly nagyarányúvá fejlődött kivándorlás lebonyolítását a fiume—new-
yorki hajójáratok nem győzik s így jött létre az a szerződés, mely három észak-
német és egy francia tengerhajózási vállalatnak is engedélyt adott a magyar kiván-
dorlóknak saját kikötőikből való elszállítására. A fiume new-yorki személyhajó-
járatok kapcsán Amerikával az árúforgalmunk is megindult s remélni lehet, hogy 
ez idővel nagyobb arányokban is fejlődni fog. Hogy miként alakul a kivándorlás, 
azt persze előre látni nem lehet s bár kívánatos lenne ennek a jelentékeny csök-
kenése, erre az eddigi több évtizedes tapasztalás után ítélve alig lehet számítani. 
De ha ez a szomorú jelenség megvan, vájjon nem volna-e indokolt komoly meg-
fontolás és mérlegelés tárgyává tenni a kivándorlási hajójáratoknak magyar válla-
latokra való bízását? Hiszen a Cunard-társaság fiume—new-yorki hajójáratainak, 
illetve a magyar kivándorlási üzletének a kezelését most is az »Adria« m. kir. 
Tengerhajózási Társaság látja el. S a tapasztalás azt mutatja, hogy ennek a kiván-
dorlási forgalomnak a lebonyolítása igen jelentékeny haszonnal jár, úgyannyira, 
hogy a német tengeri hajózás óriás arányú fejlődése tulajdonképen a kivándorlás 
hajójáratokra vezethető vissza s ezek vetették meg szilárd alapját a hamburg — 
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bréma — nevv-york-i rendszeres gyorsjáratoknak s ezek szolgáltak alapjául úgy a 
két német nagy hajózási vállalat, valamint a belga s részben a francia nagy hajós-
vállalatok óriási arányokat öltött személyhajóforgalmának. Vájjon lehetne-e ennél 
értékesebb hivatása az »Adria'< társaságnak, mely ebben legjobban megtalálhatná 
jövendő fejlődésének biztos zálogát s egyszersmind egy nagystílű magyar tengeri 
hajózás megteremtésével nemzeti missziót is teljesítene. 

Az amerikai járatok második csoportját a közép- és délamerikai árújáratok képe-
zik. Ebben a viszonylatban tudvalevőleg az Adria-társaság látja el a fiume— 
brazilia—argentiniai forgalmat. Figyelembe véve és kellő eg mérlegelve azonban 
azokat a változásokat, amelyeket a közép- és délnmerikai forgalomban a Panama-
csatornának 1913-ra, de legkésőbb 1915-re kilátásba vett megnyitása természet-
szerűleg elő fog idézni különösen Dél-Amerika nyugati partvidékének az európai 
forgalomba való közelebbi bevonásával: mindenesetre megfon olást érdemel, hogy 
ezeket a nagykiterjedésű s a fejlődésnek szinte mérhetetlen perspektíváját nyitó 
országokat lehetne-e és miképen bevonni és bekapcsolni a magyar külkereskedelem 
érdekkörébe? Közép- és Dél-Amerika ma még tág teret nyújt a nagyarányú üzleti 
összeköttetésekre, amiben talán nem lenne indokolatlan nekünk is iparkodni kivenni 
a magunk részét. Úgy vélem ugyanis, hogy kár volna nem fektetnünk kellő súlyt 
éppen ezen tengerentúli országokkal való rendszeres hajózási összeköttetéseinkre, 
amelyeken gazdasági és ipari termékeinkkel a versenyképességre való biztos kilá-
tással tért hódíthatunk. Kiviteli kereskedelmünkkel, eddig kizárólag a járt utakat 
kerestük, az idegen kereskedelem járszalagján odavezettettük magunkat, ahol az 
ango', német és más kereskedő már megfészkelte magát és jó üzleteket csinált; 
pedig ott már sokkal nehezebb tért hódítani a mi különben is gyenge lábon álló 
iparunknak és kereskedelmünknek. Ez is egyik nagy oka annak, hogy tengerentúli 
kereskedelmünk oly lassan halad, mert minduntalan szinte leküzdhetetlen akadá-
lyokba ütközött. A mai óriási erőfeszítésekkel járó világversenyben tért, piacot 
hódítani csak a talaj gondos előkészítésével, a szükségletek, a helyi szokások, az 
üzleti és társadalmi viszonyok alapos helyszíni tanulmányozásával lehet. Látjuk ezt 
elég világosan magunk is, amióta a kereskedelmi minisztérium és a kereskedelmi 
muzeum szaktudósítókat tart a külföldön. De ezzel a tanulmányozással oly orszá-
gokat, oly piacokat kellene első sorban fölkeresnünk, amelyekben a hatalmas idegen 
verseny még nem állja útját térfoglalásunknak s ahol kilátásunk lehet arra, hogy 
ipari termékeinkkel tért foglalhassunk. Ilyenekül kínálkoznak Mexikó s a közép- és 
délamerikai á'lamok, ahol ma és még jó hosszú ideig a mezőgazdasági termelés 
dominál, az ipar azonban lassan halad, a szükségletek pedig a vagyonosodással 
fokozatosan növekednek, a piacokat még nem lepték el teljesen az európai keres-
kedők, itt még óriási területen lehetne mindenféle iparcikkeinknek tért hódítani, 
állandó vevőket biztosítani A térfoglalással azonban sietnünk kellene, mert ha 
egyszer a Panama-csatorna kiépül, Mexikó és a Pacific-part mentén fekvő közép-
amerikai országok valóságos világvásár színhelyévé fognak válni, hol négy földrész 
fogja árúit egymással kicseré ni. Hogy azonban itt tért foglalhassunk, idejekorán 
kellene igyekeznünk az ottani piacokat rendszeres hajójáratok berendezésével be-
vonni a magyar ipar és kereskedelem forgalmi körébe. 

De az üzleti érdeken kivül talán a nemzeti presztizs is kívánatossá tenné, hogy 
a Panama-csatorna világforgalmi jelentőségű megnyitása alkalmával a magyar ten-
geri hajózás már rendszeres járatokban közlekedő modern gőzösökkel legyen ott 
képviselve. Nagyobb szabadhajózási vállalataink bizonyára foglalkoznak is már 
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ezzel az eszmével, talán az alkalmas hajóik is meglennének ezen járatok céljaira, 
úgy hogy ez a kérdés is bekapcsolható lenne az egységes, önálló magyar tenger-
hajózási politika megalkotásának előmunkálataiba. 

Ezzel körülbelül kimerítettük a rendszeres hajójáratok berendezésére hivatott vi-
szonylatokat Magától értetődik, hogy a magyar tengeri hajózásnak a szabadhajózás 
keretében való továbbfejlesztése szintén állandó és megfelelő gondoskodás tárgyát 
kell hogy képezze, annál is inkább, mert az eddigi tapasztalás szerint az e célra 
áldozott aránylag csekély összegekkel valóban nagy eredményeket értünk el. 

Azon feladatok sorában, melyek tengeri forgalmunk fejlesztésének és megszilár-
dításának előfeltételeit képezik, az önálló magyar tengeri hajózás megteremtése és 
kifejlesztése kapcsán nem hagyhatom megemlítés nélkül a magyar tengeri magán-
jog megalkotását. 

A tengeren való árúfuvarozás jogviszonyainak rendezettsége épp úgy tényezője a 
forgalomnak, mint magának a hajónak a biztossága. Ha tehát a magyar tengerészet 
terén általában rendezett viszonyokat akarunk teremteni, akkor mielőbb gondoskod-
nunk kell annak a visszás, mondhatnám szégyenletes állapotnak a megszüntetésé-
ről, mely szerint nálunk még ma is az 1807. évi francia Code de Commerce-nek a 
tengeri magánjogra vonatkozó rendelkezései vannak a szokásjog alapján érvényben 
s a tengeri magánjog önálló kodifikációját mindeddig nem vittük előbbre az elő-
készítésnél. Tengerészetünk fejlesztése és megszilárdítása terén tehát ez is egyik 
sürgősen megoldandó feladatot képez. Ugyancsak jelentős feladatnak tartanám ten-
gerészetünk fejlesztése szempontjából a tengeri jelzálog törvényes rendezését, 
illetve megteremtését, mely kedvező módot és alkalmat nyújtana a hajók könnyebb 
beszerzésére s hivatva lenne úgy tengeri hajóépítésünket, valamint a hajófuvarozási 
üzletet is szélesebb körben, nagyobb arányokban fejleszteni Igen előnyösen kiegé-
szíthetné ezt a tengeri biztosításnak a hajózási vállalatok és az állam együttes 
közreműködésével mintegy szövetkezeti alapon való olyatén szervezése, mely a 
jelenlegi biztosítási díjaknak lényeges mérséklését vonhatná magi után. 

Nem lehet feladatom s messze is vezetne mindezen nagyfontosságú kérdések 
részletes fejtegetésébe bocsátkozni; csupán jelezni kívántam ezeket, mint tengeré-
szetünk céltudatos, egységes fejlesztésének szintén megszívlelendő tényezőit. 

A nemzeti hajózás megteremtése és jogviszonyainak rendezése, élet- és fejlődés-
képességének előmozdítása és biztosítása, valamint a rendszeres hajójáratok beren-
dezése mellett azonban gondoskodnunk kell a fiumei kikötőnek a forgalom mai és 
jövendő igényeinek megfelelő kibővítéséről és fölszereléséről is. 

E tekintetben számítanunk kell arra, hogy jelenlegi csekély tengeri forgalmunk 
jelentékenyen emelkedni fog s Fiume, mely jelenleg csupán 12°/o-kal vesz részt 
Magyarország külkereskedelmi forgalmában, jövőre sokkal nagyobb arányú tényezője 
leend kereskedelmünknek. 

A fiumei kikötőt 1871 óta a magyar kormány a forgalom fejlődéséhez mérten 
folyton fejlesztette ugyan, azonban mindenkor csak a pillanatnyi szükségletek lehető 
szűkmarkú kielégítéséről gondoskodtak. így történt, hogy egyetlen tengeri kikötőnk 
a forgalom lebonyolítására szolgáló berendezések és modern fölszeielések tekinteté-
ben ugyancsak elmaradt a többi tengeri kikötők mögött. Nincsenek az áruk ki- és 
berakására szolgáló gépezeti berendezések, ezért igen hosszadalmas a rakodás, nin-
csenek az árúk kezelésére szolgáló hangárok s ezért a kezelés többnyire a parton 
szabadban történik, nincs elég raktár a tömegesen érkező árúk elhelyezésére s 
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ezért a vasúti kocsikat nem lehet elég gyorsan kiüríteni, e miatt a pályaudvaron 
is torlódások vannak, a forgalom lebonyolításában nincs meg a kellő tagozás, ami 
a különböző árúnemeknek s az árúknak forgalmi viszonylatok szerinti csoportosí-
tását s ezzel a forgalom egyöntetű és gyorsabb lebonyolítását lehetővé teszi. 
Mindezek oly hiányok, melyeken a kikötő megfelelő kibővítésével mielőbb segíteni 
kellend és pedig a kikötőnek olymérvű kibővítésével és felszerelésével, hogy a 
legnagyobb hajók is közvetlen a part mellett kiköthessenek, a ki- és berakodás a 
legnagyobb árútorlódás esetén is időveszteség nélkül gyorsan és olcsón legyen 
végezhető, az árúk kezelésére és raktározására oly bőven legyen hely, hogy e 
tekintetben fennakadás ne lehessen, általában úgy legyen a kikötő fölszerelve, hogy 
a forgalom fokozódásával az annak akadálytalan lebonyolítására szükséges eszkö-
zök már előre rendelkezésre álljanak s ezek és az olcsó helyi költségek s a minden 
tekintetben nyújtható előnyök mintegy serkentsék a hajózást és kereskedelmet a 
fiumei kikötő fölkeresésére. 

Igyekeznünk kell minden rendelkezésünkre álló eszközzel oda hatni, hogy egyet-
len tengeri kikötőnket s az ahhoz saját területünkön vezető útakat a legnagyobb töké-
letességre emeljük s Fiumét külkereskedelmi forgalmunknak minden idegen beavat-
kozástól független hatalmas góczpontjává fejlesszük. De hogy ezt elérjük, megfelelő 
intézkedésekkel meg kell teremtenünk azokat az előfeltételeket is, melyek alkalma-
sak arra, hogy Fiúméban életre keljen egy erőteljes, fejlődésképes helyi kereskede-
lem, mely Fiumét kereskedelmi gócponttá, számottevő önálló piaccá tegye. Általá-
ban igyekeznünk kell a magyar kereskedelmet kivinni a nagy világ piacaira, reá kell 
nevelnünk az ifjúságot a tengerentúli kereskedelmi pályára, módot kell nyujtanunk, 
hogy az ehhez szükséges szélesebb látókört, alaposabb tudást elméletileg és gya-
korlatilag elsajátíthassák. Fiúméban kell koncentrálnunk a világkereskedelmi pályára 
való nevelést, ahol alkalom van beletekinteni a tengerentúli forgalom lebonyolításá-
nak, a nagy világkereskedelem finesseének szövevényeibe, ahol a kereskedelmi pályára 
készülő ifjú nemcsak elméleti, de gyakorlati kiképeztetést is nyerhet, ahol nyitott 
szemmel járva, közvetlenül lát, hall, tapasztal oly dolgokat, amelyek élesítik eszét, 
ítélőképességét, irányítják gondolkodását, erősítik gyakorlati érzékét, önálló felfogását, 
egyszóval ahol van alkalma modern értelemben vett kereskedelmi szellemben neve-
lődni. Ezekből lesznek aztán valóságos kereskedők, akik saját eszükkel, saját tudá-
sukkal, élelmességükkel és szorgalmukkal majd megteremtik a fiumei piacot. 

Legyünk ugyanis tisztában azzal, hogy amíg nincsenek a tengerentúli kereskede-
lemmel szakavatottan foglalkozó nagyobb stílű kereskedőink, amíg nincs Fiúméban 
ennek a szakmának a nemzet talajában gyökerező életerős törzse, addig Fiume és 
kikötője csak melegházi növény marad, amely ellankad, mihelyt egy kis szabad 
szellő éri és nem fog gyümölcsöt termő fává fejlődni soha. 

De nemcsak kereskedelmet, ipart is kell Fiúméban teremtenünk. Kikötővárosban 
az ipar nemcsak öncél, de egyszersmind jelentékeny tényezője a forgalomnak. Saj-
nosan igaz ugyan, hogy Fiúméban nagyobb arányú ipartelepek létesítésének útját 
állja a terület szűk volta. Ismerjük be, hogy erre nem gondoltunk idejekorán, de 
amit elmulasztottunk, azt pótolnunk kell — amíg nem teljesen késő — még nagy 
áldozatok árán is. Hiszen megvan erre a példa annak a nagyszabású hajógyárnak 
a megteremtésével, melyet a budapesti Danubius-gyár a kormány teljes elismerést 
érdemlő hathatós támogatásával Fiúméban létesített s amely immár módot és alkal-
mat nyújt nemcsak a kereskedelmi hajók, de a legnagyobb csatahajók építésére is. 
Ez az első magyar arzenál bizonyára méltó büszkesége lesz az önálló magyar ipar-
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nak s hatalmas tényezője a független és kellően fejlett hazai hajóépítőiparra támasz-
kodó nemzeti tengerészet erőteljes fejlődésének. 

És még egyet: Hozzuk Fiumét minél közelebb az ország belsejéhez, hogy lehe-
tőleg szoros legyen az a kapocs, mely Quarneró gyöngyét Szent István koronájá-
hoz fűzi. Tegyük minél olcsóbbá a Fiúméval való összeköttetést, közelítsük meg, 
amennyire lehet az olcsó vizi úttal, teremtsük meg mielőbb a vukovár—samáczi 
csatorna kiépítésével a duna - száva — kulpai hajóutat legalább Károlyvárosig s a 
vasúti közlekedést tökéletesbítsük annyira, hogy termékeinkkel a leggyorsabban, leg-
olcsóbban és akadálytalanul juthassunk el saját területünkön saját tengerünkhöz. 

S e tekintetben utalni kívánok kiváló geográfusunk, Prinz Gyula egyetemi m. 
tanárnak arra a tanulmányára, melyben a Karszt által Magyarországtól geografiailag 
elválasztott Fiúménak az országhoz miként leendő közelebbhozatalát tárgyalja tudo-
mányos és gyakorlati alapon (»A Tenger* II—111. füzetét), kimutatván, hogy a Karszt 
legnagyobb magaslatának egy 17 km. hosszú alagúttal leendő áttörésével s a vasúti 
vonalnak ennek megfelelő vezetésével Fiume vasúti üzemhosszát 120 km.-rel lehetne 
megrövidíteni, tehát vasutforgalmi szempontból ennyivel közelebb lehetne hozni az 
ország belsejéhez. Nagy dolog ez, mely méltó arra, hogy az illetékes körök komoly 
megfontolás tárgyává tegyék. 

Igyekeztem nagy vonásokban reámutatni azokra a feladatokra, amelyek tengeri 
hajózásunk fejlesztése terén megoldásra várnak és pedig úgy a hajójáratok, mint a 
tengeri forgalom egyéb tényezőinek megfelelő rendezése tekintetében, amelyek har-
monikus összmüködésétől hazánk gazdasági fejlődésének erőteljes föllendülését és 
megszilárdulását várhatjuk. 

S e téren a magyar társadalomra szintén komoly, életbevágó feladatok várnak. 
Meg kell barátkoznia a tengerrel, foglalkoznia kell a világkereskedelemmel, a tengeri 
hajózásnak az összes népeket és nemzeteket átható és összekapcsoló nagy problé-
máival, hivatássá kell benne érlelődnie az eddig inkább csak kalandos érdeklődés-
nek, kellemes szórakozásnak; az ifjúság legtehetségesebb részének, a nemzet legjobb 
reményeinek kell vasakarattal, nem lankadó szorgalommal, akadályt nem ismerő 
kitartással tengerre szállnia, a világkereskedelmi pályára lépnie. Ez fogja nagygyá-
gazdaggá és függetlenné tenni nemzetünket. 

Hatvanöt esztendeje, hogy Kossuth Lajos megírta azokat a szálló igévé lett buz-
dító szavakat: »Tengerhez magyar, el a tengerhez/« De sokszor idéztük, de kevéssé 
fogadtuk meg! 

Hová lett, mivé lett az a magyar tengermellék, mely nem is olyan nagyon régen 
Magyarország büszke reménye volt. Igaz, Fiume nagyot haladt azóta, amikor hatvan 
évvel ezelőtt Kossuth és Széchényi véletlenül egy időben látogatták meg s ha nem 
is vált be az a jóslat, amit Széchenyi a tiszteletére rendezett teatre paréé-n, szemé-
ben a nemes lelkesedés édes könnyeivel, mondott a kormányzó mellette ülő nejének : 
Sie iverden sehen, Fiume wird ein Weltliafen: a fiumei kikötő — a magyar kor-
mány céltudatos gondoskodása folytán — jelentős tényezője lett Magyarország kül-
kereskedelmének. De még messze vagyunk attól, hogy Fiume nem is világkereske-
delmi piac, de legalább Magyarország életerős gócpontja legyen. Erre kell töreked-
nünk, ezen kell munkálnunk vállvetett erővel. Nemzeti létünk, jövendő fejlődésünk 
nagy érdekei fűződnek ehhez. 



A TENGERI HULLÁMOK MÉRÉSÉNEK RÉGIBB 
ÉS ÚJABB MÓDSZEREI. 

Irta DR. SCHWALM AMADÉ. 

tengeri hullámok tanulmányozása nemcsak az oceánografiai tudomány 
szempontjából nagyjelentőségű, nemcsak az oceánografust vagy a 
fizikust érdekli, aki e jelenségeket leírja, csoportosítja vagy okait 
kutatja, hanem nagyjelentőségű a praktikus életben is, különösen a 
hajózás és hajóépítés szempontjából. 

Ha jó, viharálló hajót akarunk építeni, ha meg akarjuk óvni 
hajóinkat attól, hogy középen kettétörjenek, mint ahogy ez nemrégen a »Cobra« 
és »Vipera« nevű angol torpedórombolókkal történt, elsősorban fontos tudnunk, 
hogy nyugodt és hullámzó vízen minő egyszerű vagy összetett mozgásokat végezhet, 
illetőleg kénytelen végezni a hajó. Ennek megállapítására föltétlenül szükséges a 
mozgásban levő vízrészeknek, a hullámoknak pontos ismerete. 

Sikerült ugyan a víz hullámzó mozgásának néhány általános érvényű törvény-
szerűségét felismerni, de ezek jobbára elméleti fejtegetéseknek és laboratóriumokban 
végzett kísérleteknek az eredményei s mint ilyenek a szabad természetben, oceánokon 
vagy nagyobb belten-
gereken végzett megfi -
gyelésekkel való össze-
hasonlításra, illetőleg 
kiegészítésre szorultak. 

Hiányos voltuk miatt 
elégtelenek különösen 
a hajómozgás és a hul-
lámok mozgása közötti 
összefüggés kideríté-
sére. Pedig ez fontos 
kérdés, amelyben csak 
akkor látunk majd tisz-
tán, ha a hajónak és 
a hullámoknak közvet-
len és egyidejű megfi-
gyeléséből nyert tényleges viszonyok hű képe áll rendelkezésünkre. Ez utóbbi köve-
telménynek majdnem teljes mértékben eleget tesznek azok a szép eredmények, ame-
lyeket az újabban C. Pulfrich dr. által a tökéletesség oly magas fokára emelt 
sztereofotogrammétriai mérések szolgáltatnak. 

Az alábbiakban megkíséreljük a tengeri hullámok mérésére vonatkozó régebbi 
ismereteink vázlatos ismertetése után az eléggé komplikált sztereofotogrammétriai 

/. kép. A tengeri hullámok vizrészecskéinek orbitoidális (kör-) mozgása 
(Davis nyomán). 
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mérések módjait és elvét, továbbá a mérőeszközök leírását, illetőleg az azokkal 
nyert eredmények rövid jellemzését adni. 

A nyugalomban lévő víz felszíne (ha nem nagy felületről van szó) horizontálisan 
fekvő síkhoz nagyon hasonló. A víznek részecskéi, molekulái ilyenkor egyensúlyi 
helyzetben vannak. Ha a vízrészecskék bármi oknál fogva kimozdulnak ebből a 
helyezetiikből (pl. ha valami nehezebb tárgyat dobunk a vízbe), az egyensúly meg-
bomlása helyén a vízszinére ható erő nagysága szerint kisebb-nagyobb egyenetlen-
ségek, egymással gyorsan váltakozó hullámhegyek és hullámvölgyek, keletkeznek, 

2. kép. Hullámtörés Abbazia partián. A hullámok sekély vizbe érve megtörnek, mert gyorsabban halad a hullám felső 
része, mint az alsó. 

amelyek az egyensúly megbomlása helyétől távolodva mindinkább alacsonyodnak, 
majd — ha közben parthoz vagy más akadályokhoz nem ütődnek — teljesen el-
simulnak. Míg a hullámhegyek és hullámvölgyek tovább haladnak, távolodva az 
egyensúly megbomlása helyétől, addig az egyes vízrészecskék ugyan szintén ki-
mozdulnak eredeti helyzetükből, de abba — ha egyszerű esetet tételezünk fel — 
újra visszatérnek: körpályát futnak be, még pedig ugyanazon idő alatt, amely alatt 
a hullámhegytől hullámhegyig, vagy hullámvölgytől hullámvölgyig számított hullám 
saját hosszával tovább halad (1. kép.). Az egyensúlyi helyzetből kimozdított víz-
részecskéknek ez a szabályos, rithmikus (rezgő) vagy orbitoidúlis (kör-)mozgása 
adja a hullámmozgást, a hullámokat. 

A hullám magasságán értjük a hullámhegy legmagasabb s a hullámvölgy leg-
mélyebb pontja közötti függőleges távolságot (3. képen a b-ve 1 jelezve). A hullá-
mok dimenzióit lehetőleg nyilt tengeren kell mérnünk, mert a partmenti sekély víz 
és magának a partnak és a tengerfenéknek egyenetlenségei lényegesen módosítják 
a hullámok haladásának gyorsaságát, azok magasságát és hosszát. A méréseket hajón 
eszközöljük, tehát olyan helyen, amely a mozgó víztömeg közepette maga is vál-
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3. kép. a b mulatja a hullámnak valódi, c d pedig a helytelen 
hullámmagasságot, a melyet tévesen akkor állapítunk meg, 
amikor hajónk a hullám lejtőjén lefelé siklik és mi azt hisszük, 
hogy már a hullámvölgy legalacsonyabb pontján vagyunk. 

kifogástalan, 

toztatja a helyét s így fikszpontnak nem tekinthető. Különösen a hullámok gyor-
saságának mérésénél tapasztaljuk ennek a körülménynek zavaró hatását. Ha a hajó 
a hullámok tovaterjedésének irányában nyugodtan feküdnék, akkor a hajó hosszá-
ból és abból az időből, amely eltelik, míg a hullám a hajó hofeszán (vagy más 
megállapított távolságon) végighalad, osztás útján megkaphatnók a másodpercen-
kinti gyorsaságot méterekben. A hullám hosszát a hajó fedélzetén levő két észlelő 
úgy állapítja meg, hogy megjelölik 
azt a két pontot, amelyen egy és 
ugyanazon pillanatban két egymást 
követő hullámhegy emelkedik. 

E két pont közötti távolság a hul-
lám hossza. Ha ez nagyobb a hajó 
hosszánál, úgy csak számítás útján 
állapíthatjuk meg a hullám haladási 
sebességének és a hullám periódusának szorzatából. A módszer nem 
a nyert adatok nem pontosak. Nehezebb, de valamivel pontosabb a hullámok ma-
gasságának a mérése. 

Kisebb hullámok magasságát a hajó oldalán vertikálisan alkalmazott mérőléccel 
való összehasonlítás útján állapíthatjuk meg. 

A hullámmagasságok nagyobbodásával azonban ez az eljá-
rás is mihamar veszít értékéből. A hajó, illetőleg az annak 
oldalán alkalmazott mérőléc a mozgó víztömeg közepette maga 
is változtatván a helyét, nagyon bajos a mérőléc és a hullám 

MlllíOT!/,,,. összehasonlítása, miáltal az eredmény megbízhatósága itt is 
nagy mértékben csökken. Nagyobb hullámok magasságának 
megállapítására eddig legtöbbször alkalmazott eljárás a követ-
kező. 

Ha a hajó a hullámvölgy fenekére ért, az észlelő addig 
változtatja helyét vertikális irányban (pl. a hajó árbocán), 
amíg az előtte emelkedő hullámhegy oromvonalát és a távoli 
horizontot egy vonalban nem látja. A szemlélő szemmagas-
sága és a hullámvölgy fenekének szintje közötti vertikális 
távolság egyenlő a hullám magasságával. Szembetűnő ennek 
az egyszerű eljárásnak számos nehézsége. 

Ha két vagy több hajó egymás mögött halad, a hullám-
magasság mérése úgy eszközölhető, hogy az első hajón levő 
megfigyelő egy-két hullámhegyen át azok tarajának vonalá-
ban a mögötte haladó hajóra irányítja távcsövét és meg-
jegyzi a hajónak azt a pontját, amely a hullámok tarajával 
egy magasságba esik. E pontnak a hullámvölgy legmélyebb 

pontjától való vertikális távolsága adja a hullám magassá-
gát. Ha igen érzékeny légsúlymérő áll rendelkezésünkre, 
szintén mérhetünk hullámmagasságot, a légsúlymérőnek is-
mert elve alapján. Leolvassuk a műszernek (aneroidbaromé-
ter) állását — lehetőleg a hajó közepére állva — a hul-
lámhegy tetején és a hullámvölgy talpán. A két adat 

különbségéből adódik a megfigyelt hullám magassága. A tapasztalat azt mutatta, 
hogy az ilyen úton kapott mérési eredmények nem pontosabbak az előbb emlí-

1. kép. Az angol Froude tengeri 
hullámok magasságának méré-
sére szolgáló műszere. A mű-
szer a nyíl irányában hosszú 
kötéllel a hajóhoz van erősítve, 
úgy azonban, hogy a hajó moz-
gásában ne akadályozhassa. 
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tetteknél. Mindamellett ez az eljárás egyszerűsége miatt alkalmasabb, különösen ha 
sikerülne e célra a meglévőknél érzékenyebb műszert előállítani. A szögméréssel 
kapcsolatos eljárások, amelyeket a »Novarra«-expedició (1857/59) és Humboldt 
(1803) követtek, csak históriai érdekkel bírnak, praktikus értékük kevés, mert túlnagy 
ügyességet igényelnek a szögmérésben anélkül, hogy pontosabb eredményt szolgál 
tatnának. Megemlítjük még az angol Froude és a francia Paris hullámmérőit. 

A Froude féle eszköznek fő alkotórésze egy hosszú, osztásokkal ellátott faléc 
(körülbelül négyszer oly hosszú, mint a megmérendő hullám) amelyet kellő súly 

5. kép. Hullámzó tenger. A szél keltette hullámok a parthoz érve, attól visszaverődnek s az újonnan érkezőkkel 
keverődve, nagyobbodnak vagy kisebbednek, a szerint, hogy hullámhegy hullámhegygyel, illetve hullámvölgy hullám-

völgygyei, vagy pedig hullámhegy hullámvölgygyei találkozik (hullámok interferenciája). 

tart függőleges helyzetben, egy léc végén kifeszített vitorlavászonernyő pedig meg-
gátol a vertikális irányú elmozdulásokban (4. kép). Az egész műszer szabadon 
úszik a tengerben és szerkezeténél fogva nem, vagy csak igen csekély mértékben 
követheti a hullámok mozgását. Az észlelő a hajóról megfigyeli, hogy a hullámhegy 
vagy völgy a léc melyik osztályrészével esik össze. A Paris-féle műszer az 
előbbenitől csak annyiban tér el, hogy önregisztráló készülékkel van ellátva. Mindkét 
műszer kevéssé használt, mert drága és nehezen kezelhető. 

Az összes, nem a hajón kívül elhelyezett műszerekkel végzett, itt említett 
magasságmérések egyik feltétele az, hogy a hajó teljes hosszával kövesse a hullám 
vertikális mozgását, azaz úgy a hullámhegyen, mint a hullámvölgyben mindig ugyan-
annyira merüljön a vízbe, ami különösen hosszú hajóknál nagyon ritkán fordul elő. 
A hajónak a hullám lejtőjén lévő része rendesen jobban emelkedik ki a vízből, 
mint a hullámvölgy felé eső rész. 

Az említett mérések és megfigyelések eredményei még tetemes korrekcióra szorulnak, 
különösen azért, mert rendesen különböző hullámrendszerekkel és azoknak az interferen-
cia tüneményeivel, nem pedig egyszerű hullámokkal van dolgunk (5. kép). E korrekciók 
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megállapítása tetemes nehézséggel jár, sok esetben nem is vezet eredményre, úgy 
hogy örömmel üdvözölte a tudományos világ C. Pulfrieh dr., a jénai Zeiss-gyár 
tudományos vezetőjének, tulajdonképen topográfiai és asztronómiai célokra készített 
mérő műszerét, a sztereokomparátorát, amellyel eddig még el nem ért pontossággal 
végezhetünk hullámméréseket is. A műszer leírása előtt legyen szabad néhány szót 
szólanom a fotogrammetriáról általában. 

A méréseknek azt ^ 
a nemét, y>amely le- —•———' - ^ 
hetővé teszi azt, hogy 
fényképek szolgál-
tatta adatokból tér-
képeket, helyszínraj-
zokat szerkeszthes-
sünk fényképes mé-
résnek, az ezzel fog-
lalkozó tudományt 
foto grammétriának, 
azt a műszert pedig, 
amellyel a fényké-
peket ki lehet mérni, 
a rajtuk ábrázolt tár-
gyak nagyságát és a 
fotografáló gépétől 
való távolságát me-
chanikus úton meg 
lehet határozni, szte-
reokomparátornak 
nevezzük. 

A fényképes mérés elve nem új. Gay Lussac és Aragó francia tudósok hirdették 
először, amikor 1839-ben Jaques Mandé Daguerre francia festőművész találmányát 

felajánlották a francia kormány-
V s B nak, hangsúlyozva, hogy a fény-

kép tulaj donképen nem más, 
mint pontos és arányos kisebbí-
tése annak a tárgynak vagy táj-
képnek, amely tárgyat vagy táj-
képet lefényképeztünk; hogy a 
fénykép lemezen lerajzolódott 
tárgynak méreteiből visszakö-
vetkeztethetünk e tárgynak ere-
deti nagyságára és e tárgy min-
den pontjának a fényképezőgép-
től való távolságára, különösen 
akkor — tesszük hozzá mi — ha 
ugyanerről a tárgyról bizonyos 
távolságban egymástól, két fel-

vételt is eszközlünk, úgy hogy a tárgynak bizonyos jellemző pontjai mind a uét fény-
képen felismerhetők legyenek. 

6. kép. A hullámzó tengerfelület egy részének a fényképes mérés elvei szerint 
(kb. 1 :25,000 arányban) készült fototeodolittal felvett és sztereokomparátorral kimért 
adatok alapján megszerkesztett nivóvonalas „térképe." A hajó, a melyről a felvételeket 
eszközölték, a kép jobb oldalán képzelendő. Miután az egyes hullámhegyek a hajó 
fedélzetétől számított 1—5 méter magasságban elhelyezett fototeodolit előtt kulissza-
szerüen sorakoztak (tehát egymást részben el is takarták), mindig csak a fototeodolit 
felé fordult lejtőjük rajzolódott le teljesen a fényérzékeny lemezre, az ellenkező lejtő 
csak részben, vagy egyáltalában nem, a miért is ezt, mint csak valószínű futását a 
vonalnak, szakadozottan tüntették fel. A nivóvonalak mellé irt számok magasságokat 

jelentenek méterekben, fKümmel nyomán). 

A 

7. kép. Ha a 6. képen látható, interferencia utján keletkezett hullám-
képletet a felvétel pillanatában megfagyottnak és azután A B illetőleg 
C D vonalak mentén szétvágottnak gondoljuk, az itt ábrázolt „met-
szeteket," a hullámhegy és hullámvölgy profilumát kapjuk, melynek 
menetéből látni, hogy bizony a hullám a legtöbb esetben nem olyan 
egyszerű és szabályos, mint a hogy azt a teóriák (1. kép) alapján 
gondolnók. Az ábrán feltüntetett számok magasságokat jelentenek 

méterekcen. 

A TENGER. 13 
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A fényképes mérést sokáig nem méltatták figyelemre, mígnem a francia Laussedat 

és az olasz Paganini annyira kifejlesztették, hogy ma már nélkülözhetetlen segéd-
eszközévé vált mindennemű térképészeti munkálatnak. Alkalmazása a következő. 
Ha egyszerű mértani szerkesztések útján valamely szabályos alakú hegyről készült 
fényképen — könnyebb megértés céljából a legegyszerűbb esetet említem — mind-
azokat a fontosabb, jellemzőbb pontokat jelölhetnők ki, amelyek az illető hegy lej-
tőin feküsznek és ezeket a pontokat folytonos vonallal összeköthetnők, olyan gör-
béket kapnánk, amelyek ha magán a hegyen is kirajzolhatnék és ezt a hegyet aztán 

S. kép. C. Pulfrich dr. a jenai Zeiss-gyár tudományos vezetője szerkesztette sztereokomparator, a melylyel kimérjük 
a hullámokról készített felvételeket, a Pi és Pi lemezeken lévő tárgyak dimenzióit Z illetve V forgatása által X, V 
és Z skálákról leolvasott adatok alapján. Ezt a műszert a kir. tud. egyetem földrajzi intézete is megszerezte, hogy 
a térképészet és a szűkebb értelemben vett fizikai földrajz egynehány fontosabb feladatának megoldásakor alkalmazza. 

valami repülőgépből, éppen a hegy csúcsa fölött lebegve, megnézhetnők, úgy tűn-
nének fel, mintha egy pont körül, a hegy csúcsa körül, arra a síkra volnának raj-
zolva, amelyből a hegy maga kiemelkedik 

Ezeket a hegy lejtőjén képzelt, önmagába visszatérő görbéket — miután az egyes 
görbék minden pontja ugyanabban a magasságban fekszik, izoliypszáknak, nivóvoita-
loknak nevezzük. Ilyen görbéket látunk a legtöbb katonai térképen, vagy egyéb nagy 
arányban és nagy pontossággal készült térképeken és ilyeneket tüntet fel a mi 
képünk is ((3. kép) amelyen a hullámhegyeken és hullámvölgyekben mindazokat 
a pontokat kötöttük össze folytonos görbével, amelyek egyenlő magasságban feküsz-
nek és függélyes irányban mért 7* méter magasságkülönbséggel következnek egymás 
felett. A 6. képen látható vonalrendszer tehát egy (jobban mondva több) hullámnak 
nivóvonalas térképe, amelyen kényelmesen tanulmányozhatunk alakot, magasságot, 
hosszúságot, távolságot, sőt olyan hullámalakulatok formáit is értelmezhetjük, amelyek 
több hullámnak találkozása által keletkeztek. 

Ha van tehát két fényképfelvételünk, amely a felvevés pillanatában merőlegesen 
állt a fényképezőgép vízszintes alapján és mi ezt a két felvételt nagyobb távolság-
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ban egymástól, egy ismert hosszúságú egyenesnek két végpontjából készítettük, 
— bizonyos egyszerű mértani szerkesztések segítségével — olyan képét adhatjuk 
a lefényképezett tárgynak, amely úgy fest, mintha a tárgyat közvetlenül fölötte 
lebegve látnók. Ennek a képnek szerkesztése fontos, erre van szükségünk, mint mái-
fentebb is említettük, ha a hullámokat, azok alakját, dimenzióit alapos tanulmányo-
zás tárgyává akarjuk tenni. 

Az efajta »térképet« eddigelé tisztán a fényképes mérés egyszerű, de hosszadal-
mas, tehát időt rabló szabályai szerint szerkesztették meg, s amíg csak az a módja 

9. kép. Hullámverés Abbazia partján. A háttérben hosszú tarajzó, megtörő hullámok, az előtérben interferencia 
utján keletkezett komplikáltabb hullámképletek. 

a szerkesztésnek volt ismeretes, fényképes hullámmérésről tulajdonkép nem is 
lehetett szó. Mert ha sikerült is egy-egy szép hullámfényképet készítenünk, egy és 
ugyanazt a hullámot két különböző helyről ugyanabban a pillanatban csak is a 
partról és onnan is csak nehezen voltunk képesek lefényképezni. De még sikeres 
felvétel esetében is a két fényképen látható egyező pontjainak azonosítása oly nehéz 
feladat, amellyel nem ér fel az esetleg kapott eredmény. 

Ezeket a nehézségeket egy csapásra megszüntette a már több izben említett 
C. Pnljrich dr. szerkesztette sztereokomparátor, az a műszer, amely mindenféle 
geometriai szerkesztést a minimumra redukál és a két fényképen az azonos pontok-
nak oly időt rabló és fárasztó felkutatását teljesen fölöslegessé teszi. 

A sztereokomparátor (8. kép) lényeges alkatrésze egy sztereoszkópos, kis nagyí-
tású mikroszkóp, amely alá a két, egymástól ismert távolságban levő pontban készült 
felvétel (diapozitív) lemeze (Pi, Pü) úgy helyezhető, hogy az Si, S>, hossztengelyük 
körül külön-külön is forgatható tükröktől visszavert fény a fényképlemezeket meg-
világítsa és egy olyan csúsztató szerkezet, amelyet a rajta fekvő fenyképlemezekkel 
együtt H-nak, Z-nek illetőleg V-nek forgatása által tetszés szerint addig tolhatunk el 

13* 



196 
jobbra vagy balra, míg a képeknek megfelelő pontja a sztereoszkópos mikroszkóp alá 
jut. Az által, hogy sztreoszkópos a mikroszkóp, elértük azt, hogy a lefényképezett tár 
gyat plasztikusan látjuk, a tájképet, a hullám hegyeit, völgyeit úgy, mintha kicsiny 

10. kép. Hullámok fényképezésére alkalmas fototeodolit, a melyet a hajó két végén állítanak fel és erősítenek 
meg ugy, hogy a két fényérzékeny lemez (F) egy síkba feküdjék. Ezt a műszert csak hajókon használják. 

dombormű állana előttünk, a melynek minden látható pontját a sztereoszkópos 
mikroszkópban látszólag lebegő jellel, (piciny keresztes ballonnal) ki lehet jelölni, 
mintegy meg lehet érinteni, végig tapogatni oly módon, hogy a Z csavar forgatása által 

11. kép. Főleg térképészeti célokra szolgáló fototeodolitok, a melyek haditengerészetünkben nyertek alkalmazást 
s amelyek hullámok fényképes mérésére és alkalmas felvételek fényitésére is használhatók. Ezeket csak a 

parton állítják fel, sokkal egyszerűbbek a hajókon felállitoltaknál. 

a P2 lemezt a Pi-hez közelítjük. A két lemeznek egymáshoz való közelítése vagy 
egymástól való távolítása a sztereoszkópos mikroszkópba nézőre úgy hat, mintha 
az a bizonyos, látszólag a levegőben lebegő jel a térben hátra vagy előre, felénk, 
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vagy tőlünk el lebegne. A sztereokomparátorral tehát a fényképeken látható bármely 
pontnak térben való helyzetét megállapíthatjuk, az illető csavaroknak kellő forgatása 
által, amelyeknek adatait a skálákról leolvashatjuk. Ezeket előre elkészített hálózatba 
berajzolva és folytonos görbével összekötve megkapjuk a térnek vagy ^hullámoknak 
a síkra ábrázolt térképét* (6. kép). 

Hogy ilyen gyors és biztos 
méréseket végezhessünk és 
bármely hullámnak pontos 
nivóvonalas képét kaphassuk, 
pontos felvételekre, tehát pre-
cíz fényképezőgépekre is van 
szükségünk. Az olyan fény-
képező kamarának, amely 
pontos beállításra és esetleg 
távolságmérésre is alkalmas 
távcsővel van felszerelve (a 
szerint hogy a gép állandóan 
függélyesen áll, vagy a füg-
gélyestől szög alatt elhajlítva 
is alkalmas felvételre) foto-
gramméter vagy fototeodolit 
a neve. (10. és 11. kép.) 

A fototeodolitokat a hajó 
két végén helyezzük el. Hely-
zetüknek egymástól való tá-
volsága ismeretes és függ a végzendő számításoktól megkívánt pontosságtól. Arra 
kell ügyelnünk, hogy a két fényképező műszer lemeze egy sikban, a fényképezőgép 

lencséin áthaladónak 

12. kép. „Wernij" orosz hadihajó fedélzetén hullámfénykép készítése 
céljából felállított fototeodolit felvételre készen. Látni az elektromos 
vezetéket, amely a két fototeodolitot összekapcsolja egymással ugy, 
hogy ugyanarról a hullámról két felvételt készíthetünk egy pillanat alatt. 

» Wernij« 
elsüti. 

gondolt vonal az 
úgynevezett optikai 
tengely pedig egy-
mással párhuzamos 
legyen (12. kép, R 
a jobb- L a baloldali 
fototeodolit). A két 
gépet villanyos ve-
zeték kapcsolja ösz-
sze, úgy hogy mind-

akettőt egyszerre 
csettenthetjük el, a 
kellő pillanatban. A 
12. kép mutatja a 

orosz hadi hajó parancsnokát, amint a hullámfelvételre készen álló gépet 

13. kép. „Planet" fototeodolitokkal felszerelve. (L. R.). 

Egyszerűbb volna ugyan a hullám nivóvonalas térképét megszerkeszteni, ha a 
két foloteodolit állandóan függélyes helyzetben maradna, de azok a kis eltérések, 
amelyek a hajónak ingó mozgásából erednek pontosan számításba vehetők és javít-
hatók, sőt ezekből a kis eltérésekből igen érdekes felvilágosításokat kapunk a hajó-
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nak önmozgására nézve, ami — mint említettük — különösen hajóépítészeti szem-
pontból nagyon fontos. A németországi tengerészeti körökben ezt csakhamar belát-
ták és szép kísérletezéseket folytatnak, amelyeknek eredményeit sajnos, még nem 
publikálták teljes mértékben. Laas tanár, aki a hullámok fotogrammetrikus méré-
sével különösen behatóan foglalkozik, a S. M. S. i>Hyáne« német hadihajón vég-
zett mérések alapján kimondhatta, hogy »a tengeri hullámok alakja nem oly egy-
szerű mint ahogy azt a teóriák alapján eddig tudni véltiik.«- Persze még igen-igen 
sok ilyen hullámfelvételre és mérésre van szükségünk, míg a tengeri hullámok 
mostani teóriáját jobbal helyettesíthetjük De addig is a fotogrammetrikus hullám-
mérési eljárásban olyan pontos és megbízható újítást látunk és üdvözlünk, amely-
nek alkalmazása a mi tengerünk, az Adria hullámjelenségeinek tanulmányozásakor 
feltétlenül figyelembe veendő, mert igen szép és mindenképen fontos, hasznavehető 
eredményeket helyez kilátásba. 



TUDOMÁNYOS LÉGHAJÓZÁS A TENGEREN. 
Irta Dr. MASSÁNY ERNŐ. 

engeri meteorológia! Van-e egyáltalában ilyen s ha igen, úgy lépést 
tart-e az általános meteorológia fejlődésével ? Ez a két kérdés merül 
fel először is akkor, amikor egy ma még tulajdonképpen igen speciá-
lis jellegű kutató módszer leírásába és eredményeinek ismertetésébe 
fogunk. 

A meteorológia — mint ismeretes — földünk éghajlati és időjárási viszo-
nyainak tanulmányozásával foglalkozik s így természetszerűleg ki kell terjeszkednie úgy a 
szárazulatok, mint a hatalmas vízfelületek feletti légtömegek fizikai, kémiai és egyéb 
tulajdonságainak vizsgálatára is. Már maga ez a területi osztályozás implicite magá-
ban foglalja a tengeri meteorológia létezését, amint hogy tényleg évszázadok, helye-
sebben a nagy felfedezések kora óta létezik is, sőt jóval megelőzte a kontinentális 
meteorológiát, amelyről tudjuk, hogy csak alig egy századnyi múlttal dicsekedhetik. 
A meteorológia fejlődésének történetében tulajdonképpen ez a folyamat a természetes 
is, mert a tengerek és óceánok népe mindig sokkal inkább függött az időjárás viszon-
tagságaitól. 

Ma a hajók naplókönyveit visszamenőleg átlapoznók, úgy valóban csodálnunk 
kellene azt a türelmet és fáradságot, amelylyel az utasok előtt észlelt időjárási 
jelenségeket a legnagyobb figyelemmel és körültekintéssel regisztrálták. Ezeknek 
a szorgos feljegyzéseknek köszönhetjük, hogy ma például nemcsak a beltengerek 
inkább lokális jellegű szélviszonyait, hanem az óceánokon uralkodó nagy szélrend-
szereket — legalább is az alsó szintekben — ismerjük s így a földet burkoló lég-
tömeg általános cirkulációjáról halvány fogalmat nyerhettünk. 

A gőznek mint hajtó erőnek feltalálásával, az időjárás látszólagos szeszélyeitől a 
tengerészet némileg függetlenítette magát. De nem így a szárazföldi ember, akinek 
az volt főtörekvése, hogy a világforgalom fokozódó biztonságát felhasználva, minél 
nagyobb tömegekben indíthasson útnak ipari és gazdasági termékeket. Valójában 
ekkor érezte meg első ízben a meteorológiában való járatlanságának következmé-
nyeit és ezért kezd csak a múlt század közepe táján nagyobb figyelmet fordítani 
arra a tudományra, amelyet a maga primitív módján már az ősember is érdekkel, 
tehát szeretettel művelt. Észreveszi, hogy csak akkor ér célt, ha a jövőbe bepillantást 
nyerhet, kipuhatolhatja az időjárás mikénti kialakulásának törvényeit s azokhoz 
alkalmazkodva teszi meg intézkedéseit. Egyre-másra állítja fel időjelző állomásait s 
az azokon végzett napokénti egyidejű megfigyeléseket összegyűjtve, megszerkeszti 
időjárási térképeit. Az eredmény nem volt kielégítő. Ilyen módon először is csak 
huszonnégy órával előbb állíthatta fel következtetéseit, másodszor pedig ezek száz 
eset közül legfeljebb hetvenszer bizonyultak helyeseknek s éppen a legnagyobb szük-
ségben, tehát hirteleni időforduláskor — egyáltalában be sem váltak. 

Ez előre látható volt. Térbeli kiterjedésű tárgynak mind a három dimenzióját 
ismernem kell. Háznak vagy hajónak terveit csak akkor látom tisztán, ha a mére-
tezés mindegyik irányban fel van tüntetve. Már pedig a levegőnek eleddig pusztán 
alsó keresztmetszetét ösmertük, holott a bennünket övező légtenger is térfogati és 
nem sikbéli kiterjedésű. 

r-J 
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Új feladat előtt állottunk. A kérdés immár az volt, minő a meteorológiai elemek 
(levegőnyomás, hőmérséklet, szél, nedvesség stb.) viselkedése oda fenn, a nagyobb 
magasságokban? Tapasztalati megfigyelések nélkül, egyedül az elméletre támasz-
kodva, ennek megfejtése eddig még lehetetlennek bizonyult, ami tekintve az elemek 
sokféleségének egymásra hatását nem is olyan meglepő. De még az esetben is, ha 
netalán sikerülne valamilyen tetszetős és elfogadható hipotézis felállítása, a magasban 
végzendő megfigyelésekre okvetlenül szükségünk lesz, mert csakis akkor válhatik 
törvénynyé, ha azt a gyakorlati tapasztalat is igazolja. 

Ennek az okfejtésnek jogosultságát belátták s ezért már két-három évtizeddel 
ezelőtt keresték azokat a módokat és eszközöket, amelyeknek segítségével a légkör 
magasabb régióiban is végezhetnének meteorológiai észleléseket. Legalkalmasabbnak 
bizonyultak a már Gay-Lussac és Biot, majd egy félszázad múlva Glaischer által 
léghajókon végzett kísérletek. Ezeket azután Berson, Lüring, Assmann, Teisserenc 
de Bort, Rotsch és mások tökéletesbítették, részben pedig a sárkányozással kibőví-
tették, úgy hogy napjainkban ez az új kutató módszer önálló tudományággá, — az 
aerológia tudományává fejlődik. 

A tengereken végzett, mondhatnók rendszeres megfigyelések színtere így lassanként 
a szárazföldre tolódott, itt serdült önállóvá. De ez csak ideig-óráig tarthatott. Az 
általános érvényű okok kifürkészésére folytatott kísérletek egyedül a kontinenseken 
nem bíztathattak eredménynyel, s amint annak idején nem mellőzhették a száraz-
földet, úgy most az aerológiai vizsgálatokat a tengerekre, oceánokra is ki kellett 
terjeszteni. Úgy is történt. Legkiválóbb aerológusaink erre a gondolatra ugyan majd-
nem egyidőben jutottak, mégis az amerikai Rolsch-é az elsőség, mert 1901 augusztus 
28-án Bostonból Liverpoolba utaztában, tehát megszabott irányú személyszállító-
hajón első ízben bocsát a magasba műszerekkel felszerelt sárkányokat. A kísérlet 
sikerült, 650 m.-nyi magasságot ért el s ezzel bebizonyította, hogy igenis a kiterjedt 
vízfelületek feletti megfigyelések értékesíthetők s a módszert a megváltozott viszo-
nyokhoz alkalmazva tökéletesbíteni lehet. 

Az első kísérlet után nyomban megkezdőitek a belföldi tavakon a próbák. A 
Scharmützel tavon Berson és Éliás, a Bodenin tavon pedig Hergesch folytat külön 
e célra felszerelt hajókon sárkány- és ballon- észleléseket. Ezek befejezte után a 
szárnypróbálgatások színterét áttették az Északi-tengerre, ahol is az »Oihonno« 
fedélzetéről igen értékes tapasztalatokat szereznek. Velők egyidőben Skócia nyugoti 
partvidékein Dines kísérletezik, majd pedig a francia-skandináviai meteorológiai expe-
díció alkalmával a »Falster« dán ágyunaszádon Teisserenc de Bort és Paidsen 
jelenlétében már 5.900 m.-nyi magasságot érnek el, ami az akkoriban a száraz-
földön elért még csak 4.000 m.-nyi magassággal szemben igen kedvezőnek volt 
mondható. 

Sajnos azonban az aerológiai megfigyeléseknek ez a módja a külön e célra fel-
szerelendő hajók miatt költségesnek bizonyult s így nem volt valószínű, hogy az 
egyes államok mihamarább reá szánják magukat. A fölösleges kiadások és munkák 
elkerülése céljából tehát előbb el kellett dönteni, hogy ezek a kutatások hol és mikor 
kecsegtetnek a legtöbb és a leghasználhatóbb eredményekkel. Rotsli kértére Hilde-
brandson upsalai tanár a légköri cirkuláció ez időszerinti legalaposabb ismerője e 
tárgyban nemsokára meg is adta utasításait. Szerinte a tengerek és óceánok feletti 
légrétegek hőmérsékleti és nedvességi viszonyairól halvány sejtelmünk sem lévén, 
ezenkívül még azt sem tudjuk vájjon milyen a passzainak az antipasszatba való 
átmenetelekor °r/ ĈC7PC mAf£»/~»rr»1Ámai ÉM-n ̂ Vn/̂ lr trióul Irorl̂ C/̂  
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Hildebrandsou legalkalmasabbnak vélte tehát a rendszeres megfigyeléseknek július-

augusztus hónapokban való megkezdését, mikor akkor éri el a termikus egyenlítő 
legészakibb helyzetét s ennek következtében a szélcsendek öve s a megnyúlt SE 
paszát az é. sz. 10 fokáig terjedve, a legszélesebb. Megadta azt az útirányt is, 
amelynek betartásával a meteorológiai problémák legfontosabbikát néhány hét alatt 
meg lehet oldani Ez az útvonal a 762-es izobár mentén, az angol csatornától 
kezdődőleg az azovi szigetekig, innen Madeira mellett le a Cap Verde szigetek 
érintésével át Dél-Amerika partvidékei felé húzódik. 

Az első nagyobb expedíció a monacoi herceg bőkezűsége folytán jött létre, aki 
Hergescli búzdítására »Princesse Alicec nevű jachtját rendezte be aerológiai kutatások 
céljaira. A kutatások két izben és pedig 1904 július —szeptemberben tartattak. Ezekkel 
egyidőben, Rotscli és de Bort közreműködésével. Clayton és Maurice vezetése alatt 
ugyanazon a vidéken, de még valamivel tovább délre is járt egy nagyobb szabású 
expedíció. 

Azóta az egyenlítői vidékeken a német »Planet«-en s majd minden oceánográfiai 
vizsgálatokkal megbízott hajón kísérleteztek. A kutatásokban a holland, német, 
francia, angol, olasz és amerikai hajók egymással versenyre keltek s napjainkban 
már a sarki tájakra is kiterjesztik figyelmüket. így például a mostan elinduló Filclwer-
féle expedíció a déli sarkvidéken is egy álló esztendeig fog ballon- és sárkány-meg-
figyeléseket végezni. 

Ezekhez a kutatásokhoz számíthatjuk azokat, amelyek az oceánok egyedül álló 
szigetén vagy szigetcsoportjain, mint a milyenek pld. Szt.-Ilona, a Kanári és a Samoa 
szigetek, valamint azok is, amelyek az oceánokon és kontinenseken egymással pár-
huzamban végeztetnek. (Pld. Berson 1908. évi kelet-afrikai s ez évre tervezett nyugat-
saharai expedíciója.) 

Ezidőszerint tehát a földkerekség majd minden részére kiterjesztik az aerológiai 
vizsgálatokat, s hogy eddig is nagyobb, helyesebben gyakorlatibb eredményeket még 
elnem értek, annak oka egyszerűen az, hogy az új kutató módszer a magasabb 
légkörök meterológiai viszonyairól alkotott felfogásunkat teljesen módosította, a külö-
nös jelenségeknek pedig olyan complexumát vetette felszínre, amelyek a fogalmak 
tisztázása helyett egyelőre talán csak nagyobb zavart idéznek elő. De ez is ered-
mény, még pedig sokkal fontosabb, mint sem azt első pillanatra gondolnók. Eredmény 
azért, mert megmutatta, hogy pusztán az elmélet nem vezet célhoz s annyi elem 
egymásra hatásának kiismerésére, a megfigyeléseket úgy időbeli gyakoriságukat, 
mint térbeli elterjedésüket illetőleg az eddiginél jóval fokozottabb mértékben kell folytatni. 

Az oceánok fölött végzett sárkány- és ballonmegfigyelések eredményeinek részlete-
zését mellőzve, csupán csak főbb vonásaiban ismertetve, a következők: 

Az atmoszféra vertikális keresztmetszetben tökéletesen ugyanazt a rétegezettséget 
mutatja, mint a szárazulatok feletti. A hasonlóság olyan nagy, hogy az 500—1000 
m.-nél magasabban lévő rétegekben könnyen felismerhetjük az összes inverzió réte-
geket, amelyekben a hőmérséklet tehát csökkenés helyett viszonylagos emelkedést 
tanúsít; megtalálhatjuk a rendellenesen száraz vagy nedves zónákat s a szél irányá-
nak és sebességének hirtelen, majdnem szinte átmenet nélküli változásait. Különbség 
csak a zónák magasságában található, amennyiben az egyenlítő vidékein a konti-
nenseken tapasztalhatónál feljebb, az arktikus vidékeken mélyebben tartózkodnak. 

Legjobban igazolja ezt a tényt annak a legfelsőbb inverzió rétegnek viselkedése, 
amelyet elsőizben, de egymástól függetlenül Teisserenc de Bort és Assmann fedeztek 
fel. Az eddigi megfigyelések szerint ugyanis ez a viszonylag meleg légréteg a poláris 
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körül 7000—8000 m., a mi szélességeink alatt 10 km. és a trópusok övén 12—14 
km. közepes magasságban lelhető fel. Úgy látszik azonban, hogy magassági hely-
zete roppant ingadozó, mert pl. Berson 1908-ban Kelet-Afrikában léggömbjeivel 
nem tudta elérni, ellenkezőleg azokban a magasságokban, ahol az inverziót remélte, 
egy izben a legnagyobb eddig észlelt hidegre, — 85 C° hőmérsékletre bukkant s az 
inverzió nyomai ha mutatkoztak is, nem voltak olyan határozottak, mint nálunk 
Európában. 

A szélviszonyok a . tengerek felszínén mindenütt olyanoknak találtattak, amint azt 
a passzátoknak már régebben is ismert törvényei alapján várhatták. Azonban a 
szél erőssége a magassággal igen gyorsan növekszik s fenn már 500—600 m.-nyire 
az áramlások iránya megváltozik. 

Ferrel elméletének megfelelően a szélcsendek övén túl a legfelsőbb rétegekben 
Rotsh és de Bori tapasztalatai szerint is 6"-en át SH^-re fordul az antipasszát, 
Hergesell észlelései ellenben inkább N komponensű szelekre utalnak. Az antipasz-
szátot különben Hergesell-nek 1908-ban a nyugat-indiai szigetek mentén is sikerült 
feltalálnia. A felső antipasszát alatt egy ugyancsak keveredési vagy átmeneti réteget 
fedeztek fel, amelyben a légáramlások iránya igen változó s ez fedi az alsó zónák-
ban a térítők mentéről visszatérő passzátot. 

Az iménti pár sorban vázolt eredményekből az tűnik ki, hogy az eddigi vizsgá-
latok alkalmával a nagyobb súlyt az általános jelenségek kutatására helyezték. 
Azonban éppen a Hergesell-féle expedíció tapasztalatai a kontinenseknek igen messze-
ható befolyását sejtetik, ezért is a legújabb kutatásokat lehetőleg egy időre tervezik 
úgy az afrikai szárazulaton, mint a tőle keletre és nyugatra eső nagy vízfelületeken^ 
úgy remélik a lokális hatások nagyságát is megismerhetni. Ez annál inkább szük-
ségessé vált, mert Berson kelet-afrikai expedíciója alkalmával bebizonyosodott, hogy 
pl. a Deutsche Seewarte egyes hónapokra szóló széltabellái a »Monatskarten für den 
Indischen Ozean« nem lehetnek teljesen megbízhatók. Ugyanis ezek szerint Mom-
basszában szeptemberben a SW monszunból a NE monszunba való átmeneti SE 
passzátnak kellene már uralkodnia; dacára az előrehaladt évszaknak (szept. 27-től 
okt. 4-ig), a jelzett időben 500 - 600 m. magasságig Berson még mindig csak nyu-
gati komponensű szeleket talált, tehát legalább is a kelet-afrikai partok mentén eme 
hatalmas szélrendszereknek időbeli fellépte ma meg nincsen pontosan megállapítva 
s valószínűleg ugyanez az eset állhat fenn egyebütt is. 

Már magában véve ez az egy adat is igazolja, hogy az aerológia nemcsak pusz-
tán tudományos értékű adatgyűjtéssel foglalkozik, hanem a gyakorlati kérdések 
egész tömegét érinti. 

A tengeri és parti szél, valamint a passzátok és monsunok váltakozásának, idő 
és térbeli kiterjedésének, a közvetlenül a talaj és vízfelület feletti, valamint a maga-
sabb légrétegek meteorológiai viszonyai közötti okozati összefüggés megállapítása 
a ciklonok és anticiklonok fizikai sajátosságainak kikutatása mind az aerológiára, a 
tudományos léghajózásra váró feladatok. Különösen pedig nagy jövő vár reá éppen 
a tengeri meteorológia terén, mert hiszen a még oly kiterjedt kontinensek éghajlata 
és időjárásai túlnyomóan a tengerek és oceánok befolyása alatt áll. Ez az össze-
függés határozza meg egyszersmind a további légköri kutatások irányát és célját 
s teszi szükségessé nemcsak a nyilt vízfelületeken való kísérletezéseket, hanem a 
tengerparti aerológiai állomások mielőbbi felállítását. 



MAGYAR TENGERPART. 
REFLEXIÓK EGY KÉPVISELŐHÁZI BESZÉDRE. 

Irta Dr. SZABÓ LÁSZLÓ. 

örténeti érzcs nélkül nincs igazi nemzeti érzés. Semmi sem köti az 
embert oly igazán a földhöz, mint azok a porszemek, melyeket 
arcunkba fuj a szellő és amelyek talán valamelyik dédapánk porladozó 
csontjainak részecskéi. Aki nemcsak a jelenre, de a múltra is gondol, 
aki érzi, hogy ő maga folytatása rég porrávált embereknek, kik e 
földön éltek és küzdöttek, talán nagyon sokszor oly célokért, melyeket 

legfölebb csak a késő utódok tudnak valaha megközelíteni, — abban van csak meg 
az igazi fajszeretet, — érzése annak a folytonosságnak, mely a fajnak nemcsak 
most élő, hanem már rég elmúlt és még ezután jövendő nemzedékeivel összeköti 
és közös küzdelmekre és közös feladatokra kötelezi az egyént. Egy családnak val-
óm magamat rég porladó dédapámmal és talán ötven év múlva születendő déduno-
kámmal s ezeknek dédapáival és dédunokáival. Ez talán kinai gondolkodás, de 
van-e nép, mely oly régi önálló nemzeti múlttal dicsekedhetnék, mint a kinai ?! . . . 

Mindezek azért tolulnak a pennám hegyére, mert a minap egy országgyűlési kép-
viselő és író — aki különben bizonyára nagyon megsértődnék, ha valaki azt állítaná, 
hogy van még sovinisztább magyar is a világon, mint ő — képviselőházi beszé-
dében azt fejtegette, hogy mit akarunk mi magyarok a tengerrel és a tengerészet-
tel, amikor nekünk tengerpartunk nincsen ? Láttam a csekély számú hallgatóság 
arcán, hogy a szónokkal jóformán mindenki egyetért; mindenesetre bizonyos, hogy 
ellenmondás nélkül hangzott el ez a nyilatkozat, melyet a világon bárki inkább 
hagyhat szó nélkül, mint »A Tenger 

Ha nincs magyar tengerpart (amit tagadunk, de egy percre föltételezünk), akkor 
ennek nem oka az országnak semmi ellensége, csak mi magunk. Mi, akik a nem-
zeti jognak védelme helyett arról egyszerűen lemondunk, bárminő kényszerítő ok 
vagy alkalom nélkül. Mi vagyunk az okai, akik mindenbe belenyugszunk, akik 
talán különösebb emóció nélkül néznők már országunk feldarabolását is, amint 
hogy tudomásom szerint soha egyetlen országgyűlési képviselőnek vagy publicis-
tának se jutott eszébe tiltakozni az ellen, hogy a Quarnero négy nagy szigetét egy 
közigazgatási aktussal a magyar királyság területéből egyszerűen átkebelezték Isztria 
és az osztrák császárság területébe. Dalmácia miatt még csak mozog és agitál har-
minc esztendő óla Havass Rezső dr., fájdalom, nem sok eredménnyel, de a magyar 
szigetek dolgát már nem bolygatja senki, holott a szigeteket egyszerűen vissza 
lehetne perelni, mint ahogyan a sokáig vitás tengerszemet az osztrákok vissza-
perelték tőlünk. 

Ez a nagy közönyösség mindenesetre szomorú, de rám nézve érthető. Ertem, 
mert véleményem az, hogy történeti érzés nélkül nincs igazi nemzeti érzés. Hiába 
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magyarázzák nekem, hogy mily szép a Quarnero, mily gyönyörűek a dalmát szi-
getek és partok — mert hiszen a francia Riviéra is szép és Norvégia is bizonyára 
gyönyörű. Érdeklődésem csak akkor kezd ébredni, amikor tudom, hogy a Quarnero 
és Dalmácia a miénk kellene hogy legyen, nemcsak jogilag, de a valóságban, és 
más szemekkel nézek a traui székesegyházra, ha tudom, hogy hetedfélszáz eszten-
dővel a magyar királyi udvar járt bele misét hallgatni és hogy a közönség soraiban 
mint valami szerény kukta vagy lovászlegény talán ott volt az én dédapám déd-
apjának a dédapja is. Ott, ahol érzem, hogy magyar nyomokon járok, ahol tudom, 
hogy ugyanazt a sziklaösvényt hét-nyolczszáz évvel ezelőtt magyarok taposták, kik 
az egész tengerpartnak nemcsak urai voltak, de ott a kultura hordozói és megerő-
sítői — én többé a sorsnak semmi változandóságai között sem mondhatnám: ez a 
föld nem magyar föld, ehhez a földhöz nekem közöm nincsen — a magyarnak 
tengerpartja nincsen. 

A legjobb jogfentartó, a legjobb konzerváló eszköz egy nemzetre nézve: a tör-
téneti érzés. Akiben ez meg van, lehet bármily gyenge, lemondani nem tud soha. 

Miből táplálkozik a történeti érzés? A történeti tudásból. 
Ez nálunk Magyarországon, különösen ami a tengerpartot illeti, véghetetlenül el 

van hanyagolva. De eljön bizonyára ennek is a renaissancea. 
A Magyar Adria Egyesület megalakítása ügyében tartott legelső gyűlésen Berze-

viczy Albert, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke gyönyörű, szinte ódai szár-
nyalású beszédben emlékezett meg mindnyájunk szeretetének tárgyáról, az Adriáról. 
Mint D'Annunzio, ő is megénekelte, bár prózában, e ^keserű tengert«, melybe 
akkora darab és oly fényes multunk van temetve és magasztalta az Adriát, mint 
»nágy kultur-áramlatoknak hordozóját«. Kifejezésre juttatta azt a köztudatot, hogy 
a nyugati kultura ősi fészkéből, Itáliából az Adria nekünk a miénknél finomultabb, 
fejlettebb kulturát közvetített. 

Ez kétségtelenül igaz; nemzetközi forgalmunknak egyrészét az Árpádok és az 
Anjouk idejében az Adrián át bonyolítottuk le és ennek a forgalomnak kétségtelenül 
értékes kultur-hatásai voltak, de a Quarneróba és Dalmáciába kulturát mi mindig 
csak vittünk, de onnan nem hoztunk. 

Ez történeti tény, melyet igazolni lehet. Sajnos, ez nincs benne a köztudatban, 
mert nálunk a tengerpart története egyáltalán el van hanyagolva. E sorok irója a 
tengerpart történetének elemeit angol könyvekből volt kénytelen olvasni és a közép-
kori krónikákon kivül csak Luciusnak kétszázhatvan évvel ezelőtt kiadott történeti 
munkájából volt alkalma tanulni. Mi annyira elhanyagoljuk a tengerpart történetét, 
hogy még csak nem is beszélünk róla. Egy angol útleirónak • T. G. Jacksonnak 
kellett kiderítenie, hogy a mi híres jáki templomunk és a traui székesegyház nagyon 
valószínűen egy építőművésznek a munkája. Az angoloknak kellett kideríteni, hogy 
a dalmáciai XII—XIII. századbeli épitőcéheket a magyar céhek mintájára szervez-
ték és hogy különösen a XIII. században számos magyar művészt hivtak meg Dal-
máciába, ahová Magyarországon keresztül jutott be a gót stíl és nem Itálián keresz-
tül. Mint törte meg a Balkán keleti partjain Bizánc kulturális befolyását a magyar 
kultura: ma ezt már tanulhatnók az angoloktól, — de természetesen nem tanuljuk, 
mert hát »nekünk tengerpartunk nincsen*. Az, hogy a középkor végén és az újkor első 
felében az egész Földközi tengernek a tengeri forgalmában magyar jogszabályok 
uralkodtak, (a Nagy Lajos király idejéből származó tengerészeti rendtartás), melye-
ket Velence egyszerűen kisajátított, ma már még csak nem is érdekel bennünket. 
Az ilyesmi éppen úgy meg sem üti a fülünket, mint amikor Veglia szigetén Castel-
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muschió városának a templomtornyában az utcai gyerek (még hamisítatlan velen-
cei ivadék) mutogatja nekünk a tengerparton a világító tornyot és lelkesen magya-
rázza, hogy ott legszűkebb a tengerszoros, ott úsztatott át seregével lóháton és 
tömlőkön a Mayer Blaz. Hogy a derék Mayer, aki e vitézi dolgot megcselekedte, 
tulajdonképpen a mi Mátyás királyunk hadvezére, Magyar Balázs volt és hogy bizony 
magyarok úszták meg a tengert, amire se a IV. Bélát üldöző tatárok, se az itt 
később sokat portyázó törökök soha nem mertek vállalkozni, az bennünket ma már 
egyáltalán nem is érdekel, mert hát nekünk — tengerpartunk nincsen. 

Kálmán király miért ültetett magyar embert (a derék Manasszes vitézt) Spalato 
érseki székébe és mért nem volt ebbe a pápának, (ki akkor Lyonban székelt) bele-
szólása, az már szintén nem érdekel bennünket. Ha Spalatóban járunk, eszünkbe 
se jut keresni, hogy hol lehetett a régi vár keleti tornya, melyben Tamás főesperes 
szerint a magyar királyi adóhivatal volt elhelyezve. Dénes bánnak vaskezű uralmát 
odalenn a tengerparton még itt-ott emlegetik, de ne szidjuk a derék spalatóiakat és 
trauiakat, hogy már nem tudják, hogy ez a Dénes magyar ember volt, mert 
hiszen mi se tudjuk, pedig nekünk inkább illenék tudnunk, mint nekik. 

Bámulatos az a hangyaszorgalom, amelylyel g. horvátok már régóta gyűjtik a 
tengerpart történeti emlékeit és amelylyel igyekeznek ezeket az emlékeket a nemzeti 
politika céljaira kihasználni. Ajtengerpart történetírásának atyja, Lucius maga még 
pártatlan volt ugyan, mert hiszen ő még igazi római patricus-ivadék volt és a szlá-
vokkal szemben legalább is semleges, de már a következő nagy történetíró, a 
Mária Teréziabeli Kercselich, bár szorosabb kötelékét érezte és vallotta a magyar 
államiságnak, mint bárki, aki ma él Horvátországban, már a horvát nemzeti szem-
pontokat domborította ki és nemzeti célokat szolgált Kukuljevics, majd Racki nagy 
okiratgyüjteménye is. E nagy, alapvető munkákon kivül az értekezéseknek a szó 
szoros értelmében ezrei jelentek meg a horvát folyóiratokban, s a tengerpart történetéhez 
a horvátok már nem csupán a téglákat, de a vakolathoz szükséges homokszemeket 
is összehordták. Bizonyára csak idő kérdése, mikor irnak a horvátok a tengerpart 
történetéről nagy, összefoglaló munkákat, amelyek a világirodalomba is átmennek 
és forrásaiul szolgálnak a civilizált nemzetek történelmi tudásának. 

Száz év múlva pedig — magyar szokás szerint — sóhajtozni fognak déduno-
káink, hogy ime, a külföld rosszul van informálva rólunk, mert mi a tengerparton 
nem voltunk a XII. században rablók, nem voltunk barbár horda, a horvátok és 
dalmaták nem adtak nekünk kulturát, stb. De akkor már a világ legjobb és leg-A 

költségesebb sajtópolitikája sem lesz alkalmas arra, hogy megváltoztassa a civili-
zált nemzetek történelmi tudatát, melynek csak azért kellett horvát forrásból kiala-
kulnia, mert a XX. század elején még a magyar országgyűlésen is ellentmondás 
nélkül hirdették, hogy — hiszen Magyarországnak nincs is tengerpartja! 



AZ ABBAZIAI AKVÁRIUM. 

z osztrák Riviéra pompás középpontjában Abbáziában a Magyar 
Adria Egyesülettel körülbelül egyidejűleg alakult meg az »Aquarium-
Verein Abbazia<', amely egy esztendő leforgása alatt száznyolcvan 
tagra tett szert. Az Akvárium-egyesület alapszabályaiban többféle 
feladatot tűzött ki maga elé: támogatni fogja a tenger flórájának 
és faunájának tudományos kutatását és az ezekről szerzett ismeretek 

minél szélesebb körben való népszerűsítését; emellett istápolni kívánja az új egye-
sület a tengeri halászat érdekeit is, amelynek védelmére és fejlesztésére irányuló 
törekvéseket tőle telhetőleg teljes erejével fogja támogatni. 

Az Akvárium-egyesület kitűzött céljainak elérésére programmjába vette egy lát-
ványosságul szolgáló akvárium berendezését és fentartását, továbbá egy gyűjtemény 
fölállítását, amelyben a tenger flóráját és faunáját mutatnák be a közönségnek. Az 
akváriummal kapcsolatban az egyesület módot akar nyújtani a szakembereknek az 
önálló vizsgálatokra is, e végből tervbe vették, hogy dolgozóasztalokat szerelnek 
föl. Az egyesület az adriai faunából és flórából preperátumokat is fog készíteni 
iskolák és magánosok számára. 

Az egyesületnek vannak alapító, rendes és rendkivüli tagjai. Az alapítók kétszáz 
koronát, az utóbbiak öt s a rendes tagok húsz koronát fizetnek évente. A tizenöt-
tagú választmányt az egyesület vezetésére a közgyűlés három évi ciklusra választja. 

Az Akvárium-egyesület védnökségét Windischgrátz Ottó herceg vállalta el. Az 
egyesület első tisztikara a következőkép alakult meg: elnöke Fodor Géza dr. 
királyi tanácsos lett; tiszteleti tagokul megválasztattak : J. Glax, kormánytanácsos, 
az abbáziai fürdőbizottság elnöke, dr. G. Jaeger, stuttgarti professzor, Garády Vik-
tor, a fiumei halászati biologiai állomás vezetője, J. Marchal igazgató, Schmidt-
Zabierov báró kerületi főnök, dr. A. Stanger, abbáziai polgármester és E. y Rau. 
ssonet báró. Az egyesület jegyzője P. Veesenmayer professzor lett. 

Az egyesület fentebb ismertetett programmjának első pontját már megvalósította: 
a Hotel Stefanie melléképületének egyik szárnyán, a télikert alatt csinos akváriumot 
építtetett, amelyet ez évben, január 22-ikén nyitottak meg hatvan fillér belépődíj 
mellett a közönségnek, s már is nagy népszerűségnek örvend, amit misem bizo-
nyít jobban, minthogy a téli szezon alatt naponta átlag nyolcvan látogató gyönyör-
ködött az akváriumban föltáruló tarka elevenségben. 

Az akvárium félszuterrénben van elhelyezve, s az épület alakjánál fogva a 
medencéket is köralakban építették, még pedig a fiumei akvárium mintájára, vas-
betonból, amely anyagot az akváriumépítés technikájában Baycr Andor, a fiumei 
tengerészeti hatóság főmérnöke alkalmazott először a halászati biologiai állomás 
medencéinek a megépítésénél. 

Az akvárium-terembe néhány lépcsőn a kis előszobából lehet bejutni, amelyben 
már néhány preparátum is, a jövendő gyűjtemény embriója ki van állítva. A terem-
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ben félhomály van, a medencéket felülről világítják villammal. Összesen tizenhét 
medence van. Ezek közül a legnagyobb és legimpozánsabb épen a bejárattal van 
szemközt. Ennek nyolcvan, a többinek hetven centiméter az átmérője. Az első 
számú medence 2'20 méter hosszú és 80 centiméter magas. Kerekszámban 
ezernégyszáz liter tengervíz fér belé. Ebben a medencében nagyobb halakat, ten-
geri rákot (Maja; grancevolo), egy nagy tengeri teknősbékát s olykor homárt is 

tartanak. Az utóbbiak ollója gondosan össze 
van kötözve, különben az akváriumban sem 
tagadnák meg vitézi természetüket s kárt ten-
nének nemcsak egymásban, hanem a me-
dence egyéb jámborabb lakóiban is. A me 
dence etetéskor élénkül meg. Ilyenkor bújnak 
elő a kövek közül az apróbb állatok s ilyen-
kor vívnak olykor halálos tusákat a meredt 
szemű, álszenteskedő tengeri pókok. 

Ezen a nagy medencén kívül van hat 
középméretű medence is (az alaprajzon 2., 
5., 8., 11., 14., 17. számmal van jelölve). 
Ezeknek az űrtartalma nyolcszáz liter körül 

/. kép. Az abbaziai aguarium alaprajza.
 v a n - Magasságuk megegyezik a főmedencéjé-

vel, a hosszuk azonban jóval kisebb: 1 '40 
m. A lakóik természetesen folyton változnak. Tarka, változatos környezetben élnek 
együtt ezekben a medencékben a branzino, az angolna, a norvégrák (scampo), a 
virágállatok színpompás koloniái, az oldalgó táskarák (Portunus), a lomha tengeri 
ugorkák (Holothuria), a vörös és narancssárga tengeri csillagok (Echinaster, Astro-
pecten, Asterias), a tengeri kökörcsinnel ékesített csigaházakban éldegelő remete-
rákok különböző fajai és a fürdővendégek félelmetes polipja. 

A nyolc kisméretű medence (a rajzon 3., 4., 6., 7., 12., 13., 15., 1(5) épen felé-
nyi űrtartalommal bír, mint emezek. A népességük ép olyan gazdag és változatos, 
mint a nagyobb medencéké. A felszínen tarka fürge Menulák úszkálnak, a fenék 
homokjában nyelvhalak s a csillagvizsgálóhal rejtőzködik. A másikban átlátszó, iiveg-
testű rákok tapossák a vizet, a fenék- és a háttér szikláin a feketebarna medverákok 
s a színükkel alkalmazkodó, mérgestüskéjű ördöghalak (Scorpaena) üldögélnek. Egy 
kis medencében csupa apró scampi van. Szemmelláthatólag nem érzik jól magukat 
a fogságban s nem is bírják soká. Szervezetük nagyobb mélységhez, nagyobb nyo-
máshoz alkalmazkodott, s a szemük a félhomályhoz van szokva. Máshol kisebb-
nagyobb homárok, apró Crenilabrusok, a sziklákon fekete tengeri sünök, aktiniák 
és zsákállatok, a homokban fülcsigák, gyönyörű Spirographis-erdők, narancssziva-
csok (suberites) éldegélnek. A moszaterdőkben apró rákok futkároznak és tűhalak, 
meg a furcsa alakú csikócák álldogálnak néha órákhosszat mozdulatlanul. 

Hátul, a laboratórium ajtaja mellett van még két nagyobb medence (fi. és 10. sz.) 
1'80X0'70X0'80 mérettel. Ezer-ezer liter viz van bennük. Különféle halakat, 
jobbára I.abridákat, rákokat és Mytilus-okat tartanak bennük. Ezekkel szemben, 
tehát az épület falába beépítve Ransonnet báró tervei szerint most készül az akvá-
rium legnagyobb medencéje, amelybe 2300 liter víz fog beleférni. Ez a medence 
lesz a legszebben dekorálva és hű miniatűr-másolatban fogja bemutatni a sziklás 
és a homokos fenék tarka-barka életét. Ennek, valamint a többi medencének is a 
néző felé lejt a feneke, ami az áttekintést igen megkönnyíti. 
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Az abbáziai akvárium csín és a rája fordított gondozás tekintetében sokszortá 

felülmúlja a lidói akváriumot, amely szintén látványosságul szolgál. A medencék 
méreteit tekintve, messze túlszárnyalja a fiumei biologiai állomás akváriumát is, 
amelynek hat legnagyobb medencéje egyenkint csak 475 liter vizet tartalmaz. A 
középméretű medencék űrtartalma a fiumeiben 320, a legkisebbeké csak 20 liter. 
Az abbáziai akváriumnak, mint láttuk, a legnagyobb medencéje 2.300, az 1-ső szá-
mú 1.400, kettő ezer-ezer és hat 800 literes űrtartalommal bír. Igaz, hogy a fiumei 
akváriumnak összesen 36 medencéje van, de ezeknek az űrtartalma az abbáziai 
akvárium 18 medencéjének 13.700 literével szemben csak 6.850 liter. 

Az abbáziai akvárium medencéi mellett állandó táblácskák adják a közönség 
tudtára a lakosság tudományos és köznapi nevét. 

2. kép Az abbaziai aquarium. 

A laboratórium tágas helyiségében, amely a közönség előtt természetesen zárva 
van, nagy vízmedencék vannak, amelyekben az állatokat megmossák és osztályoz-
zák. Itt vannak elhelyezve az ügyes szállító-edények. Az akvárium ugyanis az 
állatok legnagyobb részét a rovignói zoológiai állomásról kapja. Más részét a 
halászoktól szerzik be. Saját gyüjtőfelszerelése az akváriumnak ezidőszerint még 
nincs. A laboratóriumban vannak elhelyezve az akvárium vízét átszellőztető, leve-
gővel ellátó készülékek is. Ezek Linstádt-rendszerű levegőkompresszorok, amelyeket 
a vízvezeték tart működésben, azonban itt is sok baj van velük, épúgy, mint a 
fiumei akváriumban. 

Az abbáziai akváriumnak nincs csővezetéke a tengerbe. A vízét a szomszédos 
Ludwig-Viktor fürdőtől kapja s ezért bizony nem mindig kifogástalan. A vízellátás 
sem a legtökéletesebb s ezért az akvárium lakói közt nagy a halandóság. Azok az 
állatok, amelyek a víz tisztasága és a hőmérsék ingadozásai iránt kevésbé érzéke-
nyek, hasszabb ideig (egyesek hét hónapig) is életben maradnak. 

Az akváriumot Veesenmeyer professzor tervei szerint építették s ugyanő az 
akvárium vezetője is, aki nagy gonddal őrködik az akvárium mindenféle ügyein, s 
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mindenre kiterjedő figyelemmel iparkodik a medencék népességét minél gazdagabbá 
és változatosabbá tenni. Mellette egy laboráns végzi az akváriumban felmerülő 
teendőket. 

Az Akvárium-egyesület, mint értesülünk, jelenleg tárgyalásokat folytat annak a 
vállalkozásnak a vezetőségével, amely az Angolina-villa alatti partrészletet feltölteti 
s oda nagy fürdőszalont stb. fog építtetni. Ennek az épületnek a szutteréinjében 
akarják az akváriumot újra építeni, amivel nemcsak a fürdővel való, semmikép sem 
előnyös összefüggés szűnnék meg, hanem az akvárium is a legelső ilynemű intéz-
mények sorába emelkednék. 

A modern akvárium-építés minél nagyobb medencék konstruálására törekszik. 
Az ilyen medencékben, pl. a nápolyi és a helgolandi állomáson, egész halrajokat 
stb. lehet tartani. E tekintetben már a mostani abbáziai akvárium is lépést tartott 
a haladással. Az új épületben még jobban lehetne fokozni a medencék méreteit. 

És a fiumei akvárium ? Az marad továbbra is a maga szegényes állapotában. 
A míg nálunk anketeznek és memorándumoznak, addig a szomszédos osztrák par-
ton megalkotják az osztrák biologiai állomás legelső kezdeteit. Mert az abbáziai 
akváriumot nem is lehet másnak tekinteni, mint a Quarnero partján létesítendő 
osztrák biologiai állomás embriójának, amelynek a fejlődéshez szükséges összes 
képességei megvannak. A biologiai kutatások, a dolgozóhelyek fölszerelése s a 
halászat fejlesztése különben is egyedüli programmját képezik az Aquarium-Vereinnak. 

Az Adria nemzetközi kutatásából már kimaradtunk. Meg fogjuk érni, hogy a 
Quarnero, a magyar tenger kutatását is szomszédainknak kell átengednünk. A fiumei 
biologiai állomás reménytelen helyzete s az abbáziai akvárium céltudatos fejlesz-
tése legalább erre vallanak. Az Akvárium-egyesületet ebben a törekvésében a kor-
mány és a társadalom hathatós támogatásban fogja részesíteni, mihelyt programm-
jának ezeket a pontjait is meg akarja valósítani. Nálunk pedig ezeknek a tényezők-
nek egyikére sem igen számíthatunk. 

A TENGER. 14 



A TENGER FELÉ VEZETŐ VIZI ÚTJAINK. 
Irta Dr. PÉCSI ALBERT. 

agyon sokat panaszkodunk azon, hogy a természet mostohán bánt el 
velünk a vizi útak tekintetében. Részben igazunk is van, de sok tekin-
tetben határozottan szerencsésnek mondható helyzetünk. 

Ami a határainkat érintő csekély tengerpartot illeti, ez a panasz töké-
letesen jogosult, hogy miért, azt már kifejtette e folyóirat hasábjain 
megjelent közlemény.* Vannak a hátrányok között olyan természetűek, 

amelyeken emberi erővel nem segíthetünk. Ilyen az a sajnálatos körülmény, 
hogy kikötőnk a világforgalom útjaitól távol, szárazföldek közé mélyen benyúló 
öbölben fekszik. Nem számíthatunk arra, hogy csekélyebb mennyiségű árúinkat 
felveszik olyan hajók, amelyeknek úgyis útjába esünk. Meg kell várnunk, amíg 
egy-egy útirány felé annyi szállítmány halmozódik össze, amennyinek a kedvéért 
érdemes külön hajót indítanunk. Arról szó sem lehet, hogy az átmeneti forgalom 
előnyeit élvezhessük Fiúméban. Vas- és széntelepek sincsenek a közelben, amelyek 
alkalmasak lehetnének arra, hogy föllendítsék a hajógyártást s ezzel adnának nagyobb 
lendületet a hajózásnak, egyúttal olcsó fűtőanyagot szolgáltatva neki. 

Vannak azonban oly hátrányok, amelyeken aránylag nem is nagy munkával 
segíteni lehetne Idetartozik mindenekelőtt a tengerpart mögött közvetlen elterülő 
térszin kedvezőtlensége. Ezt a kérdést Prinz dr. említett cikke tüzetesen tárgyalja, 
ahhoz nincs mit hozzátennünk. A közvetlen környék gazdasági szegénysége nem 
fontos. Kissé távolabb, még mindig elég közel terül el Európa egyik legterméke-
nyebb síksága. Szállítani való volna elegendő. Folyóink más tenger felé gravitálnak, 
de a Száva és a Kulpa elég közel érnek a tengerparthoz. A vizi összeköttetést 
teljessé tenni folyóink és az Adria között, óriási feladat volna, de nem szabad lehe 
tetlennek tartanunk, bár egyelőre vasúti összeköttetésünk is gyönge. 

A harmadik gát, amely bennünket tengerünktől elválasztott, a saját vasúti poli-
tikánk volt. Évtizedeken keresztül Budapesttől Újvidékig nem volt hid a Dunán. 
Télen, amikor Gombosnál a gőzkomp nem közlekedhetett, Orsováról Fiúméba Buda-
pesten át vezetett az út. Bármennyire becsüljük a főváros fejlesztését és idegen-
forgalmát, az nem lehet érdeke még a fővárosnak sem, hogy a teherárúkat ekkora 
kerülővel rajta vigyék keresztül. Ez az anomália a Baja — Báttaszéki hid építésével 
megszűnt, de még igen sok más fennáll. Maga a Budapest —Fiumei vasút is szük-
ségtelen kerülőt tesz s bár nem bírja a forgalmat, még mindig egyes sinpárú, 
holott Wient Trieszttel már régóta kettős sinpár köti össze. Igen rossz összekötte-
tése van Fiúméval az ország nyugati részének, tehát éppen annak, amely legköze-
lebb fekszik hozzá. Gyorsvonat csak Budapest, Belgrád és Ausztria felől vezet 
Fiúméba; most tervezik az Alföld—Fiumeit. Pedig egy Pozsonyból vezető gyors-

* Dr. Prinz Gyula : A magyar tengerpart közlekedés-földrajzáról. »A Tenger* I. évf. II III. füzet. 
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vonat Ausztria s talán Németország adriai forgalmának egy részét is Fiume felé 
terelné. 

Több tengerünk, mint az Adria nincs; de van egy folyónk, amely kellőképen 
kihasználva fölér egy tengerrel. A Duna szabad folyam; igaz,hogy nem olyan ten-
gerbe folyik, ahol áruinkat jól értékesíthetnők, de föl lehetne használni a felső 
folyását is. Kiszámíthatatlan gazdasági érték vár itt kihasználásra. A Duna szabad 
folyam: hajózásunk, legalább a teher-forgalomban, ellensúlyozhatja az osztrákok 
rosszakaratú vasúti politikáját. Bajorországgal az összeköttetésünk már is megvan. 
Regensburgnál egy kis csatorna vezet ki a Dunából a Rajna vizvidéke felé: a 
Ludwigkanal. Ez a csatorna igen régi, a mai forgalom lebonyolítására nem alkalmas, 
nem bírja el a nagy modern hajókat. A német kormány most tervezi a kibővítését. 
Németországban is fontos szerepe volna: összekötné két legnagyobb folyójuk 
medencéjét, amelyek vizei különböző tengerekbe folynak. Reánk nézve talán még 
fontosabb volna ez a megújuló vizi út, mint a németekre. Maga a Rajna-völgy 
Európa leggazdagabb vidékei közé számítható s mezőgazdasági termékeinknek 
kitűnő fogyasztó piaca lehetne. Amellett a Rajna össze van kötve a francia csatorna-
hálózattal s ezen a réven vizi összeköttetésünk volna Páris, Lyon, Marseille s csak-
nem valamennyi nagyobb francia várossal. Gabonánk lisztünk, kevésbé kényes 
gyümölcseink, faiparunk termékei számára a képzelhető legjobb piaccal léphetnénk 
így, szomszédaink politikájától teljesen függetlenül összeköttetésbe. Az olcsó szál-
lítás biztosítaná versenyképességünket oly piacon, amelynél jobbat alig kívánhatunk. 

A Ludwigh-Kanal ügyébe, bármennyire érdekelve vagyunk benne, nincs beleszó-
lásunk ; legfeljebb diplomáciai úton adhatunk kifejezést óhajainknak. Mégis az a 
benyomásunk, hogy ez a csatorna — reánk nézve — jobb kezekben van, mint 
az, amelyik hazánk határait is érintené: a Duna-Odera csatorna. Ez a vizi út csak 
tervben van meg, de már a tervet is kezdik visszavonni. Az Oderától az alacsony 
hágón vezetne át a Duna vizvidékére, ahol a Becva és Morva folyókon át 
jutna a Dunába. Wien iparára és általában fejlődésére óriási hatása volna a terve-
zett útvonalnak. Vizén juthatna ide a sziléziai bányavidék szene, a város iparának 
egyik legfőbb alapja, vizén kaphatná a város Galicia nyersterményeit s jelentéke-
nyen olcsóbban juthatna így Ausztriában termett élelmicikkekhez. Az osztrák fővá-
roson kivül a lengyeleknek is nagy érdekeik fűződnek a tervhez s most ők köve-
telik legerősebben annak megvalósítását. Nagy akadálya van azonban a megépítés-
nek: A magyar kormánynyal kellene megegyezésre jutni a Morva folyó miatt és 
ami talán még nagyobb baj az ő szempontjukból, az új vizi út Magyarország gaz-
dasági érdekeinek és függetlenségének is nagy szolgálatot tehetne. Az osztrákok azt 
hiszik, hogy ha az új vizi út Pozsonynál, a természettől kijelölt helyen torkolna a 
Dunába, az halálos csapás volna az ő fővárosukra. A Morva vizének elvezetésére 
pedig a magyar kormány egykönnyen nem kapható. Azután meg a sziléziai szenet 
nemcsak Wienbe lehetne olcsóbban szállítani ezen az úton, hanem Pozsonyba, Buda-
pestre és más magyar városokba is. A magyar mezőgazdaság termékei pedig szabad 
utat nyernének Poroszország, Breslau, Berlin, Hamburg felé s itt nem volna mód-
jukban úgy korlátozni a magyar forgalmat, amint azt a vasúton tehetik és meg is 
teszik. Régi idők óta kettős sinpár köti össze a két nagy folyó völgyét egymással; 
a Kaiser Ferdinánd Nordbahn-t, amely ez összeköttetést szolgálta, az állam meg-
vásárolta, hogy még jobban érvényesíthesse ott befolyását; újabban a meglevő 
vonallal párhuzamosan újabb két sinpár lefektetését tervezik, csak a csatornát ne 
kelljen megépíteni. 

14* 
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Nehezebb térszínen vezetne át s úgy Ausztriára, mint Magyarországra kisebb 

jelentőségű volna a Duna-Elba csatorna. Az előbbivel együtt ennek a terve is 
elaludt, hivatalosan tőkehiány miatt. Minket ez a csatorna kevéssé érdekel, Cseh-
országot, Szászországot kötné velünk össze, úgy mint Alsó-Ausztriával. Az Elba 
alsó folyásánál levő területeket az előbb tárgyalt úton is elérhetnők, mert Porosz-
országban megvan a vizi összeköttetés az Elba és az Odera között. 

Az az út, amelyen jelenkori kiviteli cikkeinket: mezőgazdasági terményeinket, 
tömegárúinkat közvetlenül s olcsón szállíthatnók természetes piacukra: az európai 
kontinens leggazdagabb vidékeire, idegenek kezében van, befolyást reá csak csekély 
mértékben gyakorolhatunk. Lefelé, a Fekete-tenger vidékére kitűnő utunk van, 
kezünkben is tartjuk s aránylag nem nagy erővel fejleszteni is lehetne. A Szuezi csator-
nától számítva a távolság alig nagyobb Budapestig a Fekete-tengeren, mint Fiúmén át. 
India gyapotja, jutája, Ausztrália gyapja, Kina, Japán selyme s a szövőipar egyéb 
nyersterményei közvetlen vizi úton juthatna így hozzánk s egyszeri hajóra való 
átrakással föl lehetne vinni a Maroson a földgázforrások közelébe, ahol ingyen kapjuk 
a talajból a munkaerőt. Oly előny volna ez, amilyenhez hasonlót csak Nyugat-
Európa ama vidékei élveznek, amelyek tenger közelébe esnek s amellett szénben is 
gazdagok. Ausztria iparos vidékei e tekintetben sokkal kedvezőtlenebb helyzetben 
vannak, amit aligha tudna ellensúlyozni az ipar régisége s munkásainak már meg-
levő jártassága. Ha a kis folyó mellett fekvő Páris lehet Franciaország első kikötője, 
amelylyel csak Marseille ér föl s a többiek mélyen alatta állnak; ha a franciák m ár 
rövid idő múlva annyira szabályozhatják a Szajnát, hogy Páris tengeri kikötővé 
lehessen, akkor nem tekinthetjük képtelen ábrándnak az imént elmondottakat. Ha 
pedig sikerül a Duna és az Adria közt vizi összeköttetést létesíteni, ami ha valahol, 
akkor első sorban Magyarországon át lehetséges, akkor olyan vizi úthoz jutunk, 
amelyen világrészek forgalma bonyolítódik le. 

A dunamenti államokon s első sorban Magyarországon múlik, hogy e hatalmas 
folyam ismét azzá legyen, aminek a középkori népvándorlások kapcsán elnevezték : 
a népek országútja. 



A HAJÓK NEMZETISÉGE. 

tengeri közbiztosság megköveteli, hogy minden hajónak, mely sza-
badon és becsületes szándékkal járja a tenger útjait, legyen nem-
zetisége. A tengeren szabad a forgalom mindenkinek, és nemzetközi 
jogi elv, hogy e forgalmat ellenőrizni csak szuverén államnak van 
joga. Ennél fogva már az önérdek is arra késztet minden tengeri 
hajóst, hogy egy szuverén államnak a védelme alá helyezkedjék. 

Ennélfogva a tengeren minden hajó egy államhoz tartozik nemzetközi tekintetben; 
a nem szuverén ország fiának a tengeren nincsen nemzetisége, hanem annak az 
államnak a tagjaként tekintendő, amely országa felett a szuverén jogokat gyako-
rolja. Pl. finn nemzetiségű hajó nincsen, a finn hajók orosz lobogó alatt járnak a 
tengeren és a nemzetközi tengeri jogban nem különböztetik meg őket az orosz 
hajóktól. 

A tengeren szükség esetén minden hajónak igazolnia kell a nemzetiségét; a hadi-
hajók csak zászlójukkal igazolják magukat, a kereskedelmi hajók pedig zászlójukkal 
és hajózási irataikkal. 

Hadihajó alatt azokat a hajókat értik, amelyek rendszerint már külsejükkel is 
elárulják, hogy hadi célokra szolgálnak s a hadi lobogót viselik. Hadihajónak tekin-
tendő továbbá egyáltalán minden hajó, amely a haditengerészet aktív állományában 
levő egyénnek a parancsnoksága alatt van és amelynek legénysége katonai fegyelem 
alatt áll. Az oly hadihajó, amelyet legénysége elhagy, a nemzetközi jog értelmében 
többé már nem tekinthető hadihajónak, ha még oly sok ágyú van is raj ta; ellenben 
a zátonyra jutott, harcképtelenné vált vagy bármi módon megsérült hadihajó, ha a 
legénység rajta maradt, továbbra is hadihajónak tekintendő. 

Minden állam maga szabja meg azokat a feltételeket, amelyek mellett valamely 
hajóról elismeri, hogy az ő nemzetiségéhez tartozik. Magyarországon és Ausztriában 
ezek a feltételek közösek. 

A magyar állam csak azt a hajót ismeri el magyar hajónak, amely a magyar 
hajóregiszterbe be van irva, vagy ha még nem történhetett meg a bejegyzés, ideig-
lenes útlevéllel el van látva; a tengeri hajó csak abban az esetben nyilvánítható 
magyar hajónak, ha legalább kétharmad részben magyar állampolgárok vagy magyar 
vállalatok tulajdona. Minden magyar kereskedelmi hajónak csakis magyar állam-
polgár lehet a parancsnoka ; ha a hajó nemcsak a partmenti forgalmat bonyolítja 
le, hanem hosszabb járatokra is megy, akkor a parancsnokló kapitány mellett még 
egy olyan tisztnek is kell lennie a hajón, aki magyar állampolgár. 

Minden tengeri kereskedelmi hajónak nemcsak hazája, de otthona is van; otthona 
az a kikötő, amelynek hajójegyzékébe fel van véve. 

A hajó-iratok között a legfontosabbak (és ezeket kivétel nélkül minden hajónak 
fel kell mutatnia szükség esetén) a következők: 

1. a regiszter-levél, mely azt igazolja, hogy a hajó melyik szuverén államnak a 
védelme alatt áll (a regiszter-levelet még nem regisztrált, azaz újonnan épített vagy 
újonnan vásárolt hajóknál az ideiglenes útlevél is pótolhatja); 
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2. a hajó vásárlásáról szóló levél; 
3. a hajó méreteit és űrtartalmát feltüntető hivatalos bizonyítvány; 
4. a kapitány pátense; 
5. a legénység törzskönyve; 
6. az egészségi bizonyítványul szolgáló menetlevél; 
7. a hajó-napló. 
Nagy hajózási társaságok hajóin a legénységi törzskönyvet a legénységhez tar-

tozó egyének szolgálati vagy munkakönyvei is pótolhatják. 
A már felsorolt mellőzhetetlen iratokon kívül rendszerint még a következő igazoló 

iratokat is viszik magukkal a kereskedelmi tengerészet hajói: 
1. jegyzéket a hajón levő összes árúkról; 
2. az egyes szállítmányok jegyzékeit; 
3. a szállítási díj-szerződést; 
4. a legénység útleveleit; 
5. az utasok jegyzékét, ha személyszállítást is teljesít a hajó. (Ez utóbbi jegyzék 

a partmenti hajózásban természetesen nem szerepel.) 
Minden hadihajónak joga van ahhoz, hogy a nyilt tengeren bármely kereskedelmi 

hajót nemzetiségének igazolására kényszerítsem Ez az ú. n. zászlóvizsgálat (enquéte 
du pavillon) tulajdonképpen rendőri célokat szolgál és csak akkor alkalmazható, ha 
a hadihajó parancsnoka gyanakodik, hogy az illető kereskedelmi hajó kalózkodik. 
Ez a vizsgálat a következőképpen történik: A hadihajó felhúzza a saját zászlóját: 
ez nyilt felszólítás a másik hajónak, hogy az is mutassa a saját lobogóját. Ha a 
kereskedelmi hajó nem mutatja meg a lobogóját, vagy ha menekülni igyekszik, 
akkor a hadihajó megállásra kényszerítheti; ez úgy történik, hogy a hadihajó először 
vaktöltéssel lő valamelyik ágyújával, majd a második lövést éles töltéssel adja, nem 
a szóbanforgó kereskedelmi hajóra, hanem csak feléje. Ez rendszerint elég a hajó 
megállítására, ha még erre sem áll meg, akkor a hadihajó parancsnoka tetszése 
szerint erőszakot alkalmazhat vele szemben, akár el is sülyesztheti. Ha az üldözőbe 
vett hajóra gyanakszik a hadihajó parancsnoka, hogy talán hamis lobogót von fel, 
akkor a kereskedelmi hajó parancsnokát további igazolásra szólítja fel; ilyenkor a 
hadihajóról egy tiszt néhány matrózzal csónakba száll és átmegy a kereskedelmi 
hajóra, amelynek hajóiratait megvizsgálhatja. 

A kereskedelmi hajók nemzetiségének megvizsgálásán kívül a nyilt tengeren egyik 
nemzetnek a hajója sem avatkozhatik bele más nemzetiségű hajóknak a dolgaiba, 
kivéve természetesen az olyan eseteket, amikor rendőri intézkedések szükségesek. 
Ilyen esetek a következők: 

1. Megtörténhetik, hogy valamely hajónak a legénysége nem saját államának a 
területén valami gonosztettet követ el ; pl. tegyük fel, hogy egy angol hajó legény-
sége nagy verekedést rendez Fiúméban, egypár embert agyon is ver, egy mulató-
helyet felgyújt s aztán a hajójára szállva, siet kifelé a kikötőből, sőt ki is jut onnan. 
Az ilyen esetben ez az angol hajó még ha kimenekül is a nyilt tengerre, nem lép 
annak a nemzetközi jognak élvezetébe, hogy csak a saját hazájának a jurisdictiója 
alá tartozik: üldözőbe veheti bármely nemzetiségű hajó is, tehát magyar hajó is, 
a legénységét vissza is szállíthatja Fiúméba a királyi ügyészség börtönébe. 

2. Meg van engedve a más nemzetiségű hajók ügyeibe való beavatkozás oly 
hajókkal szemben, amelyek kalózkodnak vagy rabszolgakereskedést űznek. 

3. Bizonyos területeken a halászat védelme céljából is szabad a beavatkozás, 
nemzetközi megegyezés alapján. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

TENGERÉSZET. 
Magyar Tengerészet i szótár, A Magyar 

Adria Egyesület nagyon értékes és hasznos 
dolgot művelne, ha sikerülne létrehoznia egy ma-
gyar tengerészeti műszótárat. Nem értjük ezalatt 
azt, hogy keressen magyar szót egyáltalán min-
den tengerészeti szakkifejezésre, mert ennyire 
még a németek sem mentek, akiknek a nyelve 
ma már rendkívül gaz.lag a tengerészeti szak-
kifejezésekben ; ha a németek nem tartották 
szükségesnek, hogy német szavakat találjanak a 
yacht, sloop, cutter, yawl stb. kifejezésekre, 
akkor ezeket a szavakat bátran használhatjuk 
mi is a magyar nyelvben. De bizonyára fáj-
dalmasan érezte már mindenki, akinek tenge-
részeti szakdolgokkal magyar nyelvű irásműben 
foglalkoznia kellett, hogy mily nehéz pl. a 
hajóalkatrészeknek magyar nyelven való meg-
nevezése. Sőt még a tengeri kereskedelmi for-
galomnak számos igen gyakori szakkifejezésére 
sincsenek olyan magyar szavaink, amelyeket 
egyöntetűen használnának a kereskedelmi élet-
ben és levelezésben. A Magyar Adria Egyesület 
igazgatósága aligha zárkóznék el az elől. hogy 
ez ügyben a szükséges lépéseket megtegye és 
esetleg a magyar nyelvtudományi társaság 
közreműködését is kérve, alkalmasint megalakí-
taná a Magyar Adria Egyesület szótári bizott-
ságát, ha e bizottságban való részvételre és 
főként az adatgyűjtésben való részvételre tag-
jaink közül elegen jelentkeznének. (•Sz. L.) 

A hadihajók súlya. Biles angol tanár 
szerint az összes súlynak százalékaiban kifejezve 
az idők folyamán következőképen változott: 

Év Hajó-
test Páncél Gépezet Szén Agyúk Fölsze 

relés 
1860 52-6 14-1 10 9"8 3-5 10 
187.') 34 30 13 11 3 9 
1880 38 28 10-5 10-5 4 í) 
1885 34 29 14 9'5 9'5 4 
1892 43 25 8 10 10 4 
1903 36 26 11.5 6"5 16 4 
1905 34 28 115 5 18 3-5 

6'. G. 

R u m á n i a kereskedelmi tengeré-
SZCte. A rumán nemzeti kereskedelmi tenger-
hajózás születési éve 1887, mely időben külön 
(december 31-én kelt) törvény rendelkezik ezen 
intézményről, tényleg azonban csak 1895 óta 
van rumán kereskedelmi flotta, amidőn az állami 
egyedárúságok igazgatósága királyi rendelet alap-
ján nyert felhatalmazást a hajópark szervezésére. 
E célból megvették a Medea hajót és 1895. 
augusztus 26-án aktiválták a Braila-Konstanti-
nápolyi járatot. Hasonló célból vásárolták meg 
a Meteor gőzöst, mely a Constanza-Konstanti-
nápolyi viszonylatban közlekedett. 

Az 1896. május 3-án kelt törvény a köz-
munkák miniszterének 10 millió frankot bocsá-
tott a rendelkezésére a szükséges hajópark fel-
állításának költségeire. Ez a törvény volt a bázisa 
Rumánia kereskedelmi flottájának; az engedé-
lyezett összegen megvásárolták a Princesse Marié 
és megrendelték a Regele Carol I. nevű gőzö-
söket. 

Az 1896. évi kormányjelentés a következő 
tapasztalatokról számol be. »A Brailából, vala-
mint Galatzból Konstancán át Konstantinápolyiba 
és a szigettenger partjáig szervezett forgalmi 
szolgálat célja, hogy magunkhoz vonjuk a szilé-
ziai, galíciai, bukovinai és erdélyi termékek szállí-
tását, egyben pedig iparunkat is fejlesszük 
amennyiben fontos fogyasztó központokat bizto-
sítunk részére.« 

Ez a vonal egyúttal a görög szigetek élelmi-
szerkivitelét is lebonyolíthatná. Egyelőre még 
csak 3 hajó látja el ezt a szolgálatot és heti 
járatokat tart fenn, mihelyt azonban a Fekete-
tenger keleti partján új fogyasztó központok 
fognak megnyílni, jelentékenyen emelkedik majd 
a forgalom.« 

Az 1899. év a rumán kormány kísérleteiről 
emlékezetes. Ekkor aktiválták a Konstantinápoly-
Pireus-i (Regele Carol I.) próbálkoztak meg a 
Konstantinápoly-Szaloniki-i vonallal (Princesse 
Marié) és tettek kísérletet egy Konstanca-Kon-
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stantinápoly-Szaloniki járattal (Mcdea). E vona-
lakon kivül Konstanza és Konstantinápoly kö-
zött, valamint a dunakikötők és Rotterdam kö-
zött rendes járatokat tartottak fenn. 

Az 1906/07. év gazdag eseményekben : 1906. 
április 1-én széjjelválasztották a vasutak igazga-
tását a tengerhajózástól, szeptember 10-én érke-
zik meg az Imparatul Trojan Rumániába, októ-
ber 5-én pedig megnyitják az alexandriai járatot, 
mely lépés forduló pontot jelent Rumánia ipari 
és kereskedelmi fejlődésében. 

C. Boeresco hajóskapitány, a Service Maritime 
Roumain aligazgatója legutóbb megjelent tanul-
mányában a következőkben vázolja a rumán 
tengerészeti politika jövendő céljait: »A rumán 
kereskedelmi tengerészeinek legfőbb célja, hogy 
gyámolítsa iparunkat és kereskedelmünket, a 
mennyiben új fogyasztó piacokkal hoz össze-
köttetésbe Hogy országunk forgalmát a nyu-
gattal és nevezetesen a török kikötőkkel fokoz-
zuk, több helyen kell újabb érintkezési pontokat 
keresnünk. E terület petróleum, liszt, cukor, 
épület fa stb. kivitele szempontjából rendkívüli 
fontosságú a rumán termelőre. (Le Mouvement 
Économique 1. Avril). 

A német tengerhajózás az 1910. 
evben. Az általános gazdasági fellendülés a 
német tengerhajózásra is kedvező hatást gya-
korolt. Még 1903-ban több fontos kikötőben 
szűk volt a hely a foglalkozás nélkül veszte-
gelő hajók befogadására, az elmúlt évben a 
nagy hajózási vállalatok úgyszólván minden 
járművüket foglalkoztatták. A hajóstársaságok 
bevételei ehhez képest általában emelkedtek, 
amihez a magasabb hajófuvar és az élénkebb 
amerikai forgalom is sokban hozzájárultak. 

E helyen említésre méltó egy hamburgi lap-
nak statisztikája a világ legnagyobb hajós-
társaságairól, mely kimutatás a német hajózás 
hatalmas térfoglalásáról tanúskodik. Az 1910. 
év elején a Hamburg—Amerika-Linie 168 
tengeri gőzős (934.000 br. reg. tonna) felett 
rendelkezett, hat újabb gőzös pedig (71.000 
br. reg. tonna) munkában állott. A Norddeul-
scher Lloyd hajóinak száma ugyanakkor 134 
(679.000 t.), a Whi t eS ta r Linie-é 30 (461.000 t„ 
2 hajó — 90.000 t. — munkában), a British 
India Steam Nav. Comp. 113 (452.000 t„ 3 
hajó — 15 e z e r t . — munkában), az Ellermann 
Lines 113 (450 ezer t.), a Peninsular and 
Orientál St. N. C. 58 (412 ezer t., 2 ha jó — 
15 ezer t. — munkában), Alfréd Holt & Co. 

65 (381 ezer t., 3 hajó — 30'6 e z e r — t. mun-
kában), Elder, Dempster & Co. 113 (345 ezer 
t., 8 hajó — 30 ezer t. — munkában) gőzös 
felett rendelkeztek. Az 1909. év végén a Nippon 
Yusen Kaisha (Japán) hajóparkja 79 (307 
ezer t.), 1908 végén a Messageries Maritimes 
parkja 66 (296 ezer t.), 1910. év elején az 
Union Castle Lineé 41 (295 ezer t., 3 hajó — 
33 5 ezer t. — munkában), a Navigazione 
Generale Italiane-é 108 (290 ezer t.), a Deutsche 
Dampfschiffartsgesellschaft Hansa-é 56 (272 
ezer t., 4 hajó — 21"8 ezer t. — munkában) 
gőzösből állott. Az 1908. évvégén a Compagnie 
Generale Transatlantique 70 (269 ezer t.) gőzöst, 
1910 elején a Furness Line 96 (286 ezer t., 
6 hajó —- 2 -4 ezer t. — munkában), Leyland 
& Co. 42 (249 ezer t., 1 hajó — 6"3 ezer t. -
munkában), végre a Cunard-Line 21 (234 ezer 
t., 1 hajó — 18 ezer t. — munkában) gőzöst 
számlált. 

A legújabb gőzös-Óriások. A Cunard-
társaság — úgy látszik — nem engedi magát 
túlszárnyaltatni a »Whi te Star< Olympic nevű 
legújabb hajó-óriásával. Glasgowban Aquitana 
név alatt még valamivel nagyobb és gyorsabb 
gőzöst építtet. A két versenygőzös főbb méretei 
a következők: 

Olympic Aquitania 

Hossza 269 m. 269*75 m. 
Szélessége 28"042 m. 29'11 » 
Oldalmagassága 18"898 » 
Sebessége 21 teng. mfld. 23 teng. mfld. 
Köbtartalma 45 000 B. R. T. — 
Súlya 65.000 t 50.000 t 

Az »Aquitania«-nak építési költsége : 56 mil-
lió korona. 

A Hamburg-Amerika-társaságnak épülőfélben 
lévő 50.000 tonnás óriása, mely 268 m. hosszú 
és szintén 30 m széles, 11-emeletes uszópalota 
lesz, mely 31 m. magas. Lesz rajta több 30 m. 
széles terem, 800 embert befogadó kétemeletes 
nagy ebédlő, több lift, három lépcsőház, hölgy-
termek, dohányzótermek, télikert, óriási hall, 
uzsonázó sátorok, uszoda, gyógyfürdő, torna-
terem, stb. stb. Ebben a palotában majd 5.000 
ember nyüzsög ! S. G. 

Éjjeli viharjelző-kisérletek a német 
partvidéken. A mult év óta a »Deutsche 
Seewarte« a német partvidék több állomásán 
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jclző-kisérleteket végez. Célja ezeknek megta-
lálni a módot, hogyan lehetne éj jel legalább is 
közelítőleg a partok mentén ura lkodó és várható 
szélirányról a közelgő ha jóka t és halászbárká-
kat előre figyelmeztetni. Az eddigi rendszerekkel 
történt próbák eredményei szerint az éjjeli jel-
zések nélkülözhetet leneknek bizonyultak. Az 
Oroszországban és Angliában használatos három 
fehér lámpából összeállított háromszögelő jel-
zést igen nehézkesnek találták, sőt ferde látó-
szögből nem is ismerhető jól fel. Ugyanez áll 
egy másik, még pedig az árboc jobboldalára 
függesztett két- s a balra — megkülönböztetésül 
egyéb jelzésektől — akasztot t egylámpás-
rendszerről. 

Az elsőbbséget a mellékelt ábrán bemutatott 
két lámpásos rendszernek nyúj to t ták , amely tel-
jesen azonos a nappal használa tos golyós je l 
z é s se l ; ezt csak egyetlenegy esetben találták 
há t rányosnak , t. i. a dél-nyugati szélirány jel-
zésekor, amely köny-
nyen összetéveszthető 
a vontatóhajók je lzésé-
vel. Egyéb észrevételt 
ellene nem tet tek. 

Ennek a váratlai ul 
igen kedvező e redmény-
nek fontossága roppant 
nagy, mert így a jel-
zés egyszerű és a látó-
szögtől teljesen függet-
getlen. A kísérleteket azonban még folytat ják, 
mivel más á l lamok naut ikai jelzéseivel ma még 
könnyen össze volna téveszthető s például Fran-
ciaországban el sem fogadha tnák . 

A német birodalmi-tengerészeti hivatal ennek 
következtében ez évi má jus elsejétől december 
végéig Borkum, Schill ighörn, Bremcrhaven, 
Cuxhaven, Hamburg , Friedrichsort , Darsserut, 
Greifswalder Oie, Ht la , Pillau, Brüsterort és 
Memel á l lomásokon a próbák folytatására szánta 
magát . 

Ha a második kísérlet is s ikerül s a két-
lámpa jelzés beválik, akkor a németek a nem-
zetközi bizottság által el a k a r j á k fogadtatni. 

Tekintve, hogy az Adrián a partvidék oro-
gráfiai viszonyai miatt a szélviszonyok sokkal 
vál tozékonyabb jel legűek mint Németországban, 
egy jól beváló s könnyen kezelhető éjjeli vihar-
jelzőrendszer meghonosí tása szinten nagyje len-
tőségű s így a német kísérletek bennünket is 
közelről érdekelnek. 

Angol hadihajóépítkezések 1910-
b e n . Az angol haditengerészet részere az elmúlt 
évben az angol ha jógyá rak 38 hadihatót épít-
tettek 130.000 t össztar ta lommal és 2 6 7 millió 
korona értékben. Az épített hgjók összes gép-
tel jesí tménye 5 0 3 . 0 0 0 lóerőre rúgott . Ezzel 
szemben 1909-ben 29 hajó t építettek 107.000 t. 
tar ta lommal és 398 .000 géplóerővel. Utóbbiak 
összes költségei 215 millió koronát tettek ki. Az 
elmúlt évben épült ha jók között vannak az 
»Orion«, »Colossus« , >-Hercules« nevű csata-
ha jók , legközelebb pedig már vizrebocsátásra 
kerülnek a »Lion«, »Prinzes Royal«, ^Thun-
derer«, »Conguerer« és »Monarch« nevű hajók. 
Az angol gyarmatok részére szintén két ha ta lmas 
h a j ó épül. Ezeken kívül 23 darab torpedózúzót 
is építettek, amelyek közül 14 már üzemben is 
van . A z összes felsorolt ha jók Y a r r o w kazánnal 
vannak ellátva, ha j t á sukra pedig — a »Bristol«-
ha jó kivételével — Parsons- turbinák szolgálnak. 

S z éC/T? A/^UX/1, 

NW s w se. 

S-Aí^ilO •u, íojvexn. 

.NcuppaJÉjL. 

A »Bristol« Brovvn Curt iss- turbinákkal van fel-
szerelve. A Parsons- turb inás h a j ó k a próba-
menetnél 26113 csomónyi közepes sebességet 
értek el 24 .240 lóerő kifejtése mellett, a 
»Bristol« pedig 14.227 lóerő mellet t 26 '84 cso-
mót. A »Zulu« és »Wiking« nevű torpedózúzók 
33-4 csomó sebességet értek el. 

Az angol hajózásból folyó nemzeti 
jövedelem. Nagybritannia fizetési mérlegében 
— miként ismeretes —• nagy szerepet játszik a 
ha józásból (közvetí tő fuvarszolgálat) és a kül-
földön elhelyezett tőkéből folyó jövedelem. A 
brit kereskedelmi tengerészet hozadékát utol jára 
1901-ben becsülték meg, amidőn a »Board of 
Trade« és Sir Róbert Giffen körülbelül 90 ,000 000 
fontban állapították meg azt. Tekintet tel a nem-
zetközi ha jóforga lomnak az utolsó tiz év folya-
mán tapasztalt nagya rányú növekedtére , e hoza-
dék ma sokkal nagyobb lehet. Az alább követ-
kező becslést ugyanazon az a lapon végezték, 
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mint annak idején a »Board of Trade<\ és min-
den alkalommal a legszigorúbban őrködtek afelett, 
nehogy túlbecsüljék e hozadékot. 

A világ egyes országai összességükben sokkal 
többet importálnak, mint amennyit kivisznek. 
1907-ben a világ tengerentúli külkereskedelmé-
ben (nemesfémek nélkül) a bevitel 3.737"2 millió 
fontot, a kivitel pedig 3.383-6 millió font érté-
ket képviselt, ami 350,600.000 font importtöbb-
letet jelent. Az 1907. év az utolsó, amelyről 
ilyen adatok felett rendelkezünk, de valószínű, 
hogy 1910-ben is hasonló volt a bevitel és ki 
vitel aránya. Sokan azt hiszik, hogy Nagy-
britannia — mert külkereskedelmi mérlege erő-
sen passzív — tőkéjének hozadékából él. Vájjon 
ugyanazok azt is állítanák, hogy a világ is tőké-
jéből él ? A »Dictionary of Political Economy« 
kiszámította, hogy 1890-ben a világ import-
feleslege 168,000.000 fontra rúgott, a »Board 
of Trade« pedig 1891-ben 249 millió, 1896-ban 
249 millió, 1901-ben pedig 224 millió fontra 
becsülte a differenciát. 

Az importfeleslegek a külkereskedelmi viszony-
latok bizonyos állandó halmazállapotáról tanús-
kodnak, mert amint láttuk, 1890-ben 9u/o, 
1907-ben pedig 10°/o volt e felesleg, ami a 
számadatok megbízhatósága mellett szól. A jelent-
kező különbözet a világkereskedelemben tevé-
keny hajózás nagy hozadékát bizonyítja, a hajó-
biztosítást és hasonló terheket is ideszámítva. 

Az 1907-ben a főbb országok kikötőibe befutott 
és ott kirakodott hajók tonnatartalma 700 millió 
tonnára tehető. Ezen mennyiség 48°/u-a (340 
millió tonna) brit zászló alatt állott. 

Ekkép megállapítható, hogy a 350 6 millió 
font 48°/o-a, tehát 168 millió font a világ kül-
kereskedelméből a brit hajózásra eső közvetítő 
haszon volt. Mivel pedig a brit ha józás 14°/o-a 
a gyarmatokkal folytatott kereskedelemre esik, 
ezen összeget levonásba kell hoznunk és így 
146 millió font az idegen kereskedelmi közvetí-
tés hozadéka. Ebben az összegben benfoglaltat-
nak a szén, raktári és egyéb költségek, kikötői 
illetékek stb. E költségeket 1882-ben át lagban 
regisztertonnánként 1-52 fonttal kalkulálták. 

Tekintettel arra, hogy e jelzett időpont óta az 
árak és költségek megnőttek, ma körülbelül 
2 fontot vehetünk fel e címen tonnánként . 

Az 1907. évben az egyesült királyság keres-
kedelmi flottájának az a része, mely idegen 
kereskedelmet bonyolított le, 10,100 000 regisz-
tertonna űrtartalmat képviselt, minek folytán 
körülbelül 21 millió fontot kell levonásba hoz-

nunk a brit tengerhajózás ezen hozadékából, 
hogy a nettóhozadékot = 125 millió fontot ki-
számíthassuk. 

E nettóhozadék a világ kivitelének 3-7°/o-a, 
ami, ha a »Board of Trade« 1901. évi becslé-
sével (3'9°/o) hasonlít juk össze, valószinű ered-
ménynek látszik. 

A kereskedelmi tengerészet segé-
lyezése Franciaországban. Párisi szak-
tudósítónk jelenti : Az 1909-iki költségvetés sze-
rint a francia állam a következő szubvenciók-
ban részesíti a kereskedelmi tengerészetet: 

1. Kereskedelmi minisztérium: Hajóépítési 
szubvenciók 9,400.000 frank, hajózási s hajó-
felszerelési járulékok 31 ,000X00 frank, összesen 
40 ,400X00 frank. 

2. Posta- és távirda-államtitkárság postajára-
tok szubvenciója: Corsica, Földközi tenger, 
Dower, Newyork—Antilla-vonal, Indochina— 
Japán, Algír—Tunis—Marokkó, Ausztrália, Kelet-
Afrika és Nyugat-Afrika, összesen 26,485.706 
frank. 

Ilyenformán Franciaország a kereskedelmi 
tengerészetet 66,885.706 frankkal támogatja. 

TENGERI HALÁSZAT. 

Az osztrák tengeri halászat 1909 — 
1910-ben. Amíg a magyar-horvát tengerpart 
halászatának évi eredményeiről még csak meg-
közelítő adataink sincsenek, addig Ausztr iában 
már több, mint két évtizede vezetnek rendes 
statisztikát a tengeri halászatról, amelynek az 
adatait a rév- és a halászati kirendeltségek szol-
gáltatják be a trieszti tengerészeti hatóságnál 
felállított tengeri halászati felügyelőségnek. Ezek 
az adatok az osztrák tengeri halászat állandó 
fokozatos emelkedését mutat ják, ami viszont a 
halászati felügyelőség céltudatos működésének 
tudható be. 

Az 1909/10. évről szóló halászati statisztikai 
kimutatás a napokban jelent meg. Az egyes 
tételeket az előző kimutatás adataival össze-
vetve, tekintélyes gyarapodás mutatkozik. így 
pl. amíg az osztrák tengerparton 1908/9. évben 
32,107.201 drb. halat fogtak, addig az 1909/10. 
évi zsákmány már 48,526.181 darabra rúgott. 
Súlyban kifejezve 1908/9-ben 12,962.375 kg. 
szemben az 1909/10. évi 13,092.012 kg.-mal. 
Az egész halzsákmány értéke a mult évben 
9,741.174 K volt, szemben az előző évek 
9,141 960 K bevételével; az eredmény tehát 
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599.214 K-val jobb, mint 1909 végen. A sta-
tisztikai kimutatás a részletekre is kiterjesz-
kedik. A fontosabb halfajok közül szardellát 
5,269.297 kg.-ot fogtak az elmúlt évben s a 
zsákmány értéke 2,405.081 K volt. Skombrót 
I,644.698 kg.-ot halásztak 1,117.100 K érték-
ben. Tinhal a mult évben 281.166 kg. került 
az osztrák tonnárákban hálóba. Az 1909/10-ben 
fogott tinhalak értéke 633.700 K volt. Fogtak 
ezeken kivül még 332.648 kg. Gobins-félét és 
120.552 kg. angolnát. Az előbbiek értéke 186.477 
IC, az angolnáké 161.345 K. Barboni (Mullus) 
228.018 kg. (374.230 K) került hálóba. A ne-
mesebb halak közül 133.342 K értékű 92.917 
kg. dentale (Dentex) ; 74.790 kg. (133.728 K) 
branzino (Dicentrarchus labrax L.) és 21.351 kg. 
rombo (Rhombus) 27.878 K értékben szerepel 
a statisztikában. 

A rákok közül a kimutatás szerint 1909/10-ben 
60.760 kg. scampot (Nephrops) fogtak s az évi 
í sákmány értéke 119.840 K-ra rúgott. Homárt 
és langusztát összesen 80.004 darabot fogtak, 
ami arra vall, hogy ezek a nálunk már pusz-
tulásnak indult nemes rákok az osztrák partok 
mentén még mindig tekintélyes mennyiségben 
élnek. A homárok és languszták értéke 200.165 
K-t tett ki. A nálunk ritka tengeri pókból (Maja) 
a nevezett esztendőkben 704.237 darabot fogtak 
s ezek 230.142 K-t jövedelmeztek. A fiumei hal-
piacon látható tengeri pókok is mind osztrák 
vizekből, főleg a trieszti öbölből származnak. 

Lábasfejűekből (polip, szépia stb.) 632.648 kg. 
(476.350 K) volt a zsákmány. Osztriga 3,572.000 
darab került a piacra és ez a mennyiség 142.882 
koronáért kelt el. Arcát 12,563.800, Mytilust 
I I ,607.650 kg.-ot adtak el 45.274, illetve 63.476 
K-ért. 

Ausztriában a tengermelléken és a szigeteken 
közel ötven konzervgyár van, amelyeknek a 
fejlődése lépést tart a halászat növekedésével. 
1909/10-ben az osztrák konzervgyárak 7,336.532 
doboz olajos szardellát, 4.600 doboz olajban 
konzervált tinhalat és 133.868 doboz olajos 
skombrot hoztak forgalomba. A szardellakon-
zervek gyártása az előző évvel szemben némi 
visszaesést muta t : 1908/9-ben ugyanis 10"8 
millió doboz szardella konzervet termeltek az 
osztrák gyárak. A mult évi termelésből Isztriára 
3 5 millió doboz, a dalmát konzervgyárakra 
pedig 3 8 millió esik. Ezenkívül készítettek még 
3"6 millió kg. sózott szardellát (1908/9-ben csak 
2-7 millió kg.-ot), 145 ezer kg becsinált és 
2.720 kg. füstölt angolnát. A konzervtermelés 

értéke a mult évben 5,797.574 K-ra emelkedett, 
amiből Dalmáciára 3,047.511 K és Isztriára 
2,750.063 IC jut. Ezek a gyárak látják el kon-
zervekkel Magyarországot is, mivel a magyar 
tengerparton egyetlen egy ilyen gyár sincs, ami 
— az osztrák gyárak nagy forgalmát tekintve — 
igen nagy élhetetlenségre vall. 

Gyarapodott a halászattal foglalkozók száma 
is. 1908/9-ben még csak 15.662 halász dol-
gozik az osztrák partok m ;ntén, ma már 16.35l-re 
növekedett a számuk. A halászbárkák száma a 
mult évben 4.837, az azelőttiben 4.620 volt. A 
halászhajók értéke a kimutatás szerint 1,852.400, 
a hálók és egyéb eszközöké pedig 3,316.222 K, 
úgy hogy az osztrák tengeri halászat jelenleg 
közel öt millió K befektetéssel dolgozik. 

Ez a vázlatosan ismertetett kimutatás vilá-
gosan tanúsítja, hogy az osztrák tengeri halászat 
a trieszti halászati felügyelőség tervszerű veze-
tése és a jelentékeny állami támogatás követ-
keztében, az osztrák tengermellék közgazdasági 
életében immár jelentős tényezővé vált s csak-
nem teljesen betölti azt a szerepet, amire külön-
ben az osztrák tengermellék partfejlettségi viszo-
nyai is predestinálják. Még jó, hogy a mi min-
dennemű támogatást és vezetést nélkülöző ten-
geri halászatunk statisztikájával senki sem tö-
rődik, legalább nem oly szembetűnő a különbség, 
amely az egymással szomszédos partok halá-
szatában fennáll. (Leiden/rost.) 

EMLÉKEK. 

Magyar patríciusok F iúméban . 
Fiume város tanácsában még a XIX. század 
elején is helyet foglalt minden fiumei patrícius. 
1823-ban a ratrizj Consiglicri száma 170 volt 
és ezek között nem kevesebb mint 41 magyart 
találunk. Magyarok voltak a fiumei patríciusok 
közöt t : 

Almássy Móric gróf, Beniczky János, Blasko-
vich Sándor, Bujanovich Ernő, Császár Ferenc, 
Cziráky Antal gróf, Cziráky János gróf, Dessewffy 
József gróf, Draskovich János gróf, Farkas Ru-
dolf, Festetics Ágost, Fésűs György, Forgách 
Antal gróf, Gencsy József, Gerliczy Henrik, Ger-
iiczy Mihály báró, Ghyczy Miklós, Gombos Imre, 
Horhy Mihály, Hosszú Ignác, Jankovics Izidor, 
Kapy József, Klobusiczky Károly, Klobusiczky 
József alezredes, Klobusiczky János. Komáromy 
Péter, Mailáth Antal gróf, Mailáth György, Mailáth 
József gróf, Niczky Lajos gróf, Pálffy Lajos gróf, 
Remekházy József, Semsey Job, Sztariczky Lajos, 
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Tallián Sándor, Török Bálint gróf, Ürményi Fe-
renc, Ürményi József, Ürményi László, Várady 
József, Zichy László gróf. 

Ugyanekkor azonban a város polgárainak a 
névsorában egyetlenegy magyart sem találunk. 

Magyar falvak Dalmáciában, A Va-
sárnapi Újság 1862. dec. 7-iki számában olvas-
suk : »Magyar falvak Dalmátországban. A Na-
renta völgyében, annak Törökországból kifolyá-
sához közel, öt falu van, melynek lakói magya-
roknak tartják magukat, s azon rege él közöltük, 
hogy őseik a Szent-Földről visszatérő II. Endre 
hadaiból telepedtek meg mostani lakhelyükön, 
hol még ők is egész 1848-ig élvezték azon, 
Dalmáciában egyebütt nem létező jogot , misze-
rint község-előljáróikat maguk, szabadon válasz-
ták. — Spalato környékén pedig néhány romot 
máig is magyar váraknak neveznek a partlakók.« 

F i u m e nemessége a XIX. század 
k ö z e p é n . Az Almanacco Fiumano 1855. évi 
kötele felsorolja Fiume nemességét is Anlichc 
famiglie illustri di Fiume (Fiume régi hires 
családai) címmel. Az almanach a fiumei nemes 
séget a következő négy osztályba so rozza : 

I. Cavalieri lilolati címmel biró lovagok, azaz 
mágnások ; 

II. Cavalieri del Sacro Romano Impero, római 
szent birodalmi lovagok »con predicato de«, — 
»de predikátummal* ; 

III. Kobili senza il predicato de, »nemesek de 
predikátum nélkül* ; 

IV. Nobili del Regno d'Ungheria col predi-
cato de, — »magyarországi nemesek, de predi-
kátummal«. 

Az arisztokráciából az ötvenes évek közepén, 
mint az almanachból látjuk, csak két család 
lakott Fiúméban: a Gonzalez grófi családból 
Maurizio conte Gonzalez de Rivera e Ratto, és 
a Benzoni bárói családból Giuseppe barone de 
Benzoni famíliája. 

A római szent birodalmi nemesi családokból 
Fiúméban éltek 1854-ben : Giovanni Felice no-
bile de Gerliczy, katonai parancsnok ; 

Giulio de Benzoni, kormányzósági ülnök ; 
Zaiichi de Catto család ; 
Giuseppe Trojer de Aufkirchen ; 
Carlo Bardarini de Werthenberg, Kusselstein 

e Sca ln iza ; 
Leopoldo Giuseppe Sitid de Sindesse ; 
Orlando család ; 
Martino Terzj de Tertys ; 
Giuseppe Torta de Grienthall; 

Giuseppe de Marotti; 
Antonis Mordax de Taxenfeld ; 
Francesco de Munier; 
Francesco Franul de Weissenthurm a fivéreivel; 
egy Cherue de Chertall nevű özvegyasszony 
Francesco Giuseppe Jencich de Löwenhof. 
Nemesek voltak a de predikátum nélkül: Carlo 

Bardarini és a Gauss testvérek. A magyar-
országi nemesek közül csupán egy Marianiss 
nevű özvegyasszony élt 1854 - 55-ben Fiúméban. 

TENGERI METEOROLOGIA. 
A magyar tengerpart időjárása 

1911 március havában. Az évnek har-
madik hónapjában végre megjavult az időjárás 
és enyhébbé vált. Az elmúlt hónap a Tenger-
parton esős nappal kezdődött és 13-áig száraz 
időjárás uralkodott, kellemes nappali felmelege-
désekkel, de elég erős éjjeli lehűlésekkel s 
így ekkor voltak a leghidegebb nápok 7., 8. és 
12-én 2° fok körüli hőmérsékletekkel, sőt S. 
Mihovillon még 2°-ot is észleltek. Tizenhar-
madikán tartósan esős időjárás állott be, 14-én 
délfelől zivataros záporeső jött s ez alkalommal 
az Akadémián 41, a Csemetekertben 50 mm. 
esőt mértek. Cirkvenicában már csak 31 mm. 
esett. A délen fekvő állomásokon a legtöbb csa-
padék 26-án volt 26 mm. körül. 15-én havas 
eső volt, talán már az utolsó ebben a téli fél-

1911. III. F i u m e 
Ikaitémia Csemetekert 

C i r k v e -
n i c a 

Z e n g g S z e n t -
M i h o v i t 

Hőmérséklet közép C1 9 1 8 - 8 9 -3 10 -0 5 - 0 

Legmelegebb nap 19-5 2 8 . 1 7 ' 0 2 9 . 19-0 2 8 . 17-8 2 8 . 15 6 2 9 . 

teglihleg bb nap 2 - 1 / 8 . 2 ' 4 1 2 , 1 6 1-8 13. 3 - 6 1. - 2 - 0 3 . 

Közepes borulás 5 - 9 5 - 7 6 -1 5 - 9 5 - 3 

CsapaíékSsszeg nnn. 170-3 1 9 0 3 100-9 9 1 - 0 8 3 4 

Esős napok száma 13 13 11 11 9 

Uralkodi szél S W N E S E , S W E 

évben. Újból kiadós zivataros esők voltak 25 én 
kb. 39 mm-rel. A hónap második felében két-
két napos megszakítások kivételével túlnyomóan 
esős időjárás uralkodott. Március vége felé igen 
meleggé vált s miként az ország belsejében, itt 
is 28—29-ére voltak a legmelegebb napok. 
A maximumok azonban jóval alatta maradtak 
azoknak a magas értékeknek, amelyeket az Alföld 
peremén észleltek (Ménesen 25u körül) és a 
Tengerparton a legnagyobb meleg — Fiúmé-
ban -— csak 19'5° volt. 

A szélviszonyokat tekintve a március inkább 
csendes volt és élénkebb szelek legalább 5—6 
méter másodpercnyi széllel csak 4.. 6., 13., 15., 
16. és 26-án voltak a fiumei öbölben, mig lenn 



a Canal Mai Tempóban a zcnggi megfigyelések 
szerint a 9 — 1 0 m/sec.-ás szél esete is elég 
gyakori volt. A feljegyzések szer int 6., 9 — 11., 
13—14. és 23-án viharos idő já rás volt (ezen a 
napon 14 méternél is erősebb szél dühöngöt t ) . 
Az uralkodó szél az ál lomásokon más és m á s 
volt, ami k ö n n y e n megmagyarázha tó azok kü lön-
böző fekvésével. Fiumében a szárazföldi NE és 
a tengeri S W szél vál takoztak. Cirkvenicában 
túlnyomó részben szélcsend volt , mig Zenggben 
is úgy a szárazföldi , mint a tengeri szél egyenlő 
számban fordult elő. 

Az elmúlt hónap időjárását — tengerpar tun-
kon —• a következők jellemzik : enyheség (a 
hőmérséklet az átlagosnál 1 x/2 fokkal melegebb), 
a vá l tozékonysága kicsiny volt s a több éves 
átlagnak 1/a°-kal alatta maradt . Nagy hőmérsék-
leti ingadozások ritkán fordul tak elő. Kiadós 
esőkben gazdag volt és az eső mennyisége m e g -
haladta a normál is t (F iumében 52 mm-rel) . 
A felhőzeti v iszonyokat illetőleg a hónap első 
ha rmadának kivételével tú lnyomó részben borús 
időjárás volt. Különös említést érdemel a már -
cius 8-iki nagy szárazsága a levegőnek, u. i. 
annak nedvessége csak 25"/» volt. A légnyomás 
eloszlása a hónap folyamán felette változatos 
volt a tengerpar ton, majd 12-e körül Nyugat felől 
mély depressiok voni ltak fel, esőssé téve a 
Quarnero és környékének idő já rásá t is. A h ó n a p 
vége felé a Kontinensen megerősödöt t a maximum 
és az onnan áramló meleg levegő n a g y b a n 
hozzájáru l t ahhoz, hogy a t engerpar ton is az 
utolsó n a p o k b a n erősebb felmelegedés áll jon be . 

Réthly Antal. 

A magyar tengerpart időjárása 
1911 áprilisában. Az elmúlt áprilisi i dő já -

rást a normál isnak körülbelül megfelelő hőmér -
séklet és szá razság jellemzik. Szárazságnak kell 
mondani , mert a tengerparton áprilisban szokat-
lan je lenség, hogy majdnem két héten át ne 
legyen mérhető csapaték, már pedig az elmúlt 
hónapban 9-étől 20-áig nem volt eső. A h ő m é r -
séklet szokat lanul alacsony minimumokkal tün t 
ki a hónap első felében, bá r a fagypont alá 
nem sülyedt a hőmérséklet , a 2'5°-nyi abszolút 
minimum mégis rendkívül a iacsony érték ; 8 -án 
még gyenge havazás is volt. A leghidegebb nap 
4-ike és 14-ike voltak a tengerpar ton s mindkét 
esetben bórával , de fagypont alá már csak Zengg-
ben és a felette lévő hegyi ál lomáson sülyedt a 
hőmérséklet. A hónap első felének nagy hideg-
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ségét nagyban ellensúlyozta az utolsó dekádnak 
felette meleg volta, és 21— 25-ike között Fiúmé-
ban már naponta 25°-ot megha ladó nyári mele-
gek voltak. A két szélsőség egymás t kiegyenlí-
tette és így kerül t vége redményben ki egy nor-
mális hőmérsékle tű április, ami lyen pedig épen-
séggel nem volt. A legmelegebb nap 23-ika és 
24-ike voltak, amikor is a zenggi abszolutus 
maximális hőmérsékle t elérte a 29"-ot. 

F i u 
Akadémia 

m e 
Csemelekert 

C i r k v e -
n i c a 

Z e n g g S z e n t -
M i h o v i l 

Hőmérséklet kilzép C" 12-3 11*9 1 2 - 2 11-9 7 - 0 

legmelegebb nap 2 6 7 2 3 . 2 4 - 5 24 . 2 4 - 4 2 4 . 2 5 - 6 24. 20 -0 2 4 . 

leghidegebb nap 3 ' 3 5 . 2 * 2 / 4 . 3 - 3 6 . - r o 4 . - 2 - 4 10. 

Közepes boru'ís 5 ' 4 5 ' 4 5 ' 3 5 - 4 4 - 9 

Csapatléküsszig mm. 9 1 ' 0 9 4 - 4 7 0 - 4 115-7 65 -4 

Esés napok színia 10 8 1 1 12 7 

Uralkodó szél N E N E S E E E 

A csapadék mennyisége a tengerpar ton álta-
lában a normál is alatt marad t és Fiúméban is 
csak a normál isnak 3-a esett. A legkiadósabb 
eső 3-án volt, amikor F iúméban úgy az aka-
démián, mint a csemetekertben 48 mm. esőt 
mértek, továbbá erős zivataros jégeső volt 28-án 
is az egész Tengerpar ton, sőt még a S.-Mihovi-
lon lévő ál lomáson is. A száraz és hűvös jel-
leggel együtt já r t , hogy a felhőzet is alacso-
nyabb volt a normálisnál és F iúméban csak négy 
napon nem volt napfény regisztrálható, az ösz-
szes napfényes órák száma elérte a 180-at. 

a z időjárási helyzetek k ia lakulása kétszer volt 
erősebb bórára kedvező. Így először ápril isban 
4-ike és 5-ike körül , amidőn a Földközi-tenger 
és az Adria felett a lacsony légnyomás terült el 
és Európa északnyugat i részét a magas légnyo-
más borította. A kontinentális h ideg levegő gyors 
leáramlása — bár viszonylagos felmelegedéssel 
jár — a tengerpar ton erős lehűlést s viharos 
időjárást okozott , sőt amint értesültünk, a ten-
gerha józás és a halászat körül károk is tör tén-
tek. Ez az időjárási helyzet lényegileg tartot ta 
magát, de gyengül t , amennyiben a nagy nyo-
máskülönbségek kiegyenlí tődtek. A hónap köze-
pén hasonló bóra-helyzet állott elő, újból élénk 
hideg szárazföldi légáramlással , de az előrehaladt 
idő miatt már a kont inensen sem voltak o lyan 
hidegek. Ma jd a magas l égnyomás hatása alá 
került a tengerpar t és ekkor fejlődhettek ki az 
erős besugárzás folytán 23-ika körül a nagy 
melegek. A hónap utolsó nap ja inak időjárási 
helyzetei kedvezők voltak z ivatarok kifejlődésére. 

Réthly Antal. 
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Irodalom. 
Manuele pratico per la pesca di mare 

ad uso dei pescatori dalmati, istriani e triestini 
con metodi nuovi ideati dall 'autore. G. Boni-
ciolli, Sebenico. A százhét oldalas, alapos gya-
korlati és halászati biologiai ismerettel megirt 
kis könyvben a szerző behatóan ismerteti az 
isztriai és a dalmát partok kezdetleges halászati 
módszereit és eszközeit. Rámutat a hiányokra és 
a halászat fejlesztésére megszívlelendő tanácso-
kat ad. (L. Gy.) 

Notizen über die Fauna der Adria bei 
R o v i g n o . Herausgegeben v. d. Zoolog. Station 
Rovigno in Istrien. I. Grnndlinien zur Geophysik 
von Rovigno. Thilo Krwnbacli. Zoologischer 
Anzeiger Bd. XXXVII. Nr. 10/11. 1911. p. 217. 
Ez a hatoldalas kis közlemény, mint a főcím is 
elárulja, bevezetésnek készült" ama faunisztikai 
jegyzetekhez, amelyeket a rovignoi zoologiai 
állomás jelenlegi érdemes vezetője, Krumbach, 
közzétenni készül. Ebben az előzetes közlemény-
ben a Capo Salvatoretól a C. Mcrleráig eső 
part fizikai viszonyait ismerteti az eddigi adatok 
alapján. Végül röviden felsorolja azokat a mun-
kákat, amelyek Rovigno és környékének fizikai 
viszonyait tárgyalják. (—t.) 

Geographischer Jahresbericlit aus Oes-
terreich. Redig.: dr. G. Götzinger und dr. N. 
Krt'bs. VIII., Jhg. 1910. Wien. A bécsi egyetem 
geográfusainak egyesülete évente egy-egy vaskos 
évkönyvet ad ki, amelyek mindegyiKe tartalmaz 
az Adriára vonatkozó értékes közleményeket. 
A nyolcadik kötetben három ilyen cikk is van. 
Az elsőt Merz Alfréd dr., a berlini Istitut fiir Meeres-
kunde osztályvezetője irta, c íme: Die meeres-
kundliche Literatur über die Adria, mit beson-

derer Berücksichtigung der Jahre 1897—1909. 
Ebben a bámulatra méltó fáradsággal össze-
állított értekezésben Merz részletesen és kritikai 
alapon ismerteti az Adria-kutatás teljes biblio-
gráfiáját. Krebs Norbert dr., a bécsi egyetem 
magántanára és a Karszt jeles ku ta tó ja : »Die 
landeskundliche Litera'ur der Oesterreichischen 
Karstenlánder in den Jahren 1905—1908. (1909.) 
című értekezésében ugyanilyen alapos és rész-
letes irodalmi összeállítást ad az Adria partvidé-
kének fizikai, etnográfiái és közgazdasági viszo • 
nyairól. A szerzők a magyar szakemberek 
(Gonda, Wolf, Luksch-Solymási, Prinz, Havass 
stb.) magyar nyelvű munkáit is felsorolják, 
aminek örülnünk kellene, ha Krebs Fiumét és 
kerületét nem az osztrák Karszttartományok 
között sorolná fel és a magyar szerzők nem 
ezen a címen kerülnének bele ebbe az össze-
foglalásba. A szerzők ezzel a munkával, amely 
minden ezutáni kutatásnak a legfontosabb segéd-
eszközét képezi, nagy hálára kötelezték le a 
kutató szakembereket. Az évkönyv harmadik, 
az Adriával foglalkozó cikke : Die Exkursion 
des geographischen Instituts der Wiener Uni-
versitát nach Istrien und an die Adria im No-
vember 1908, melvben Braumiiller számol be a 
kirándulásról. 

Annalen der Hydrographie und mari 
t in ién M e t e o r o l o g i e , melyet a német hadi-
tengerészet ad ki, gyakran hoz az Adria oceono-
gráfiai viszonyait tárgyaló cikket. Az idei 
kötet (XXXIX.) harmadik füzetében (február) 
dr. Defant A. (Bécs) alapos értekezése jelent 
meg Über die Periodendauer der Eigenschein-
gungen des Adriatischen Meeres címmel, mely-
ben űj módszerek alapján ismerteti az Adria 
seiches-tüneményeit. 

A Magyar Adria Egyesület közgyűlése. 

A Magyar Adria Egyesület I. évi rendes közgyűlését 1911. junius 1-én délután 
5 órakor tartja a Magyar Tudományos Akadémia heti üléstermében. Az egyesület 
tagjai az alapszabályok 21. §-a értelmében ez utón Is meghivatnak a közgyűlésre, 
amelynek tárgysorozata a következő: 1. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyvhitelesítők 
kijelölése. 3. Titkári jelentés. 4. Az alapszabályok jóváhagyásának bejelentése és az 
egyesület végleges megalakítása, a tisztikarnak és a választmány tagjainak végleges 
megválasztása 3—3 évi időtartamra. 5. Az egyesület 1911. évi költségvetése. G. Eset-
leges indítványok. 

PESTI K Ö N Y V N Y O M D A RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG (Hold-utca7.) 



RÁKÓCZI ADRIAI TERVEI. 

Irta Dr. MÁRKI SÁNDOR. 

ost kétszáz esztendeje a nép gyönyörű balladával búcsúztatta el a 
hazától II. Rákóczi Ferencet, a dicsőséges vezérlő fejedelmet, aki 
elbujdosott idegen országokba, mert »a tábor, a tábor, szegény 
kuruc tábor zászlóit lehajtja a majtényi páston . . .« Az a nagy 

^ember érezte, hogy 

»Amerre tenger zúg, amerre a szél jár, 
Csillag lehanyatlik : ott nyugszom meg én már.« ') 

A tengert Rákóczi 1G93. áprilisban látta először2): amikor gondolája Mestre 
felől a velencei lagunába bekanyarodott. Mint maga mondjas), új látvány volt 
számára, mikor a tengeren épült templomok és paloták nagyszerű és ragyogó 
épületeit szemlélte; de kétheti tartózkodása alatt inkább »a vétkek és bűnök iszonyú 
tengerét« látta, mint magát az Adriát, mely hazájának elhagyott, kicsiny tenger-
partjait is mosta. Októberben megint ott járt az Adriai-tenger partján, Rimini és 
Ancona közt4) s olaszországi tanulmányújának bevégeztével 1694. februárius 25-én 
megint Velencében búcsúzott el a tengertőlr>) anélkül, hogy annak szépségét magasz-
talta, a hazai kereskedelemre való fontosságát észrevette volna. 

Ezt azonban nemcsak a 17—18 éves ifjú, hanem maga a bécsi kormány sem 
vette észre. Figyelmét igazán csak pár év múlva, a karlócai béke után keltette föl 
Fráter Angelus Gábriel Gautieri de Nizza, a Buda ostromának történetében emle-
getett Tüzes Gábor, aki két emlékiratban is szót emelt Magyarország tengeri keres-
kedelmének érdekében.0) Az egyikben azt sürgette, hogy Magyarország és Genova 
kereskedelmi szerződést kössenek, melynek értelmében a genovaiak zálogba vennék 
Buccarit, Carlopagot stb., a magyar árúcikkeket onnan szállítanák tovább az Adrián 
s a szállítás módját a magyar országgyűlés törvényben szabná meg. A másodikban 
azt fejtegette, hogy a király az Adrián való kereskedelmet nem engedheti át egészen 
Velencének. Néhány kikötőt kell biztosítnia a maga részére és rászorítnia Velencét, 
hogy hajóinak szabad útat engedjen az Adrián s a tengeri kereskedelem útján nyert 
millióit megoszsza vele. Körülbelül az az elv, a mare liberam elve, amelynek elfoga-
dására először, 1371-ben, a torinoi békében, szintén egy magyar király, Nagy Lajos 
kényszerítette Velencét. 

Az udvari kamarának tetszettek a tervek s 1702. szeptember 2G-án a kikötők 
tanulmányozásával magát Tüzes Gábort bízta meg. Kellett is valamit tenni, már 
azért is, mert az éppen kitört spanyol örökösödési háborúban a császárság olasz-
országi hadseregét eleséggel és hadiszerekkel legrövidebb úton Magyarország és 
Ausztria felől az Adriai-tengeren át lehetett ellátni. 

A háború a kereskedelmi politikának nem kedvezett; ebből a szempontból tehát 
Tüzes Gábor terveit pihentetni kellett. A hadakozó felek az Adriát mindenáron 

A TENGER. , s 



226 

biztosítani akarták a maguk részére. Azonban az Adria északkeleti részén, a jog 
szerint Magyarországot illető partokon, Velence, sőt — bár a karlócai béke óta 
kisebb mértékben — Törökország is érdekelve volt. A nemsokára kitört magyar 
fölkelésnek pedig természetszerűen arra kellett törekednie, hogy Horvátország meg-
szállásával a császáriak erejének egyik forrását elzárja, saját erejét pedig fokozza, 
különösen azzal, hogy a tenger felől várható francia segítség útját a partokon 
nyitva tartsa. 

Ennek az öt érdeknek az Adriai-tengeren való összeütközését az alábbiakban 
különösen a magyar fölkelés szempontjából kívánom röviden ismertetni. 

I . 

A magyar fölkelés kitörésének esztendejében, 1703-ban, az olaszországi és a tiroli 
császári hadak ellátására l3 l /a millió kilogramm lisztet és 368.000 hl. zabot kellett 
szállítani. Ennek a szükségletnek majdnem felét Vorsler főélelmezési mester Magyar-
országból és Tirolból akarta bevinni s április közepéig be is vitt 935.000 kg. búzát 
és 8.000 hl. zabot. Azontúl a szállítás nagyon nehezen ment; egyrészt a rossz útak, 
másrészt amiatt, hogy a francia hajók Ancona felől folytonos portyázásaikkal nagyon 
bizonytalanokká tették a Triest vagy Fiume felől érkező hajók kikötését. Március 
8-án Savoyai Jenő herceg a császárt is értesítette az udvari kamarai tanácsnak és 
Vorster főélelmezési mesternek arról a jelentéséről, hogy a franciák két hajóval 
Istriából Anconába húzódtak vissza. Idején valónak tartotta tehát, hogy most szál-
lítmányt küldjenek Olaszországba, amihez azonban kiséret és pénz kell, holott 
Vorsternek egy fillérje sincs. Kérte tehát a császárt, hogy rendelkezzék két zenggi 
kapitánynak a szállításra nézve tett ajánlata dolgában, mert a Vorster-féle szállítás 
egy percig sem késhetik.7) Az udvari haditanács március 12-én a zenggiek utasítása 
s a Vorster-féle transport érdekében haladéktalanúl előterjesztést tett a császárnak, 
aki meg is parancsolta a gyors foganatosítást, mert »a sereg nem élhet papirosból 
és levegőből.® 8) 

Április közepén négy hajó, magyarországi gabonával megrakva, valóban baj nélkül 
jutott el a Boche del Poba, a Po torkolatába; még pedig annak északi részén Porto 
della Maestreba, délen pedig Porto di Goroba és Porto di Polanoba, honnan nyugat 
felé a Delta kezdetéig, Papozzeig hatoltak fel. Bercka gróf, velencei császári követ, 
csak nagynehezen eszközölhette ki, hogy a Pón tovább is fölmehessenek.9) A velencei 
követ július 9-én Bécsben személyesen biztosította Savoyai Jenő herceget, hogy a 
köztársaság nem akarja feltartóztatni az élelmiszereket vivő hajókat, csak azt nem 
engedi meg, hogy fegyveres hadihajók menjenek végig Velence csatornáin. Kívánta, 
hogy a csatornákon áthaladó gabonahajóknak se legyen kiséretök, mert szabad és 
biztos közlekedésökért a velencei köztársaság kezeskedik. Ezzel megnyugtatta a 
herceget, mert így ellenséges hadihajók sem jelenhetnek meg a velencei lagunákban.10) 
Egyébiránt májustól fogva nem is igen hallottak az adriai francia hajók portyázá-
sairól.11) A köztársaság a császáriaknak végre is megengedte, hogy eleséget s 
beteg és sebesült katonákat szállító adriai hajói akadálytalanúl közlekedjenek.12) 

Augusztusban Apulia határán Tremoli közelében Zengg, Fiume és Triest váro-
sokból hét császári gálya jelent meg ötszáz emberrel s a várost és a kastélyt meg-
adásra szólították fel. A csekély őrség a lakossággal együtt kész is volt hódolni, a 
püspök azonban annyira föllelkesítette őket, hogy »félénk juhokból ragadozó 
farkasok lettek« s hősies ellenállásuk következtében a császáriakat elvonulásra 
kényszerítették. Ugyanígy jártak azok a francia hadak, melyek Fiúménál akartak 
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kikötni. Olyan ellenállásra találtak, hogy veszteséggel vonultak el s »be kellett látniok, 
hogy bajosabb dolog partra szállani, mint azt merészen megkísérelni"*.1') 

Oszfelé a franciáknak az anconai és a brindisi öbölben Dn Quéne parancsnok-
sága alatt négy nagyobb s egy kisebb hadihajójuk horgonyzott14) Savoyai Jenő hg. 
tehát október 3-án meghagyta Vorstcrnek, hogy jó fedezet mellett azonnal folytassa 
a hadiszer- és eleségszállítást,lfi) azonban azokat a velencei várak megkerülésével 
vigye tovább.1(i) Október végén huszonnégy triesti és fiumei hajó már háborítatlanul 
futhatott be a Po torkolatába. A bátor partihajósokat még a viharok sem riasztották 
vissza s a császáriaknak a legjobb szolgálatokat ebben az időben egyes zenggi hajó-
tulajdonosok tették/-7) 

A velencei Golfoban 1704-ben is jól fölszerelt francia és spanyol fregatteok, 
gályák tartózkodtak, hogy a császári lobogós hajókat a közlekedésben tőlük telhető 
módon akadályozzák.18) Pedig Velence tulajdonképen semleges terület volt19); de a 
császáriak iránt tavaly tanúsított kedvezést az idén a franciáktól és spanyoloktól 
sem tagadhatta meg. 

A francia hajóknak nemcsak az volt a feladatuk, hogy a Magyarországból Olasz-
országba a császáriak részére küldött gabonát, takarmányt stb. elfogják, hanem az 
is, hogy a magyarok megsegítése végett esetleg franciák hadakat vigyenek a magyar-
horvát tengerpartra. A fölkelés kitörése napjaiban 1703. évi július 10-én I. Lipót 
király még azzal akarta jutalmazni a horvátoknak a török háborúkban tanúsított 
hűségét, hogy megígérte az Una, a Kulpa és Száva közt lévő határőrvidék polgáro-
sítását; de félesztendő múlva, 1704. januárius 24-én már mentegetődzött, hogy ezt 
a magyarok fölkelése miatt egyelőre nem teheti meg s kérte a horvátokat, hogy 
ezekben a nehéz időkben megint siessenek fenyegetett trónja megsegítésére. Januárius 
27-én már nagyon meg volt elégedve, hogy gróf Pálffy János altábornagyot választották 
meg bánnak, s újból kijelentette, hogy a varasdi tábornokságot, amint lehet, pol-
gárosítani fogja.20) 

Ugyanakkor azonban (1704. januárius 18.) II. Rákóczi Ferenc fejedelem figyel-
meztette a horvátokat, hogy a visszacsatolásban ne bízzanak. Országuk ugyan jog 
szerint a magyar koronához tartozik, de voltaképen a stájer kormánytól függ, terü-
letük néhány részét pedig nyíltan a szomszédos osztrák tartományokhoz csatolták. 
Néhány megyére korlátolták a bán hatalmát, mely valaha három országra s a tenger-
partra terjedett ki. Reméli tehát, hogy a horvát nép közösen harcol vele a szabad-
ságért. Hiszen benne is horvát vér csörgedezik, mert édes anyja horvát s mindaketten 
dicsőséges ősök ivadékai. Őmaga nem nagyravágyásból, hanem hazaszeretetből 
fogott fegyvert. Ha tehát valaki — a közjó hátravetésével — nyíltan vagy kéz alatt, 
neki ellenállana, az olyan, mint a haza szabadságainak s törvényeinek árulója, érezni 
fogja a tűz és vas boszúló súlyát.2L) 

Azonban a varasdi gyűlésen a horvát rendek februárius 20-án nem neki, hanem 
ellene a királynak ajánlottak meg 15.000 zsoldost a Dráva vonalának védelmére.22) 
Károlyi Sándor azonnal hadakat küldött a Dráva felé, de csakhamar meggyőződött 
róla, hogy »a horvátországiaktól hajlandóság semmi úttal sem lehet«.2íí) Mindamellett 
a fejedelem azt remélte, hogy nagyobb nehézségek nélkül elfoglalhatja a horvát-
országi kikötőket, kivált ha meggyőzheti a lakosokat arról, hogy a spanyolországi 
összeköttetésnek tetemes hasznát látják. Evégből XIV. Lajos francia királyt arra 
kérte, utasítsa a nápolyi spanyol kormányzót (alkirályt), hogy őt hadiszerekkel és 
katonákkal segítse. Ennek láttára a török felhagyna azzal a titkos tervével, hogy 
újból Dél-Magyarország rovására akarjon terjeszkedni.24) Világos tehát, hogy Rákóczi-
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nak már a Nápoly felől várt spanyol-francia segítség miatt is biztosítania kellett 
volna Horvátországot s a tengerpartot a szabadságukért fölkelt magyarok részére. 
Azonban I. Lipót király már július 5-én megdicsérte a horvátokat, hogy nem csat-
lakoztak Rákóczihoz, sőt küzdöttek is ellene. Buzdította őket, hogy őseik módjára 
maradjanak is hívek az uralkodóházhoz, mely fentartja jogaikat, szabadságaikat, 
kiváltságaikat.25) Három hét múlva viszont gróf Forgách Simon kuruc tábornok írt 
hozzájuk,26) mielőtt átkelne a Murán és a Dráván. Mivel Rákóczi úgy szólván mint 
az ég küldöttje fogott fegyvert s igazságos fegyverei mindenütt győzedelmeskednek, 
felhívta a horvátokat, csatlakozzanak hozzá, hogy felszabadítsa őket az Ausztriai 
Ház igája alól s régi jó szomszédságukkal együtt elvesztett régi szabadságukat 
helyreállítsa. Forgách hadai végigszáguldtak a Mura mentén, de a horvátok tovább 
is állhatatosan küzdtek Rákóczi ellen s elállották a tengerhez vezető útját.27) Annál 
érthetőbb feltűnést keltett gróf Esterházy Antalnak az a Simontornyáról augusztus 
8-án küldött híre, hogy ^bizonyos helységet megvett (elfoglalt) volna a francia 
Horvátország szélén, mely is derék, igyenes passuson vagyon constituálva«.28) 
S mikor pár nap múlva, augusztus 11-én értesült, hogy Pálffy János bán Horvát-
országba tér vissza, úgy gyanította, hogy ottan nem a kurucok ellen akar újabb 
hadakat szedni és kihozni a Dunántúlra, hanem »a Horvátország szélén derék 
passuson constituált francziától megvett helységet« szeretné visszafoglalni.29) 

A kikötő elfoglalásáról szóló hír nem valósúlt meg, de Rákóczi figyelmét valóban 
a tengerpartra terelte. Már június 15-én megírta XIV. Lajósnak,30) hogy el akarja 
foglalni a horvátországi kikötőket, s feladatát nem is tartja nagyon nehéznek, kivált 
ha azzal biztathatja a lakosokat, hogy a Spanyolországgal való közlekedésnek tete-
mes hasznát veheti. Kérte azonban a királyt, utasítsa a nápolyi spanyol kormányzót, 
hogy őt hadiszerekkel és katonákkal segítse. Három vagy négyezer jól fölszerelt 
francia gyalogos, akit a tenger felől küldene hozzá, hatalmasabb lángra lobbantaná 
a horvát nép buzgóságát; mert ez a nép, úgy látszik, csak a bajor-magyar hadak 
egyesülése után akar csatlakozni hozzá s a silány béke nyugalmát addig többre 
becsüli a háború kétes nyugalmánál. 

A horvátok valóban nem valami szívesen követték a háborúba bánjukat, aki 
fegyelmetlenségök miatt már kora tavaszszal haza is bocsátotta őket, mert »össze-
háborodván, nem lehetett őket csak egy fél napra is megtartóztatnia*. De a vissza-
vonuló nép irtózatosan kegyetlenkedett a dunántúli magyarokon, akik tehát reájuk 
nem számolhattak. A franciák betörése is attól látszott függeni, milyen magatartást 
tanúsítanak a velenceiek, akik az Adria nagyobb részén uralkodtak. Amint Slepney 
György bécsi angol követ november 28-án, Harley Róbert angoi miniszternek je-
lentette, a velenczei követ Hamel-Bruyninx hollandi követ előtt úgy nyilatkozott, 
hogy a köztársaság még idáig semleges ugyan, de a jövőről jót nem állhat, mivel 
a francia király minden kigondolható szívességet megtesz neki; ellenben a császári 
kormány nincs kellő tekintettel reá sem a szárazon, sem a tengeren.31) Pedig az 
osztrák örökös tartományok és Triest felől a szárazon s Magyarországból a tengeren 
legrövidebb úton, velencei területen keresztül láthatta el s élelmezhette felsőolasz-
országi hadait.32) 

Ez az élelmezés és ellátás, mint egy szemtanú, gróf Gyulai Ferenc alezredes írja, 
a lehető legnyomorúságosabb volt. Fizetetlen és igen rongyos volt a had; az ezredek 
éheztek és úgy elbetegeskedtek, hogy pl. a Bagossi ezrede (a mostani 51. gyalog-
ezred), mely juliusban 1.800 emberből állt, decemberben ezerre fogyott le. Ennek 
egyik oka, hogy »Landor-Fejérvárról hoztanak feles lisztet, melyet a császár ott 



229 
vétetvén, a törökök ama régi rossz lisztet adták el a császár commissariusainak, 
amelyet azelőtt a török tábornak készítettenek volt és már rossz volt. Melyet a 
Száván szállitottanak fel Horvátországig, onnét a tenger mellé Triesthez hordván, 
hoztak Velencéig, onnét a Po vizén hajókon épen Reveréig. A liszt oly rossz volt 
(kiben talán valami étető forma is lehetett), hogy mikor két nap állott a kenyér, 
mindjárt oly veressé lett, mint a minium.«33) 

A szállításra nézve nemcsak a tenger, hanem a terra ferma sem volt biztos; azért 
a császári minisztertanács már 1704. június 12-én elhatározta, hogy óvatos lesz 
Velencével szemben, mert úgy látszott, hogy a velencei követ a császár szándékait 
elárulja Franciaországnak. Anglia márciusban, sőt októberben is hiában intette a 
köztársaságot, hogy vele, Hollandiával s a császársággal szövetkezzék. Ellenben 
Franciaország novemberben azon mesterkedett, hogy Mantovát velencei helyőrségre 
bízza, mert ottan lekötött csapatait a mezei hadak erősítésére akarta felhasználni. 
Idejárult, hogy Velence ez évben visszakövetelte, de nem kapta meg, a Lika (a mai 
Lika-Krbava) megyében fekvő Zvonigrad és Grachac várakat, melyeket a császáriak 
1699-ben foglaltak el.34) 

Egyébiránt a Földközi-tenger nyugati medencéjében hevesen folytatott küzdelem, 
amelyben a francia hajóhad élén Toulonse gróf (Rákóczinak később legjobb francia 
barátja) s az angolok élén Rooke és Sliovel tengernagyok álltak, a keleti medencére 
s nevezetesen az Adriai-tengerre nem terjedett által. 

II. 

1704. novemberének derekán történt, hogy báró35) Vojnovics József, dalmáciai hor-
vát huszártiszt, a német birodalomból hazaszökött s egykori ezredesénél, Forgách 
Simon kuruc tábornoknál szolgálattételre jelentkezett. Berthóti Ferenc, felsőmagyar-
országi altábornok, Lőcséről 1704. december 13.-án azzal ajánlotta a fejedelemnek, 
hogy »talán oda Horvátország felé applikálhatná valamire« s mivel hét nyelvet tud 
s különösen jó német, jó deák, jó olasz, valami hasznát vehetné. A fejedelem 
magához is hívatta a horvát urat, aki azt fejtegette előtte, hogy Rákóczinak, mint 
a Zrínyiek és Frangepánok unokájának nevében, könnyen fölkelésre bírhatná a ten-
germellékieket, akiknek nyomorát, elégedetlenségét jól ismeri s akik között nagy 
összeköttetései vannak.36) A fejedelem a fiatal bárót, vagy — ahogy általánosan ne-
vezték — »Vojnovics úrfit« azonnal elküldte Boszniába és Velencébe, hogy tájéko-
zódjék, a francia hajóhad támogatása mellett nem lehetne-e fölkelteni a tenger mel-
lékét ? Küldetésére 4.000 aranyat kapott, de Velencéből csak alaptalan biztatásokkal 
tartotta a fejedelmet.37) »Vojnovics uram jó munkája hamar kellene — írta mind-
ezekre Bercsényi; — vagy akkorra való lesz, mikor a francia hajók a portuson 
lesznek ? Lapátos hajó ? 1 Lapát, lapát. . . Egy lapát, két lapát, száz lapát neki, ha 
ismét úgy lapátol, mint tavaly (1704-ben) !;!8)« 

Pedig a helyzet Velencében kedvezően alakúit arra, hogy a francia-magyar össze-
köttetés megvalósításában bízhassák. Ugyanis 1705. januáriusában Velence már 
— saját szükségleteire hivatkozva — nem adott többé engedelmet, hogy velencei 
területről vagy azon át a császáriak eleséget s egyéb szükséges dolgokat szállítsa-
nak Olaszországban álló hadaiknak; februáriusban pedig egy ezredet küldött Svájcba, 
hogy 4.000 zsoldost fogadjon váraiba, melyeknek helyőrségét inkább rendes csa-
pataihoz akarta küldeni. Mindez gondolkodóba ejtette a császári kormányt, mely 
rajta volt, hogy, az angolok közbenjárásával, Velencét a szövetséghez való csatla-
kozásra bírja. A francia befolyás azonban erősebb volt s egy angol államférfiú meg 
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is mondta gróf Gallas-nak, a császár londoni követének, hogy mivel a császárnak 
egy kikötője sincs az Adriai-tengerben, az angol hajóhad nem mehet oda, hogy 
Velencét megfenyegesse. Velence pedig bizonyára nem tér el attól a régi tervétől, 
mely szerint mindig az erősebbel tart. A követnek be kellett érnie azzal az általános 
kijelentéssel, hogy Anglia figyelemmel kiséri a velenceieket és szükség esetében 
azonnal intézkedik.31') Mindamellett az esztendő az Adrián veszedelem nélkül múlt 
el, mert Toulouse gróf a francia hajóhaddal 1705-ben is a Földközi-tenger nyugati 
medencéjében volt elfoglalva. 

Időközben Vojnovics is hazatért velencei küldetéséből. A fejedelem őt egyelőre a 
hadseregben alkalmazta s 1705 augusztus 29-én alkapitánynak tette meg Csajághy 
ezredében, szolgálattételre pedig Érsekújvárra rendelte.40) Azonban az ősz végén, 
november elején, Bercsényi Nagyszombatban újból megbeszélte vele a tengermellék 
föllázitásának tervét. »Jóban igyekeznék, ha jól igyekeznék« — írta Bercsényi a 
fejedelemhez41), akihez azonnal elküldte őt, azzal a megjegyzéssel, hogy innen ebben 
az ügyben semmit sem lehet tenni, hanem Bosznia és Törökország felől kell őt 
beküldeni Horvátországba pátensekkel. »Nekünk — úgymond— semmit sem árthat 
munkája; de sokat használhat, ha Horvátországot e télen kétfelől oldalolhatjuk meg.« 
A fejedelem a zsibói vereség után csakugyan fogadta Vojnovics-ot s megbízta a 
horvát fölkelés újabb szervezésével. 

Betlenből 1705 november 27-én már felhítta a horvátokat, hogy szövetkezzenek 
vele a közös szabadság oltalmára, mert különben mint hazaárulókat bünteti őket.42) 
Másnap Borkútról már meghagyta Károlyinak,43) hogy Vojnovicsot, kit ^szükségképen 
Törökországba kelletik expediálnunk«, Belényesen át Temesvárra kisértesse. Vojno-
vics azonban 250 lovassal, néhány törökül és horvátul tudó kuruc tiszttel és tekin-
télyes pénzösszeggel Debrecen felé ment.44) Ajánlóleveleket vitt magával a nándor-
fejérvári szerdárhoz, a boszniai basához, a durazzói francia konzulhoz és a velen-
cei követhez s megbízólevelet a dogéhoz. Mint velencei követ mindenesetre köny-
nyebben érintkezhetett az Olaszországban működő francia sereg vezéreivel s Dal-
máciában, Albániában, Horvátországban könnyebben intézhette a toborzás ügyét.4") 

A nagy kísérettel utazó Vojnovics küldetésének célja a császáriak előtt sem 
maradhatott titokban; s az utazással összeköttetésben állónak tarthatták, hogy 
Hcllebrandt János ezredes szerint ugyanakkor a Száva-Dráva melléke is behódolt és 
fölkelt. Bercsényi sereget akart küldeni Horvátországba, hogy a fölkelést előmozdítsa.46) 
»Csak elhiszem — biztatta őt maga a fejedelem is 47) — könnyen erőszakot fog 
kegyelmed tehetni a horvátok nagy szükségű hűségén.« Talán ez a körülmény bírta 
rá Pálffyt, hogy — mikor az udvar december 10-én Bécsbe hivatta — ne fogadja 
el az olasz hadsereghez való küldetését; mert esküje értelmében neki, mint bánnak 
különben sem szabad Magyarországon kívül szolgálnia.4S) Ugyanakkor Savoyai Jenő 
herceg sem volt hajlandó odahagyni a velencei területet, holott ezt a császár állí-
tólag már megígérte a velencei követnek.49) Jenő herceg és Páljfy gróf időelőtt való 
távozása majdnem annyit jelentett volna, mint az Adria velencei s horvát partjait 
megnyitni a francia hajóraj előtt. Károlyi Sándor az ország politikai és hadi kérdé-
seiről a miskolci tanácsülés elé terjesztett »csekély elmélkedésében*50) különben is 
Horvátország bekebelezését sürgette. Mert noha Horvátország — úgymond51) — 
»czcn közönséges igazügynek előmozdításában nemhogy segítő, de inkább akadá-
lyoztató volt s nem ítélném méltónak még emlékezetbe is hozni; de mivel ezen con-
foederatio a törvény sérelméért öltözött fegyverbe : azért helyesnek ítélem, hogy 
reincorporatioja praetendáliassék, mivel hazánk törvénye szerint egy korona alá, 
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egy szabadság és törvény alá vettettenek ezen nemes magyar hazával.« Februárius 
8-án a tanácsülés valóban fel is szólította Horvát-, Tót- és Dalmátországot, tehát 
a tengerpartot is, a szövetséghez való csatlakozásra.^) 

Boszniában, Banyaluka környékén, ekkor már javában folyt a toborzás Rákóczi 
részére. Vojnovics báró, Ladron franczia kapitány, Musztafa és Omer agák, a 
durazzói francia konzul hathatós támogatása mellett, nemcsak némi hadat fogad-
tak, hanem a fölszerelésről, tárházak állításáról, az Unán és a Száván való átke-
lésre hajókról is gondoskodtak. A török hatóságok nem avatkoztak a dolgukba, 
sőt jóakaratot tanúsítottak, mint maga a török kormány is, melynek beavatkozását 
a tengeri hatalmak bécsi követei már-már küszöbön állónak gondolták. Rákóczinak 
februárius 8-iki horvát kiáltványa a tenger mellékén, különösen Lika és Krbava 
megyékben, Gradisca környékén és a szigeteken izgalmat, sőt helyenként »igen 
veszedelmes motusokat« okozott.53) 

1706 februárius 6-án Porzia herceg, határőrvidéki tábornok, arról értesítette 
Savoyai Jenő herceget, hogy bajos dolog mostan a károlyvárosi határőr-lovasságot 
kiküldeni Heister grófhoz Ausztriába; továbbá hogy Rákóczi Ferenc Dalmácián át 
tiszteket küldött Franciaországba s más kuruc tisztek is járnak az országban. Jenő 
herceg azonban februárius 15-én figyelmeztette/'4) hogy a császár szolgálatára a 
lovasokat mielőbb Heisterhez kell küldenie : élelmezésök könnyítéséről gondoskodik, 
de arra inti Porzia herceget, hogy dicséretes figyelmét még fokozza is az ottan járó 
francia és a lázadó magyar tisztekkel szemben s ha lehet, fogdossa össze őket. 
Miként s milyen messzire üldözze őket a vízen, arról közelebb részletes utasításokat 
fog küldeni. Iratai közt azonban ilyen utasításoknak nincs nyoma. Már februárius 
végén nyugtalanító híreket hallott arról, hogy a franciák, a velenceiekkel egyetértve, 
az Adria északi partjait megszállni szeretnék. Raventlau gróf altábornagy februárius 
26-án figyelmeztette Batté ezredest, hogy 2.000 francia lovas és 1.000 gránátos, a 
velenceiekkel kötött egyezség értelmében, Görz és Gradisca ellen készülődik s ezt a 
csapatot 12 velencei bárka fogja ellátni kenyérrel s egyéb szükséges dolgokkal. 
Viszonzásúl a franciák odahagyják a megszállott velencei erősségeket.55) Minden 
pillanatban várták, hogy Velence nyíltan szövetkezik Franciaországgal. Ilyen szövet-
kezésnek azonban nincs okleveles tanúsága, sőt valószínűsége sincs, mert hiszen 
ugyanakkor nagy titokban éppen Velence szólította fel Guttenstein császári ezredest, 
hogy előzze meg a franciákat Este város megszállásában.56) 

Ezek a hírek annál inkább érdekelték Rákóczi fejedelmet, mert meghallotta,57) 
hogy Pálffy gróf a horvát hadak egy részével mégis odahagyta Horvátországot s 
februárius 24-én Wiener-Neustadtba ment, hogy sereget gyűjtsön ellene. Március 
15-e táján török kereskedőktől más jó híreket is hallott Horvátországból. Ezek a 
kereskedők azt beszélték,5S) hogy a török földön mindenütt szedik az eleséget a 
tenger felől benyomuló francia hadak számára. O maga Tamás volt benne, de a 
kereskedők híreit mások is megerősítették. »En magam is Gradisca felé járván — 
úgymond59) — amint a francia ármádának e téli quártélyozását tudom, földön is 
könnyen lehetett odamenni, nemhogy tengeren nem. Tudom, a neapolisi vicekirály-
nak volt parancsolatja; magam is sokat sürgettem és valóságáról — megvallom, —• 
nem kételkedem. Csak Isten segítse őket, könnyen betelhetik az M.G0) mondása, melyet 
most is csak egy nyomba nyög.« 

1706 március 17-én Curilosban (a modrus-fiumei Kuriliben?) hét horvát úr, 
névszerint gróf Orasóczi Szaniszló, Pogledics Ferenc Kozma, báró Csikulini János, 
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Silyman Ferenc, Sinarovics István, Birger László és Budore János írásban köte-
lezték magukat, hogy Rákóczi fejedelem mellett ezer emberrel fölkelnek.01) 

Ugyanakkortájban Gereczy Ádám kosztajnicai alparancsnok és a zágráb—letovanicsi 
porkoláb zsarolásai következtében 3.000 oláh határőr is fölkelt a báni tisztviselők 
ellen s gyújtogattak, loptak és raboltak. A bán báró Dellissimunovics Ferenc Kristóf 
ezredest és Jelasics Gábor túrmezei grófot, mint földesurat azonnal megbízta a 
vizsgálattal6-), hogy a jobbágyok lázadása Rákóczi mellett ne nyilatkozhassék. 

Ennek és egyebeknek a hírével Vojnovics két törököt küldött a fejedelemhez, ki 
őket Egerben április 13-án fogadta s a velencei követnek titkos jegyekkel írt levelét 
is átvette tőlük. Vojnovicsnak reánk nem maradt jelentését azonnal elküldte Ber-
csényinek, azonban a velencei titkos írás fölfejtésével még várnia kellett. Különben 
sem siethetett a válaszszal; mert nem tudta, meddig tart a fegyvernyugvás, melynek 
folyama alatt Pálffy gróf meggátolhatná a franciák partraszállását. Tudni szerette 
volna azt is, Bercsényi mit javasol, mely irányban lépjen összeköttetésbe a meg-
érkező francia hadakkal?63) Horvátország felől valóban »jobban-jobban lengedeztek 
a francia szelek, amelyekről a nyomtatott német hírek is folyvást beszéltek.« 64) 

III. 

Louis Vendóme herceg, az olaszországi francia hadak fővezére, valóban elhatározta, 
hogy mivel szárazföldi úton nem küldhet, az Adriai-tenger felől küld némi hadakat 
Rákóczi segítségére. Az expedíció vezérének Marsigli Alajos grófot szemelte ki, 
Magyarország területének legalaposabb ismerőjét,65) akit Breisach átadása miatt a 
császáriak 1704 februárius 18-án megfosztottak tiszti rangjától, de szavát vették, 
hogy ellenök s a birodalom ellen többé nem fog harcolni.66) Marsigli azonban 1706 
elején Milanóban megjelent Vendőme herceg előtt, ki XIV. Lajos nevében tiszti 
kardját visszaadta, s mikor Párisból visszatért, mint tábornokot állította a Quarneróba 
küldött francia hajóhad élére. Március 20-ától fogva ez a flotta ismételve megjelent 
Lussin-Piccolo, Buccari és a szigetek közelében.67) »Lesz kinek konjungálni magát 
monseigneur uraimékkal!« — reménykedett Bercsényi68) s felsóhajtott: »Hej, mon-
sieur, monsieur, — hamar szúrj a horvát kukó-bakóba ! n i ) ) Hitte, hogy Heister és 
Pálffy orrát »a francia hír bűzlögeti« 70) s remélte, hogy ha nincs elég egyenruha, 
fegyver, »majd hoznak Triestomból.* 7l) 

A fejedelem születésnapján már csakugyan híre futott, hogy a horvát tenger-
partra 17 francia gálya érkezett, 5.000 francia partra is szállt és Vojnovics napról-
napra növeli a horvát kurucok számát.72) Majd,73) hogy maholnap másként gondol-
koznak a horvátok, mert Dalmáciában több francia gálya kötött ki és »feles ezrek-
ből álló francia* pusztítva közelget Horvátországhoz, hol Vojnovics már Károlyváros 
körül portyáz. Ezek és Forgách Simonnak március 30-án a horvátokhoz intézett 
pátense következtében a nép már sok helyütt fölkelt a németek ellen. Bécsben is 
nagy zavart okozott, hogy a franciák már Krajnába és Horvátország széleire érkez-
tek s ezt a hírt, különböző változatban, más levelek is megerősítették; érthető 
tehát az a nyugtalanság, amelylyel azokat, vagy épen elmaradásukat, Pálffy gróf 
mint horvát bán fogadta. 74) 

Mind bizonyosabbnak látszott, hogy Marsigli tábornok 6.000 (mások szerint 
9—10.000) franciát hozott a horvát partokhoz, a magyar fölkelés előmozdítására.75) 
A kurucok bécsi hírei szerint Triestnél ki is kötött, de a hágókon nem kelhetvén 
át, önként vagy űzetve visszavonult s Konstantinápoly felé evezett tovább.76) Még 
nem tudhatta, hogy csak egyszerű flotta-tüntetésről volt szó. 
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Bercsényi úgy hallotta7?), hogy a francia 42 hajóval és 2 gályával érkezett meg 
s a török 200.000 főnyi haddal már el is indult a kurucok megsegítésére s a 
Száván hidat veretett stb.; csalódást okozott tehát neki Vojnovics levele, 
mely ezeket a híreket nem erősítette meg s még az indulás idejét sem jelezte.78) 
De nem is hitte, hogy a francia ilyen messze földön akarja feláldozni a maga népét. 
Ha mégis »nagy és magával bíró erőt« küld, szerinte »jobb volna, hogy ott (a 
tengerparton) operáljon, vagy csak azért is, hogy a tengerről való communicatiótól 
nagy erő magát el ne rekesztesse; a ki, ha magavető erő s munkálódva jön, 
haszonnal jöhet, mert hódíthatja útjában az országot s habár ellenállására menne 
is innen az ellenség, útat nyitna nekünk is nyomában. Ha pedig kicsiny s meg-
győzhető erő: jobb, hogy holocaustunknak (égőáldozatnak) siessen közinkbe, mert 
sola novitate rei (a dolognak merő újságánál fogva) mindeneket maga ellen támaszt 
s operálva elfogy.* Vojnovics segítheti ugyan társaival; de azt hiszi, bár a fejede-
lemnél jobban nem tudja a világot, hogy mihelyt a franciák átkeltek a Száván, egy 
magyar hadtestnek a Dráván keresztül kellene támadnia Horvátországra, amelyet 
ekként közrefognának s elbánnának vele, még pedig annál biztosabban, mert leg-
szívesebben a török is errefelé venné az útját.79) 

Pálffynak akkor még csak 4.000 embere volt a Dráva mentén, de ennyivel is 
sikerült Csdky Mihály kuruc tábornokot kinyomnia helyéből. Különben, úgy látszik, 
nem sokat tartott a tenger felől fúvó ófrancia szelektők, mert más csatatérre, a 
császáriakkal való egyesülésre törekedett. Ha folytatni lehetett volna Vojnovics 
vállalatát, a fejedelem szerint80) »jobban megindult volna Pálffyban a bolha«. Azon-
ban így is bízott a horvátországi és a tengermelléki tervekben; mert a francia követ 
titkos iratait fölfejtvén, örömmel írta,81) hogy a franciák jó formában kezdenek gon-
dolkozni a tengerpart megszállásáról; csak csorbát ne ejtsen ezen, hogy valóban 
15.000 angol és hollandi megy Olaszországba. A franciák jövetelének lehetőségét 
mindenesetre jó volna megfontolniok a császár és a kurucok közt közbenjáró 
angoloknak és hollandiaknak, kik okoskodnak, de keveset segítenek. 

A fejedelem Bercsényivel április végén Kistapolcsánban személyesen is meg-
beszélte a franciák partraszállásának ügyét. Abban állapodtak meg, s ezt a fejede-
lem egy török kereskedővel azonnal meg is izente Vojnovicsnak és a velencei 
követnek, hogy a partraszállással és a tengermellék föllázításával mindaddig várja-
nak, míg véget ér a fegyvernyugvás, melynek több hónapra való megkötését 
remélik.82) A fegyverszünetet május 8-án két hónapra meg is kötötték s május 
16-án kölcsönösen megerősítették.81') Ebben szó sincs Horvátországról és a tenger-
mellékről, honnan nyugtalanító hírek ezentúl is érkeztek. 

Beszélték pl., hogy Draskovics János gróf császári tábornokot odaküldik, mert 
nemcsak a franciák vannak benn Horvátországban, hanem Pál Deáknak hozzájok 
átpártolt huszárezrede is, és már Zágráb környékén portyáznak.84) Híre futott, hogy 
a franciák meg is verték a határőröket s hogy a fejedelem Bottyán vagy Forgách 
tábornokot fogja beküldeni a franciák elé, a horvát fölkelés támogatására. 85) 

A császáriak már előbb intézkedtek, hogy a franciák kikötését s a kurucok be-
nyomulását megakadályozzák. Az osztrák, horvát, magyar tengerpartra elsősorban 
Endters udvari kamarai biztosnak kellett ügyelnie, aki a Triest, Fiume, Buccari 
és Porto-Ré körül állomásozó határőröket időnkint össze is hítta gyakorlatokra. 
A krajnai főkapitány, Eggenburg herceg is intézkedett, hogy minden tizedik ember 
fölkeljen s a legjobban fenyegetett délnyugati határon ezer embert tartott indulásra 
készen. Márciusban a károlyvárosi határőrségből mintegy 500 lovast és 800 gyalo-
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gost rendelt Fiume, Triest és Görz felé, de ezeket csakhamar visszaparancsol-
ták.80) Mivel ugyanis »nem csupán a franciáktól és a rebellisektől, hanem a törökök-
től és »más szomszéd hatalmaktól is« tartani kellett, a hadügyi kormány a károly-
városi miliciát Lika és Krbava megyékbe rendelte, ahol már különben is megtettek 
mindent az ottani határőrök készentartására.87) I. József király május 26-án pátenst 
intézett a horvátokhoz, akiket megdicsért, hogy oly hűségesek voltak uralkodó-
házához. Rendelte, hogy a magyar lázadókkal szemben ezentúl is megsegítik s 
megígérte, hogy mindenkor hálás lesz velük szemben.88) 

Nagyon helyeselte június 18-án 89) Savoyai Jenőnek azt a tervét, hogy Velencével 
tökéletes egyezséget és szövetséget kellene kötni. Velencének meg kell értenie, 
milyen veszedelmes szomszédság volna reá, ha a milanói hercegség s vele 
Olaszország hegemóniája a franciáké lenne; de nem szeretné, ha a török részéről 
fenyegető veszedelmet a szövetség ügyében való tárgyalásoknál nagyon is hangoztatnák. 

Különben is tarthatott tőle, hogy a császáriaknak calcinatói veresége (április 19) 
után,90) a győztes Vendóme most már a Quarneroban is erélyesebben keresi az 
összeköttetést a magyarokkal. Vojnovicsnak azonban, aki táborában fölkereste, azt 
válaszolta, hogy segítséget nem adhat, mert a velenceieknek megígérte, hogy 
kikötőikbe nem fog hadihajókkal bemenni.91) Pedig — a fejedelem szerint92) — a 
leghathatósabb, a legkönnyebben valósítható és a mind a két fél érdekeinek leginkább 
megfelelő segítséget a franciák az Adriai-tenger felől adhatták volna. A kurucok 
különben is úgy tudták, hogy Vojnovics Horvátországban jól egyengette az útját. 
Pálffyt valami erdős helyen feltartóztatta 9a) s horvát-rácai ^valami német praesidiumot 
is kivágtak tőből «.94) 

Azonban Vendóme az olaszországi parancsnokságot július 18-án már átadta 
Fülöp orléansi hercegnek, aki, a francia sereg szorúlt helyzetében, a főparancsnokká 
most kinevezett Savoyai Jenővel szemben, nem is gondolhatott a magyar tenger-
partra, mert minden erejét Torino ostromára kellett fordítnia. Savoyai Jenő már 
május végén úgy intézkedett, hogy Porzia herceg a parancsnoksága alatt álló 
határőrvidékiek közül több ezer embert és néhány szállítóhajót állandóan készen 
tartson, hogy a tengerpartról bármely pillanatban megindúlhassanak a hajók az 
olaszországi sereg ellátására és élelmezésére, mi végből Jenő herceg néhány ezer 
forintot kért a császártól a költségek fedezésére.95) Mindamellett augusztus 5-én 
Rákóczi, ahogy XIV. Lajosnak írta/6) részben az olaszországi francia hadak győzel-
mébe helyezte reményeit, nem kételkedvén, hogy azok az Adrián át fognak az 
országba előnyomúlni. Vojnovics még augusztus 23-án is Boszniában, Bányalyukán 
tartózkodott s úgy látszik, erősen bízott a vállalat sikerében.97) 

A torinoi vesztett csata (szeptember 7), Savoyai Jenő fényes győzelme °8) véget 
vetett a franciák olaszországi uralmának s vele annak a reménynek, hogy a 
magyarokat a tenger felől segítsék meg. 

IV. 

Vojnovics a franciák olaszországi veresége után is folytatta Bányalyukán a 
toborzást, melyre 500 talléron váltott engedelmet a boszniai basától. Már 1.200 
önkéntese volt,99) de — azzal a meghagyással, hogy az első felhívásra hozzá 
siessenek — hazabocsátotta őket falvaikba. A horvátok, bosnyákok, törökök szívesen 
felhúzták a kurucos magyar ruhát. Pap Gáspár kuruckapitány december 13-án 
Nándorfehérvárról török katonák fedezete alatt vitte Bányalyukára a szükséges 
fölszereléseket és pénzt. 
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Kis-Oláhország (Klein-Wallachey : Lika- és Krbavamegye) már októberben szívesen 
fogadta Rákóczinak latin, magyar és francia nyelvű felhívását, mely a tengerpart s 
Horvát-Szlavonország lakosait arra buzdítja, ragadjanak fegyvert a németek ellen 
s helyezkedjenek a magyarok védelme alá.100) Bercsényi, mindezeknek hírére, örömmel 
látta, hogy »Vojnovics nem fél a vízbehalástól: bátran járja a tengereket«; azonban 
féltette »a horvát száraz tengertők, mert hátha 'a törökök evezik meg az interesben«.101) 
Gyanakodott a bécsi udvar Batovics sebenicói (velenceí-dalmát) görög keleti 
püspökre is, aki ha nem nyerheti el a patriarchai méltóságot, izgatni fogja a 
magyar-horvát tengerparti lakosokat, hogy velencei dalmát területre telepedjenek á t ; 
miért is őt azonnal elfogatni rendelte, ha császári területre lépne s megtiltotta, 
hogy a török területről is akárki erre a földre lépjen. l0-) 

Gróf Herberstein Ernő császári tábornok, a bródi és gradiskai határőrök parancs-
noka, mindent elkövetett, hogy a mozgalmat elfojtsa s Vojnovics támadását meg-
hiúsítsa. Úgy értesült, hogy Vojnovics sűrűn levelez néhány horvát úrral, s hogy 
a görögkeletiek karácsonyán (1707. évi januárius 6-án) akar támadni. Jaszenovác 
és Kosztajnica közt ekkor törne be Horvátors:ágba s az ottani fölkelőkkel egyesülve 
venné ostrom alá Kosztajnica várát, melynek főparancsnoka báró Dellisumonovics 
Ferenc Kristóf, alparancsnoka pedig Gereczy Ádám volt. A Dráván át segítségökre 
mennének a simontornyai kurucok is és egyesülten küzdenének a határőrök ellen. 
A fölkelést Vojnovics annyira előkészítette, hogy Tiell, az udvari haditanács alel-
nöke, Likát és Krbavát a császáriak legnagyobb ellenségének nevezte.,0:i) 

A fejedelem magának Vojnovicsnak leveléből úgy értesült, hogy a »lárma:« 
Horvátország megtámadása 1707 januárius 20-án fog megindúlni.101) »Ád az Isten 
szerencsét, ha akarjuk — írta volt Károlyinak — hiszen már meg nem ver, ha a 
próba szerencsétlen volna is.«I0B) Bay Andrást rendelte Vojnovics mellé, s hogy a 
késedelmesség miatt a haza közdolgában hátramaradást ne lásson, januárius 23-án 
már meghagyta Károlyinak, hogy hadaival, ameddig szükséges, kisértesse el, s a 
költségeket a Vojnovics részére kiutalt pénzből fedezze.101') Ugyanakkor Emőkéről 
Esterházy Antal utasította Andrássy István tábornokot, hogy Sümegről Eszék felé 
2.000 lovast küldjön a Drávához Vojnovics úrfi« elé. 10 ) 

Katonai előkészületeit megtévén, a fejedelem és a rozsnyói tanácsülés 1707 
februárius 3-án felhítta a horvát-szlavon rendeket, hogy még az ónodi országgyűlés 
megnyitása előtt szövetkezzenek a magyarokkal; mert ha a nemzet nélkülök diadal-
maskodik, nem részesülhetnek a diadal gyümölcsének élvezésében.10S) Károlyi Sándor 
készen állt annak a tervének megvalósítására, hogy a Szerémségen és Szlavónián 
át nyomuljon Horvátországba és a tenger mellékére.109) Akkor azonban már a csá-
szári követség pénzzel, jószóval s bizonyára a tengeri hatalmak követeinek segít-
ségével kijárta Konstantinápolyban, hogy a porta Vojnovicsot kitiltotta Bányalyukáról; 
mire a fiatal báró Nándorfehérvárra, a melléje küldött Latour francia ezredes pedig 
Velencébe tért vissza. n 0 ) 

Bercsényi meg is írta a fejedelemnek,111) hogy ^Vojnovicsnak minden dolga csak 
ic-fic-vic.« Még maradt ugyan valami kész hada, de ennek jobb volna egy kis időt 
engedni, > hadd szellőzzék ki a híre« : azután pedig utasítani kellene Károlyi Sán-
dort, hogy, Erdélyből kijövet, küldjön egy hadtestet a Szerémség megszállására, amiben 
Bottyánék a Dunántúlról támogathatnák. 

A fejedelem nem bízott többé a dologban s a hivatalos jelentést március 23-án 
azért küldte meg Bercsényinek, hogy lássa, »mi vége lett Vojnovics dolgának.a112) 
Nemsokára arról is értesült, hogy XIV. Lijos francia király serege a március 13-án 
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kötött milanói szerződés értelmében föltétlenül odahagyta Felső-Olaszországot,118) 
minek következtében a császáriaknak ottan lekötött ereje felszabadult. Azonban az 
Adria osztrák és magyar tengerpartja ezentúl sem küldhette az élelmiszereket teljes 
biztonsággal az olasz oldalra, mert Velencével és a pápával szemben a helyzetet114) 
még mindig nem lehetett tisztázni, az az expedíció pedig, amelyet gróf Daun tábor-
szernagy Nápoly elfoglalására vezetett, az eleséget nemcsak a pápai területről, hanem a 
Quarnero mellékéről is kívánta beszerezni. Porzia hercegnek Triestben, Fiúméban, Porto-
Réban és Buccariban, 4.500 népfölkelőn kívül, 70 szállítóhajó, 4 kísérőhajó (86 ágyúval), 
500 mázsa puskapor és ólom, 4.000 muskéta és nagy eleségkészlet állott rendelke-
zésére, hogy azt bármikor Anconába küldje. Erre azonban az expedíció gyors sikere 
következtében nem volt szükség s Porzia az egész készletet utóbb részint Tirolba, 
részint Magyarországba küldhette.415) Maga XIV. Lajos Rákóczinak az Adriai-tenger 
felől Durazzón és Bosznián keresztül küldött némi segítséget.118; 

Rákóczi tehát megint csak a maga erejében bízhatott, mikor 1707 őszén újból 
foglalkozott Horvátország és a tengermellék megszerzése gondolatával. Erre a fel-
adatra Esterházy Antalt szemelte ki, de a vállalat tulajdonképeni célját vele is csak 
a határon akarta tudatni. Nem attól tartott, hogy a németek megelőzik, hanem 
hogy a sáncokat és az átjárókat megerősítik, a horvátok pedig fölkelnek ellene.117) 
Esterházy Antal Légrádnál be is tört Horvátországba, de csodálkozott, »most jővén Hor-
vátországból,« hogy semmit sem hall róla, légrádi akciója konsternálta-e az orszá-
got, vagy sem?118) Még egy hónap múlva is iu ') nagy bizalommal volt, hogy a 
Muraköz vhazánk fegyvereinek fejet hajt,« s hogy »még Horvátországnak is 
gondja válik a vizeknek be fagyásával.« 

Feladata nagyobb erővel s több hadvezéri tehetséggel sikerülhetett volna, mert 
Herberstein gradiskai tábornok és Páljfy bán egyaránt panaszkodhattak horvát-
jaikra, akik többször lázongtak és a kurucok ellen nem szívesen harcoltak, ha 
német ezredek nem voltak velők. 120) Mostantól fogva csakis annyiban számítottak, 
amennyiben Páljfy János, Drpskovics János, Jellacsics Gábor, György és Miklós, 
Gotlial Péter, Herberstein Ernő, Dellissimunovics és Subarics Mátyás alatt a császári 
seregbe beosztva küzdöttek.121) Horvátország maga 1708-ban mindössze csak 1.020 
embert állított ki a kurucok cjlcn, de azzal a kikötéssel, hogy a horvát hadak Zala-
egerszegen és Keszthelyen túl ne menjenek, mert szabadságaik és kiváltságaik értel-
mében az országon kívül nem tartoznak katonáskodni.122) 

Vojnovics tavaszszal újabb megbízást kapott a fejedelemtől a horvátok és a ten-
germellékiek megnyerésére. Olyan tervet mutatott be, amelyet valamely követ is 
helyeselt. »Ha igaz«—jegyezte meg Bercsényi™) aki úgy találta, hogy akármelyik 
tervét fogadja is el a fejedelem, pénz kell hozzá, sőt talán a pénznél is nagyobb 
írott engedelem. Ezt pedig nem tartotta jónak, mert »tako mi bog! (Isten ucscse!) 
eldugják láb alól, ha kaphatják: ott, bizony, Horvátországban nem kalandoz. Ha 
ugyan a sicariatusságra (öngyilkosságra) ajánlja magát, azzal talán elbocsátanák; 
de »minek neki a passus, ha csak el akar jönni? Mert talál anélkül is útat magá-
nak-« Azt javasolta, hogy a fejedelem ne válaszoljon neki egyenesen, hanem mondja 
azt, hogy nem érti eléggé, mi hasznot remélhetne ettől vagy attól a tervtől. Előbb 
meg kellene kérdezni azt a követet is, akire hivatkozik. Azután talán inkább Párisba, 
vagy a bajor választóhoz kellene utasítani Vojnovicsot, hogy ott kérjen magának alkal-
matosságot a diversio megtételére. 

Tehát körülbelül az 1706. évi tervről, a tenger felől várható francia segítség 
szorgalmazásáról volt szó. Ez iránt Vojnovics némi reményt nyújthatott, mert szép-
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temberben Esterházy Antal hadai már a Mura és Dráva vonalát fenyegették, anél-
kül, hogy csatározásai a tulajdonképeni Horvátországot vagy éppen a tenger mel-
lékét érintették volna. Jellacsics Gábor alezredes, egy muraközi sánc parancsnoka, 
szeptember 6-án el is esett, mi a muramenti Horvátországot megrémítette.124) Es-
terházy csakhamar lelkes kiáltványban buzdította a muraközieket, tartsanak a 
magyarokkal; mert nincs-e része Horvátországnak is az adózásban, jobbágyságban, 
nyomorgatásban, szorongatásban ? Mennyi idő óta csalják azt is az osztrákok?! 
Horvátország pedig végre is Magyarország bekeblezett tartománya; tegyék le tehát 
a vezérlő fejedelem s a nemes magyar haza szövetkezett rendei iránt hűségeskü-
jöket.125) A zamrsjei eset, mikor a horvát nép az adófizetést és a fölkelést megtagadta, 
Rákóczi felhívását eléggé igazolta. A bán azonban veszedelmesnek tartotta volna ha 
»a dolog jelen állapotában* a kárhozatos és rossz példa s ekkora baj tovább terjedne. 
»Azt a kigyót — úgymond 12°) — el kell gázolni, mielőtt készakarva és allattomban 
veszedelmesebb tüzet okozhatna«. A bajnak minden módon való meggátlására Keglevics 
Péter grófot, mint törvényes báni helyettest azonnal utasította s Dellissimunovics-
nak meghagyta, hogy a szükséges karhatalmat rendelkezésre bocsássa. 

A fejedelem mégis inkább Velence szövetségében akarta megvalósítani a tenger-
mellékre s Horvátországra vonatkozó terveit. Erre a célra Jean Tournon grófot, a 
bodrogi főispánt küldte Velencébe követnek; valószítlüleg ugyanazt, akit 1706-ban 
Latour-Ladron néven ismertünk meg. A gróf nem régen tért vissza párisi követségéből. 
»Fecsegő könnyelműsége « miatt a fejedelem többé nem akarta megbízni tinnepies 
követséggel127), de úgy hitte, jó hasznát veheti a franciákhoz vonzódó velenceieknél. 
Már 1709 januárius 18-án meghagyta neki, bírja rá a Velencében időző IV. Frigyes 
dán királyt, hogy a császár segítségére Magyarországba küldött hadait hazaparan-
csolja.128) Januárius 21-én egyenesen a magyar-velencei szövetség előkészítésére uta-
sította.129) Kifejtette, hogy a magyarokkal való szövetség mindenesetre gátolná Ausz-
tria hatalmát, valamint azt, hogy egészen körülvegye Velencét s vezető szerepe 
legyen Olaszországban. Még kedvezőbben alakúina a helyzet, ha a magyar-velencei 
szövetséghez Franciaország is csatlakoznék. Ebben az esetben Jenő savoyai her-
ceget visszavonulásra kényszerítenék; Nápolyt velencei hajóhad is szorongatná; a 
Dalmátországban és Moreában nélkülözhető hadak Horvátországba nyomúlnának; 
az olaszországi hadak egy része a helyőrségekben maradna, a másik megtámadná 
Friault, Görzöt, Stájerországot. Magyarországból a császáriak kivonulnának; de nem 
támadhatnák meg Velencét, mert Ausztriát s Morva- és Csehországot sem hagy-
hatnák üresen. Ausztriának végre is békét kellene kötnie. Adjon Velence pénzt, 
hogy albánokat fogadjanak, kikkel megszállják Horvátországot s a császártól elfog-
lalják Dalmáciát. Erre a célra, a titkos liga értelmében, a francia király is hajóhadat 
küldene. Magyarország szabadon választandó királya azután védő- és dacszövet-
ségre lépne Velencével. Meghagyta a nándorfehérvári szerdárhoz és a fényes portá-
hoz küldött követeinek is (Teleki Mihálynak és Pápai Jánosnak), hogy ebben az 
ügyben gróf Tournonnal érintkezzenek. Ahogy május 20-án portai követeinek, Pápai 
Jánosnak és Horváth Ferencnek írta130), a törököknek rá kellene ijeszteniük Velen-
cére, hogy hadat izennek neki, ha nem szövetkezik a franciákkal és a magyarokkal. 
Ha a törökök Velencétől Moreát elvennék, ezzel csak a németeknek használnának, 
akik Nápolyt és Milánót már úgy is elfoglalták s most Velence olaszországi terü-
leteit és Dalmáciát akarják elfoglalni; sőt elveszik magát Velencét is, minek követ-
keztében övék lesz a tengeri hatalom. A porta tehát nem nézheti nyugodtan, hogy 
a római császár leverje a magyarokat s magáévá tegye a velencei köztársaságot. 
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Ahhoz azonban a fejedelemnek kevés kedve volt, hogy a diplomáciai tárgyalások 
megkezdésével egyidőben sereget is küldjön Horvátországra. Igen jónak találta 
volna Esterházy Antalnak ez iránt bemutatott tervét a maga idejében; de a mostani 
körülmények közt bajosnak tartotta, hogy Horvátország fölveréseért három gyalog-
és három lovasezredet küldjön át a Dunán, mert nem maradna elég őrsége a várak-
ban, az ellenség pedig Horvátország megtámadása hírére sem hagyná félben Felső-
Magyarországban elért sikereit. Különben ha a kurucok elfoglalják is Horvátországot, 
egyetlenegy felsőmagyarországi győzelmök után a császáriak Horvátországot megint 
visszaveszik; azt pedig remélni sem lehet, hogy Esterházy hada a jég olvadásáig meg-
hódíthassa Horvátországot és hogy az hozzájok csatlakozzék. »Mióta Isten a hét lineára (a 
felsőmagyarországi megyékre) szorított — tette hozzá131) — nincs mit szerencséltetnünk«. 
Horvátországnál nagyobb nyereség volna, ha visszanyerhetné mindazt, amit tavaly 
elvesztett. Horvát uraiméknál tehát előbbrevalónak tartotta a Csallóköz megszerzését. 

Azonban a horvát támadás terve sem aludt el végképen. 
Július elsején Sümegen Esterházy Antal és tisztjei elhatározták,13-) hogy csakhamar 

Horvátországra támadnak s hadi működésüket ott folytatják. Báró Nehem császári 
tábornok ugyan a károlyvárosi, kaproncai, körösi és kosztajnicai határőrökkel és a 
föld népével Regedénél (Radkersburgnál) akar csatlakozni gróf Brenner (Prajner) 
Kristóf és gróf Nádasdy Ferenc cs. tábornokokhoz, de remélte, hogy megakadályoz-
hatják benne. Ha Bercsényi Esterházyhoz küldhette volna a kért 6.000 embert, Hor-
vátországot most meg lehetett volna hódítani; így azonban inkább védelemre, mint 
támadásra kellett gondolni. A nevezetes határozat hozatala után 12 nappal133) Ester-
házy már különben is megvallotta, hogy, az egy Horváth Zsigmondot kivéve, nincs 
egyetlenegy tisztje sem, akire valamely nevezetesebb hadivállalatot bízhatna. 

Pedig már maguk a határőrök is úgy megunták a háborút, hogy mikor a horvát 
rendek ismét 1.500 embert szavaztak meg a kurucok ellen, csapatostól vándoroltak 
ki Törökországba.134) Sőt a karokat és rendeket arról is vádolták, hogy közülök né-
hányan a kurucokkal leveleznek s hogy ez okozta tavaly Esterházy légrádi győze-
delmét is. Erre a császári kormány mint királyi biztost gróf Keglevich Pétert bízta 
meg a vizsgálattal, a karok és rendek pedig fentartották azt a jogukat, hogy a 
hamis vádaskodót bepereljék.135) Egyébiránt Horvátországban és a határőrvidéken 
mindenütt dobszó mellett hirdették ki, hogy a király és az országgyűlés száműzte 
Rákóczi Ferencet, Bercsényit és főbb híveiket.136) Idejárult, hogy Velence nem érdek-
lődött a felajánlott magyar szövetség iránt, Franciaország pedig — mint maga a 
fejedelem írta Tournonnak137) — a malplaqueti döntő csata óta magán sem tud segíteni. 

Vojnovics nemsokára valami nagy hibát követett el, de a fejedelem megkegyel-
mezett életének, sőt midőn Heister fogságába esett, noha már a császár szolgájának 
tartotta, egy más rabért ki is váltotta fogságából.13S) Egy esztendő múlva, 1710 végén, 
a fejedelem őt a cárhoz akarta küldeni; mire Bercsényi figyelmeztette a fejedelmet, 
hogy ha el nem ment, ne menjen el, mert sok rosszat hozhat, jót semmit. Kétség-
telen, hogy nem fogadják el javaslatát, melylyel bizalmatlanságot kelthet a cárnál,139) 
kitől a tengermelléki szlávok rokonszenvének megnyerését is remélhették. 

így végződött Vojnovics diplomáciai pályája, melynek iratai három nagy csomag-
ban bizonyították a munkácsi levéltárban,140) hogy a fejedelem a magyar tengerpartra 
is kiterjesztette figyelmét. Azért nagy költőjükkel, Karnaruticscsal, a horvátok is 
elmondhatják Rákócziról, hogy 

»A ki halni dicsőn, becsülettel rohan t , Nem hal meg a neve és el nem enyészik, 
Égbetörő hírét mindig zengi a l a n t . . . Míg a folyók zúgnak: fönn lesz örökétig ! « u l ) 
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A BERGENI TENGERBIOLÓGIAI KURZUSRÓL. 
Ir ta ifj. Dr. E N T Z GÉZA. 

Két közlemény. 

I. 

z 1908. évben Bergenben, Norvégiában, az ottani múzeum és a 
biológiai állomás vezetősége tengerbiológiai kurzust tartott, amelyen 
mint hallgató én is részt vettem s róla tájékoztatni óhajtom »A Tenger« 
t. olvasóit. 

Bergen, mint ismeretes, déli Norvégia legelső kikötője, Christiania 
után legnagyobb városa s a norvég turistaság fő kiinduló pontja. 

A város, ha talán nem is legszebb fekvésű Norvégiában, de mindenesetre a leg-
könnyebben megközelíthető a kontinens többi pontjairól. Christianiával vasút köti 

1. Bergen látképe. 

össze, Hamburgból, Rotterdamból, New-Castleből hetenként hajó indul oda. Én 
Rotterdam felől érkeztem. 

A hajó a Maason át jutott az Északi-tengerbe és már jó messziről feltűntek a 
tenger fehér tarajai, amint szakadatlan sorban ostromolták a partot s nyomultak be 
a folyam torkolatába. Csakhamar elkezdődött a tánc, őrült bugdácsolás, mely meg-
szakítás nélkül mintegy 42—45 óráig tartott és midőn a vihar elült — elutazásom 
utáni 3. napon — reggel 8 órakor Stavangerben, az első norvég kikötőben, ragyogó 
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napfényben szálltam partra. Innen kezdve a hajó szigetek között, csendes vízben 
haladt s Bergenbe augusztus 14-én 11 órakor, még derengő esti szürkületben 
vetett horgonyt. 

Másnap reggel a legtisztább időben csodálhattam meg Bergen vidékét (1. ábra), 
a kikötőt, a halpiacot, melyen szinte ijesztő csendben árulták portékáikat a darabos 
norvég halászok. Halaik legnagyobb részét a tőkehal sokféle fajtája alkotta, sok 
nagy, lapos, félszegúszó halat és dülledtszemű, karmazsinvörös bergilt (Sebastes 
norvegicus) is árultak (2. ábra). 

A múzeum, ahol a tengerbiológiai kurzust tartották, imponáló külsejű épület 
(3. ábra\ mely a város kiemelkedő pontján fekszik, a város és a halászati tár-
sulat emelte úgy, 
mint a külön épü-
letbe elhelyezett, a 
tenger partján fekvő 
biológiai állomást is 
(4. ábra). 

E két tudományos 
intézet a kurzus tar-
tásában egymást ki-
egészíti. Részt vet-
tek benne mint elő-
adók : 

1. Helland-Hansen 
B., a biológiai állo-
más igazgatója, aki 
az oceanográfiából; 
2. Kolderupp C. F. 
múzeumi őr a ten-
geri glaciális lerako-
dásokról ; 3. Jörgen- 2. A bergeni halpiac, 

sen E. tanár a plank-
ton növényeiről; 4. dr. Dumas D., akkor halászati biológiai intézeti adjunktus, 
a planktonról és a tengeri halak biológiájáról tartott előadásokat. A kurzus 
igazi lelke és vezetője dr. Appellöf A. tanár volt, aki a norvég partokon élő 
tüskésbőrűeket ismertette, a kirándulásokat vezette, gyakorlatokat tartott. Segítsé-
gére volt Grieg J., aki úgy a kirándulások, mint a gyakorlatok alkalmával szintén 
mindent elkövetett, hogy a kurzus minél tanulságosabb és kellemesebb legyen. 

Az előadásokon és gyakorlatokon kívül a kurzus magvát gyűjtő-kirándulások alkották. 
Ilyen minden szerdán tartatott a közeli vidékre egy ez alkalomra bérelt vontató halász-
gőzössel (Tryg volt a neve). Kirándulást egészben tizenkettőt tettünk, ezek egész napo-
sak voltak s reggel 8 órától este 8 - 10-ig, sőt tovább is eltartottak. Vezető Appellöf 
volt, rajta kívül mindig ott volt Grieg, néhányon részt vett Damas és Kolderupp is. 

Hogy az egész kurzus képét megrajzolhassam, ismertetni fogom úgy a kirándu-
lásokon szerzett tapasztalatokat, mint azt a képet, amit az előadók a tenger bioló-
giájából velünk megismertetni törekedtek. Hogy ezt megtehessem, először Bergennek 
és vidékének fizikai és biológiai viszonyait ismertetem, azután áttérek a kirándulások 
ismertetésére, végül pedig az előadások tárgyát vázolom, elhagyva a lényegtelent, 
csupán a legfontosabb eredményekre terjeszkedve ki. 

16* 
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I. 

Bergen mintegy 70—80.000 lakosú, élénk forgalmú kikötőváros, melyet a 
nyilt tengertől Askő és még több kisebb-nagyobb sziget, az u. n. skjaer-ek öve 
választ el. A három részből álló város egy része kis félszigeten épült, más része 
pedig a fölötte emelkedő hegyek lejtőjére nyúlik fel. Főkikötőjét a By- és Pudde-
fjord teszik, mögötte pedig elzárt tószerű, poshadóvizű fjordrészlet fu. n. polder) 
fekszik, a melybe egy nagyobb patak ömlik. 

Közvetlen környéke hegyes-völgyes, s a monda szerint hét hegy alján épült. 
A város fölötti legmagasabb csúcs a Blaamanden 576 m. magas, a kissé távolabbi 
Ulriken 642 m. A meredeken leeső hegyekről, különösen esőzések után zuhogó 

patakok ömlesztik 
mindenütt vizüket a 
fjordba. Tavak a 
környéken bőven 
vannak s a várost 
vízzel is a közeli 
Svartediket nevű tó 
látja el. (5. ábra.) 
A magas hegység 
a várostól vonaton 
5—6 óra alatt ér-
hető el, s Finse 
állomásához közel 
ez oly magasságba 
jut (1301 m.) (6. 
ábra), a hol szik-
lán, havon s a kö-
zeli Hardanger Jö-
kelen glecserén kí-

vül csak a tundra- és fjelder-vegetációt lát az utazó a robogó vonat ablakából, még 
augusztusban is (7. ábra). 

A terület, amelyet kirándulásunkon bejártunk, gránit és gneisz talajú, de egyes 
pontokon éppen Bergen közelében találhatók palaeozoos üledékek is, és mint Nor-
végiában majdnem mindenütt, a diluviális jégárak működésének s a parteltolódások-
nak meglehetősen magasan (60 m.) fekvő nyomai (szinlők). Ismeretes, hogy Nor-
végiának majdnem egész területén a palaeozoos és diluviális rakodmányok között 
üledékes kőzet csak igen kevés ponton jelentkezik. A három glaciális és két inter-
glaciális kornak Bergen vidékén is fellelhetők nyomai s Kolderupp előadásában a 
tenger puhatestű faunájára támaszkodva érdekesen fejtette ki, hogy a manapság 
Grönland partjain, azután a finmarkeni provinciában élő fauna hogyan nyomult 
ismételten a Yoldia-tengerrel a sarki vizekből, a Fehér-tengeren át, északról, egészen 
Christiania vidékéig, majd hogyan húzódott vissza, helyet adva az interglaciális 
időben az édesvízi Ancylas-ió faunájának, hogy utóbb a Keleti-tenger s az Északi-
tenger között beállott összeköttetésen ismét tengeri, atlanti formák nyomuljanak ide be. 

A diluviális tengeri fauna nyomait az Indrő-polderhez tett kirándulásunkkor figyel-
hettük meg, a hatalmas glecsernyomokat pedig a Flaamból Myrdalenbe vezető út 
mentén láttuk, ahol hatalmas glecserkútat tárt fel a mérnökök munkája. 

Bergennek hirhedt csapadékdús a klímája. Az évi csapadék 15f 0 - 2000 mm., tehát 
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körülbelül mégegyszer annyi, mint Christianiában (500—1000 mm.) és háromszor annyi, 
mint Budapesten (600 mm. körül). Oka nyilván az itt becsapó golfáramág, mely 
nyugati Norvégia klímáját enyhévé és nedvessé teszi, úgy hogy itt — déli Grön-
landdal egy szélességben — gabona s gyümölcsfák díszlenek. 

A növényzet Bergen városában s a fjordok lejtőin rendkívül buja. Üde 
zöld rétek, hanga borította lejtők és fehértörzsű nyíresek váltakoznak (8. ábra). 
Szántóföldet keveset lehet látni, mert noha a búza, rozs s főleg a zab jóval Bergen 
fölött a 69. északi szélességéig is megérik, azért a sziklás és hepe-hupás talajon 
csak kis terület alkalmas szántás-vetésre, ahol gyakran augusztus végén is zöldéi 
a zab és rozs. Leggyakrabban burgonyaföldeket lehet látni s burgonya meg hal táp-
lálja a népet. Erdők, ahol vannak, mint pl. Indrő-polder táján, fenyő (Pinus silvestris 
v. lapponica) nyír 
s égerből állanak. 
Tölgy elszórtan for-
dul elő, aminek oka 
az ember irtó tevé-
kenysége s nem a 
klima. Az aljnö-
vényzetet hanga s 
afonya teszi, me 
lyek bokrait a Lin 
nea borealis futja 
át. Ott, ahol a talaj 
nedves, főleg bojt-

fűből (Eryopho-
rum) és Carexből 
álló zsombékok hú-
zódnak. A nyir- és 
fenyőerdő körülbelül 600 — 700 m.-ig húzódik fel a lejtőkön, azon túl következik a 
kövestérség, ú. n. fjelder sziklától megszakgatott gyep és zsombék birodalma, majd 
a zúzmók (izlandi és rénzúzmó) mohok s lápokkal váltakozó tundra-vegetáció a 
földrecsepült fűzzel és más sarkköri növényekkel (lásd 6. ábra a finsei kép elő-
terében). 

A fauna eloszlása követi a flórát. Eókák a norvég partokon igen megfogytak, de 
azért egyik ; kirándulásunk alkalmával rábukkantunk egy elpusztult borjufókára, 
amelyet a tarisznyarákok már ugyancsak kikezdtek. A fjordok mentén a tenger 
színétől mintegy 500—600 m.-ig az európai erdőfauna és északeurópai határfauna 
emlősei élnek. Az erdős területen a medve igen ritka — leginkább a fjeldekre 
szorul — gyakoribb a hiúz. A kiterjedt zsombékos és lápos területeken él a ki-
pusztulófélben lévő jávorszarvas, mélyebben az erdőkben szarvas is él és délkeleti 
Norvégia bizonyos területein (Christianiától nyugatra) még a hód is előfordul, melyre 
vadászni tilos. Róka és farkas ritka, utóbbi csupán Finnmarkén tartományban mutat-
kozik néha, hova Oroszországból j u t ; mintegy 25 — 30 évvel ezelőtt még elég 
gyakori volt s egyik idősebb norvég zoologus megfigyelte, amint az üldözött szarvas 
és az őt követő farkasok a tengerszorost átúszva, a közeli sziklaszigetekre akartak 
jutni. 

Az erdőöv felett a glecserek és hómezők közötti köves ú. n. fjeldeken a sark-
vidéki tundra fauna él. így Bergentől nem messze, a Hardangervidden területen, a vad 

4. A bergeni biológiai állomás. 
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rénszarvas nagy csordái legelnek (9. ábra), ugyanitt él a lemming két faja, amely, ha 
ú. n. lemmingév van (azaz, ha e kis rágcsáló bizonyos okokból iszonyúan elszapo-
rodik), nyomul le mélyebbre is, és mintegy 10—12 évvel ezelőtt, olyannyira ellepett 
mindent, hogy Stavangerben a város utcáin látták. A ljeldeken él a sarkinyúl is, 
mely azonban szintén lenyomulhat mélyebbre is. A hóhatár közelében tartózkodik 
a fjeldfias (Vielfrass, rozsomák) és hermelin is. Előbbi éjjeli óvatos állat, mely noha 
főleg lemmingekből él, szívesen elcseni a vadászoktól elejtett rénszarvast is. Dísze 
Norvégiának a hófajd több formája, mely rengeteg számban él a hómezők kör-

Cetek lekerülnek Bergen vidékére 
is és Bergentől nem messze van 
egyik néprajzilag nevezetes cetva-
dászó hely, de én csak a rövidfejű 
barna delfint (Pliocaena communis) 
láttam, míg a Norvégia körül el-
ejtett cetek gyönyörű gyűjtemé-
nyét szemlélhettem a bergeni mú-
zeumban. Sirályok és különféle ka-
csák majdnem minden kiránduláson 
feltűntek, és meg-megjelent egy-
egy dunnalúd-csoport is, valamint 
az ekkor délfelé vonuló gémek 
egy-egy képviselője, leginkább a 
szürke gém. 

* 

Topográfiái tekintetből az a terü-
let, amelyet a tengeri fauna tanul-
mányozása céljából a kiránduláso-
kon átvizsgáltunk, felosztható a 
következő részekre : 

1. a skjaerek övére, 
2. a külső tágabb Ijord rész-

letére, 
3. a belső kevertvizű fjordrészre, 

az ú. n. fjordtavakra vagy polde-
rekre. 

Skjaereknek nevezik a Norvégia 
partjai mentén elvonuló kisebb-nagyobb sziklaszigeteket, melyek többnyire őskőze-
tekből állanak, a tengerbe meredeken esnek alá (10. ábra), a magas part pedig 
meglehetősen kiterjedt platóra vezet, melyen sokszor apró tavacskák és tőzeges lápok 
láthatók. Eredetükre nézve az a geológusok véleménye, hogy e szigetek egykor a 
szárazzal összefüggöttek s csak egyes fjordágaknak az erózió hatása következtében 
létrejött összetalálkozása választotta le őket a szárazulattól. Lapos felszínüket azzal 
magyarázzák, hogy az az egykor itt hullámzott tenger partvonalát jelzi, tehát a ten-
ger abraziója következtében keletkezett. Míg tehát meredek falakat a jégár és erózió 
együttes hatása okozta, addig lapos felszínüket a tenger hozta létre. 

A fjordok neve alatt azon kanyargós, nem ritkán elágazó völgyszerű tengerszoro-
sokat értjük, melyek Norvégiában (és máshol is a sarkkörön belül) sokszor nagyon 

. Svartediket. \ 
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mélyen benyomulnak a szárazulatba s a különben zord vidéket (11. ábra) gyakran 
a felső olaszországi tavakra emlékeztető bájjal ruházzák fel (12. ábra). A fjordok 
eredetére nézve azt vallják a geológusok, hogy egykori — jégkorszaki — folya-
moktól és glecserektől kivájt és tenger felőli végükön gyakran morénával elrekesztett 
keskeny völgyek ezek, amelyek a part eltolódása (sülyedése) következtében a víz 
alá kerültek. A fjordok mélysége változó, de minthogy partjuk meredeken esik alá, 
gyakran igen mélyek, úgy hogy pl. a Hardanger-fjordban 1.200 m. mély helyek is 
vannak, a Bergen előtti By fjordban is van 500—600 m.-es mélység. 

Míg a fjordok egyes részei nagy mélységükkel tűnnek ki, addig legbelső végök 
a fjord többi részétől küszöbbel — 
az egykori végmorénával — van 
elkülönítve, ahol a víz ennek követ-
keztében nyáron aránylag magasra 
felhevül s gyakran poshad. Míg a 
fjord mély része a glecser és folyó-
víz váj ása következtében keletkezett, 
az ú. n. polder- vagy belső fjord-
tavat a végmoréna zárta el. 

A fjordon kívül a norvég part 
mentén az Atlanti-óceán — mint is-
meretes — hirtelen esik le nagy mély-
ségbe s nem engedi széles, konti-
nentális pad kifejlődését. (14. ábra). 

Ami az északi Európa körüli ten-
gervíz minéműségét illeti, azt sótar-
talma, hőmérséklete és eredete szem-
pontjából feloszthatjuk: 

1. atlantikus vízre, melynek hő-
mérséklete 6—7°, sótartalma 35°/oo, 
ami Bergen közvetlen szomszédsá-
gában a 200 — 400 m. mély terüle-
teken kezdődik (15. ábra); 

2. európai parti vízre. Ez a víz 
főleg az Északi- és Keleti-tengerbe 
ömlő nagy folyamokból származik 
és minthogy sok édesvíz van benne, 
könnyebb az atlanti víznél, ennél-
fogva úszik rajta s messze bekövethető a tengerbe, télen kisebb, nyáron nagyobb 
kiterjedésben (16 ábra). 

3. az ázsiai parti vízre, mely a szibériai, a Jegestengerbe ömlő folyamokból szár-
mazik, de Bergen vidékére nem jut el; 

4. a poláris vízre, ez az északi Jegestenger vize, amelyet az olvadó jéghegyek 
vize módosít, ez Bergenig szintén nem jut el. 

Bergen vidékén eszerint csak kétféle víztípus található, ú. m.: 1. az európai 
parti víz, amely mintegy 200 m.-nyi mélységig és változó vízszintes elterjedésben 
benyomul az Atlanti-óceánba, és 2. az atlanti víz, mely 200 m.-nél mélyebben 
található meg. 

A parti, poláris és atlanti víz hőmérsékleti és sótartalmi viszonyairól Helland-
Hansen következő táblázatos összeállítása nyújthat felvilágosítást: 

6. Finse vasúti állomása. 
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A parti víz a Sogne-f jordban 1904. m á j u s | A Golf-áram vize 1 Poláris víz Izland körül 

mélység m. hőmérséklet 
C° 

só ta r ta lom 
pro mille hőmérséklet sótartalom hőmérséklet sótar ta lom 

0 7-25 32-28 7 6 0 35-25 1 1 0 34-64 

50 5-71 34-42 7-52 35-24 H- 0-23 34-68 

100 6-61 34-49 7.09 35 24 •+• 0-58 34-68 

200 7 0 1 35 21 6-49 35 20 + 0-19 34-92 

300 6-07 35-21 5-12 35-05 - 0 0 1 34-91 

400 fenék 340 m.-nél 1-90 34-88 -H 0-21 34-91 

500 

fenék 340 m.-nél 

600 •+• 0 1 5 34-93 •+• 0 53 34-92 

E táblázatból leolvasható, hogy míg a partokon az atlanti, azaz 35"21 sótartalmú 
víz csak 300 m.-nél kezdődik, addig a nyilt óceánban, nem terjedve odáig a parti 
víz, már a felületen az van (16. ábra). 

7. Hardanger Jukulen Finseből nézve. 

De a parti víz — a folyók vízállásával változván — természetesen télen kevesebb, 
a parttól kisebb távolságig követhető s minthogy hidegebb, a part mentén mélyebbre 
lenyomul, míg nyáron a könnyebb víz a felületen úszva, messzebb bekövethető, de 
kevésbbé mélyen hatol le, mint azt a mellékelt két vázlat feltünteti (16. ábra). 

A parti víznek eme nyár-téli mozgása, helyváltoztatása rendkívül fontos biológiai 
szempontból, mert ez teszi szükségessé azt, hogy az Atlanti-óceán vizében élő és 
ahhoz alkalmazkodó t fajok a víz eme játékával hogyan terjedjenek el. 

Az élőlényeknek eloszlásában azonban a víz hőmérsékletén és sótartalmán kívül 
a víz mozgása, — áramlás, hullámverés, árapály — a fény behatolása, a talaj 
minősége (domborzati viszonyai, alkotása, petrografiai összetétele, fizikai strukturája, 
iszap, homok, agyag, szikla stb.) fontosak. 

Mindezeket tekintetbe véve, az élőlények elosztásában a norvégiai partokon bizo-
nyos öveket, zónákat különböztethetünk meg és pedig: 



A) a litoralis faciest, melynek alsó határául a növényi élet alsó határát 
(300 - 400 m.) vehetjük. Ezen formáción belül ismét több övet lehet megkülönböz-
tetni, ú. m . : 

1. a hullámcsapkodás és preckelés övét ; 
2. az árapály-övet; 
3. a növényi élet határövét. 
A littoralis öv alatt, vagyis a növényi élet alsó határvonala alatti részt sublitto-

ralis faciesnek hívjuk, amelyben két zónát különítünk el, ú. m. ; 
1. a hullámjárás alsó ha tárá t ; 
2. ez alatt a parti víz benyomulá-

sának alsó határát. 
B) A parti víz alatti rész az óceáni 

mélységek, az abyssalis terület faciese, 
mely a fénybeesés alsó határától (400 
m.-től) a legnagyobb mélységekig 
terjed. 

* 

A tengerben élő szervezetek, mint 
ismeretes, részben a vízben szabadon 
lebegő ú. n. pelagikus vagy úszó 
lények, melyek, ha önálló mozgásuk 
kisebb, semhogy a tenger nagy ará-
nyához képest vízszintes irányban 
számottevő útat tehetnének meg, az 
úgynevezett planktont alkotják,azokat, 
amelyek önálló mozgásukkal az oceá-
nok méretéhez képest is számbave-
hető mozgást végeznek, nekton név-
vel szokták jelölni. Azokat az élő 
lényeket, amelyek a partokon vagy 
a fenéken mozognak, vagy helyhez 
kötött életmódot élnek, Haeckel a 
benthos nevével foglalta össze. Hogy 
mindeme szervezeteknek életmódját 
és Bergen körüli elterjedését figye-
lemmel kísérhessük, ismertetem azon 
kirándulásokat, amelyeken velük meg-
ismerkedtünk. A pelagikus szervezetek közül behatóbban úgy a plankton, mint a nekton 
egyes alakjaival foglalkoztunk, a benthos szervezeteit pedig szintén tanulmányoztuk. 
Hogy mindeme csoportok biológiai viszonyairól képet nyújthassak, további tárgyaláso-
mat részekre fogom bontani, s külön tárgyalom a kirándulásokat, külön a kirándu-
lások és megfigyelések eredményeit. A kirándulások tárgyalását ismét két részre 
osztom, nevezetesen külön tárgyalom a planktont tanulmányozókat és külön a ben-
thosra vonatkozókat. A kirándulások ismertetése után pedig a plankton, a nekton 
és a benthos egyes csoportjainak biológiáját ismertetem. 

I. Planktológiai kirándulások és gyűjtések. 
Hogy a plankton szervezeteinek létfeltételeit és elterjedését Bergen vidékén tanul-

mányozhassuk, több kirándulást tettünk, melyeknek zsákmányát át is vizsgáltuk; 

8. Nyírből és fenyőből álló vegyes erdő Norvégiában. 
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minthogy azonban kirándulásainkat csak a partok mentén s a partoktól nem nagy 
távolságra végezhettük és ezért csak a part közeli, tehát csak az ú. n. neritikus 
planktont ismerhettük volna meg, hogy a valódi, nyilt óceáni planktonról is lehessen 
fogalmunk, a Michael Sars nevű norvég tudományos expedicióhajó egyik plankton-
gyűjtését is tanulmányoztuk. 

A neritikus planktont több alkalommal gyüjtöttük és vizsgáltuk meg. így első 
planktológiai kirándulásunkon, melyet a Björne fjord egyik mellékágába tettünk, 
Fjösanger község mellé. Itt a fjordplanktonnak a fjord vízében való rétegenkénti 
elhelyezkedését tanulmányoztuk. Először 0—1 m. mélyen, azután 2, majd 10 m. 
mélyen gyüjtöttünk ugyanegy helyen a Nansen-fé\e hurokkal zárható planktonháló-

val (17. ábra). E plankton átvizs-
gálása alkalmával kitűnt, hogy a 
felületi vízrétegben alig voltak na-
gyobbacska állati szervezetek, túl-
nyomóan véglények, Peridineák 
(Ceratium tripos, C. fusus, C. 
furca, Dinopliysis rotundatus, Py-
rocystis noctiluca) és egy Tintin-
mda (Tintinnopsis cincta) volt 
benne. Feltűnő volt az, hogy Cope-
podák egészen hiányzottak. 

Két méter mélyen több Peridinea 
faj (Ceratium fusus, furca, mac-
roceros, heterocamptum, Dinophy-
sis acuta sok, Glenodininni tro-
choideum, Peridinium divergens, 
Protoceratium reticulatum, Pyro-
phacus ltorologium, Pyrocystis len-
tiluca), néhány Tintinnida (Cytta-
rcoylis serratus, Tintinnus subula-
tus cystával és még egy Tintinnus 

faj) s a plankton mennyisége is megszaporodott. 10 m. mélyre jellemző volt egy 
Copepoda (Oetliona nana) nagy számban való megjelenése, ezenkívül pedig sok 
Tintinnida faj is volt itt (Cyttarocylis serrata sok, Tintinnus subulatus, Coxliella 
helix, Tintinnopsis carnpanula) és igen kevés Peridinea (Ceratium fusus, furca). 

Nagyobb mélységben nem gyűjthettünk, de Jörgensen szerint 100 m. mélyen 
néha igen nagy mennyiségben él egy Peridinea (Pridinium decipiens), mely 
ilyenkor egyhangú planktont alkot. 

Egy második planktongvüjtő kirándulásunk alkalmával a magában Bergenben 
fekvő elzárt fjordtóban, az ú. n. Lungengaardsvandban gyüjtöttünk. E fjordtó 
(polder) küszöbbel van a mélyebb, nyilt fjordtól elválasztva, környezete részben 
igen buja vegetációval borított, részben a város gyárai fogják körül s bele egy 
aránylag bővízűpatak sok édes vizet ömleszt. Vizét hullám alig fodrozza, fenekén 
pedig sok organikus állomány korhad, mit a partokon felbuggyanó kénhydrogén 
buborékok árulnak el. 

A felületi vízrétegben e polderben rengeteg gyűrűsféreg álca volt. Ezek 18 m. 
mélyen eltűntek, s helyettük főleg Tiiitinnidákból álló plankton volt megfigyelhető 
(Tintinnus subulatus, Tintinnopsis cincta, Ptychocylis urnula, Cyttarocylis Ehren-

9. Vad rénszarvas csorda Hardanger-Vidde-ben. 
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Benthos. 

bergii, Cyttarocylis serrata, Cyttarocylis serrata v. edentala, Cyttarocylis denticulata, 
Coxliella ampla, Coleps hirtus, Pyrocysts noctiliica). 

Az óceáni plankton megismerése céljából a Michael Sarstól 1906. IV. 17. évi 
1000 m. mélyen gyűjtött planktont vizsgáltuk meg, mely rendkívül tarkaságaival 
tünt ki. Nevezetesen a következő állatokat jegyeztük fel belőle: két hólyagos 
medúza Siphonophora : Diphyes arctica, Aglantha digitális. Tengeri csillag lárva: 
Luidia sarsi. Nyilféreg : Krohnia kamata. Gyűrűsféreg : Tomopteris helgolaudica-
Copepoda: Calamts finmarchicus ^ és Q Calanus hiperboreus, Metridia larga, 
Eucheta norvegica• Amphipoda: Parathemisto oblivia. Schizopoda : Nyctiphanus nor-
vegicus, Boreophansia inermis, Pa-
siphea tarda. Uszó Decapoda lárvák: 
Pandalus sp. Crangon sp. 

A parton és fenéken élő szerve-
zetek, az ú. n. benthos elterjedésé-
nek és életmódjának tanulmányozása 
céljából összesen tíz kirándulást 
tettünk. Minthogy a benthos elterje-
désére nézve a víz fizikai és che-
miai sajátságain kívül a talaj minő-
sége és konfigurációja is befolyással 
van, ezért a parti és fenékfauna is-
mertetése alkalmával úgy a mély-
ségi zónák, mint a talaj minősége 
szerinti csoportok faunáját külön-
külön ismertetem, összefoglalva az 
ugyanolyan biológiai körülmények 
között élő szervezetek elterjedésének 
és előfordulásának ismertetését akkor 
is, ha más kiránduláson ismerked-
tünk meg velük. Ezt szem előtt 
tartva, a benthonikus fauna ismer-
tetését felosztom a skjaer-öv, a 
íjordfauna, a kontinentális perem, 
mélységi és a fjord tavak (polder) élő 
lényeinek ismertetésére, mindenütt 
a partoktól indulok ki s a mélység felé haladok, ismertetem a különféle talajnemek 
és egyéb biológiai tényezőktől befolyásolt élő lény- (fauna és flóra) csoportosulásokat. 

Skjaer-öv. 

A skjaerek szeszélyes alakjuk következtében a part mentén mindenütt apró 
öblöcskéket képeznek. Partjaik meredekek, ahol a sziklákat növényzet borítja, ott 
üdezöld hangamezők (Callnna vulgáris) (18. ábra) láthatók. 

A skjaer-öv öbleinek altalaja kemény szikla, mely meredeken esik alá, vagy 
kisebb-nagyobb lankásokat alkot. Ott, ahol erős az áramlás, a fenék vagy maga a 
meztelen szikla, vagy azt apróbb nagyobbszemű törmelék fedi. Csendes, áramlástól 
mentes területeken, kisebb zárt öblökben, homok ritkán, túlnyomóan iszap rakódik le. 

10. Skjaer meredek parttal. 
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A víz a skjaer-övben mindenütt a parti víz, mely azonban nem csekély sótar-

talmú, mert a szelektől behajtott óceáni víz sokszor felfrissíti. Hőmérséklete nagy 
ingadozásnak kitett, különösen zárt öblökben, hol nyáron gyakran aránylag igen 
magasra felemelkedik. 

Meredek, sziklás parton, amilyen a bejárt terület, a skjaer-öv legnagyobb területe 
ott, ahol erős az áramlás és érezhető a szélverte hullám hatása, a víz- és 
az árapály-szintje fölött, ahová csakis a szélverte hullám csap fel, fehér csíkban 
vonul végig a sziklákra települt tengerimakkok (Bálanus balanoides) öve, melyet 
az erősen odatapadó csészecsigák (Patella vulgata) és kevés particsiga (Litorina 
litorea és rudis) tarkít. Alatta az árapály övében a fekete ehető kagyló (Myt'lus 

11. A Nerödahl Stalheimből nézve. 

edulis) miriádjainak öve következik, melyek sűrűen, egymást érve, sőt egymás 
kagylójára telepednek meg itten. 

Meredek partokon, főleg olyan öblökben, amelyeket az erős hullámjárás nem 
nagyon ostromol, láttuk legszebben kifejlődve az árapály övében a barna moszatok 
(Fucus és Laminaria) zónáját. (10. ábrán az előtérben és a 19. ábrán a vízből 
kiálló giz-gaz szintén Fucus.) E barna moszatokon mászkál, a vörös tengeri csillag 
(Asterias rubens). valamivel mélyebben, 2—3 m-nyire pedig helyenként oly nagy 
mennyiségben telepedik meg rajtuk a csúcsos tengeri sün (EcMnus acutus), hogy a 
tenger feneke tőlük fehérnek látszik, olyan, mintha nagy gesztenyés kosár tartalmát 
kiöntve, azok ott szétgurultak volna. Itt él a közönséges tarisznya-rák (Carcinus 
moenas), mely mindenféle partra vetődő dög elpusztításának buzgó munkása, vala-
mint sok remeterák (Pagurus bernhardus) és mindenütt feltalálható a vörös tengeri 
kökörcsin (Actinia equina). 

A Fucusoknál mélyebben a nagy lemezes barna moszatok, a Laniinariák erdei 
következnek (20. ábra). 

Azt, aki csak a Földközi-tenger barna moszatait ismeri, ezek a hatalmas algák 
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lepik meg leginkább a norvég partokon, ujjnyi vastag nyeleikkel és méteres leme-
zükkel. Több kirándulásunk alkalmával figyelhettük meg ezt a gyönyörű növény-
telepet, először Askő-sziget egyik öblében. 

Itt a parton a víz felett ezrével mászkált a parti csiga (Litorina litorea) és bíbor-
csiga (Purpiira lapilltis), a különféle Laminaria fajokon (Chorda Jilum, Asco-
phyllum nodosum, Laminaria sacharina, a Rhodopliyceák közül Polysiphonia violacea) 
pedig a gyönyörű zöldszinű csíkkal csillogó csiga, a Nacella pellucida. 

Ott, ahol kis sziklahasadékba nyomult be a tenger, csöves polypocskák (Tttbu-
laria indivisa) telepei fészkelték meg magukat mint megannyi barna csőbe burkolt, 
kocsányon ülő, narancsszínű virágharangocskák. 

Rengeteg Mytilus és sok fekete 
kígyókarú csillag (Opliiocoma 
nigra) található itt. A Laminariák 
nyelét Hydroidok és mohaállatkák 
(Bryozoa) telepei borítják, ame-
lyek valósággal eldorádói a külön-
böző felemás lábú rákoknak (Am-
phipoda). 

Nagy mennyiségben él itt a 
különös termetű lidércrák (Cap-
rella lineáris), mely a Hydroid-
polypok »fejét« csipkedi le és egy 
másik érdekes Amphipoda, mely 
csövet épít magának s abban hely-
hez kötött, ülő életmódot folytat. 
A sziklahasadékokban az árapály 
vonalán itt vonja meg magát a 
vörös tengeri kökörcsin is (Acti-
nia equina) vörös talpkorongja 
fölött ragyogó kék csíkkal Itt, a 
Laminariák között, találtuk az 
elhullott borj ufókát is, melyet a 
tarisznyarákok ugyancsak meg-
dézsmálták. 

A Laminaria-övben Askő szi-
getén kutattunk második kirándu-
lásunk alkalmával is (1908. aug. 
26.), a sziklás part oly csendes, 
zárt öblében, ahol a víz aránylag 
magasra felmelegszik nyáron és vizében a Laminariák között buja élet pezseg. A 
Laminariak több faja nő itt (L. saccharina, digitális, hyperborea), melynek nyelét 
s lemezét mohaállatok (főleg Aetea truncata) lepik el. A gyakran 3 cm. nyélátmérőjű 
Laminaria hyperboreát s a többi fajt sokszor rengeteg egyénszámban borítják a 
csőben lakó Folluculina elegáns nevű csillangós ázalékállatkák. Jellemzőek ily nyu-
godtvizű Laminariás öblökre a hátul kopoltyús meztelen csigák (Dendronotns ar-
borescens, Doris repanda, pilosa, Loveni), melyek közül, noha szépen fejlett példá-
nyok leginkább télen találhatók, mégis sikerült néhányat gyűjtenünk. 

Kbben az öbölben nagy tömegben nő a tengeri fű (Zostera marina), melynek 

12. A Hardangerfjord egyik igának vége Ulviknál. 
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ttBÖNl/ÁND: 
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hosszú levelein girlandokként lógnak a Cyona intestinalis nevű zsákállat egyénei, 
mely noha nem sarjadzik, mégis sűrű telepeket alkot, aminek az az oka, hogy ragadós pe-
téje, mihelyt anyjáról lehull, azonnal meg is tapad s a fiatal szülője mellett nő nagyra. 

Tüskésbőrűek közül megtaláltuk itt a Parechimus mitiarist, az Ophiothrix fragilist, 
melyek ilyen magasan északon csak e melegvizű zárt öblökben élnek. Ilyen helyeken 

található az Aurelia 
aiirita nevű medúza 
fejlődési alakja, a talaj-
hoz nőtt Strobila is (21. 
rajz). Itt látható úgy, 
mint máshol is a fel-
színi vízben, a zárt 
öblökben az Aurelián 
kivül a másik legkö-
zönségesebb medúza, 
a barnásvörös Cyanea 
capillata is. 

Ilyen állati és növé-
nyi társaság kifejlődése 
figyelhető meg a skjae-
rek övében sziklák kö-
zötti köves fenekű, zárt 
öblökben. Ott, ahol a 
csendes öblökben apály 

alkalmával szárazon 
maradó területen a szik-
lák között homok ma-
rad hátra, másként ala-
kul az élet. Bergen kör-
nyékén csak igen kevés 
homok található és 
ahol mégis van, mond-
hatnám alig néhány 
négyzetméteres. Szik-
lákkal vegyes homok-
területet is átvizsgáltunk 
(1908. aug. 26-án) a 

skjaerek között. A homok részint barna moszatokkal (Fucus sp. Ascophyllum no-
dosum) benőtt, részint meztelen. Ahol buja e moszatvegetáció, alatta csak úgy 
hemzseg a sok bolharák (Orchestia litorea, Gammarus locusta) és a Litorina obtusa 
nevű parti csiga, a Fucusők szárát pedig mohaállatkák lepik el (Bauverbankia sp. 
Flustratella hyspida). A homokba beásva gyűjthető itt a gyűrűsférgek közül a ha-
lászok kedves csalija az Arenicola piscatorum, beásva élnek itt kagylók, mint az 
ehető szivkagyló (Cardium edule), Mya arenaria (22., 23. ábra). Csendes öblök 
homokos fenekébe elásva él a Crangon vulgáris is. 

D y b d e k a r t 

Nordhavet 
LJ ű-200mt>«.r{0'^)00fűvnerj 
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20- £000 (fra 1100 —~ ) 
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35 - 3500— (̂0 1<500 / 

13. Az északi Atlanti óceán mélységi térképe a 1—200, 200—400, 400—600, 
1000, 1500, 2000. 2500, 3000 és 3500 méteres mélységi övek feltüntetésével. 

Megismerkedve a part faunájával, a fenék faunájának tanulmányozására fordítot-
tuk figyelmünket. Először a litoralis regio felső és alsó határa között mintegy 0—2f) 



255 

méter között gyűjtöttünk. Míg a parton kézzel, vagy hosszúnyel ű hálókkal kutat-
tunk, itt már dredgeléshez, azaz a fenéknek vontató hálóval való kutatásához kellett 
folyamodnunk. Először (1908. aug. 20-án) oly területen dredgeltünk, ahonnan a 
partra vontathattuk ki a hálót, ahol a fenéket meglehetősen durva iszap nélküli 
homok alkotta, ami annak eredménye, hogy e helyen elég erős áramlás van, mely 
a finom iszapot elhordja. Ez a homok legfőképen kagylóból álló, tehát kagylóhomok-
nak nevezhető, e fenéknek faunája túlnyomóan magát beásó fajokból áll. Itt ássa el 
magát a sárgás tüskéivel kitűnő szivsün (Echinocordium flavescens) oly mélyen, 

valamint az alig fillér nagy Echinocyamus hogy csak tüskéi állanak ki a homokból, 
pusillus, a lapos Spa-
tangus purpureus és 
a lábatlan tengeri 
ugorkák (Synapta). 
Az itt élő kagylók 
is egészen el vannak 
ásva s csak siphojuk 
nyúlik ki a homok-
ból (22. ábra \ ilye-
nek a Veneridák kö-
zött ( Venus fasciata, 
Timoclea ovata), a 
Tellinidák közül Tel-
iina pusilla, Psam-
mobia tellinella, to-
vábbá Cardium fas-
cialum, Mactra sp. 
Solen ensis, Nicania 
banksii. Csigák kö-
zül itt él a Lunatia, 
mely kagylókat fúr 
meg s fal fel. 

A homokba beássa 
magát az itt élő 
agyarcsiga (Antalis 
entalis), valamint a 
Molgula nevű Asci-
dia: a gyűrűs férgek közül a Polygordius, egy tengeri kökörcsin (Edrvardsia), mely 
utóbbinak csak tapogatói nyúlnak ki a homokból. Ilyen parti homokra jellemző a 
kopja hal (Ampltioxus) is (24. rajz). A gyűrűs férgek közül is él itt néhány, így a 
Glycera lap dum, Nepthys ciliata, Cirratutus cirratus. 

Elássa magát a homokba a gyakran algákkal benőtt hátú tarisznyarák (Portunus 
pusillus) is, noha úszó lábai vannak. 

20—30 m. mélyen már nem lehetett a dredget a partra vontatni, hanem a hajó-
val kellett azt végeztetni. Első ilyen gyűjtésünket oly területen végeztük (1908. 
VIII. 20.), ahol erős áramlás következtében a víz tiszta volt s a kemény talajon igen 
kevés lerakodás képződött. A fenéken megtelepedetten él itt még néhány Laminaria 
úgy, mint a narancsszínű parakorall (Alcyonium digitatum) (25. rajz). Mindazt, ami 

14. A sótartalom elosztása a norvég partok mentén az északi Atlanti óceánban 1904. 
május—juniusban 50 méter mélyen. 
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15. A sótartalom eloszlása a norvég partok mentén az északi Atlanti óceánban 1901. CSÍllag (Astcrius } U 
május—juniusban 300 méter mélyen. bens) S közeli rokona 

az ibolyaszinű Aste-
riosMülleri él itt. — 1908.VIII. 20-án 40—80 m. mélyen dredgeltünk Askő-sziget egyik 
fjordjában a sublitorális regio alsó és felső határa között oly területen, ahol a szirtes fe-
nék egyes mélyedéseiben homok rakódott le. Itt a sziklákhoz nőve a következő jellemző 
alakokat találjuk: sok gyűrűsférget a Serpitlidák közül (Serpula vermicularis, Hydroi-
des norvegica, Placostegus tridentatns, Pumatoceros triqucter, Filograna implexa). 
Sok mohaállatocska él itt (Búgnia sp. Horniéra lichenoides, Porella complanata és 
Retepora beaniana.) az áttört, csipkeszerű Retepora beaniana némely területen 
olyan nagy mennyiségben fordul elő, hogy a dredgelés zsákmánya majdnem csakis 
belőle kerül ki. Ascidiak. (Polycarpa pomaria, Ascidia mentula), Hydrozoák 
(Sertularella gayi, Lafoea) Brachiopoda (Terebratula eaput serpentis, elég gyakori). 

Lágytestűek közül itt él néhány bogárcsiga (Clnton-féle), a már említett Anomya 
és különböző Pecten-fajok. 

ily területen törmelékként mutatkozott a fehér reszelő-kagyló (Lima hyans) használta 
föl fészke építésére (26. rajz). 

E kagyló kinyújtható lábával összeszedi a található kagyló és egyéb töredéket 
és u. n. talpán kiválasztott s a vizben fonallá keményedő váladékával, a kagyló 
selyemmel (byssus), maga körül fészekké köti össze; a kagyló széle tátong, azon 
kinyúlnak remek narancssárga köpeny függelékei. Ha a ragyogó fehér állat fészkéből 
kimenekülve szabadon úszik, e sárga sallangok igazán gyönyörű képet nyújtanak. 

Az itt növő kevés Laminarián kigyókarú csillagok (Ophiocoma nigra, Ophiura 
albida és Ohiopholis aculeata) mászkálnak, a szilárd talajhoz tapadva sok bogár-

csiga (Chiton cine-
reus ésmarmoratus) 
él itt, más kagylók-
hoz tapadva itt talál-
ható az alsó (odata-
padó) teknője köze-
pén likas Anomya 

ephippium nevű 
kagyló, valamint a 
Tectura virginia és 
Acmaea testudinalis. 

tengeri csillagok kö-
zül a vörös tengeri 

E kagylókhoz ta-
padva él a csöves 
férgek közé tartozó 
Pumatoceros trique-
ter. A tengeri sünök 
közül az ehető ten-
geri sün (Echinus 
esculentus) és a majd-

nem cosmopolita 
Strongylocentrotus 
droebachianus A 
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Ahol a sziklák között homok gyűl meg, ott minthogy a víz folytonosan áramlik, 
tehát változó koncentrációja és hőfoka is, azért e területeken euryhalin és 
eurytherm-fajok élnek, azaz olyanok, amelyek nagy hőmérsékleti és sótartalmi 
ingadozást kibírnak. 

Itt él a tüskésbőrűek közül az ágbogas tengeri ugorka (Cucumaria frondosa), 
(27. ábra), mely a sarki tengernek hasonló területein is mindenütt előfordul s Bergen 
vidékén petéit januárban és februárban rakja le, jeléül annak, hogy oly eredetileg 
északi alak, melynek lárvái a hideg vizhez szoktak. 

16. A sótartalom és hőmérséklet eloszlása a Nordseeben 1902. május 1-én és 
november 2-án. A függőleges' vonalakon a hőmérséklet, a ferdéken pedig a 
sótartalom (pro mille) olvasható le, 1-8 az állomások helyét, az oldalt álló 

lépték a mélységet jelzi. 

A már többször említett tengeri sünök (Echinocardium flavescens, Echinocyamus 
pusillus) tengeri csillagok (Purania pulvillus, Pentagonaster granularis, Stilaster 
rosens) s puhatestűek közül az agyarcsiga (Antalis entalis), kagylók (Thymoclea, 
Astarte sulcata) él itt. Ritkaság számba mennek itten a féregcsigák (Solenogastres), 
amelyek közül a Neomenia sp. a ritkább, valamivel gyakoribb a Cliaetoderma 
nitidulum. 

Gyűrűsférgek közül itt él a Cliaetopterus norvegicus. 
A litoralis régióban iszapos területen 1908. szept. 2-án Askö szigetétől délre dred-

geltünk. A víz itt meglehetősen nyugodt s nyáron magasra felmelegszik. Ilyen terü-
leten szabadon mászkáló és magukat elásó alakok is élnek. A csigák közül jel-
lemzők a toronycsiga (Turritella terebra) és pelikánláb (Aporrkais pes pelicani). Itt 
él a kagylók közül a Cyprina islandica, Corbnla gibba, Lucina spinifera és Pccten 
opercularis; Echinodermaták közül kigyókarú csillag (Ampliinra Cliiajei, Ophiura 
albida), a tengeri sünök közül Echinocardium, a tengeri ugorkák közül Cucumaria 
elongata, Thione jucus (utóbbi mindenféle idegen testtel igy Alga lemezekkel bur-

A TENGER. 17 
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kolja magát). A gyűrűsférgek közül jellemző a 
Terebellides Strömii, mely a litoralis régiótól kezdve, 
egészen a nagy fjord mélységekig megtalálható. 

Jellemző e területre néhány tizlábú rák, u. m. a 
Pagurus, Hyas és Pandalus-nem. 

Mélyebben 50—70 m.-nyire dredgelve oly terü-
leten, ahol áramlás nem lévén, a talajra finom iszap 
rakódott le, magukat beásó fajokra bukkantunk, 
közöttük olyanokra is, amelyeket már más terü-
letekről ismerünk, mint például az iszapevő Echino-
cardium flavescenst. 

Jellemző erre a területre a puha, hússzínű ten-
geri ugorka (Mesothuria intestinalis), mely azon-
ban nem ássa be magát, hanem hosszúra kinyúj-
tott ambulacralis lábaival kagylótöredékekhez és 
egyéb kemény tárgyakhoz tapadva, mintegy oda 
horgonyozza magát s az iszapot falja. 

Jellemző 2 kigyókarú csillag az Ophiura Sarsi 
és Amphinra Chiajei, utóbbinak rendkívül hosszú 
karjai vannak, az állat egészen beássa magát az 
iszapba úgy, hogy csak karjai csúcsa áll ki belőle. 
Jellemző puhatestűek: (Antalis entalis, Abra nitida, 
Astarte sulcata., Corbula gibba, Leda pernula, 
Turritella terebra). Itt élő gyűrűs férgek: Hyalo-
nesia (Onuphis) tubicola, melynek chitinszerű, 
átlátszó csöve toll csévéjére emlékeztet, Onuphis 
conchilega, mely házát kagylótörmelékből építi, 
míg a Sabella iszapból. Szép hajlított csőre van a 
Pectinaria auricoma-nak. Itt él még néhány meg-
lehetősen nagy, kalandos termetű, kaszáspókra em-
lékeztető Pycnogonidium a Nymphou-nemből, me-
lyek hímjei a pete-csomókat lábukon gondozzák. 

Itt 50—70 m. mélyen él az iszap felületén, meg-
lehetősen nagy egyénszámban az elágazó lakású 
Astrorhiza limicola nevű homokos Foraminifera 
(28. rajz), melynek legtöbb társa azonban Bergen 
vidékén nagyobb mélységekben, néhol valóban óriási 
egyénszámban él. 

Még néhány alkalommal dredgeltünk a sublitlo-
ralis régió 50—70 m.-nyi mélységében és az em-
lített, ismertetett faunát találtuk meg, néhány új 
alakkal, mint amilyen a kagylók közül a Niera 
abbreviata, s a litoralis régióban is élő Cardiuni 
minimum, továbbá Nucula nnculus s a különösen 
jellemző iszapkagyló Leda pernula és Mallctia, 
mely utóbbinak hosszú nyujtványai vannak, amelyek 

a száj lebenyekkel együtt kinyúlnak az iszapból s vele veszi fel az állat táplálékát. 
Rábukkantunk egy alkalommal az iszapban élő nyálkás ingolnára (Myxine glutinosa), 
mely néha roppant mennyiségben fordul elő s a halakat pusztítja, beléjük furakodva. 

17. Nansen-féle zárhaló planktonháló. 
a) nyitva, b) zárva. 
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A fjordfauna. 

A fjordokban a fauna a skjaer övi faunától eltérően alakul, amint azt több kirán-
dulásunkon tapasztaltuk. 

A parti régióban, a fjordokban, a barna moszatok közül főleg Fucus nő, a 
Laminariák közül csak a bodroslevelű L. sacckarina, s a fjordokból a Laminaria-öv 
általában véve hiányzik. A sziklákon Paletta és Purpura kisebb számban fordul elő, 
mint a skjaerek övében, helyette jóval több Litorina található. A Laminariákkal 
együtt természetesen eltűnik a közöttük élő buja fauna is s az itt található Lami-
nariák nyele majdnem csupasz. A Fucusokon azonban sok Hydrozoa él, valamint 
egyes Bryozoák (Frustratella his-
pida, Alcyonidium sp.J melyek a 
fjordok csendes vizében is meg 
tudnak élni. Hogy mi az oka 
annak, hogy a fjordokban ilyen 
skjaerövtől annyira eltérő, szegé-
nyes parti fauna él, annak oka 
Appellöf szerint abban keresendő, 
hogy a fjordokban a hullámjárás, 
a vízmozgás gyenge, a víz pedig 
— a fjordokba ömlő sok édes víz 
következtében — kiédesül. Emlí-
tésre méltó, hogy azok a Hydro-
zoák, amelyek a norvég fjordokba 
benyomulnak, élnek a Keleti ten-
gerben is, mutatva, hogy e két 
területen hasonlóak a létfeltételek. 
A skjaeröv alakgazdaságához ké-
pest, a litoralis fjordfauna elszegé-
nyedésével tűnik ki. 

Kontinentális perem fauna. 

Mielőtt a fjordok méh' részének 
faunáját tanulmányoznék, előbb 
még a kontinentális perem fauná-
ját ismerjük meg. 

Első alkalommal a kontinentális 
plató peremén, Bergentől délre, Askö-szigetétől nem messze dredgeltünk (1908. 
IX. 2.). Ekkor a kontinentális mély tenger felső határán, körülbelül 300 méter 
mélyen gyűjtöttünk. Itt a fenék sziklás, a sziklák között kvarczhomokkal vegyes 
iszap található. E homokot a partról lezuhanó patakok hordják a tengerbe s ez a 
törmelék, a parttól minél távolabb vizsgáljuk, annál apróbb, finomabb szemű. 

A fauna, amely itt él, többnyire nem ássa el magát, így a Holotkuriák és a 
garnélák közül a Pandalus. Gyakran igen nagy egyénszámban él itt a Pontojilns 
norvegicus (garnéla). Számos e mélységben az odanőtt forma, melyek a litoralis 
régió kemény talaján a sziklákhoz nőtten élnek itt, az iszapos helyeken, idegen 
testekre tapadnak, így például a kis bárka kagyló (Ar ca pectinala) gy akran nagy 
Foraminiferákra tapad s a mélységi fésűkagyló (Pecten abyssorum) sokszor a 

17* 
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hajóktól elhullatott kőszénre telepszik. Igen érdekes a nagy homokos Foraminiferák 
megjelenése, amelyek azonban a nagy fjordmélységek atlanti vizében élnek. 

Ez alkalommal még a következő szervezeteket gyüjlőttük Keliella miliaris, Nucula 
tumidula, Ábra, longicollis, A. nitida., Neaera fajok, Antalis striolata, Siphon-
antalis tetragona, Cncumaria liispida. Mindezek olyan fajok, amelyek az Atlanti-
óceán nagy mélységeiben 2.000—3.000 méterig honosak. 

Kontinentális nagymélységi fauna. 
A f j o r d o k m é l y s é g i r é szének f a u n á j a . 

Hogy a fauna mélységi lakóinak elterjedéséről a fjordokban fogalmunk legyen, 
tudnunk kell, hogy a Ijordok feneke két typust tüntet fel, nevezetesen az egyik 

olyan, hogy a fjordpart mindakét 
oldalon meredeken esik alá s a 
fenéknek igen kis része sík, a má-
sik typusnál csak az egyik part 
esik meredeken le, a másik pedig 
lépcsőzetesen sülyed alá s a lépcső-
fokok között apró kis medencék 
képződnek. A meredek lejtőn lera-
kodás nem képződhetik, itt csak 
odanőtt és szabadon mászkáló 
szervezetek élhetnek, a terraszos 
rész apró mélyedéseiben iszap, ho-
mok gyűlhet meg, hol iszaplakók 
fészkelődhetnek be, a meredek 
lejtőn pedig az odanőttek és mász-
kálok. 

Első alkalommal a kontinentális 
mélységben 1908. évi szeptember 
hó 16-án a Sörljord elején, Bergen-
től északnyugatra Salhausnak ne-
vezett terület előtt gyűjtöttünk. A 
fjord itt 3 0 0 - 4 0 0 méter mély s 
minthogy a terraszos typus szerint 
kifejlődött hepe-hupás talajú, ter-
mészetes, hogy nagyobb területet 
dredgelve, a zsákmányt nemcsak 
a kemény sziklákon élő, de iszap-
és homoklakó fajok is alkották. 
Hogy 300—400 méter mélyen a 

fjordokban az atlanti-óceáni mélységi fauna él, oka ennek az, hogy ilyen területekre 
benyomul az atlanti-óceáni viz, a parti víz e fölött úszik; ilyen mélységnek fizikai 
viszonyai egész évben állandóak, hőfoka 6—6'5—7° C, sótartalma 35°/oo és alig 
mozog. Egyszóval ilyen mélységben a fjordokban is az atlanti-óceáni mélységi viszo-
nyokra bukkanunk. 

A keménytalajú részen élnek az igazi kontinentális mélységlakó szervezetek, és 
rájuk is bukkantunk, noha Appellöf szerint zsákmányunk nem volt gazdag. 

Igazi mélységlakó kagyló, mely itt él, az aránylag nagy Lima excavata, e faj 
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egészen az Azorokig elterjedt, sehol se él 250 — 300 rn.-nél sekélyebb helyen és 
lenyomul 2.000 m.-ig. Igazi mélységi korall az Alcyonidák közé tartozó szép hús-
vörös Sarcophyton purpureum. Az Alcyonidák közül itt él továbbá a Paramurecia 
placomus, Paraspongodos, Primnoa lepadicera. Élnek itt mély tengeri szivacsok, 
mohaállatok, (Retepora beaniaua, Porella sp., Horniéra sp.), gyűrűsférgek, (Pia-
costegus tridentatus, Serpula vermicularis, Hydroides vorvegica), utóbbiak azonban 
nem jellemző mélységlakók, hiszen már a sublitoralis régióban is találkoztunk velük. 
A tengeri ugorkák közül jellemző a sziklákhoz odatapadva, mintegy odaszíva élő 
Psolus squamatus. 

20. Laminaria-erdö k. b. húszszorosán"kisebbítve. 

A lejtők terraszainak mélyedéseiben sokszor iszappal vegyest kagylóhomok 
gyül meg, ahol odanőtt alakok élnek. Különösen jellemzők bizonyos karlábúak 
(Brachiopoda) így a Waldheimia cranium, Terebrafulina caput serpentis, Crania 
anomala, de legutóbbi nemcsak ilyen mélységben él, hanem alsó teknőével szik-
lákhoz vagy kagylókhoz nőve magasabb vízrétegekbe is felnyomul s egészen az 
árapály övéig él. E Brachiopodák után a terraszokon leggyakoribbak egyes kagylók, 
mint fésűkagyló-faj ok (Peclen aratns, P. abyssorum, továbbá Lima lescombi, Lima-
iul a sp. Astarte sulcata, Cardium minimum), néhány mélységlakó bogárcsiga 
(Chiton (Ledidopleurus alveolus, Lophyrus exaratus), férgek (Eumenia crassa, 
Euphrysine sp., Pectinaria auricoma) a féregcsigák (Solenogratres) közül itt él a 
ritka Neomenia; csigák (Truphon sp., Enlima, Conulus millegranus, utóbbi kemény 
homokos fenékre jellemző, Antalis sp.); tengeri csillagok : Pentagonaster granu-
laris, Stilaster roseus, melyek szintén a bemélyedések homokos fenekén élnek. 
Ilyen fenéken él a Cucumaria Hyndmanni (27. rajz), mely gyakran beássa magát 
a homokba, vagy pedig sziklához szívja oda magát, s míg előbbi esetben homokot 
fal, utóbbiban planktont nyel oly módon, hogy kiterjesztve elágazó tapogatóit, a 



262 

reá hulló idegen testeket tapogatóit szájába dugva, lenyalja. Két más tengeri ugorkát 
is találtunk itt, nevezetesen a Thyone fusast és Th. raphanust, melyek azonban nem-
csak kemény talajon élnek. A kigyókarú csillagok közül homokos fenékre jellemző 
az Ophioscolex purpurea. A kemény talajon élő állatok közül jellemző a fjord-
mélységekre a Hyppolyte securifrons nevű garnéla, míg a szintén itt is élő 
Hyppolyte poláris és H. pusiola inkább kosmopolita. 

Második a fjordfauna mélységét kutató kirándulásunk ugyancsak Salhaus vidékére 
tettük (1908. IX. 23.) a Sörfjord kezdetén, amikor azonban nem közönséges dredge-el 
gyűjtöttünk, hanem nagy kotróhálóval u. n. trawl-lal, és pedig 400—500 m. mély-

ségben. Itt is a mély-
ségi faunára bukkan-
tunk. 

Jellemző erre a 
területre a tengeri 
ugorkák közül a Me-
sothuria intestinalis, 
mely noha 80 m.-ig 
felnyomul, mégis itt 
van igazi elterjedésé-
nek főrésze s a zsák-

mányban roppant 
egyénszámban volt 
meg úgy, mint a ke-
vesebb egyénszámú 
Stichopus tremulus ; 
igazi mélységlakó a 
vörös Bathyplotes 
tizardi, továbbá a 
szintén vörös Mu-
nida rugósa és M. 
tenuimana a mász-
káló és Pontofilus 
norvegicus az úszó 
tizlábú rákok közül. 

Igen érdekes e két 
Munida-faj függőle-

ges elterjedése. A Munida tenuimana igazi mélységi faj, mely 400 m.-en felül nem 
fordul elő, a Munida rugósa pedig nem él 400 m.-nál mélyebben. E két faj rend-
kívül közel áll egymáshoz és az Azorok vidékén átmenetek vannak közöttük. Annak 
példáit nyújtja ez a két Munida, hogy a mélységbe vándorolt egyik alakja vala-
mely fajnak az elszigetelődés következtében hogyan módosul lassanként oly nagy 
mértékben, hogy őket külön varietásnak vagy fajnak kell tartanunk. 

Jellemző itt élő mély tengeri forma két úszó tizlábú rák (garnéla) a Pandalus 
propinquus és P. leptoceros v. bonieri. Utóbbi — Appelöf szerint — amerikai faj, 
mely az atlanti vizet követi s a norvég partokon ritka, csak az atlanti vízben élő 
forma. Amerikában viszont P. propinquus csak a golfáram vize alatt fordul elő, 
míg a Norvégiában azon fjordokban gyakori, a hova az atlanti víz ne.n nyomult be. 

Ilyen nagy mélységben a talaj rendkívül finom iszap, s majdnem minden itt élő állat 

21. Az Aurelia aurita nevű medúza fejlődése. Különböző arányban van rajzolva 
1. Szabadon uszó lárva, u. n. Planula ; 2. rögzített fiatal, polypszerü lárva ; 3. úgy 
nevezett Scyphisioma ; 4. harántirányban osztódó Scyphistoma (u. n. strobilatio) ; 
ugyanannak idősebb állapota; 6. a kis szabadon uszó medúzák az u. n. Ephyrák le 
válása; 7-8. Ephyra szájoldalárél nézve; 9. a kifejlett kis medúza oldalról nézve 
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elássa magát, így pl. a Hyppolytc securifrous nevű garnéla. A Thenca murieata 
nevű szivacs hosszú kovatűivel mintegy az iszapba van horgonyozva. A tengeri 
kökörcsinek közül rábukkantunk a Bolocera tuadiacrc és B. longicornisra, vala-
mint az igen nagy és karjait behúzni nem tudó Actinostola callosara. Itt él a 
Kophobelemnon stelliferum és Ftmiculina quadrangularis az Alcyonariák közül. 
Az iszapban él itt a csillagférgek ritka faja, Sipnnculus priapuloides. Az iszapban 
itt is él a Cueumaria hispida, mely azonban nem jellemző. 

A puhatestűek közül itt is él az alig 2—3 mm. hosszú kis agyarcsiga Cadulus 
subfusiformis, továbbá az Antalis striolata és Siphonentalis tetragona; kagylók : 

• 22. Magukat a homokba elásó kagylók. 
A) Cardita calyculata ; B) Cardium edule; C) Scrobicularia piperata, kisebbítve. 

Mcilletia obtusa, Abra longicollis, Portlandia tenuis, P. lucida, P. frigida, Axinus 
flexuosus és ferrngincus, Keliella miliaris, Nucula tumidula, Neaera rostrata, 
Arca pectunculoides, Peeten abyssorum. 

Különösen nagy érdekességet kölcsönöz Bergen mély tengerének az itt élő 
sok Foraminijera-faj, mely az iszapban itt igen nagy mennyiségben él és 
közöttük legnagyobb egyénszámban a gömbölyű Saccamina sphaerica található, 
melynek barna lakása borsó nagy, tengeri sün tüskéje nagyságát éri el, a sokszor 
elágazó lakású Rhabdamina abyssorum; csillagszerű a háza a lapos, gyökérmódra 
elágazó nyujtványokkal ékes, homokos házú Astrorhiza limieola és arenarianak, 
melyek nyujtványaikkal flllérnagyságúak (28. rajz). Rücskös fehér gömb a Stor-
tospliacra albida, apró lábásfejűek házára emlékeztet a Cristellariák lencsenagy, 
sokkamrás háza. 

Az itt élő gazdag foraminifera-faunáról fogalmat nyújthat az, hogy Sehaudinn 
100-nál több fajt jegyez fel Bergen környékéről. 
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Említésre méltó, hogy az itt élő Stiehopus tremulus nevű tengeri ugorkában él, 
beléhez erősítve s a test üregébe belógva egy élősködő csiga, az Enteroxenos 
östergrenii, melynek szervezete tömlőt tüntet fel, melyben az ivarszervek vannak. 
A petékből kikelő lárvák valószínűleg akkor kerülnek szabadba, mikor a gazda 
belét kiveti. 

Polder fauna. 

Polder alatt Norvégiában azon fjordrészietet, fjordtavat értik, amely a fjordoknak 
legbelső része, s a külső fjordtól, magas küszöbbel van elválasztva. 

Hogy egy ilyen polder biológiájáról fogalmunk legyen, az Indrő-poldert kerestük 
fel (1908 szept. 9-én), mely Bergentől délre fekszik. 

A környezetről a fjordba itt sok víz ömlik, amely 
könnyebb lévén a tenger vizénél, annak felületén 
meggyülve úszik és nem engedi, hogy a sósvíztől 
elnyelt hősugarak rajta keresztül ismét mind szét-
szóródjanak ; ennek az az eredménye, hogy a víz 
éjjel nem hül egészen le, hanem reggelig megtart 
néhány foknyi meleget, s az újra kisütő naptól ismét 
melegítve, vize egyre melegebbé válik. Ez a beren-
dezés azt eredményezi, hogy a fjordtó vizének hő-
mérséklete így mintegy raktározódik, úgy hogy hő-
foka nyáron 25—35° C-t elérhet. Hasonló viszonyok 
fordulnak tehát itt elő ahhoz, amit Kalecsinszky a 
szovátai Medvetavon talált. A küszöb gátló hatását 
az ember zsilipekkel szabályozza, amely 50—60 
cm.-nyire elzárja a tó felszínét a többi fjordrész-
től úgy, hogy hideg ljordvíz nem nyomulhat a 
felmelegedetthez. 

A fjordtavakat rendesen buja vegetáció környezi. 
A fákról lehulló lomb a vízbe lesülyedve, korhad, 

ott nagy mennyiségben jelennek meg kénbaktériumok, úgy hogy működésük követ-
keztében a víz poshad, s a fenékről bűzös kénhydrogéngázok buboréka tör fel, 
a fenéken pedig fekete iszap rakódik le. 

Noha a polder fenekén a víz 
korhad, mégis abban, legalább a 
felületi vízrétegekben igen buja 
állati élet figyelhető meg, külö-
nösen gazdag apró szervezetek-
ből álló ú. n. mikrofaunája és 
igen sok medúza (Cyanea capil-
lata és Anrelia aurita) úszkált itt. 

Általában véve — jegyezte meg 
Appellöf és Damas — jellemző 
az ilyen felmelegedő vizű meden-
cékre, hogy benne eurytherm és euryhalin (azaz nagy hő- és koncentráció-ingado-
zásokat is elviselő) fajok élnek. Igen érdekes és nevezetes egy ilyen melegvizű, 
mint Bergenben mondják, tropikus evezőlábú rák (Copepoda), a Paracartia Granii 
előfordulása e polderekben, amely oly nembe tartozik, melynek legközelebbi rokonai 
Braziliából ismeretesek. 

23. Magit a homokba beásó kagyló. 
(Mya arenaria). 

24. Kopjahal (Amphioxus), mely magát a homokba elássa, 
körülbelül természetes nagyságban. 
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Rendkívül sok tengeri csillag (Asterias rubens) él itt a sekély helyeken. Ahol az 
édes és sós víz keveredik, ott brakvizi fajok élnek, így egy Palemon-faj. 

De legjellemzőbb a polderekre nézve a 
különféle fajú és rengeteg egyénszámú zsák-
állat (Ascidia) előfordulása. Az Indrő-polder-
ben mi a következő fajokat találtuk : Ascidiella 
aspera, Ascidia mentida, Cyona intestinalis, 
Corella paralellogramma, Clavelina lepadi-
formis ; a Synascidiák közül pedig a üotli-
rylloides-nem több faját. Érdekes ezek közül 
a Clavelina, amely csak a polderekben és 
hasonló helyeken él s nyáron hosszú nyujt-
ványaival ú. n. stolonokkal szaporodik, télire 
pedig csak ú. n. »bimbói« maradnak meg, 
melyekből tavaszszal új egyének fejlődnek. 

A különféle Ascidiák köpenyébe elsülyedve 
él a Modiolaria nevű kis kagylónem, mely-
nek csak siphói nyúlnak ki gazdája köpe-
nyéből. 

Bryozoák közül itt csak az Actea truneatát 
találtuk. Annelida igen sok él itt. Crustaceak közül a moszatok között bőven 
fordulnak elő Tanaidák. Actiniák közül az Urticina crassicornist és a Sagartiák egy 
barna faját találtuk. Hydromedusák közül található a szabad meduzás fíougainvillea, 

igen sok véglény, főleg Ciliata is él itt, így a 
moszatok szárát a szépalakú Freia elegáns lepi el. 

Utoljára hagytuk a puhatestűeket. A moszato-
kon meztelen, pazar színezetű hátulkopoltyúsak 
mászkálnak itt az Aeolidiáh nemei közül. Jel-
lemző a Mytilus edulis, mely igen nagy példá-
nyokban él itt, úgy mint a Pecten opercularis, 
valamint az ehető osztriga. 

Harminc-negyven évvel ezelőtt — mondotta 
Helland-Hansen előadásában — déli Norvégia 
partjain mindenütt élt osztriga, amelyeket azon-
ban oly nagy mennyiségben exportálták, hogy 
a telepek kimerültek. E kimerülésének az volt 
az oka, hogy Norvégiában — aránylag északon — 
nem szaporodik az osztriga oly nagy mérték-
ben, hogy szaporodása a veszteséget pótolhatta 
volna. Miután az osztriga a norvég vizekből 
kiveszett, mesterségesen kezdték tenyészteni s 
manapság csak a magas hőfokra (25—35° C) 
felmelegedő polderekben tenyésztik őket. 

Hogy megérthessük, hogy a polderekben ho-
gyan él az osztriga, meg kell vizsgálnunk a 

polder vizének fizikai viszonyait, főleg hőmérsékletének a vízben való eloszlását. 
Erre például szolgálhat a Nyhammer-poldernek 1903. július 26-án mért hőmérsék-
lete, melyet a következő táblázat tüntet fel : 

26. Parakoratl (Alcyonium palmatum). 
Kb. természetes nagyságban. 
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II. Táblázat. 

Mélység 
méterekben 

Hőmérséklet 
C fokokban Sótartalom Sűrűség 

0 18-1 21-9 15"3 

1 20-8 27-7 19'0 
| ugór réteg 

2 20-3 31-7 22'2 
| ugór réteg 

4 16'5 32-5 23-7 

6 13-4 32-5 24-4 

Ugyanekkor kint a fjordokban 

0 16-3 19-8 14-1 

1 16-2 23-7 17-1 

1908. szept. 9-én az Indrő-polder hőmérséklete a következően oszlott e l : 
0 m . . . 14-5° C 
2 m. . . . 20-0° C 
6 m - 14-0° C 

Mint látható, a polder vizének hőmérsékleti eloszlása rétegzettséget tüntet fel s a 
legmelegebb réteg nem a felületen, hanem 1—2 m. között található. 

Az osztriga — mint ismeretes — a meleg vízbe »legszivesebben« 20° C-osba rakja 
petéit, ezért őket a polderekben úgy helyezik el, hogy a legmelegebb vízrétegbe 
kerüljenek. E célból a polderek felszínén úszó hordókon zsineget húznak végig, 
amelyről rőzseköteg lóg le, éppen a megfelelő magas hőmérsékletű rétegbe. Itt, 
a magas hőmérsékletű vízben rakják le petéiket az osztrigák a rőzsére, de, mint-
hogy az ínyencek állítása szerint, a magas hőfokú vízben fejlődött osztrigák nem 
jóízűek, a fiatalokat kb. 3/4 év múlva kiszedik és hizlaló fjordrészletbe rakják át, 
ahol 3—4 évig növekednek, amíg forgalomba hozhatók. 

A polderben a brakvízréteg, mint a táblázatból látható, kb. 1 m. vastag s az 
osztrigák sohasem ebben, hanem a sós vízben élnek; így élnek a Themse torkolatában 
is, ahol a víz sótartalma kb. 25—30°/oo. 

Említettem, hogy a polderfenék iszapjában rendkívül sok kénbakterium él, amelyek 
időnként annyira elszaporodnak, hogy a fejlődő kénhydrogén a polderben élő szer-
vezeteket, első sorban az osztrigákat tönkreteszi, a telep kipusztul, ami azonban a 
tenyésztők szerencséjére minden 40—50 évben csak egyszer fordul elő. 

* 

Befejezve az egyes kirándulásokon tapasztalt biologiai jelenségek ismertetését, 
most a kirándulásokat kiegészítő előadásokról és gyakorlatokról akarok megemlé-
kezni, úgy amint azok rendszertani és biologiai szempontból bizonyos csoportokba 
foglalhatók, meg akarom ismertetni az olvasóval azokat a biologiai vonatkozásokat, 
amelyek a tengerben élő szervezetek között fennállanak. Hogy ezt tehessem, először 
a planktonban élő szervezetek biologiáját ismertetem egyes példákon, majd a nekton 
élőlényeinek élettörténetét, utoljára pedig a benthos polgárai létküzdelmét vázolom, 
Jörgnsen, Damas és Appellöf előadásai szellemében. 

I. PLANKTON. 

Az előző füzetek egyikében a planktonról szakavatott toll behatóan megemlékezett 
és azt kimerítően tárgyalta, úgy, hogy magának a plankton fogalmának közelebbi 
meghatározásával és általános jelenségeivel nem kell foglalkoznom, e helyett a ten-
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tekkel (chromatophorok) bíró 
növényi élőlények lehetnek. 
Mint ilyenek, a tengerekben 
nagy szerepet játszanak a 
Diatomák, a Pcridineák, va-
lamint a Cocolithophorák és 
más növényi véglények. Is-
mertetésünk tárgyául mi a 
Diatomákat és Peridineákat 
választjuk és azokkal külön-
külön foglalkozunk. 

Pelagikus Diatomák. 

geri plankton legfontosabb szervezeteinek életmódját és életefolyását kell ismertet-
nem. Hogy a planktonban élő szervezetek megélhetéséről fogalmunk lehessen, első-
sorban azokkal kell foglal-
koznunk, amelyek a plank-
tonnak elsődleges táplálékát 
szolgáltatják, tehát amelyek 
a tengerben szabadon lebegve 
anorganikus anyagokból or-
ganikusanyagot produkálnak, 
amelyekből azután az összes 
többi planktonlakók közvet-
lenül vagy közvetve táplál-
koznak. Ilyen lények termé-
szetesen csak a szinestes-

Előfordulásuk tekintetéből 27. Tengeri ugorka (Cucumaria Hyndmanni).'Kb. egyharmadnyira kisebbítve 

feloszthatók a Diatomák édes-
víziekre és tengeriekre; előbbieket mellőzve csak utóbbiakkal [foglalkozunk. A ten-

gerben élők részint a kevert parti 
(brakk) vízben élnek, részint a nyílt 
óceánban; e tekintetből megkülön-
böztetünk közöttük a brakkvizeken 
kivül partiakat, u. n. neritikusakat és 
nyílt tengerieket oceanikusakat. Egy 
részük egész életén át, tehát nyugalmi 
állapotában is, lebeg a nyílt vízben, 
ezeket holoplanktonikusoknak hívjuk, 
más részük élete egy részét nyuga-
lomban, a fenékre lesülyedve tölti eze-
ket meroplanktonikusoknak nevezzük. 

Noha a Diatomák vízszintes elter-
jedése az oceánokban nem nagyon 
körülirt, elterjedésükről mégis mond-
ható, hogy az arktikus és antark-
tikus sarkok körüli vizekben vege-

tációjuk rendkívül buja, kevés faj roppant egyénszámban él itt, úgy hogy ilyen 

28. Homokos házú Foraminifera (Aslrorhiza Umicola. 
Mintegy hétszeresen nagyítva. 
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területeken egyhangú (az a kevés féléből álló) u. n. monoton Diatoma planktont 
alkotnak. Az egyenlítő felé közeledve, egyénszámuk megcsappan. 

A Ditomák függőleges irányban, minthogy életük folyása, az asszimilációtól, a 
napfénytől függ, természetesen csak addig, oly mélységig élhetnek, ahol még 
a fény elég hatékony arra, hogy segélyével asszimilálhassanak. Ez az oka 
annak, hogy Diatomák a nyílt tengerben is legfeljebb csak 400 m.-ig élhetnek. 
A forró égövön nem a legfelső vízrétegben él a legtöbb Diatoma, hanem ez alatt 
mintegy 80 — 100 m. között, e fölött, úgy mint ez alatt mintegy 350 m.-ig, csak 
szórványosan élnek, ezen alul pedig egyáltalában nem. Ha az egyenlítőtől a sarkok 
felé közeledünk, azt tapasztalhatjuk, hogy a mélységből az előfordulási maximum a 

felület felé közeledik. Norvégia 
körül Gran szerint növényi élet 
nyáron 60 — 80 m.-ig lenyúlik, té-
len pedig — nyilván a ködös, 
homályos világítás következtében 
— már 20 m. körül megszűnik. 

A Diatomák évi előfordulása az 
évszakon kivül a földrajzi széles-
ségtől is függ, máskor van virág-
koruk a arcticus, máskor az aequa-
torialis tájakon. Ennek bemutatá-
sára szolgáljon három példa. Van 
Höjfen szerint Grönlandban a Ka-
rajakfjordban február a plankton-
ban legszegényebb hónap, márci-
usban kezdődik már az új élet, 
főleg a Fragiltaria nevű Diatoma 
elszaporodása következtében, má-
jusban sok a növényi táplálék, 
júliuson és augusztuson át, midőn 
a Chaetoceras és Thatassosira nevű 
Diatomák virágkorukat érik, egyre 
nő a mennyiségük, szeptemberben 
is tart még maximumuk, de októ-
berben rohamosan fogy és a fogyá-
suk egész télen át tart. December-
ben jég borítja el a fjordot, mely 
alatt teng az élet, mely február-
ban éri el minimumát (Steuer). 

A kiéli öbölben Brandt, Apsten és Lohmann vizsgálatai szerint a Diatomák gya-
koriságának van egy tavaszi maximuma, amely március közepétől május elejéig 
tart, augusztusban vagy szeptemberben őszi maximum jelentkezik, mely azonban 
távolról se éri el a tavaszit. 

Délfelé haladva, a Diatomák télen alkotnak monoton Diatoma planktont, noha 
például a triesti öbölben Steuer szerint néha nyáron, június—júliusban is monoton 
(parti alakokból álló) Diatoma plankton található. Általában véve északon a meleg 
hónapokban érik el virágkorukat, V—VIII. hónapban (pl. Grönlandban) délfelé ha-
ladva, a hideg víz idején tavaszszal (III—V.) és őszszel (IX —XI.) van maxi-

39. A dredgelés zsákmányánaklátvizsgálása a hajóból nézve. 
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mális előfordulásuk (pl. a Quarneroban); lehet, hogy valahol délen e két maxi-
mum egy téli maximummá olvad össze. Meg kell azonban jegyeznünk (írja SteuerJ, 
hogy ez az összes fajok össztömegére vonatkozik, mert az egyes fajok más időben 
virágzanak s másban pusztulnak el. 

A pelagikus Diatomák között legfontosabbak a tenger biologiája szempontjából 
azok, amelyek nagy tömegükkel fontos tápanyagot, a planktonnak első, mondhatnók 
ősi táplálékát szolgáltatják. 

Mint ilyenek a hosszú testfüggelékekkel kitűnő Chaetocerasok érdemelnek említést 
(31. ábra). Norvégia körül a planktonban főleg tavaszszal jelennek meg iszonyú 
tömegben. Fajaik között vannak brakkvizíek és csakis tiszta tengervízben élők, neri-
tikusak és óceáni (eupelagicusl 
tajok. Egyesek a melegebb oceá-
nok vizére, mások sarki vizekre 
jellemzők. Míg Gran szerint né-
melyik faj csak szórványosan je-
lentkezik, mások tömeges megje-
lenésükkel monoton Chaetoceras 
planktont alkotnak Bergen vidékén 
tavaszszal és őszszel, az arktikus 
vizekben pedig az egész kedvező 
időszakban. 

Testükben mint asszimilatumot 
olajat halmoznak fel. Oszlással 
való szaporodásuk egész éven át 
tart, de minthogy az oszlás útján 
létrejövő generációk megkisebbed-
nek, időnként két szomszéd sejt 
összeolvad (u. n. auxosporává), 
vastag hurkot, páncélt választ ki, 
amelyből azután, a nyugalmi idő-
szak eltelte után ismét nagysejtű 
egyének fejlődnek ki. Az élettevé-
kenységüket folytató egyének a víz 
sótartalmának változása iránt 
igen érzékeny (u. n. stenohalin) 
szervezetek, amelyek a víz só-
tartalmának hirtelen megváltozá-
sakor elpusztulnak. Auxosporáik a 
hőfok csökkenését azonban nagy-
mértékben elviselik, amelyek Gran szerint, a sarki jégbe befagyhatnak a nélkül, hogy 
csirázóképességiiket elvesztenék. 

Egyes fajok a legfelső vízrétegekben, mások különösen a tropusok körül mélyeb-
ben élnek és az u. n. árnyékflóra tagjaiként szerepelnek, amelyek néha (a trópu-
sokon) 100 m. körül hatalmas tömegeket alkotnak, egyesek 200 m. mélyen is élnek; 
Norvégia körül inkább a felületen élnek s a mélyebb rétegekben csak egy-két 
Diatoma faj (Coseinodiscus) él, amelyek télen szintén a felületre vonulnak. 

A Chaetocerasok kifejlődési maximuma a norvég partokon kettős, az egyik ápr i l i s -
májusra, a másik szeptemberre esik. 

A felületi vízrétegekben élve, őket az áramlások gyakran eredeti hazájukból messze 

30. A dredgelés zsákmányának átvizsgálása. 
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északra vagy délre elsodorja, ahol a kedvezőtlen létfeltételek következtében el-
pusztulnak. 

Hogy a vízben szabadon lebeghetnek, azt hosszú testfüggelékeiknek köszönhetik 
a Chaetoceras fajok, míg más Diatomak nyálkát választanak ki, nagy olajcseppek 
gyűlnek meg bennük, ismét mások hosszúra megnyúlt alakúak, vagy vékony fona-
lakkal vannak egymással mintegy hálóba összekötve, vagy pedig az egymás után 

oszlás útján keletkezők 
spirális szalagba csava-
rodva maradnak együtt. 

Szaporodásukról, az 
oszlásról és növekedé-
süket lehetővé tevő u. 
n. auxosporaképzésük-
ről már megemlékez-
tem, most még azt kell 
felemlítenem, hogy az 
egyes pelagicus fajokról 
ismeretes, hogy tartal-
muk számos részre 
oszolva apró testecs-
kéket, u. m. microspo-
rákat termelnek, ame-
lyek páronként egye-
sülve u. n. zygotát, azaz 
nyugalomra térő egyént 
létesítenek. 

Ha az évszak a 
Chaetocerasok életefo-
lyására alkalmatlanná 
válik, a páncélon belül 
tartalmuk legömbölyö-
dik, e gömbölyű test 
maga körül új páncélt 
fejleszt, a melyen őt 
lebegve tartó tüskék, 

tarajok fejlődnek. Ezek, a nyugalmi spórák, a telet a vizben lebegve töltik s tavasz-
szal csírázva új tenyészet alapját vetik meg. 

A mi a Diatomáknak a Norvégia körüli tengerekben való előfordulását illeti, arra 
nézve Gran a következőket közli. Norvégia körül élnek 1. sarki (arcticus), 2. arcto-
borealis, 3. borealis és az Atlanti-óceán mérsékelt részében előforduló fajok és pedig 
articns-neriticus, azaz olyan faj, amely a sarki vizeken kivül alig, vagy csak igen 
ritkán fordulnak elő, ilyen van 15, ezek úgy látszik a sarki jéggel vannak biológiai 
kapcsolatban; a norvég partokon és a Keleti-tengerben csak télen jelennek meg 
(február- április), a sark körül pedig tavaszi formák. 2. Arcto-borealis neriticus-
fajok (13), azaz olyanok, amelyek noha a sarki vizekben is honosak, mégis igen 
nagy mennyiségben élnek a mérsékelt övben is, délfelé való elterjedésük határa 
körülbelül a 45. szélességi kör. E fajok azok, amelyek az Északi-tenger tavaszi 
neriticus Diatoma flóráját teszik. 3. Borealis neriticus-fajok. Ezek, noha a sarkkörön 

21. A planktonban élő Diatoma (Chaetoceras holsaticam) auxosporákkal. 
Mintegy hatszázszorosan nagyítva. 
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belül is honosak, ott csak a legmelegebb nyári és őszi hónapokban találhatók, 
elterjedésüknek főfészke pedig a sarkkörön kivül fekszik. Ilyen a norvégiai neriticus 
Diatomák fajainak túlnyomó többsége, 23 faj. 4. Mérsékelt atlanti faj 8 van. 
Ezek oly fajok, amelyeknek elterjedési főfészke délebbre fekszik s amelyeket a 
sarkkörön belül alig lehet feltalálni, ott alig tenyésznek, hanem csupán a melegvizű 
déli áramlások sodornak néha fel oda egy-egy alakot. 

A Diatomák és közöttük a Chaetocerasok, az első, ősi táplálék forrásai lévén a 
tengerben vizsgáljuk meg, milyen a chemiai összetételük, hogy megtudhassuk, 
mennyi táplálékot produkálnak. Steuer szerint a Chaetocerasok testében van 

fehérje 10—irö°/o 
zsir 2"5°/o 
szénhydrát 21'5°/o 
hamu (ebből 50 - 58'5 SiOa) . . . 66—64-5ü/'o r 

32. Melegvízi (quarneroij Ceratium-fajok. Mintegy 100-150-szeresen nagyítva. 

Pelagicus Peridineák. 

A Peridineák — mint ismeretes — egysejtű, többnyire sárgásbarna (ritkán zöld, 
vörös vagy kék) chromatophoros vagy színtelen, nagyrészt növényi módon táplál-
kozó szervezetek, amelyek tartaléktáplálékként főleg zsíros olajat tartalmaznak. 
Kívülről testüket többnyire cellulose-páncél borítja, de vannak közöttük csupaszok is. 
Nagyságuk 30 — 200 ezredmilliméter között ingadozik s a Diatomák után a plank-
tonban a növényi, azaz elsődleges tápláléktermelő szervezetek közül talán á leg-
fontosabb szerepet játszák Bergen környezetében a tengerből mintegy 51 faj vagy 
forma ismeretes, a Quarneróból mintegy 61 faj és mintegy 80 forma (32. rajz). 

Mig a Diatomáknak mozgató szervük nem lévén, a planktonban önálló mozgás 
nélkül lebegnek, addig a Peridineák ostoruk segítségével szabadon mozoghatnak. 
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A Peridineák élnek édes és sós vizben egyaránt, de fajaik legnagyobb része ten-
geri. Az édesvízieket mellőzve, itt a tengeriekkel akarunk foglalkozni. 

A tengeri Peridineák legnagyobb része a nyilt vízben él, mint az óceáni plankton 
alkatrésze, a brakkvízbe kevés nyomul be. A nyilt óceánban s a parti vizekben is 
élnek, de megcsökkent fajszámmal lelhetők fel a kiédesülő vizű Balti-tengerben. 

Fajaik túlnyomó száma a melegvízben él, úgy hogy e 
tekintetben mintegy ellenlábasaik a Diatomaknak, ame-
lyek a sarkok felé főleg egyénszámban nőnek. A Peri-
dineák száma a sarkok felé megfogy. így például az 
antarcticus tengerből egy Peridinetim (P. antarcticum) 
(33. ábra) ismeretes, Grönlandból pedig 26 formát ismer 
Ostenfeld (34. ábra). Legnagyobb fajszámuk az 50—60 
szélességi fok körül él, onnan úgy az egyenlítő, mint 
a sarkok felé fogy számuk. 

A Peridineák között vannak hidegvizi és melegvízi 
fajok és olyanok, amelyek Gran szerint bizonyos hő-
mérsékletű és sótartalmú vízre jellemzők. Norvégia körül 
él 2 arcticus faj, több boreális, 12 az Atlanti-óceán mér-
sékelt vizében élő s nagyritkán felsodor az ár az Atlanti-
óceán meleg vizéből 5 fajt. 

A Földközi-tengerben ugyanazok a fajok élnek, amelyek a meleg floridaáramban 
úgy, hogy e tekintetből a Földközi-tenger csak a floridaáram egy függeléke 

Noha a Peridineák gyakran nagy egyénszámban fordulnak elő, olyan plankton-
tömegeket sohase alkotnak, mint a Diatomák, de a Balti-tengerben a Ceratiumok 
annyira elszaporodhatnak, hogy egy cm^re 13 példány is esik. 

A Peridineák túlnyomó többsége növényi módon asszimilálván, legnagyobb részük 
a felületi vízrétegekben él, aránylag nagyobb mélységben csak kevés faj fordul elő. 
így pl. Bergen vidéken a Peridimum decipiens 100 m. mélyen, néha igen nagy 
egyénszámban gyűjthető. A melegvizű tengerekben általában véve nem a legfelsőbb 
rétegekben gyűjthetők, hanem pl. Syracusában májusban Lohmann szerint 50 m. 
mélyen. Ebből az tűnik ki, hogy a Peridineák kerülik az erősen megvilágított felületi 
vízréteget, de a forróövön se él egy faj se 400 m.-nél mélyebben, a hidegebb ten-
gerekben pedig, a ködök és borongás honában, felületi vízrétegekbe gyűlnek. 

Ami időszakos megjelenésüket illeti, tömegük északon mindig messze elmarad a 
Diatomák mögött. De a tropusokon néha nagy tömegben jelentkeznek Ceratiumok 
november hóban úgy, hogy a parti vízben vörösbarna felhőszerű tömegeket tüntet-
nek fel. Az északi Adriában a parti vizekben nyáron némely évben a Gonyaulax és 
más nembe tartozó Peridinea-faj annyira elszaporodik, hogy nyálkás burkával mindent 
ellepve, az ennek korhadását okozó Bacteriumok valóságos csapásai a tengernek 
(Vlare sporco, Malattia di mare). Míg délen az egyes fajoknak, minthogy egész év alatt 
fejlődhetnek, eltérő időbe esik évi gyakorisági maximuma, addig északon ez nyárra jut. 

Norvégia partjai körül Gran szerint a déli azaz oly fajok, melyeknek elterjedési 
maximuma délebbre esik, ahol Norvégia körül előfordulnak, mindenütt a legmele-
gebb nyári hónapokban érik el évi maximumukat (augusztus, szeptember); amelyek 
elterjedési körének déli határa nem fekszik messze Norvégiától, ezek előfordulási 
évi maximuma tavaszra (május—junius) esik, de minél inkább északra haladunk, 
annál inkább az ottani legmelegebb hónapra kerül. A kevés arcticus faj elterjedése 
évi maximuma a sarkok vidékén is a legmelegebb hónapokra jut. 

33. Az antarcticus tenger Peridi-
neája (Peridinium antarcticum). 
Mintegy ötszázszorosan nagyítva. 
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A vízben lebegvetartásukról testfüggelékek gondoskodnak, melyek vagy csak a 
a páncélról emelkednek, vagy a test állománya is bele nyomul, mint a Ceratiumoknál. 
Mozgatásukat ostoruk végzi, amely mozgás a tengelyük körüli forgás, mozgás; 
pályájukat pedig a testről emelkedő tarajok és más nyújtványok szabják meg 
s a pálya, amelyet mozgásuk közben leírnak, ezeknek megfelelően módosul. 
A vízben való lebegését némely faj módosítani tudja az által, hogy a túl-
ságosan hosszú testfüggelékeit lemetszi, így fajsúlyát növeli s a vízben mélyebben 
sülyed alá. 

Noha túlnyomóan növé-
nyek módjára asszimilálva 
táplálkoznak, vannak közöt-
tük állatokként idegen teste-
ket bekebelezők, sőt para-
ziták is. Utóbbiak közül egyik 
Copepodák petéibe furakodva, 
azokat pusztítja. 

Szaporodásuk a test hossz-
irányában haladó, vagy azzal 
szöget képező elég szapora 
oszlás. A Ceratium liirundinella például Apstein szerint minden öt napban egyszer 
megoszlik. A szabadon mozgó állapoton kívül cystaburkon belül is oszolhatnak és egyes 
fajokról egymásutáni többszörös osztódás útján létrejövő rajzok képzése is ismeretes. 
Kedvezőtlen körülmények között burkot (úgynevezett cysta) választanak ki — az 
édes vízi Ceratium hirundinella őszszel tömegesen — amelybe bezárva, a víz 
fenekére sülyednek, hogy a következő tavaszszal új életre kelve, folytassák élet-
tevékenységüket. Ivaros folyamat csak az édesvízi Ceratium hirundinelláról isme-
retes, ami a felületi planktonban vagy a fenéken folyik le s két szabadon rajzó 
egyén összeolvadása útján késő őszszel megy végbe, de részleteiben még ismeretlen. 

Több Peridinea faj világít, Bergen körül a Ceratium fusus és Diplopsalis lenticula, 
Nápolyban pedig a Blepharocysta splindor maris. Világításukat ingerek váltják ki 
és az egy-egy fellobbanásból áll. 

A természet háztartásában a Peridineak fontos szerepet játszanak, mert Cope-
podák, sőt halak is, sokszor velük táplálkoznak. így például Pouchet és de Guerre 
szerint egy szardínia bele annyira tele volt Peridineákkal (Peridinium diver-
gens és P. polyedrum), hogy ennek tömegét legalább 20 millió egyénre kellett 
becsülniök. 

De amint táplálják a halakat, úgy néha vesztüket is okozzák tömeges megjele-
nésük és elpusztulásuk következtében. Ez a jelenség az adriai halászok »Mare 
sporco*-ja, a japánok »aka sivo«-ja. Néha ugyanis leginkább őszszel, így legutoljára 
az Adriában 1901-ben szeptemberben, annyira elszaporodnak bizonyos Peridineak 
főleg a Gonyaidax nemből, hogy a tenger felületén nagy barna, úszó, nyálkás, 
cafatok voltak, amelyek — mint a mikroszkóp kiderítette — főleg az említett 
Peridina nem nyálkásfalú cystáiból állottak. E nyálkába rengeteg Diatoma, majd 
korhasztó Bacterinm telepedett, amelyek tömege midőn a vízben lesülyedt, halak 
és egyéb élő szervezetek pusztultak el, nyilván a káros korhadás következtében. 

Hogy a Peridineák tápértékéről fogalmunk legyen, közlöm a Ceratium tripos 
szárazanyagának százalékos összetételét: 

34. Sarkvizi Ceratium (Ceratium aretieum). 
Mintegy kétszázszorosán nagyítva. 

A TENGER. 18 
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fehérje l3ö/o 
zsír 13" 15%> 
szénhydrát, főleg cellulose 80'5—80'7°/o 
anorganicus anyag 5'0°/o 

A nyilt oceánok elsődleges táplálék szolgáltatói közül megismerkedtünk a Diatomák 
és Peridineák élete folyásával, vizsgáljuk meg már most azon szervezetek egyikét, 
amelyek felfalva ezt a »lebegő legelőt*, a növényi táplálékot állativá formálva át 
maguk is más szervezetek táplálékává válnak. Ilyen szervezetek, a tömérdek lárván 
kivül, elsősorban az evezőlábú- vagy kandicsrákok a Copepodák. 

Copepoda. 

A Copepodák apró, alsó-
rendű rákok (Entomostraca), 
amelyeknek legnagyobbja 1 
cm. a szabadon élők között, 
de élősködő nagyobb is van. 
Az északi tengerekben mint-
egy 300 faj él. Biológiai szem-
pontból megkülönböztethetők 
a Copepodák között édesvízi, 
brakkvízi, partvízi, a pado-
kon élő, nyilttükri és mély-
séglakó formák. 

A tengeri nyilttükri fajok-
nak száma meglehetősen 
nagy, de szerepet az északi 
tengerekben kevés játszik. 

Az igazi nyilttükri alakok 
között vannak felületiek és mélységiek, amelyek ismét poláris és golfárami, vagy ami 
velük azonos, hideg és melegvízi fajok. 

A melegvízi, vagy golfárami formák élnek a felületen, vagy a nagy mélységben, 
de olyanok is vannak, amelyek e két réteg közé ékelődnek be. 

Norvégia partjain nincsen egy kizárólag csak a felületen élő forma se, a legtöbb 
0— 400 m. között él. Ebben a rétegcsoportban él az északi tengerek legfontosabb 
Copepodája a Calanus finmarchicus is, amelynek élete történetével alább meg fogunk 
ismerkedni. 

Mig az atlanti vízre 0 — 400 m-re a Calanus finmarchicus jellemző, addig 
200—400 méter között már más fajokra bukkanunk. A felületi vízben a Pseudocala-
nus elongatus, Paracalanus parvus és Microcalanus pusillus élnek a golfáram 
mélyebb vizében s a fjordok mélységében a következő jellemző fajok találhatók: 
Aetideus armatus, Chiridius armatus, Euchaeta norvegica, Metridia longa, Pleu-
romma robustum, Heterorhabdus norvegicus. 

Ezek a fajok azonban mind olyanok, amelyek csak egyenként fordulnak elő, 
tömegesen nem, ezért nyáron a felületi vízben alig találhatók Copepodák, de ott, 
ahol a golfáram vizére bukkanunk, tömegesen élnek. Ha nyáron egy mély fjordban 
gyűjtünk, azt tapasztaljuk, hogy a fjord vize 0—400 m-ig úgyszólván üres, Cope-
poda nincsen benne, 400—600 m. mélyen, ahol a golfáram vizére bukkanunk, sok 
a Copepoda, mélyebben pedig ismét üres réteget találunk. 

35. Nőstény, ivarérett Calanus finmarchicus. Mintegy 12-szeresen nagyítva. 



275 

Vizsgáljuk már mostan meg, hogy az északeurópai tengerekben hogyan terjednek 
el vízszintes és függőleges irányban a Copepodák. Az északeurópai tengerek alatt 
azt a részét értjük az Atlanti-óceánnak, amelyet 1. brakkvíz, 2. a kontinentális pad, 
vagy parti vízrész és 3. az északi Atlanti-óceán vize alkot. 

A brakkvíz legjellemzőbben a Keleti-tengerben, Zuider-tóban és a norvég fjordok 
poldereiben van kifejlődve. 

A Zuider-tó brakk vizében van Breemen szerint a következő Copepodák élnek: 
Acartia bifilosus, Acartia longiremis, Eurytemora hirundoides, Lymnocalanus Gri-
maldii, Centropages hamatns, Cyclops Leuekarti, Cyclops oithonoides, Oethona similis, 
Diaptomus gracilis. 

36. A Catanus finmarchicus petéinek az északi Atlanti óceánban 1904. május—juniusban való elterjedését feltüntető 
térkép, (a vízszintesen vonalkázott rész jelzi a petékben dús területet, a függőlegesen vonalkázott pedig a part 

planktont), az ivarérett egyének (fuldvaksne) északon, a fiatalok (ny generálion) északkeleten találhatók. 

E fajok közül a két Cyclops és Diaptomus a typikus édesvízi nemnek brakk-
vízben is élő fajai; igazi nyilttükri forma az Acartia, Eurytemora és Centropages; 
a Limnocalanus a tengerben, édes vízben és brakkvízben is él. 

Oberg a Keletitenger Copepodái között megkülönböztet igazi parti alakokat és 
vendégeket, amelyek a nyilt óceánból vetődnek ide. 

Igen érdekes a polderek Copepoda faunája, ahol e sajátságos viszonyok között 
különösen alkalmazkodott formák élnek, mint amilyen a már említett Paracartia 
Granii, mely utóbbi déli, sőt tropikus forma, legközelebbi rokonai Braziliából isme-
retesek és eddigelé már 6 polderben megtalálták. 

A brakkvizi fajok biológiájára, úgy mint az édesvízi Copepodákra jellemző, hogy 
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igen gyorsan szaporodnak és egy évben több generációjuk léphet föl egymás után. 
A kontinentális pad fajai részint: 
1. Az egész víztömegben élnek, amilyek: Acartia Clausii, Acartia discandata, 

Centropages typicus, Metridia lucens, Oitona plnmifera, Oncaea conifera, Pseu-
docalanus sp„ Temora longicornis. A Temora-nem azért érdekes, mert vannak 
édesvízi, brakkvizi és tengeri fajai is. 

2. Csak a felületen élnek: Calanns (Corycaeus) anglicus, Lab'docera Wollastonii, 
Anomalocera Patersonii. 

3. Fenéklakók, amelyek közé a feneken kúszók tartoznak. 
Ezek a parti alakok többnyire kicsiny, gyorsan szaporodó formák, amelyeknek 

télen a fenékre sülyedő, nyáron pedig pelagikusan lebegő petéi vannak. A felületen 
élő eme alakok gyakran élénk kék színűek, jól fejlett szemük van s a napfényben 
a felületen tartózkodva, gyakran kiugranak a vízből, ha halak (főleg Scombridák) 
üldözik őket. 

Az északi atlanti óceáni formák részint a poláris vizekre jellemző alakok, amilye-
nek részben a felületen élnek, amelyek között a Calanns finmarchicus és Calanns 
hyperborens játssza a legfontosabb szerepet, részben mélységi formák, mint az 
Euchaeta barbata, Euchaeta glacialis, Chiridins obtusifrons, Amallophora magna, 
Augaptilns glacialis. 

A másik csoportját az atlanti óceáni Copepodáknak az igazi atlanti alakok teszik, 
amelyek azonosak az Északi tengerben a felületen élőkkel, de az Északi tengerből 
azok a formák hiányzanak, amelyek az Atlanti óceán északi részében 800 m-nél 
mélyebben élnek. 

Eme formák közül a parti alakok a parti pad mentén fordulnak elő tavaszszal, 
nyáron a parti vízzel szállíttatnak tova északra Jam Mayen-ig; délre az Északi 
tenger északi határáig élnek. 

A poláris formák ugyanazok, amelyek a poláris medencében Grönland és a 
Spizbergák között élnek, minthogy eme területeknek fizikai viszonyaik azonosak. 
De poláris alakok a tropusokig is előfordulnak, mert Copepodák elterjedésükben 
követik a különféle áramlatokat a parti, a poláris és az atlanti vizet. 

Ezen általános tájékoztató vázlat után vizsgáljuk meg az északi Atlanti óceán 
legfontosabb Copepodájának, a Calanns Jinmarchicusnak élettörténetét. 

A Calanus finmarcnicus biologiája. 

Mint tudjuk, minden typikusan kifejlett Copepoda teste tiz (illetőleg 11 a nőstény-
és 12 a hímnél) (35. rajz) ízből áll, amelyekből 1 íz a fejtorra, 5 íz a törzsre, 
4—5 iz a potrohra, 1 íz a villára jut. 

Míg a Calanus ezt a 10 (11—12) ízű állapotát eléri, változások során kell 
átesnie, mert a petéből kibúvó kis lárvából, a Naupliusból, alig lehetne a kifejlett 
Catanusra ráismerni. A fejlődés menete a lárva állapotra és postlarvalis állapotra 
tagolódik. A lárva állapot Nauplius, Metanauplius és Cyclops szakaszokra tagolódik, 
amely után a postlarvalis állapotot különböztethetjük meg. A postlarvalis állapoton, 
mint Damas vizsgálataiból tudjuk, még hat szakaszt lehet megkülönböztetni, amelyek 
mindenikét az jellemzi, hogy az ízek száma az előbbi stádiumhoz képest egygyel 
szaporodott. 

A fejlődés menetét a postlarvalis, tehát Cyclops stádium után Damas a következő 
táblázatba foglalta össze: 
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III. Táblázat. 

tor-íz potroh-iz lábpárok genitális sejtek 
száma 

I. Lárva 2 2 2 + (1) 2 

II. Lárva 3 2 3 + (1) 2 

III Lárva 4 2 4 + (1) 2 

IV. Lárva 5 3 5 2 - 4 

V. Lárva 5 4 64 

VI. Kifejlett Calanus 

J 1 j 5 5 

9 ! & 4 | 5 

Ami az ivarszerveket illeti, a Naupliusban két genitális sejt jelenik meg, 
amelyek osztatlanul megmaradnak egészen a IV. állapotig (lásd a táblázatban), a 
IV.-ből az V.-be való átmenet alkalmával megoszlanak e sejtek, így itt 4 genitális 
sejtet találunk, az V. állapotban e sejtek oszlása tovább tart, míg 64 genitális sejt 
keletkezik, e szám sokáig megmarad s csak tavaszszal szaporodnak el a genitális 
sejtek, hogy mint O'l mm. nagyságú pelagicus peték a tengerbe üríttessenek. 

A Calanus finmarchicus petéit kis számban egész évben lehet a partok mentén 
gyűjteni, de nagy tömegben az északi Atlanti-óceánnak déli részében csupán 
tavaszszal, amikor a Diatoma »epidemia« fellép. Kérdés, hogy hol rakja petéit a 
Calanus Hnmarchicus. E célból Damas (Paulsen és Granon kivül) végzett vizsgá-
latokat is abból, ahol ivarérett" Calanus okát és nagy mennyiségű petét is talált, arra 
következtet, hogy ez a Calanus peterakásának helye. Ilyen Damas és Paulsen 
vizsgálata szerint a kontinentális lejtők területe, mely a sarkkörtől kezdve délfelé hú-
zódik a norvég partok mentén, a Faröer —Shetland pad és Island környéke. (Lásd 
a 36. ábrát.) 

A petelerakás idejében a planktonban igen sok hím és nőstény Calanus talál-
ható s a petéken az iránytestek felismerhetők. A peték egyenként rakatnak le ren-
desen a kontinentális pad peremén s csak kivételesen találhatók nagyobb mély-
ség fölött. 

Damas szerint a Calanus finmarchicus egész élete folyása az északi cyclicus 
áramban a következően játszódik le (36. ábra). Tavaszszal, Jan Mayen vidékéről, 
mindkétnemű, ivarérett egyén és idősebb lárvák délre nyomuló áramlással a 
Faröer-szigetek vidékére sodortatnak ; a lárvák eközben ivarérettekké váltak s lerak-
ják egyenként, de igen nagy számban egymás után a petéket, amelyekből kibúvó 
lárvák az itt ekkor rengeteg mennyiségben felhalmozódó növényi (Diatoma és 
Peridinea) planktonban dús táplálékra találnak. A megnövekedett ifjú generációt észak-
keletre tartó áram kapja el és a norvég partok mentén haladva besodorta őket a 
sarki tengerekbe. Ez Damas nézete, vele szemben Paulsen azt vallja, hogy miután 
Island körül egész éven át találhatók ivarérett egyének, szaporodásuk nemcsak a 
vázolt köráramban folyik le. Gran szerint az északi tengerek minden pontjára nézve 
meghatározott a Calanus finmarchicus szaporodási ideje, a Calanus finmarchicus 
ha petéit lerakta, elpusztul. Norvégia nyugati partjain a szaporodás ideje április-
májusra esik és egész életük egy év alatt játszódik le. Más területeken, a külső 
körülményektől, főleg a víz hőfokától befolyásolva módosul és melegebb vízben 
gyorsabban kifejlődik, de kisebb is marad az új generáció. 
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A Calanus ezen vázolt vízszintes vándorlásán kívül az év tartalma alatt függő-
leges irányban is vándorol Gran és Nordgaard szerint s a fiatal egyének nyáron 
a felületi vízrétegeket népesítik be, az idősebbek pedig mélyebben úszkálnak ; késő 
ősszel az eközben kifejlett lárvák a mélybe nyomulnak s januártól áprilisig úgy-
szólván alig van Copepoda a felületi vízben, mint azt a következő 1899. II. 2-ról 
való zárható planktonhálóval végzett gyűjtés igazolja. Ekkor 

0—100 m.-ig gyűjtetett 63 egyén 
100—200 » » 1.031 » 
200—250 » » 1.575 » 

ami azt bizonyítja, hogy a Copepodák nagy része a 258 m. mély fjord fenékvízében 
húzta meg magát. 

A Bergentől—Finmarkenig feltalálható Calanus fiwmarchicusnak igen nagy a köz-
gazdasági jelentősége, mert fiatal halak — Nordgaard szerint — a norvég partokon 
a hering, madarak, sőt cetek (északon a Balaenoptera borealis) belőlök élnek és olyan 
tömegesen jelennek meg, hogy a tengert 50—70 tengeri mértföldnyi széles felhők-
ben barnásvörösre színezik (rödaat) állati áramot (zookrrens) alkotva. 

Hogy a plankton Copepodák tápértékét megérthessük, megjegyzem, hogy ezek 
testének száraz állományából 

59°/o fehérje, 
4 7 % chitin, 

7°/o zsír (sőt 12'47°/o is lehet), 
20°/o szénhydrát, 

9 .3% hamu. 

(Vége következik.) 



A DREADNOUGHT-TÍPUSU CSATAHAJÓK. 
Irta GONDA BÉLA. 

hadi flotta magvát a csatahajók képezik. Nagy úszó várak ezek, 
amelyek meg vannak rakva nagy kaliberű nehéz ágyúkkal az ellen-
ség hadihajóinak vagy partvédő műveinek tönkretételére s oldalukon 
és ágyútornyaikon el vannak látva erős acélpáncéllal, hogy lehetőleg 
védve legyenek az ellenfél óriási lövegeinek rombolása ellen. S ez 
a kettő: ágyú és páncél folytonos versengésben vannak egymással. 

Amint valamelyik tengeri hatalmasság nagyobb kaliberű ágyúkat rak a hadihajó-
jara, a többi nyomban siet ennek ellentálló páncélokkal védeni hajóját s fölszerelni 

/. kép. Az angol DREADNOUGHT-csatahajó. 

azt ugyanoly vagy lehetőleg még erősebb lövegekkel s ezeknek is minél nagyobb 
számával. Ehhez jön a hajók sebességének a fokozása is, amiben szintén igyekez-

nek túltenni egymáson. Ez a versengés természetesen maga után vonja a hajók 
nagyságának folytonos növelését, mert hiszen a nagyobb számú és nagyobb kali-
berű ágyúk, az erősebb páncélozás, a gyorsabb járathoz szükséges nagyobb gépek 
és kazánok nagyobb hajótestet is igényelnek. 

A csatahajóknak erre a nagymérvű kifejlesztésére az első impulzust az orosz-
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japán háborúban szerzett tapasztalatok adták meg, de hogy ez aztán olyan — 
szinte szédületes — arányokat öltött, aminőnek mai napság világszerte tanu'i vagyunk, 
azt az angol-német versengésnek köszönhetjük, amiben ugyan a népek szempont-
jából éppenséggel nincsen köszönet. 

A brit haditengerészet 1906-ban lepte meg a világot a »Dreadnought« (Ne 
félj semmitől) nevű nagy csatahajóval (1., 2., 3. kép), mely szinte ideges versen-
gésre késztette a többi tengeri nagyhatalmakat, melyek azóta messze túlszárnyalták 
ezt az új hajótípust, úgy hogy az angolok maguk is kénytelenek voltak a későb-
bieket erősebb fegyverzettel és páncélozással, gyorsabb járatú gépekkel fölszerelni 
s ennek megfelelően mind nagyobbra és nagyobbra építeni. A »DreadnoughU azóta 
nemcsak a modern csatahajó típusává, de valóságos nemzetközi fogalommá lett. 

S Anglia elmond-
hatja magáról, 
hogy »fogtam 

törököt, de visz«, 
amint hogy az 
Institution of Na-
val Architects f. 
évi április elején 
tartott ülésén Noel 
angol tengernagy 
egész őszintén ki-
jelentette, hogy 
»Anglia a Dread-

2. kép. Az angol „DREADNOUfirtT" (épüli 1906-ban) 17.900 tonnás, 21.700 lóerős, 149S m. nOUght politika 
hosszú, 25 m. széles, T90 m. nnerülésü, sebessége 21 mf. Fegyverzete: 10 drb. 30'5 cm.-es Val a Saját húsába 
és 27 drb. 7-6 cm.-es ágyú, SJ torpedó. Szénkészlete 2400 tonna. Hátsó tüze 6 drb. 30S yágOtt « 
cm.-es ágyú, 1 torpedó. 01d/aitüze 8 drb. 30'5 cm.-es ágyú és 2 torpedó. Orrtüze 6 drb. 

30-5 cm.-es ágyú. A lavina azon-
/ ban megindult s 

ma már bajos dm 0 g lenne azt megállítani, habár a szakértők igyekeznek elméleti 
és gyakorlati alapon határt szabni a Dreadnoughtok máris túlhajtott növelésének. 

Az eredeti /»Dreadnought« még csak 17.900 tonna súlyú volt, 5 páncélos torony-
ban 10 darab 12"-es (30*5 cm.-es) ágyúval s a torpedótámadások ellen 27 darab 
7"6 cm.-ej£ kis ágyúval. Ezzel általánosan be lett vezetve a csatahajókra az egy-

.sgí*es/50-5 cm. átmérőjű löveg, ami azóta az egész világon el lőn fogadva, de több 
helyen máris igyekeznek ezt túlszárnyalni s legújabban 34'5, sőt 35"6 cm. átmérőjű 
ágyúlövegeket is használnak. 

Az angol »Dreadnought« alakjáról, felszereléséről és költségeiről részletes felvilá-
gosítást nyújtanak az 1., 2., 3. képek alá jegyzett adatok és különösen a 3. kép, 
mely szinte szemléltetőleg bemutatja ennek a csatahajónak minden részét, külön-
külön kitüntetve azok költségeit.*) 

*) Az angol flottát 1909 július 17-étől 24-ig a T e m z é n bemutatták a nagyközönségnek s ez alka-
lomból az admirali tás egy fényesen kiállí tott , gazdagon illusztrált füze tben ismertette az angol hajóhad 
történetét és jelenlegi állapotát, szines képekben bemutatva a régi n a g y csatahajókat és dicsőséges 
tengeri hadi tet teket , Nelsont és csatái t , közölve facsimileben a »Times«-nak a t rafalgari ütközetről 
annak idején kiadott jelentését stb., továbbá a je lenlegi különféle hadi hajótípusokat, a tenger i haderő 
szervezetét stb. Ebből a füzetből va ló az 1. és 3. kép is. Ez a 32 o ldalos szép és t anu l ságos füzet, 
melyet mindössze 6 pencért (72 fil lérért) vesztegettek, igen a lkalmas arra, hogy a nagyközönséget 
tá jékoztassa az angol hadi flottáról s iránta az érdeklődést és szimpátiát fölkeltse. Nálunk különösen 
nagy szolgálatot tenne ehhez hasonló ismertetésnek a kiadása. 
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Hogy az új hajótipussal mily nagy arányokat öltött a csatahajók növekedése, 
arra nézve jellemző, hogy az utolsó 10 évben az angol hajóknál a deplacement (a 
hajó által kiszorított víz súlya) növekedett 6 0 ° / o - k a l , a hossz 35°/o-kal, a szélesség 
17''/i -kal, a sebesség óránkinti 2 mértfölddel, az egy oldalra tüzelő ütegsúly 1.814 
kgr.-ról 5.670-re, tehát 2 0 0 ° / o - k a l emelkedett s mindezt a legújabb óriási Dread-
noughtok még jóval túlszárnyalták, úgy hogy a 10 év előtt épített csatahajók ma 
már jóformán ócskavas-számba mennek. 

Ennek az új hajótípusnak a megteremtése a hajóépítő technika terén világszerte 
nagy érdeklődést keltett s úgyszólván minden nemzet igyekezett egyben-másban 
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3. kép. Az angol „DREADNOUOHT" hosszmetszete a hajóra és fölszereléséreZvonatkozó jellegzetesebb adatokkal. A 
felső baloldali ábrán fel van tüntetve a 30'5 cm.-es ágyúk hordképessége, a felső jobboldali ábrán ez a nagy ágyú egy 
toronyhoz van támasztva, fettüntetéseüt 15 m.-es hosszának. Az alsó ábrán ki vannak tüntetve a hajó egyes részeinek 
a költségei. Nevezetesen: az egész építési költség 2 millió font (48 millió kor.), a hajó teste 800.000 font (19'2 millió 
korona), kazánok és gépek 325.000 font (T8 millió kor.), 5 páncélos torony és 10 drb. 12"-es ágyú 5OO'OOO font (12 
millió korona), 13 fényszóró és villamos világítás 50.000 font (V2 millió kor.), a 30'5"-es ágyú darabja 10.000 font 
(240.000 kor.), egyszeri tüzelés 100 font (2400 kor.), 27 drb. 7"6 cm.-es ágyú 10.000 font (240'000 kor.), motor- és gőz-
csolnakok 8000 font (192.000 kor.), egy torpedócső 3000 font (72.000 kor ), egy torpedó 500 font (12'000 kor.), páncé-

lozás kb. 4800 tonna, egy tonna 120 font = 576.000 font (13'8 millió kor ), szénfogyasztás óránkint 17'S tonna. 

tökéletesíteni a maga e fajta új csatahajóját s túlszárnyalni különösen a természetes 
ellenfeleit, habár azokkal ma a legjobb barátságban vagy éppen szövetségben van is. 

Az Institution of Naval Arcliitects, a hajóépítők világhírű és elismert legnagyobb 
tekintélyű egyesületének ez év tavaszán tartott ülésén Wclch tanár igen érdekes 
felolvasást tartott a nagy csatahajók problémájáról s behatóan fejtegette, mik a 
hajónagyság rentabilitásának a föltételei a főfegyverzet szempontjából, vagyis mennyi-
ben teszi lehetővé a nagyobb hajó nagyobb számú és nehezebb ütegek beépítését. 
E szerint a deplacement-nak 34°/o-kal való növelése lehetővé teszi a nehéz ütegek 
több mint megkétszerezését, ha t. i. a sebesség és páncél változatlan marad. A 
mostani nagy hajók 45 — 50°/o-al drágábbak, mint az előzők, tehát kettő kerül 
annyiba, mint előbb három ; csakhogy ennek a kettőnek a fegyverzete egyharmaddal 
erősebb s az üzeme kevesebbe kerül mint a háromnak. Ezen szempontokból tehát 
jogosult a nagy csatahajók építése, habár ezek hátránya a nagyobb célfelület. Voltak 
aztán, a kik igyekeztek megállapítani a csatahajók nagyságának még észszerű 
maximumát, de az élet máris rácáfolt ezekre a teóriákra. 
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A tény az, hogy amióta az első Dreadnought a tengeren megjelent, szinte 
ideges izgatottsággal sietnek azt utánozni, sőt túlszárnyalni a többi tengeri hatalmak 
s a brit haditengerészet most már kénytelen a legnagyobb erőfeszítéseket tenni, 
hogy a világtengereken a fölényét ezzel az új hajótípussal is megtartsa, s ez év 
március 30 án már a 18-dik Dreadnought-típusú csatahajót bocsátotta vizre »Monarch« 
néven, míg három más hajóval (Herkules, Colossus, Lion) már a próbajáratokat is 
megtartották, az 1913. évben pedig már 25-re fog növekedni az angol Dreadnoughtok 
száma. S az újabb e fajta csatahajók már úgy nagyság és sebesség, valamint 
páncélozás és különösen fegyverzet tekinteteben messze túlszárnyalják az elsőt. 

4 

4. kép. „WESTFALEN" német csatahajó. 

A »Liom-nak a hossza pl. már 213'4 m., szélessége 26"4 m., merülése 8'5 m., 
deplacementja 26.770 tonna, hajtógépe 70.000 lóerős, óránkénti sebessége 28—30 
mértföld, övpáncélja 248 mm., fegyverzete: 8 darab 34'3 cm.-es és 24 db. lOcm.-es 
ágyú és 5 torpedóvető. Az angol hadi flotta ezekkel az óriási csatahajókkal s ezek-
nek a nagy számával bizonyára képesítve lesz a jövőre is megtartani eddigi fölé-
nyét a tengeren, a miért a brit világbirodalom minden áldozatra kész. Ott ugyanis 
a világhatalmi politika mintegy a nemzeti presztízs ügye, s minden angol honpol-
gárnak hazafiúi büszkeségét képezi az, hogy nemzete megtartsa uralmát a világ-
tengeren. Ez az oka annak, hogy az angol hadi tengerészet évi költsége meghalad-
hatja az egy milliárd koronát, anélkül, hogy ez komoly ellenzésre találjon. Az angol 
hadi tengerészetnek ez az erős fegyverkezése köztudomás szerint a németeknek az 
utóbbi két évtized alatt a tengeren való nagyarányú térfoglalásától datálódik, amitől 
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a brit flotta méltán félthette a tengeren való régi hegemóniáját. Természetes 
tehát, hogy az angol Dreadnought-láznak legközvetlenebbül Németországban lett 
érezhető a hatása. A német flotta szintén nagy eréllyel látott hozzá az új rend-
szerű nagy csataha-
jók építéséhez, de 
nem ment a túlzá-
sokba s legújabb 
Dreadnoughtjai csu-
pán 18.500 tonná-
sak, 20.000 lóerővel, 
20 mértföld sebes-
séggel, míg főfegy-
verzetük 12 darab 
28cm.-es nagy ágyú, 
melyek a hajó fedél-
zetébe részarányo-
sán beépített 6 pán-
célos toronyban van-

5. kép. NASSAU, POSEN, RHE/NLAND, WESTFALEN 18.500 tonnás német csata-
hajók 20.000 lóerővel, 20 mf. sebességgel. Szénkészlet 2100 tonna. Fegyverzetük: 12 
drb. 28 cm.-es, 12 drb. 15 cm.-es, 16 drb. 8'8 cm.-es ágyú. (Hátsó tűz: 6 drb. 28 cm.-es, 
4 drb. 15 cm.-es ágyú Oldaltűz: 8 drb. 28 cm.-es, 6 drb. 15 cm.-es ágyú. Orrtűz: 

6 drb. 28 cm.-es, 4 drb. 15 cm.-es ágyú). 

nak elhelyezve (4-5. 
kép). Az 1913. évben Németországnak 21 ilyen nagy csatahajója lesz. — A franciák 
már ezeknél nagyobb és erősebb fegyverzetű csatahajókat építenek s a nagy lövegek 
tekintetében szintén elfogadták az egységesnek mondható 30'5 cm. átmérőt (6. kép). 

Az oroszok ha-
sonló nagyságú és 
fegyverzetű csata-
hajókat építenek, a 
különbség csak az, 
hogy a nagy ágyú-
kat célszerűbben he-
lyezik el, és pedig 
akként, hogy minden 
irányban minél több 

ágyúval lehessen 
egyszerre tüzelni (7. 
kép). 

Az olaszok 21.000 
tonnás 30.000 lóerős 

Dreadnoughtokat 
építenek, szintén 

30'5 cm., illetve 34'5 
cm. átmérőjű ágyúk-
kal (8. kép). 

Az új rendszerű csatahajók építésében természetesen nekünk sem lehet hátrább 
maradnunk adriai szomszédunknál, mert hiszen tengerpartunkat és tengeri kereskedel-
münket minden eshetőséggel szemben meg kell védenünk s a tengeren való ural-
munk biztosítása nemcsak nagyhatalmi érdek, de állami életünk s gazdasági és 
nemzeti fejlődésünknek is elengedhetetlen föltétele. S hogy tengerpartunk aránylag 
kicsiny, az nemcsak nem lehet ok arra, hogy kis erőt tartsunk annak védelmére, 

kép. „COURBÉT„JEAN BART" francia csatahajók 23.470 tonnás, 30.000 lóerővel, 
sebessége 20 mf., szénkészlete 2700 tonna. Fegyverzete: 12 drb. 30'5 cm.-es és 22 drb. 
14 cm.-es ágyú, 4 torpedó. (Hátsó tüze: 8 drb. 30'5 cm.-es ágyú, 8 drb. 14 cm.-es ágyú. 
Oldaliüze . 10 drb. 30'5 cm.-es ágyú, 11 drb. 14 cm.-es ágyú, 2 torpedó. Orrtüze: 8 db-

39'5 cm.-es és 8 drb. 14 cm.-es ágyú). 
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7. kép. GANOUT, POLTAWA, SEWASTOPOL, PETROPAWLOWSK 23.100 tonnás csatahajók 
42.000 lóerővel, 23 mf. sebességgel. 3000 tonna szénkészlettel. Fegyverzetük: 12 drb. 30'5 cm -es 
és 4 drb. 4'7 cm.-es ágyú. (Hátsó tűz: 9 drb. 3 O'S cm.-es, 4 drb. 12 cm.-es ágyú. Oldaltüz: 
12 drb. 30'5 cm.-es, 8 drb. 12 cm.-es ágyú. Orrtüz: 9 drb. 30'5 cm.-es és 4 drb. 12 cm. ágyú). 

de sőt fokozott mértékben s látszólag talán túlon-túl kell gondoskodnunk arról, hogy 
a reánk nézve kicsiségénél fogva még nagyobb fontosságú tengerpartunkat s máris 
jelentősnek mondható tengeri kereskedelmünket bárhonnan jövő támadással szem-

ben a siker biz-
tos reményével 
megvédhessük. 

Ezért tartjuk 
teljesen jogosult-
nak annak a 
négy nagy csata-
hajónak a meg-
építését, amire a 
törvényhozás 

bölcsessége a 
szükséges költ-
ségeket engedé-
lyezte s amelyek 
elsejét már ju-
nius hó 24-én 
Triesztben vízre 
bocsátják, utána 

azonnal megkezdik a másodiknak az építését, a harmadiknak az építésére 1914-ben 
kerül a sor, a negyediket Fiúméban valószínűleg a jövő évi november hóban kezdik 
el építeni a Danubius-hajógyárban, bizonyára méltó büszkeségéül a magyar hajó-
építőiparnak. 

A legelső osztrák-
magyarDreadnought 
típusú csatahajó (9. 
kép) a » Viribus uni-
tis« nevet viselendi 
s a custozzai csata 
évfordulóján (junius 
hó 24-én) bocsátják 
vízre, nagy ünnep-
ségek között a tri-
eszti Stabilimento 
Tecnicoban. 

A »Viribus unitis* 
hossza 152 m., szé 
lessége 28 m., ma-
gassága 16'5 m. Ily hajóórias teste már a későbbi fölszerelés nélkül is közel 11,000.000 
kg. súlynak felel meg és elkészítéséhez körülbelül 300.000 munkanapot kell szá-
mítanunk. A hajó merülése 8'3 méter lesz. A hajóóriásnál a mozgató erőt három 
egymástól teljesen független 26.000 lóerőt képviselő gőzturbina szolgáltatja, melyek 
a hajót 21 tengeri mérföld (38'6 km.) óránkint való sebességre képesítik. A villamos 
középpont négy turbodinamogépből fog állani. A fejlesztett áramot a páncéltornyok 
forgatására, a lőszerfelvonók hajtására, 11 villamos fényszóró áramellátására és körül-
belül 1500 izzólámpára használják föl. A hajó páncélzata teljes és fontosabb helyeken 

8. kép. CONTE Dl CAVOUR, GlULIO-CESARE, LEONARDO DA VINCI olasz 21.000 
tonnás, 30.000 lóerős csatahajók. Sebességük 23 mf. Fegyverzetük: 13 drb. 30'5 cm.-es 
(esetleg 10 drb 34'5 cm'-es) és 18 drb. 12 cm.-es ágyú, 3 torpedó. (Hátsó tüze: S drb. 
30 5 cm.-es ágyú, oldaltüze: 10 drb. 30'S cm.-es ágyú, orr tüze 5 drb. 30' 5 cm.-es ágyú. 
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305 mm. vastag lesz, nikkelkrómacélból Wittkovitzban készül és a páncélzat súlya 6000 
tonna. A hajó erős tüzérségénél fogva is nagy harcerőt képvisel; lesz rajta 12 darab 
hármasával páncéltoronyban elhelyezett Skoda-féle 30'5 cm. L/45 hajóágyú, 12 db. 
15 cm. L/45 ágyú, 18 db. 7 cm. gyorstüzelő, 2 db. 4'7 cm., 2 db. 8 mm. mitrailleus 
és 2 db. 7 cm. partraszálló ágyú. Torpedó fölszerelése minden tekintetben a leg-
modernebb és négy nagy torpedó-irányzócsőből fog állani. A hajó több személy-
zetet igényel, mint amennyit két gyalogzászlóalj békelétszáma kitesz, a parancs-
nokon kivül lesz még a hajón 24 hajótiszt, 12 hajózászlós, 12 gépész, hivatalnok 
és 950 ember. 

9. kép. „VIR1BUS UNITIS" a legelső osztrák-magyar Dreadnought-típusú csatahajó. Hossza 151 m., szélessége 2T& 
méter, kőzépmerülése 8'3 m., súlya mintegy 20.000 tonna, gépje 25.000 lóerős, sebessége 20 mf. Fegyverzete: 12 drb. 
30'5 cm.-es, 12 drb. 15 cm.-es, 18 drb. 7 cm -es, 2 drb. 7 cm.-es, 4 drb. 4'7 cm.-es ágyú és 2 gépfegyver. Előre és 

hátra egyszerre 6 nagy ágyúval, oldalra 12-vel lehet lőni. 

A Dreadnought-láz természetesen hatalmába ejtette az Európán kívüli tengeri 
hatalmakat is. Hiszen tudvalevő, hogy az Északamerikai Egyesült Államok az 
utolsó évtizedben nagy tengeri hatalmasság színvonalára igyekeznek hadi flottájukat 
emelni s az ottani hajóépítő-technika mindent elkövet, hogy a Dreadnoughtok épí-
tésében necsak nyomon kövesse, de lehetőleg túl is szárnyalja a vén Európát. 
Ennek a törekvésnek a képviselői a 10—13. sz. képekben bemutatott három külön-
féle fölszerelésű nagy csatahajó, amelyek mintegy jellemzői az ez irányú fejlő-
désnek. 

A japánok e tekintetben megmaradtak a közepes — mondhatnók normál — 
típusnál, úgy a nagyság, mint a fegyverzet tekintetében (14. kép). 

Ugyanezt mondhatjuk a brazíliai Dreadnoughtokról, amelyeknél a nagy ágyúk 
előnyös elhelyezése azoknak minden irányban lehető teljes kihasználását biztosítja. 
(16. kép). 
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11. kép. „NEW-YORK" és „TEXAS" amerikai csatahajók. 27.000 tonnás, 565' (172-3 m.J h., 95' (29 m.) széles. Vérte-
zete 22—30 cm. Fegyverzete: 10 drb. l4"-es = 35-6 cm.-es és 21 drb. 5"-es = 12'7 cm.-es ágyú, torpedódrb. viz 

alatt. Sebessége 21 t.-mf. 

nagyság a 20—22 ezer tonna körül 
van, a főfegyverzet tekintetében szintén 
normálisnak mondható a hajónként 12 
drb. 30",5 cm. átmérőjű nagy ágyú. A 
hajó harcképességének a fokozása ezek 
mellett azon fordúl meg, hogyan van-
nak ezek az ágyúk a hajón elhelyezve. 
Tehát az ágyúk, illetve az ezeket be-
foglaló páncélos tornyok minél célsze-
rűbb elhelyezése a kiválóan fontos fel-
adat. S amig pl. az eredeti angol 
Dreadnoughton levő 10 drb. 30'5 cm.-es 12. kép. A „NEW-YORK" és „TEXAS" csatahajó keresztmetszete. 

Valamennyi Dreadnought-típusú csatahajót felülmúl nagyságban az argentínai 
flotta 30.200 tonnás kolosszusa, amely szintén 30'5 cm. átmérőjű ágyúkkal van föl-

szerelve, melyek 
akként helyez-
vék el, hogy ol-
dalra egyszerre 
mind a 12 ágyú-
val lehet lőni, 
előre és hátra 
pedig 8—8 ágyú-
val. (16. kép.) 

Végigtekintve 
a különféle be-
rendezésű és föl-
szerelést! Dread-

nought-típusú 
csatahajókon, 

konstatálhatjuk, 
hogy a normális 

10. kép. „DELAWARE" amerikai 22.400 tonnás csatahajó 28.570 lóerővel, 2V6 mf. sebességgel, 
2500 tonna szénkészlettel. Fegyverzete: 10 drb. 30'5 cm.-es, 14 drb. 12.7 cm.-es, 2 drb. 4'7 
cm.-es és 4 drb 37 cm.-es ágyú, 2 torpedó. (Hátsó tűz: 4 drb. 30 5 cm.-es, 2 drb, 12'7 cm.-es 
ágyú. Oldaltűz : 10 drb. 30"5 cm.-es, 7 drb. 12'7 cm.-es ágyú, 2 torpedó. Orrtűz; 4 drb. 

30'5 cm.-es, 2 drb. 12'7 cm.-es ágyú). 
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ágyú közül oldalirányban egyszerre 8, előre és hátra 6—6 ágyúval lehet lőni, 
ugyanígy a némettel és a japánnal is : addig a francia nagy csatahajókon levő 12 
drb. nagy ágyúból oldalra 10-et, előre és hátra 8-at lehet egyszerre elsütni; az ola-
szok nagy csataha-
jóin levő 13 drb. 30-5 
cm.-es ágyúból ol-
dalra szintén 10-el, 
de előre és hátra 
már csak 5-el lehet 
egyszerre tüzelni, 
míg az osztrák-
magyar flotta »Viri-
bus unitis* nevű 

Dreadnoughtjának 
mind a 12 nagy 

ágyújából egyszerre 
lehet oldalra tüzelni 
s előre és hátra 6 — 6 
ágyúból. — Az ame-
rikai nagy csataha-
jók harcképesség te-
kintetében ennek mögötte állanak, mert előre és hátra csak 4—4 ágyúból tüzel-
hetnek, a legújabbak azonban 35'6 cm. átm. ágyúkkal levén fölszerelve, ezek 

mindenesetre ve-
szedelmesebb el-
lenfelek. — A 
brazil flotta nagy 

csatahajója ol-
dalra egyszerre 
10, előre és hátra 
8 - 8 nagy ágyú-
val, az argentí-
nai óriási Dread-
nought oldalra 12, 
előre-hátra szin-
tén 8—8 ágyúval 
tüzelhet. De leg-
elői állnak harc-
képesség tekinte-

tében az orosz Dreadnoughtok, amelyeken a 30'5 cm. átmérőjű ágyúk úgy vannak 
elhelyezve, hogy oldalra egyszerre lehet mind a 12 ágyúval tüzelni s előre és 
hátra 9 ágyúval. 

Ezeken a csatahajókon — mint láttuk — kevés kivétellel a 30*5 cm. átmérőjű 
ágyúk képezik a főfegyverzetet. Az ezekkel végzett próbák bizonyságot tettek 
hatalmas rombolóképességükről. Az olaszok által 10.000 méterre tett próbalövések 
eredménye a következő volt: a löveg súlya 404'6 kg., a kezdősebesség mp.-énként 
861 m., a végsebesség 454 m., az ágyúcső felhajlása a vízszintestől 6 fok 5', a 

13. kép. „ARKANSAS" és „WVOMING" amerikai 27.900 tonnás csatahajók, 28 ezer 
tóerövet, 20 5 mf.-es sebességgel, 2500 tonna szénkészlettel. Fegyverzetük: 12 drb. 30 5 
cm.-es, 21 drb. 12'7 cm.-es, 4 drb. 4'7 cm.-es és 2 drb. 3'7 cm.-es ágyú és 2 torpedó. 
(Hátsó tűz: 4 drb. 30'5 cm.-es, 5 drb. 12 7 cm.-es ágyú. Oldaltűz: 12 drb. 30'5 cm.-es, 
10 drb. 12'7 cm.-es ágyú, 2 torpedó. Orrtűz: 4 drb 30'5 cm.-es, 8 drb. ( 27 cm. ágyú). 

14. kép. „KA VA TSI", „SETTSU" 20.800 tonnás japán csatahajók 25.500 lóerővel, sebességük 
20.5 mf. Fegyverzetük: 12 drb. 30-5 cm.-es, 10 drb. 15 cm -es, 12 drb. 12 cm.-es ágyú és 5 
torpedó. (Hátsó tűz: 6 drb. 30-5 cm.-es, 2 drb. 15 cm.-es, 2 drb. 12 cm.-es ágyú, 1 tor-
pedó. Oldaltűz: 8 drb. 30 5 cm.-es, 5 drb. 15 cm.-es. 6 drb. 12 cm.-es ágyú, 2 torpedó. 

Orrtűz: 6 drb. 30'5 cm.-es, 2 drb. 15 cm.-es, 2 drb. 12 cm.-es ágyú. 
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löveg repülésének tartama 16'4 mp., ez a löveg átlyukasztott egy 285 mm. vastag 
Krupp-páncélt. 

A franciák meglehetősen merész és igen költségessé válható kockázattal teljes 
harcszerű próbá-

kat végeztek 
olyanformán, 

hogy egyik nagy 
csatahajó ágyúi-
val lövették a 
másik csatahajó 
páncéltornyát. A 
hajón rajta volt a 
válogatott sze-
mélyzet, a hidon 
a parancsnokkal. 
S hogy azt is ki-
próbálják, milyen 
hatást gyakorol-
nák a páncélba 
befúródó lövegek 
által okozott erős 
rázkódtatások a 
páncéltornyokban 
tartózkodó egyé-
nekre, lovakat és 

szarvasmarhákat zártak be ezekbe a helyiségekbe s amikor vége volt az ágyúzás-
nak, azt találták, hogy az állatok egészen nyugodtan ették az eléjük tett takar-
mányt. Ebből meg-
ítélhetőleg tehát a 

páncéltoronyban 
levő személyzet is 
előreláthatólag képes 
lesz veszedelem nél-
kül kibirni az ütkö-
zet folyamán előálló 
nagy rázkódtatásokat. 

A legújabban né-
hány nagy csataha-
jón alkalmazott 35 6 
cm. átmérőjű löve-
gek természetesen 
lényegesen befolyá-
solják a hajó harc-
képességét, mivel 
ezeknek a lövegek-
nek sokkal nagyobb a rombolóerejük s így csak jóval vastagabb páncél képes nekik 
ellentállani, de természetesen jelentékenyen költségesebb is ezeknek az ágyúknak, 
illetve lövegeknek a használata, a mi kitetszik a következő összehasonlításból: 

15. kép „SAN PAOLO" brazíliai 21.200 tonnás csatahajó, 25 500 lóerővel, sebessége 21'2 
mf., kőszénkészlete 2360 tonna. Menettartam 12.900 mf. Fegyverzete: 12 drb. 30'5 cm. es, 
25 drb. 19 cm.-es, 8 drb. 4'7 cm.-es ágyú. (Hátsó tüzelésre: 8 drb. 30"5 cm.-es, 6 drb. 12 
cm. es ágyú. Oldaltüzelésre: 10 drb. 30'5 cm.-es és 11 drb. 12 cm.-es ágyú. Élőire tüze-

lésre: 8 drb. 30'5 cm.-es, 6 drb. 12 cm.-es ágyú). 

Max. szénkészlete 4000 tonna, 11 mf.-es sebességgel tehet egyfolytában 10.200 mf.-et, 
15 mf. sebességgel 7.200 mf.-et. Fegyverzete: 12 drb, 30'5 cm.-es, 12 drb. 15 cm.-es 
és 16 drb. 10 cm.-es ágyú és 2 torpedó. (Hátsó tűz: 8 drb, 30'5 cm.-es, 2 drb. 15 cm.-es 
ágyú. Oldaltűz: 12 drb. 30'5 cm.-es, 6 drb. 15 cm.-es ágyú. Orrtűz: 8 drb. 30'5 cm.-es, 

2 drb. 15 cm.-es ágyú). 
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30 5 35-6 

Lövedék súlya . . . 
Ágyúcső súlya . . . 
A cső élettartama 
Lövedéksebesség 

395 kg. 
57 tonna 

100 lövés 
844 m. 

635 kg. 
64 tonna 
48 lövés 

793 m. 

Krupp páncélba behatol: 
1.000 méterre 
5.000 » 

10.000 » 

52'5 cm. 
39"1 » 
26"4 » 

62"5 cm. 
50"2 » 
37-0 » 

mélységre. 
A löveg nagyságának ez a túlhajtása természetesen maga után kell hogy vonja 

a csatahajók erősebb páncélozását s ezzel a hajó nagyságának a további fokozását 
is. Hogy ez hová vezet majd, az ma beláthatatlan, s a békében élni kivánó munkás-
népek millióinak szinte ijesztő perspektívát nyit az a prognózis, amelyik azzal 
fenyeget, hogy 10—20 év múlva a mai félelmetes Dreadnoughtok már csak ócska-
vas számba fognak menni. 

S a kutató emberi elme nem nyugszik, hogy folyton-folyvást újabb és hatásosabb 
módokat és eszközöket találjon nemcsak a népek boldogítását előmozdító alkotó, 
de az egymás letiprására szolgáló romboló tényezőkre is. Hiszen csak nemrég olvas-
hattuk pl., hogy Amerikában olyan lövegeket találtak fel, amelyek a hajópáncélba 
való behatolás után óriási erővel fölrobbannak s a hajón rettenetes rombolást végez-
nek. Ilyen és ehhez hasonló találmányok természetesen újabb erőfeszítésekre kész-
tetik a védelmi eszközöket is, s ezen a téren szinte kizártnak tekinthető a meg-
állapodás, hacsak a békés munkára, kulturális haladásra, egyéni és nemzeti jólétre 
törekvő népek közös elhatározással valamiképen vétót nem mondanak ennek a mil-
liárdokat fölemésztő s beláthatatlan katasztrófákba vezető versengésnek. 

A TENGER. 19 



A RÓMAI HALÁSZATI KONGRESSZUS. 
Irta LEIDENFROST GYULA. 

z ötödik nemzetközi halászati kongresszus május 26-án ült össze 
Rómában s a kongresszuson részt vett a Magyar Adria Egyesület 
is, a melynek egyik legfőbb programmpontját a tengeri halászat fej-
lesztése és az előmozdítására irányuló módozatok és eszközök tanúl-
mányozása képezi. A római kongresszuson a Magyar Adria Egye-
sületet e sorok írója képviselte s e megtisztelő megbízásért köteles-

ségének tartja a nyilvánosság előtt is köszönetet mondani. 
A római kongresszust az Itália egyesítésének ötvenedik évfordulója alkalmából ren-

dezett ünnepségek keretein belül tartották meg. Az előkészítő bizottság tiszteletbeli 
elnöke a miniszterelnök: Luzzatti professzor volt, a ki egyúttal Olaszország egyik 
legnagyobb halászati egyesületének, a Societa Veneta per la pesca e l'aquicoltura-
nak is az elnöke. Tiszteletbeli alelnökök Leonardi Cattolica ellentengernagy, tenge-
részeti miniszter és Nitti professzor, földmívelésügyi miniszter voltak. Az előkészítő 
bizottság a Societa italiana per la pesca tanácsából állott, amelynek elnöke Lanza 
di Scalea herceg külügyi államtitkár volt, aki egyszersmind a négy tagból álló 
végrehajtó-bizottságot is vezette. Az ötödik nemzetközi kongresszus nagy arányú 
előkészítő munkálatait Vincignerra professzor a római R. Stazione di piscicoltura 
igazgatója, a kongresszus főtitkára, továbbá Brnnelli dr. és Palmisano titkárok 
hajtották végre fáradhatatlan buzgósággal. 

A kongresszus szervezete és szabályzata ugyanaz volt, mint az 1900-ban Páris-
ban tartott kongresszusé. 

Az ötödik nemzetközi halászati kongresszusra huszonnyolc állam, húsz külföldi 
halászati és tudományos egyesület, illetőleg intézet, tizenöt olaszországi tudományos 
és halászati egyesület, illetve szövetkezet, tizenhárom olasz kereskedelmi kamara, 
hat város és számos olasz képviselőtestület küldött delegátusokat. A római kongresz-
szusnak mindezeket beleszámítva összesen háromszázharminchárom tagja volt. 

A minisztertanács megbízásából Magyarországot a római kongresszuson Landgráf 
János miniszteri tanácsos és Kólán Dezső a Tengerészeti Akadémia igazgatója kép-
viselték. A Magyar Adria Egyesületen kívül más magyar tudományos vagy halászati 
társaság, illetve intézet nem képviseltette magát a kongresszuson. A végrehajtó-
bizottság által kiadott tájékoztató ugyan Ungheria cím alatt a Magyar Adria Egye-
sületen kívül a Jihoceské sdruzeni rybarské v Ceskych Budejovicich, vagyis a cseh 
halászati társaságot is felsorolja, a melyet a kongresszuson Susta, Schwarzenberg 
herceg frauenbergi halgazdaságának igazgatója, jeles ichthyológus képviselt. Ugyanez 
a tájékoztató a kongresszuson résztvevő államokat betűrendben sorolja fel. Csak 
Magyarországgal tesz kivételt, e melyet az ábécé végéről (Ungheria) mindjárt második 
helyre, Ausztria mögé helyez. 
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még Garády Viktor, a fiumei Halászati Biológiai Állomás vezetője is. Rajtuk kívül 
a kongresszusnak még két magyar tagja volt: Zyzda Béla budapesti gyárigazgató, a 
»Nekton« című halászati és halértékesítő társaság résztulajdonosa, és Barris Gyula, 
a balatoni halászati társaság igazgatója Keszthelyről, akik azonban a kongresszusra 
nem jöttek el. 

Az osztrák kormányt Pozzi lovag, helytartósági tanácsos képviselte. Képviseltették 
magukat a triesti tengerészeti hatóság, Lorini tengerhalászati felügyelő és Verona által, 
a triesti Societa adriatica di scienze Naturali és a Societa austriaca di pesca e pisci-
coltura marina {Valié), továbbá az Oesterr. Fischerei Gesellschaft {Burda, Doljan, 
Nereslieimer). Németország hivatalos kiküldöttei: Rose, a Deutscher Seeflscherei-
Verein elnöke és Federath, a Deutsche Fischereirat tagja, porosz kormánytanácsos 
voltak. Hamburg városát Liibbert, halászati igazgató és Ehrenbaum, a hamburgi 
természetrajzi múzeum halászati biológiai osztályának igazgatója képviselték. Dele-
gátusokat küldtek Németországból a Deutscher Fischereiverein és a Deutscher See-
fischerei Verein. Az angol kormány képviseletében Freyer, halászati főfelügyelő vett 
részt a kongresszuson. Dánia Schmidt dr.-t, Norvégia Ottesen konzult és Fyelstad-ot, 
Svédország Trybom-ot, Hollandia Hoek és Redecke dr.-t küldte ki a római kongresz-
szusra. A Dansk Fiskeriforening képviselője Petersen, a kiváló biológus volt. Francia-
ország képviseletében Trefeu, a tengeri halászat és hajózás központi igazgatója, 
Polidor, a halászati felügj'előség aligazgatója, Cligny, a boulognei akvárium igazga-
tója, a gyarmatügyi miniszter képviseletében Gruvel professzor jelentek meg. A 
Societe centrale d'acquiculture de Paris-t Bruyere, a monakói fejedelem által alapí-
tott oceanográfiái intézetet s egyszersmind a monakói fejedelemséget Joubin profesz-
szor, a párisi nemzeti múzeumot Perrier professzor, Roule és Joubin, a L'inseigne-
ment professionel et technique des peches maritimes egyesületet Perard és Hal-
plien, az Oeuvre francaise des Musées scolaires de peche et des questions s'y rat-
tachant-t Sepé képviselték. A belga kormány delegátusa Conlreras az Office inter-
national de documentation pour la Peche et la Navigation igazgatója volt. Itáliát 
Bruno a kereskedelmi tengerészet főigazgatója és Piperno képviselték hivatalosan. 
Az orosz kormány kiküldöttei Brajnikoff és Lcbcdnizeff voltak. Az Egyesült-Álla-
mokat Bowers, Smith, Evermann, Moore, Forlman, Reyman és Ballard képviselték. 

Delegátusokat küldtek ezeken kivül Brazília {Guilheini), Bulgária (Baikoucheff), 
Khina (Csaó Hí Csiu), Görögország (Typaldo Bassia), Kanada (Prince), Mexikó (Es-
teva), Perzsia (Levi), Peru (Mesones), Portugália (De Moura Coutinho Almeida d'Eca), 
Oláhország (Antipa), San Salvador (Guerrero), Spanyolország (Castano), Svájc 
(Surbeck és Heuscher) és Törökország (Seidffedin bey). A bostoni kereskedelmi 
kamara, a Selskabet for de norske Fiskeriers Fremme, a Société imp. Russe de 
pisciculture et de peche, a Liga Maritima Espanola és a Société internat. protec-
trice des pécheurs d'éponges á la Canée szintén képviseltették magukat. 

Már ebből a felsorolásból kitűnik, hogy a római kongresszuson a gyakorlati 
halászatnak és a halászati biológiának igen kiváló munkásai vettek részt. Ilyen ismert 
nevekkel találkozunk a nem-hivatalos résztvevők névsorában is, pl. Barclay, Carne-
rano, Cori, Dannevig, Dohrn, Eckstein, Fischer, Grassi, Hofer, Intosli, Orsenigo, 
Roule, Supino stb., akik közül azonban a kongresszusról többen hiányoztak, igy pl. 
Grassi professzor, aki ennek következtében nem tarthatta meg La vita delle Anguille, 
delle Murene e dei Gronghi című előadását sem. A bejelentett negyvenkilenc elő-
adásból különben több jutott erre a sorsra. 
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A kongresszust az angyalvárban (Castel S. Angelo) tartották, ahol a történeti 
kiállítás (Mostra retrospettiva) is van. A kongresszusok céljaira ennek a várnak az 
udvarán építettek ideiglenes pavillont, amelynek oszlopcsarnoka fölött büszke mondás 
hirdeti Róma örök nagyságát. Itt volt a nemzetközi sajtókongresszus és itt lesz 
őszszel a geográfiai kongresszus is. 

A halászati kongresszus ünnepies megnyitása május huszonhatodikán, pénteken 
délelőtt negyed tizenegykor ment végbe az olasz király, a diplomáciai kar, szená-
torok, képviselők és katonai főméltóságok és a kormány több tagjának a jelen-
létében. Megjelentek Mérey Kajetán nagykövet és Miklós Ödön ny. államtitkár, 
a római nemzetközi mezőgazdasági bizottság tagja is. A király fogadására nagy 
néptömeg gyűlt egybe s a kongresszus tagjai is teljes számmal jelentek meg az 
ülésen, melyen Lanza di Scalea herceg elnökölt. A király automobilon érkezett 
meg, a királyné d' Aseoli herceg Brnsati és Piacentini generális és Nitti föld-
mívelésügyi miniszter kíséretében. A nemzetközi kongresszust Lanza di Scalea 
herceg hosszabb beszéddel nyitotta meg, utána Nitti miniszter tartott beszédet. 
Mindkét beszéd hangsúlyozta a halászat gazdasági jelentőségét és a római kon-
gresszus fontosságát. Nitti a király nevében üdvözölte a kormányok képviselőit, a 
kiket a felségeknek az ülés végén bemutattak. 

A tulajdonképpeni alakuló gyűlés ugyanaznap délután három órakor volt s ezen 
Lanza di Scalea herceg, a többi kongresszusi ülésen pedig Brnno elnökölt. Az 
ötödik nemzetközi halászati kongresszus elnöke közfelkiáltással Lanza di Scalea 
herceg lett. Az egyik alelnöki tisztségre Landgráf János miniszteri tanácsost, a 
magyar kormány képviselőjét és a magyar édesvízi halászat megteremtőjét válasz-
tották meg. A rendezőség jelölésében az elismerésen kivül a magyarok iránti rokon-
szenv is megnyilvánult. 

A kongresszus főtitkárává Vinciguerra egyetemi tanárt, a kongresszus előkészítőjét 
és intézőjét választották meg. Palmisano és Brunelli szintén megtartották a végre-
hajtó bizottságban viselt tisztségüket. 

Ezen az ülésen olvasta fel Vinciguerra professzor Flegel-nek Káneából beküldött 
Sulla questione dei pescatori di spugne del Medaterraneo e del golfo del Messico 
e specialmente in Italia című érdekes dolgozatát, amely főleg az olasz és a görög 
szivacshalászat kérdéseivel foglalkozott s a melyhez sokan hozzászóltak. Az alakuló 
ülés ezzel véget ért. A többi napokon az ülések délelőtt kilenckor, délután háromkor 
kezdődtek. 

A megnyitás napján este tiz órakor Róma város polgármestere adott fogadóestét 
a Kapitóliumon. Ugyanegy időben tartotta az Associazione degli Ingeneri ed Archi-
tetti, az olasz mérnök- és építészegylet negyedszázados fennállásának megünnep-
lésére rendezett huszonötödik kongresszusát, amelynek résztvevői ezen az estén 
szintén hivatalosak voltak a Palazzo dei Conservatori képtárában rendezett estélyre. 
Másnap este a külügyminiszter fogadta a Palazzo della Consulta-ban az egyes 
államok képviselőit. A fogadáson a magyar állam képviselői: Landgráf tanácsos 
és Kotán igazgató is megjelentek. 

Harmadik napon, vasárnap, a kongresszus nem ülésezett, hanem egésznapos 
kirándulást rendezett Anzióba. A kongresszus tagjai reggel kilenc órakor indultak 
különvonaton a Rómától egy és háromnegyed órányi távolságra fekvő Anzióba, ahol 
fellobogózott város és a városi zenekar fogadta az érkezőket. A kiránduláson a 
kongresszus tagjain kivül a külügyi, tengerészeti és földmívelésügyi minisztériumok 
számos tisztviselője is résztvett. 
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emeleti termében Anzió polgármestere : Mencacci lovag üdvözölte hosszabb beszéddel 
a kongresszust. Beszédében kiterjeszkedett a tirréni tenger partvidékén és különösen 
Anzió kerületében mutatkozó halászati biológiai jelenségekre és behatóan ismer-
tette a halászati viszonyokat is. Az üdvözlést és az ünnepies fogadtatást a kon-
gresszus nevében Bruno és Trefeu, a francia kormány képviselője köszönték meg. 

A kongresszus tagjai ezután a várost és a kikötőt s az ott időző halászbárkákat 
tekintették meg. Anzió látja el tengeri hallal a római halpiacot is. 

Anzió negyedfélezer lakossal biró kisebb kikötő város, amely a volszkok főváro-
sának, a régi Antiumnak a helyén épült. Rómából való kiűzetése után ide vonult vissza 
Korjolánusz s itt volt a kedvenc pihenőhelye Cicerónak is. Itt született Kaligula 
császár és Néró is, aki Antium kikötőjét megépíttette. A nagy móló romjai még 
ma is láthatók a tengerben. A középkorban a város teljesen elpusztult és csak 
Xll-ik Innocencius pápa alatt épül fel újra. Most a rómaiak kedves nyaraló- és 
fürdőhelye. Homokos partjait villasorok szegélyezik s a fürdőépületek hosszú sorai 
lepik el. 

Közben automobilon megérkezett Lanza di Scalea herceg, akivel együtt a kon-
gresszus tagjai a III. Viktor Emánuel árvaházat tekintették meg, amelyet legközelebb 
fognak hivatásának átadni. Az »Orfanotrofio Nazionale Vittorio Emanuele III. dei 
figli dei Pescatori in Anzio« eszméje ezelőtt hét esztendővel fogamzott meg. Ma már 
készen áll az egyszerű, egyemeletes épület, amelyet az igazgató-tanács huszon-
háromezer lira költséggel építtetett fel. Az árvaház céljaira a hétesztendei gyűjtés 
útján közel hatvanezer lira gyűlt össze. Megvalósításához a király, az anyakirályné, 
a különböző minisztériumok, a Societa di naufraghi, számos kereskedelmi kamara, 
kikötői kapitányságok és magánosok járultak hozzá nagyobb összegekkel. 

Az anziói árvaházba a tengeren szerencsétlenül járt olasz halászok árváit veszik 
fel, ha nyolcadik életévüket már betöltötték, de a tizennegyediket még el nem érték. 
Az árvák legfeljebb húsz éves korukig maradhatnak az intézetben, ahova másod-
sorban a hajótörésben elpusztult tengerészek elárvult fiait is felveszik. 

Az árvaház alapítói egyszersmindenkorra kétszáz, vagy évente huszonöt lirát 
fizetnek. Annak a községnek, amely költségvetésébe az intézet számára évente 
ötven lira segélyt állít be, joga van egy hajótörött árváját, amennyiben üres hely 
van, az árvaházban elhelyezni. 

Az anziói árvaház azonban nemcsak jótékonysági intézmény, amely a halászok 
árván maradt fiait istápolja, hanem lassanként az olasz tengeri halászat fejlesz-
tésére is nagy hatással biró intézetté fejlődik. A mai olasz tengeri halász-generáció 
túlnyomórészt igen szegény, úgy hogy a szükséges eszközöket megszerezni nem 
tudja. Ezen a bajon újabban szövetkezetek alakításával igyekeztek segíteni. A 
szegénységhez hozzájárul még az újítások iránti ellenszenv is. A tudományos ered-
ményeket teljesen figyelmen kívül hagyják s nem sokat törődnek a halászati tör-
vényekkel sem. Annál több bennük az apáról fiúra szálló kiirthatatlan téves nézet 
és kikristályosodott előítélet, amikhez csökönyösen ragaszkodnak. 

Az anziói árvaházban új halászgenerációt nevelnek, amelyből ezek a hibák 
hiányozni fognak. A szükséges elemi ismereteken kívül a növendékek az intézetben 
alapos halászati és hajózástani kiképzésben fognak részesülni. A halászati szak-
oktatás, csak úgy, mint a nautikai, elméleti és gyakorlati részből fog állani. Az 
elméleti részben a halászati biológia elemeivel s legfontosabb eredményeivel, 
továbbá a halászatra vonatkozó törvényekkel és rendeletekkel fognak megismer-
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kedni. A gyakorlatokon az újabb, modern halászeszközöket és eljárásokat fogják 
tanulmányozni a növendékek. A hajózástant a haditengerészettől átengedett tanítók 
fogják előadni és a gyakorlatokat vezetni. 

Az Anzióban felnevelt és kiképzett halászok fogják majd Itália minden részébe 
széthordani az ott szerzett ismereteket. Ezek fogják majd — az alapítók céltudatos 
tervei szerint — a gyakorlatban megismertetni az olasz tengeri halászokkal az 
újabb, modernebb és praktikusabb eszközök használatát és előnyeit s az anziói 
árvák fogják majd megindítani az olasz partokon a racionálisabb, intenzívebb ten-
geri halászatot. Egyúttal ez az intézet adja majd az olasz hadi- és kereskedelmi 
flotta legénységének a javát is. Ilyen intézmény Olaszországban az anzióin kivül 
még csak egy van s ezt a Societá Regionale Veneta per la Pesca e l'Acquicoltura 
alapította Velencében. A társaság az adriai halászok árváit a Nave-Asilo »Scilla«-n 
nevelteti ugyanezen irányelvek szerint. 

Az anziói árvaház ügyeit az igazgatótanács és a választmány intézi. Az igazgató-
tanács elnöke Lanza di Scalea herceg, alelnöke pedig Vinciguerra professzor. Az 
igazgatótanácsnak tizenhat tagja van és Rómában tartja havonkint az üléseit. A 
tanácsba a Societa Italiana per provedere al soccorso dei naufraghi elnöksége is 
küld képviselőt. A közgyűlés évente egyszer ül össze az igazgatótanács tagjainak 
megválasztására. 

Az árvaház megtekintése után a kongresszus tagjai a Castaldi-fürdő tengerre néző 
terraszán ünnepi ebédre gyűltek össze, amelyen több mint kétszázan vettek részt. A 
szokásos pohárköszöntők innen sem hiányoztak. Elsőnek Lanza di Scalea herceg 
köszöntötte fel a kongresszus tagjait, amire Trefen válaszolt, aki a királyra mondott 
tósztot. Messze a fürdőterrassztól, kint a nyilt tengeren ebben az időben haladt el a 
Trinacria, a királyi jacht, amelyen az olasz király Katániába ment a »Re galantuomo« 
szobrának a leleplezésére. A friss parti szél talán elvitte a yachtig azt az éljenrivalgást, 
amit a francia kormány képviselőjének a pohárköszöntője keltett. Valenzani képviselő 
és Menacacci lovag, Anzio polgármestere, az olasz egységet ünnepelték tósztjaikban. 

A bankett után, melyet a kongresszus végrehajtóbizottsága rendezett, a kongresszus 
tagjai az olasz haditengerészet »Betta N. 5.« nevű hajóján tettek kisebb kirándulást a 
part mentén, délre a Monté Circeo felé. A déli láthatáron még mindig látható volt a 
Trinacria, két torpedónaszádtól kisérve, jobbra, a nyilt tenger peremén apró halász-
bárkák vontatták a hálót. A parton egymásután tűntek fel a villák, háttérben a 
tüzérség sáncaival, a Villa Borghese, majd az egymásra halmozott házakból álló 
Nettuno, Vl-ik Sándor pápa kastélyával. 

A különvonat, amely a kongresszus tagjait visszaszállította, este ért vissza 
Rómába. 

A másnapi ülésen Antipa a román kormány delegátusa, bukaresti egyetemi tanár 
és kiváló ichthyológus, tartott érdekes előadást »A folyók szabályozása és a 
halászat« címmel. Antipa éveken át érdekes laboratóriumi kísérleteket végzett 
annak a megállapítására, hogy a mikrofauna és flóra csirái (petéi, spórái, betokozott 
egyénei) a kiszáradt árterületek, a talajnemek szerint mennyi ideig maradnak élet-
képesek. Új árvíz alkalmával ezek igen bő táplálékot nyújtanak a halaknak. 
Antipa professzor, vizsgálatai alapján, az árterületeken váltógazdálkodást ajánl. 
Szerinte az árterületeken három-négy évig gabonaféléket kell termelni, elárasztás 
után pedig egy évig haltenyésztésre lehet ezeket a területeket felhasználni. Az elő-
adást nagy figyelemmel hallgatták. Utána Palmisano ügyvéd II mare territoriale 
nei riguardi della pesca címmel tartott szintén igen érdekes előadást a területi vizek 
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határainak nemzetközi úton való egységes megállapításáról és kiterjesztéséről. 
Palmisano bevezetésében röviden ismertette ennek az igen fontos és jelenleg 
különösen aktuális, nemzetközi kérdésnek a történetét is. Előadásával kapcsolatban 
indítványt is terjesztett a kongresszus elé, amelyről a záróülésen döntöttek. Mái-
maga az előadás is nagy vitát vont maga után, amelyben Almeida spanyol ten-
gerészkapitány, Sangermano, Bellemo dr., a Scuola veneta di pesca igazgatója, 
Brúnó s még többen vettek részt. 

Az orosz kormány egyik képviselője Lebedinzeff, a novogorodi kormányzóság 
halászati főszakértője és a földmívelésügyi minisztérium tagja német nyelven tar-
tott előadást — Über praktische Unterricht für Fischbeamte in Russland — az 
orosz halászati hivatalok és hatóságok személyzetének gyakorlati irányú kiképzé-
sére szolgáló intézményekről. Előadásában megemlékezett a tokiói halászati főisko-
láról is. Lebedinzeff kívánatosnak tartaná, hogy az érdekelt államok kormányai 
nemzetközi intézetet állítsanak fel — az Istituto internazionale di Agricoltura mintá-
jára — pl. Rómában, ahol az egyes államok kiküldöttei a halászati technika és a 
halászati biologia terén egységes, felsőbb kiképzést nyerhetnének. Ilyen intézet 
hiánya, Lebedinzejf szerint, manapság mindegyre érezhetőbbé válik. Lebedinzeff 
a nikolski haltenyésztő állomás laboratóriumának az utolsó kilenc év alatti műkö-
déséről s az oroszországi haltenyésztés fejlődéséről is tájékoztatta a kongresszust, 
amely az előadást és a nemzetközi intézet eszméjét szimpátiával fogadta. 

A nemzetközi halászati kongresszusokat előkészítő bizottság megalakítása, amelyet 
ennek az ülésnek a napirendjére tűztek ki, a záróülésre maradt. 

A kongresszus utolsóelőtti napján —• május 30-án — csak délelőtt volt ülés, 
amelyen Liibbert, hamburgi halászati igazgató tartotta meg a kongresszus egyik 
legérdekesebb előadását: »Neue Grundlagen der Aalkultur in Deutschland« címmel, 
amelynek során számtalan, igen szép készítményt mutatott be. Előadásával kapcsolat-
ban élénk érdeklődés nyilvánult meg különösen az iránt, hogy a nagyszabású 
németországi angolna-tenyésztési kísérletek céljaira lehetne-e Itáliából angolna-ivadékot 
beszerezni. 

A nápolyi zoológiai állomás asszisztense, Cerrnti dr. Sulle iconografiche di serie 
di sviluppo di Teleostei lasciate dal Dr. S. Lo Bianco címen rövid ismertetés kísé-
retében mutatta be a nápolyi Stazione Zoologica tavaly elhunyt, világhírű konzervátorá-
nak Lo Bianco-nak hátrahagyott gyönyörű színes tábláit, amelyek több halfajnak 
fejlődését ábrázolják. 

Nagy figyelmet és érdeklődést keltett Joubin professzor előadása — L'entente 
entre les stations biologiques pour l'étude de questions relatives á la peche — 
amelyben részletesen fejtegeti a szükségét annak, hogy a különböző biológiai állo-
mások bizonyos halászati biológiai kérdésekkel egymással parallel foglalkoznak, s 
hogy ezek az állomások minél szorosabb és élénkebb tudományos érintkezésben 
legyenek egymással. 

Ugyanezen az ülésen tartott még előadást Police professzor, a nápolyi egyetem 
állattani intézetének tanársegéde is: Per lo studio di alcune quistioni generáli di 
pesca (Pesca del novellame, Pesca con le reti a strascico etc.) címmel, amelyben 
különösen a strascico-háló használatának káros hatásait emelte ki. Előadásához több 
olasz szakember szólt hozzá. 

A vontató-hálók különben sokat foglalkoztatták a kongresszust. Erről a témá-
ról jelentettek be előadásokat Buscemi a katániai Societa di mutuo soccorso fra 
i pescatori a rete tiszteletbeli elnöke (Sulla necessitá della totale abolizione della 



296 
pesca con reti a strascico, a vontatóhálók használatának teljes megszüntetéséről) és 
Paparclla is (Esperimenti pratici sulla pesca delle reti a strassico, metodo di pesca 
e loro eftétti), sőt ide terelődött Bcllemo felszólalásával az a vita is, amely Palmisano 
előadása nyomán megindult. 

Ehhez a hálófajtához tartoznak : a migavica, a tratta és a cocchia is, amelyek 
ami tengerpartunkon is széltében használatosak. A hálószemek átmérői oly kicsinyek, 
hogy a szemek közei a hálók húzásakor tökéletesen záródnak s így a hálóból 
a halivadék sem szabadulhat meg. Mérhetetlen az a kár, amit ezek a hálók a 
halállományban okoznak s így nagyon is érthető az a figyelem, amelyben a kong-
resszus ezt a kérdést részesítette. 

Az ülés végén Barbero a Soc. An. coop. »Citta di Palermo« elnöke terjesztett 
a kongresszus elé a nevezett társaság és Tullo Mási nevében egy indítványt, amely-
ben szükségesnek mondja ki, hogy a dinamittal való halászás megakadályozásának 
módozatait nemzetközi alapon és egységesen szervezzék. 

Ugyanaznap délután a kongresszus tagjai a Piazza d'Armi-n, a néprajzi kiállításon 
találkoztak és megnézték a Tiberis partján levő egyemeletes halászati pavillont, 
amelyet a közönségnek még nem nyitottak meg. A pavillon, amelyet Giustini és 
Guazzaroni mérnökök tervei szerint építettek meg, kétezernégyszáz négyszögméternyi 
területet foglal el. Az épülethez a velencei halcsarnok szolgált mintául. A falait 
kivülről a halászéletből merített jeleneteket ábrázoló festmények díszítik. A benne 
levő kiállítást Vinciguerra proffesszor rendezi. A földszint bal szárnyában a tengeri 
halászat eszközei, háló és hajóminták, a halászati szövetkezetek kiállított tárgyai, a 
halászok viseletét bemutató apró figurák vannak elhelyezve. A középső rész a 
dioráma, melyben a tinhalászat, egy halászkikötő, a kardhal-fogás, pisztránghalászat, 
stb. látható. A jobb szárnyon a különböző halászati eszközökön kívül egy konzerv-
gyárnak a mintája és a gyártmányai, továbbá a génuai múzeum igen szép hal-
preparátumai vannak kiállítva. Az utóbbiak közül említést érdemelnek: a Serranus 
gigás, Sciaena aquila, Lepidopus caudatus, Umbrina cirrhosa, Dentex vulgáris és a 
Polyprion cernium hatalmas kitömött példányai. 

Az emeleti helyiségekben jobbára az édesvízi halászatra vonatkozó tárgyak vannak 
kiállítva. Itt állította ki közszemlére a kiadványait Olaszország legnagyobb halászati 
egyesülete a Societa Lombarda per la Pesca e l'Acquicoltura is, amely székhelyén, 
Milánóban akváriumot, könyvtárat és hidrobiológiái intézetet tart fönn. 

A pavillon megtekintése után a Nave Romana-ban a Comitato esecutivo per le 
feste commemorative látta vendégül a kongresszust. Este a Teatro Argentina-ban 
volt díszelőadás a kongresszus tiszteletére, amelyet ugyanez a bizottság rendezett. 

A másnap délelőtti ülésen Garády Viktor a fiumei Halászati Biológiai Állomás 
vezetője is tartott előadást olasz nyelven. A címe Lo Scampo (Nephrops norvegicus) 
del Quarnero e la pesca del medesimo volt. Az értekezésben az előrehaladt időre 
való tekintettel csak röviden ismertette a norvégráknak, ennek a halászati és tudo-
mányos szempontból is egyaránt fontos és érdekes maradékfajnak az előfordulási 
körtilipényeit, életviszonyait és elterjedésének határait, továbbá a scampo-halászat 
módját és a Quarnero scampojának a védelmére javaslatot is terjesztett elő, melyet 
több hozzászólás után elfogadtak. Az előadást, amely az idő rövidsége miatt nem 
kerülhetett teljes egészében a kongresszus elé, tetszéssel fogadták. 

A délutáni ülésen elsőnek e sorok irója tartotta meg olasz nyelven előadását, 
melyben Magyarország részvételét ismertette az Adrián végzett oceánográfiai és 
és tengeri biológiai kutatásokban. Az előadás váza a következő: Az oceánográfia 
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természetszerűen azokban az országokban fejlődött ki, melyeket kereskedelmi és 
haditengerészeti érdekeik a tenger fizikai viszonyaiknak a kikutatására ösztönzött. 
Ezek a nemzetek szerelik föl a nagy expedíciókat s ezekből kerülnek ki az oceanográfiai 
tudomány megalapítói és legjelesebb mívelői. Mindamellett a kisebb tengeri hatal-
mak, a melléktengerek mellett fekvő országok is kivették az idők folyamán a 
részüket a tengerkutatásból. Részt vett ezekben Magyarország is, amelynek tenger-
partja Págo sziget déli csúcsával átellenben végződik. Közjogilag azonban Dalmácia 
is hozzátartozik a magyar birodalomhoz. 

Az ország kontinentális helyzete magyarázza, hogy külföldön a tengeri kutatások 
már igen előre haladt stádiumban voltak, amikor Magyarország először vesz részt 
az oceánográfiai kutatásokban. Az Adria kutatása a medencének és partvidékének 
az újra térképezésével kezdődik, melyet a magyar és az osztrák állam közös haditenge-
részete hajtott végre. Az Adriakutatás legkiválóbb munkásai : Lorenz, Wolf, Lnksch 
és Stahlbcrger magyar kikötővárosban, Fiumében működtek, az állandó Adria-bizottság 
által felállított állomáson, amely valamennyi megfigyelő állomást túlélte s még a het-
venes évek végén is működésben volt. Magyarország intenzívebb részvétele az Adria 
kutatásában akkor veszi kezdetét, mikor a helyhez kötött obszervatóriumok mellett 
a nyilt- és a mélytengeri expedícióknak a szüksége érezhetővé vált. Az első nyilt 
tengeri expedíciót az Adriára a Magyar állam küldi ki 1874-ben, Szápáry Géza gróf 
fiumei kormányzósága idején, amikor a fiumei M. kir. Tengerészeti Hatóság Stáhl-
berger indítványára a »Nautilus« nevű hatósági gőzöst átengedte a tudományos expe-
díció céljaira. Ugyanerre a célra a Hatóság a »Deli« jachtot is átengedte s e két 
hajóval az említett szakemberek több, kisebb-nagyobb expedíción kutatták az Adria 
és a Quarnero medencéjének fizikai viszonyait. Ugyanők, mindannyian a fiumei 
tengerészeti akadémia tanárai, vettek részt a »Hertha« expedíciójában is. A nyilt 
tengeri expedíciók után, egészen a buccarii tengerészeti akadémia iskolahajójának, 
a »Margitá«-nak az expedíciójáig, hosszabb szünet áll be, melyet a litoralis régiók 
kutatása tölt be. Ebben Lorenzen kívül Grubc, Sclimidt Oszkár, Hcller, Stalio, a 
Magyar Tudományos Akadémia támogatásával Károly János, Dezső Béla, Faber, 
Brusiua, Car, Matisz János, m. kir. állami főgimnáziumi tanár vettek részt. Matisz 
főművében behatóan ismertette a magyar tengeri halászatot s Brusinával, a zágrábi 
egyetem tanárával együtt elkészítette a halászati szempontból fontos állatok jegyzékét 
s. A supralitorális régió érdekes faunáját Chyzer Kornél, Horváth Géza és Kertész 
Kálmán tanulmányozták. A Quarnero Tintinnidáival ifj. Entz Géza számos dolgozata 
foglalkozik. Szabadon élő fonálférgeket Daday Jenő irt le a magyar tengerpartról. 
A Quarnero-kutatás történetének második szakasza a fiumei Halászati Biológiai 
Állomás megalapításával kezdődik. Az állomást a kereskedelmi miniszter a tengerészeti 
szakosztály akkori vezetőjének, Gonda Béla miniszteri tanácsosnak a javaslatára 
1902-ben állította föl. Vezetője Garády Viktor m. kir. tengerészeti akadémiai tanár 
ett. Az állomás akváriumból és laboratóriumból áll. Felszerelése sok kívánni valót 
hagy fönt, saját hajója nincs, helyisége mindennemű fejlesztésének útját állja. A kez-
detleges állapotban levő magyar tengeri halászat és a Quarnero tudományos kuta-
tásának elodázhatlan kötelessége szükségessé teszik az állomás mielőbbi kibővítését. 
Az Állomás 1906-ban kisebb expedíciót rendezett az »Előre« gőzössel az olasz partok 
mentén. Ugyanezt a hajót, valamint a Klotildot és a Vontatót bocsátotta a Tenge-
részeti Hatóság a rendelkezésére Leidenfrost-nak is, aki a Quarnero legnagyobb 
mélységeinek eddig ismeretlen faunáját kutatta ki. A magyar tengeri halászattal 
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Faber és Matisz után Garády és Leidenfrost foglalkozott. A tengeri halak beteg-
ségeit Betegli tanulmányozta. 

A Quarnero-kutatás legújabb történetének legjelentősebb eseménye a Magyar Adria 
Egyesület megalakulása. Az Adria Egyesület céljait, szervezetét, működésének eddigi 
eredményeit a dolgozat részletesen ismerteti. 

A felolvasás végén Vinciguerra professzor mondott köszönetet az előadónak a 
dolgozatában nyújtott tájékoztatásért. A dolgozat a Societa Italiana per la pesca 
kiadásában fog egész terjedelmében megjelenni. 

Vinciguerra professzor ezzel az előadással kapcsolatban L'esplorazione del Medi-
terraneo e l'increménto della pesca címmel bejelentett, de az idő rövidsége miatt 
elmaradt előadásának a pótlására röviden ismertette az olasz— osztrák Adria-kutató • 
bizottság megalakulását és feladatait, továbbá az ez év tavaszán végzett első kirán-
dulás eredményeit. 

A kongresszus utolsó előadását Brunelli tartotta Lo stato attuale del probléma 
della lotta contro la malaria mediante la piscicoltnra címmel, amelyhez többen 
hozzászóltak s amelyben azt az eszmét pendítette meg, hogy a malária-lárvákat 
pusztító halfajok nagy mennyiségben való tenyésztésével csökkenteni lehetne a 
maláriát. 

E'.után az indítványok tárgyalása következett. Palmisano ismeretes indítványa 
ismételten hosszú vitára adott alkalmat, amelyben a magyar kormány egyik képvise-
lője, Kotán Dezső igazgató is résztvett. Az indítvány eredeti szövegén Trefen ajánlott 
módosítást, amelyet már-már elfogadtak, amikor Palmisano, látva az eltérő vélemé-
nyeket, visszavonta indítványát. 

A másik indítvány Scarpa velencei hal-nagykereskedőtől származott, aki az Európa-
szerte észlelhető drágaságra hivatkozva ajánlotta a kongresszusnak az indítvány elfo-
gadását. Szerinte a húsárak emelkedését a hal árának a csökkentésével kellene ellen-
súlyozni. Evégből azonban szükséges volna, hogy az egyes államok delegátusai 
kormányaiknál szállítási kedvezményeket igyekezzenek kieszközölni, mivel a mai 
tarifa mellett az árakat csökkenteni nem lehet. Szükség volna arra is, hogy a halakat 
a vasutak gyorsabban szállítsák, mint eddig. 

Kisebb jelentőségű ügyek elintézése után az elnök bejelentette, hogy a kongresz-
szust ezúttal a belga kormány hivta meg, képviselője Contreras útján. A meghívást 
Trefen elfogadásra ajánlotta a kongresszusnak, amely azt egyhagúlag tudomásul is 
vette, minek következtében a hatodik nemzetközi halászati kongresszust Ostende-ban 
fogják megtartani. 

A kongresszusnak ezt a határozatát Contreras köszönte meg rövid beszédben, 
amelyet »Viszontlátásra Ostendeban!« szavakkal fejezett be. Contreras különben a 
kongresszuson Rapport sur l'Office international de documentation pour la Peche 
et Navigation címmel előadást is tartott, amelyben a brüsszeli Office international 
szervezetét *) ismertette s a nemzetközi halászati statisztika szervezésére indítványt is 
adott be, amely tulaj donképen az »Office* nemzetközi jellegének hivatalos elimer-
tetését is célozta. 

Végül Rose titkos tanácsos, a német kormány képviselője mondott beszédet, 
amelyben meleg szavakkal honorálta a kongresszus rendezőségének, különösen 
Vinciguerra professzor fáradozásait, amelyekkel a kongresszus sikerét biztosították. 
Beszédében Rose elismeréssel emlékezett meg az előadásokról is. 

*) Részletesen 1. Leidenfrost: Office internat. de documentation pour la Peche. Halászat. 1009. 
XI. évf. 
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Utána Bruttó elnök mondott köszönetet az elismerő szavakért. Előbb francia majd 

olasz nyelven köszönte meg a külföldi és az olasz szakemberek nagyszámban való 
megjelenését s ezzel a hat napra terjedő kongresszust a résztvevők éljenzése 
közepette berekesztette. Este még egyszer összejöttek a kongresszus tagjai a Lanza 
di Scalea herceg tiszteletére rendezett banketten. 

A kongresszus üléseit állandóan nagyszámú hallgatóság látogatta, jóllehet a 
kongresszus tagsági jegye nemcsak az Angyalvárban levő történeti kiállítás, hanem 
az összes állami és városi tulajdonban levő műemlékek és gyűjtemények megtekin-
tésére jogosítottak s a másik két kiállítás is nagy vonzóerőt gyakorolt. A részt-
vevőknek a kongresszus rendezősége olasz nyelvű vezető-könyvet (Fleres: Roma 
nel 1911.) osztott ki. 

A kongresszuson számos érdekes és értékes előadás hangzott el. Ezek mindegyikét 
ezúttal nem ismertethetjük, szándékunk azonban a kongresszusi jelentés kiadása 
után a bennünket közelebbről érintő előadásokat behatóbban is ismertetni. Az 
eddigieken kivül még csak Surbeck svájci delegátus két előadását (»Die Furun-
kulosis der Fische in freien Gewássern« és »Organisation und gegenwártiger Stand 
der künstlichen Fischzucht in der Schweiz«) emeljük ki. Az indítványok közül 
bennünket különösen a Palmisano-féle érdekelt, mivel ami primitív, csak a legújabb 
időkben éledező tengeri halászatunk fejlődése legfontosabb feltételének a területi 
vizek határainak a kiterjesztését tartjuk. 

A kongresszus munkájának megosztására legalább két — édesvízi és tengeri — 
szakosztályt kellett volna szervezni. így néhány érdekes előadás, mint pl. a Vinci-
gnerráé, az idő rövidsége miatt elmaradt. Sok időt emésztettek fel a gyakran 
hosszura nyúlt viták is, amelyek egy része nem is nemzetközi érdekű téma 
körűi folyt. 

A római halászati kongresszuson teljes számban vettek részt a nagy halász-nem-
zetek, amelyeknél a tengeri és az édesvízi halászat óriási jelentőségű gazdasági 
tényezővé fejlődött. Azokból a kongresszuson elhangzott előadásokból, amelyek 
ezeknek a nemzeteknek a halászatát ismertették, nekünk sokirányú egybevetésre 
nyilt újra alkalom. Édesvízi halászatunk fejlődése például — örömmel tapasztaltuk — 
lépést tart a külföldével. Annál kirívóbb az ellentét, amely közte, s a mi irányítás 
és támogatás nélkül lézengő tengeri halászatunk közt van. A római kongresszus 
még jobban kidomborította ezt az ellentétet, amelynek a kiegyenlítése egyike legfon-
tosabb és legsürgősebb feladatainknak a tengerparton. 



A TENGER SÓTARTALMÁNAK EREDETÉRŐL. 
I r ta DR. KOCH NÁNDOR. 

tengervíz a szárazföldi édesvizektől eltérőleg kesernyés sósízű és 
emiatt meginni nem lehet, de főzésre, sőt mosásra sem alkalmas. 
Ezt a tulajdonságát a benne föloldott sóknak köszönheti. A tenger 
vizében már régen kimutatták a konyhasót, a keserűsót, amelyek a 
tengervíz jellemző ízét adják, továbbá a gipszet és a magnesium-
chloridot. Különös, hogy a tengerben az oldott sómennyiség aránylag 

igen csekély. Ha egy bizonyos mennyiségű tengervizet lepárologtatunk, a vissza-
maradó sómennyiség csak a legritkább esetben tesz ki 4°/o-ot, a legtöbb esetben 
3V20/0 a sótartalom, de egyes melléktengerek vizében még ennél is kevesebb. A 
tengervíz e szerint az ú. n. ritkított oldatok közé tartozik és magán viseli azoknak 
minden jellemvonását. A ritkított oldatok fagyás- és forráspontja alacsonyabb, 
ozmozisnyomása, elektromos vezetőképessége és felületi feszültsége viszont nagyobb 
a rendes oldatokénál. 

A tengervízben az eddigi vizsgálatok — amelyek közül különösen G. Forchham-
mer, C. Schmidt és Juslus Roth észlelései a legjelentősebbek — 32 elem jelenlétét 
állapították meg. Ezek közül hét elem és pedig a chlor, a bróm, a kén, a kálium, 
a nátrium, a kalcium és a mágnestűm tökéletesen oldott állapotban mindegyik 
tenger vizében megtalálhatók és vegyületeik alkotják a tengeri sókat. 

A tengervíz mennyiségi elemzésével legelőször Lavoisier (1772) és Torbern Berg-
man (1774) foglalkozott, de az első igazán tökéletes elemzést A. Vogel végezte 
1813-ban. Az ő vizsgálatai óta készült számos elemzésből az az eredmény szűrő-
dött le, hogy a tengervízben az elemek főleg öt vegyület, öt só alakjában csopor-
tosultak és pedig annak az öt sónak alakjában, amelyek a sópárologtató meden-
cékben természetes lepárolgás útján kiválnak. Ez az öt só : a nátriumchlorid 
(konyhasó), a káliumchlorid, a magnesiumchlorid, a magnesiumsulfát (keserűsó) és 
a kalciumsulfát (gipsz). Forchhammer mintegy 150 elemzésből erre az öt sóra 
nézve a következő középértékeket állapította meg: 

1000 gr. 
vizben 

Az egész só-
mennyiséghez 

viszonyítva ü/o-ban 

1. Konyhasó v. nátr iumchlor id Na Cl . 
2. Káliumchlorid K C l . . . . . . . 
3 . Magnesiumchlorid Mg Clz 
4. Keserűsó v. magnesiumsulfá t Mg SOi 
5. Gipsz v. ka lc iumsul fá t Ca SOi . . . 

Maradék 

Összesen . . 

26-862 gr. 
0-582 » 
3 '239 » 
2-196 » 
1-350 » 
0-070 » 

78-32 °/o 
1-69 » 
9-44 » 
6'40 » 
3-94 » 
0-21 » 

1. Konyhasó v. nátr iumchlor id Na Cl . 
2. Káliumchlorid K C l . . . . . . . 
3 . Magnesiumchlorid Mg Clz 
4. Keserűsó v. magnesiumsulfá t Mg SOi 
5. Gipsz v. ka lc iumsul fá t Ca SOi . . . 

Maradék 

Összesen . . 34-299 gr. 100-00 °/o 
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A különböző tengerek vizének elemzése az említett öt són kívül több más sónak, 

így többek között a kálnimsulfútnak és a kalciumkarbonátnak jelenlétét is meg-
állapította és az is nyilvánvalóvá vált, hogy a különböző tengerekben az oldott só 
mennyisége szűk határok között változó lehet. Annyi azonban mindegyik elem-
zésből kitűnik, hogy a tengerben a chloridok, tehát a chlornak fémekkel alkotott 
vegyületei szerepelnek legnagyobb mennyiségben, ezek közül is elsősorban a 
konyhasó, amely az egész sómennyiségnek több mint háromnegyed része. 

Nagyon érdekes kérdés, hogy vájjon honnan származik a tenger sótartalma ? 
Már a legrégibb időben két felfogás állott egymással szemben. Az egyik szerint — 
amelynek már a görög természetbölcselők is hívei voltak — a tenger sótartalma 
őseredetű; a másik vélemény viszont a szárazföldről származtatja a tengerben talál-
ható sókat. Bár ez az érdekes kérdés még a mai napig sincs teljesen tisztázva, 
mégis az erre vonatkozó számos megfigyelés, összehasonlítás és következtetés lát-
szólag azoknak ad igazat, akik a tengerben oldott sók eredetét az ősi tengerek 
lecsapódásával egyidejűnek tartják. 

Már több mint száz esztendő előtt akadt természetbúvár, Fr. Willielnt Ottó, aki 
emellett az utóbbi felfogás mellett foglalt állást és nagyon elfogadható bizonyíté-
kokkal erősítette azt meg. Szerinte, ha elfogadjuk azt a véleményt, hogy a tenger-
víz kezdetben édes volt és a szárazföld folyóiból utólagosan nyerte sótartalmát, 
nem fogjuk megérteni, hogy honnan származnak a tenger sós vizében élő állatok 
és növények, amelyek az édes vízben elpusztulnak. És ha a folyók folytonosan 
újabb meg újabb sómennyiséget hordanak a tengerbe, az oldószerként szereplő 
víznek állandó párolgása mellett eddig már ugyancsak sűrű oldattal lenne dolgunk. 
Ottó két igen jelentős bizonyítéka mellett még különösen a folyóvizek vegyi 
elemzése és a tengervízről nyert elemzési adatokkal való összehasonlítása mond 
nagyon is ellent a tengerisók szárazföldről származásának. Justus Roth számos 
folyóvíz megelemzése után azt találta, hogy azokban a tengervízzel ellentétben nem 
a chloridok, hanem a szénsavas sók (karbonátok) csoportjába tartozó sók szerepel-
nek leginkább, amelyek viszont a tengervízben vannak elenyészően csekély mennyi-
ségben. Ha Forchhammer és Justus Roth elemzési adatait összehasonlítjuk, a tenger-
víz és a folyóvíz sótartalma közötti nagy különbség igen szembetűnő: 

Karbonát Sulfát Chlorid 

A tengervízben 0"2% 10°/o 89°/o 
A folyóvízben 80°/o 13% 0 7 % 

Természetes, hogy ilyen körülmények között nagyon nehéz a tengerisók túl-
nyomó részét alkotó chloridok eredetét a szárazföldre visszavezetni, ahol ezekből 
relativus és absolutus értelemben is igen kevés található. 

Hogy a szárazföldi vizekben a chloridok csakugyan háttérbe szorulnak más sók, 
különösen a karbonátok mellett, azt legszebben a kontinensek belső részeit elfog-
laló ú. n. lefolyás nélküli területeken figyelhetjük meg. Itt ugyanis a környező emel-
kedések kőzetein végigfolyó csapadékvíz a kőzetekből kioldott sókkal együtt kisebb-
nagyobb tavakban, mintegy a földfelület hordalékának gyűjtőmedencéiben gyűlik 
össze és ott ez a sókban amúgy is bővelkedő oldat a folytonos párolgás következ-
tében alaposan sűrűsödik. Számos ilyen lefolyásnélküli tó vizének elemzéséből az 
világlott ki, hogy összetételük nagyon változó ugyan, de a sómennyiség nagyobb 
részét mindegyikben karbonátok és sulfátok adják. Kisázsia, Nevada és a libiai 
sivatag tavaiban pl. háromszor annyi nátriumkarbonát van, mint nátriumchlorid. 

Ha ezek az adatok nagyjában meg is cáfolják azoknak a véleményét, akik a 
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szárazföldet tartják a tengerisók szülőanyjának, ez még nem jelenti azt, hogy a 
tenger sótartalmának ősi eredetét kézzelfogható bizonyítékokkal tudjuk megerősíteni. 
Sőt annyira vagyunk csak, hogy ennél a kérdésnél hipotézist, még pedig a föld kelet-
kezésének hipothézisét kell segítségül hívnunk. Földünk kezdetben izzó gáztömeg 
volt, amelyben egymással összekeveredve jelen lehettek mindazoknak az elemeknek 
gázai, amelyek ma a tenger különböző sóit alkotják. Az izzó gáztömeg fokozatos 
kihűlése maga után vonta az oxigéniumnak és a hidrogéniumnak vízzé egyesülését 
és lecsapódását. így alakult ki az őstenger. Majd megindult a többi gázok meg-
sűrűsödése és lecsapódása is. A fémek gázai egyesülve a chlor-, kén- és a szén-
gázokkal, megalkották azokat a chloridokat, sulfátokat és karbonátokat, amelyek a 
mai tengerekben találhatók. Ezt az érdekes föltevést azok a megfigyelések támo-
gatják, amelyeket a vulkáni kitöréseknél tettek. A vulkáni kitöréseknél ugyanis az 
ízzó lávából chlorhidrogénium, chlornátrium, bór, fluor, foszfor és egy csomó rit-
kább fém csapódik ki, élő bizonyságául annak, hogy a föld belsejében még izzó 
állapotban lévő vulkánikus ősanyag milyen gazdag ezekben az ősidők óta benne 
föloldott elemekben. 

A Vezúv mindegyik kitörésekor megfigyelték, hogy a kráter szélét fehér hólepelhez 
hasonlóan finom poralakú konyhasóból álló réteg vonja be; a délamerikai Purnée 
naponta több, mint 30.000 kg. chlorhidrogéniumot lök ki magából. Mindebből az is 
következik, hogy a föld izzóanyaga még ma is hozzájárul az óceán gyarapításához. 
Minden egyes vulkáni kitörésnél nagy mennyiségű vízgőz, szénsav, chlor és kéngáz 
válik szabaddá és levegőből lecsapódva újabb víz- és sómennyiséget juttat a tenge-
reknek. 

Kétségtelen, hogy ezek az adatok nagyon támogatják azt a felfogást, hogy a tenger 
sótartalma az óceán születésével egyidejű, hiszen a fóld belsejének izzó ősanyaga 
mintegy reliktuma az ősi állapotnak, amelyben földünk keletkezésének legelején volt, 
még sem szabad határozottan lándzsát törni emellett a fölfogás mellett, mert mind-
addig, amíg földünk keletkezésének körülményei egy hipotézis homályába burko-
lódznak, a tenger sótartalmának ősi eredete is csak föltevés marad. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

EMLÉKEK. 

A leghűségesebb Fiume. Kossuth 
Lajosnak az a mondása, hogy Fiume »a ma-
gyar korona gyöngye«, szállóigévé lett. (Tudo-
másom szerint ez a mondat, eredetiben »Fiume, 
questa gemma della corona l'Ungheriacc, Kossuth-
nak egy levelében fordult elő először, melyet 
Walluschnig Antalnak, a fiumei kereskedelmi 
kamara alelnökének atyjához irt valaha Kossuth.) 
Kevesebben tudják, honnan ered Fiume városá-
nak »a leghűségesebb« jelzője, melyre a fiumeiek 
különösen régebben, igen gyakran büszkén hi-
vatkoznak. A »leghűségesebb:< jelző nem a 
Magyarországhoz, hanem a Habsburgházhoz 
való hűségre vonatkozik. Miksa császár 1515. 
évi január hó 2-án Innsbruckban külön pátenst 
állított ki, melyben Fiume városának a »ftde-
lissiina« jelzőt adományozza, a városnak az 
uralkodóház iránt tanúsított rendíthetetlen hű-
ségéért. 

Portoré-Almis. Portoré városának az 
ó-korban és a középkor első felében Almis volt 
a neve. Kitől és mikor kapta a város a Portoré 
(»királyi kikötő*) nevet, nem tudjuk. Sokáig 
az a nézet volt erről elterjedve, hogy III. Károly 
király 1728. évi szeptember hó 16-iki látogatása 
alkalmával nevezte el Portorénak a várost. Azon-
ban Fiume város kapitányi tanácsának már 
1686. évi február hó 23-iki jegyzőkönyvében 
Portoré szerepel. Egy régi krónika szerint IV. 
Béla király, aki a tatárok elől menekülve, udva-
rával hosszabb ideig tartózkodott Almis városá-
ban, a remek kikötőjű várost már Portus Regius-
nak nevezte. Mások szerint Alboin longobard 
király adta az almisi kikötőnek a királyi nevet. 
A horvátok az illirizmus ébredése óta Kralje-
vicának hívják Portorét. 

lka neve. Icsicsi és Lovrana között, Isztria 
keleti partjának egyik kis öblöcskéjében van 

lka kis község, mely, mint az egész környék, 
csaknem kizárólag az idegenforgalomból él. A 
község nevének eredetét Mommsen derítette ki ; 
egy régi firenzei kéziratban olvasott valamit Ikia 
istennőről, és ebből arra következtettek, hogy 
a mai lka helyén valaha Ikia temploma vagy 
oltára lehetett. A mult század ötvenes éveiben 
Fianonánál találtak is egy római oltárt, mely a 
felirat szerint Ica istennőnek volt szentelve. 
Ez az Ica igen népszerű lehetett Isztriában, ha 
nevét egyik kis község még a mai napig is 
megőrizte. 

TENGERI METEOROLÓGIA. 

A magyar tengerpart időjárása 1911 
májusában. A meteorológiai elemek rend-
szeres megfigyeléseiből nyert havi középértékek 
szerint az időjárás a normálistól kevéssel tért 
el. A hőmérséklet Fiumében 0 '4°-kal, Zenggben 
0"l°-kal volt melegebb, mint ez a 30 éves átlag 
alapján májusra várható lett volna. A csapadék-
összege közel áll a sok évi megfigyelésekből 
nyert összeghez s Fiumében csak 5 mm.-rel 
maradt a 30 éves átlag alatt. Az esős napok 
száma ellenben több volt és így az általános 
borulás is nagyobb, ami viszont azt eredményezte, 
hogy nagyobb felmelegedések a tengerparton 
nem állhattak elő. Az esők — egy zivataros eső 
kivételével (18.-án Fiumében 43'2 mm., Csemete-
kertben 34'2 mm., Cirkvenicán 62-3 mm.) — 
nem voltak kiadósak és így az eső sűrűsége 
kicsiny volt. A borús idő miatt a felmelegedés 
lassan ment végbe, a hőmérsékletben a változé-
konyság (hőmérséklet napi közepének egyik nap-
ról a másikra való emelkedése vagy sülyedése) 
felette kicsiny volt u. i. csak 1 • 12° mig a nor-
nális érték 1'62". Nagyon érdekes a nyári napok 
(25° feletti hőmérsékletek) kevés esete, amennyi-
ben az átlagos 11 nap helyett csak két nyári 
nap jelentkezett. Ez is bizonyítja, hogy mennyire 
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csalóka képet nyujtunk, ha csak a haviközépnek 
a normálistól való eltérését vesszük figyelembe 
valamely hónap hőmérsékleti viszonyainak meg-
állapításánál. A hőmérséklet átlaga nagyobb, 
végeredményben a május jellege mégis kissé 
hűvös, borús és nedves. A tengerpart délibb 
részein már derültebb és szárazabb volt az idő-
járás. 

A hónapnak legmelegebb napja 29.-ike volt 
az összes itt figyelembe vett állomásokon és 
hőmérséklete a 25° körül volt. A leghidegebb 
nap Fiumében 9.-ére esett, míg Cirkvenicán 22.-én 
és a két délebben fekvő állomáson már másodi-
kán volt a minimális temperatura észlelhető. 
Az uralkodó szél a szélmegfigyelések szerint a 
kedvező szabad fekvéssel bíró állomásokon u. m. 
a Csemetekertben és S. Mihovilon a szárazföldi 
veit, míg a többi állomásokon a tenger felőli 
légáramlás figyeltetett meg legtöbbször. Viharos 
időjárás Fiumében 2—3-i éjjelen uralkodott. 
Zenggben ezenkívül még 8.-án és 24-én is egész 
nap. Az időjárási helyzet boratípust mutatott 
3.-án, amidőn magas a légnyomás a kontinensen 
és alacsony az Adrián, hasonlóképen volt 8/9.-én 
is, amidőn megerősödött Keleteurópai maximum-
mal szemben állott a genuai mély depresszió-
Végül 23/24.-én keleten volt alacsony légnyo-
más, míg nyugaton a magas és a 760 mm.-rcs 
izobárvonal ép a tengerparton át vonult. A május 
19,-iki nagy esőzés a 18/19-iki mély depresszió 
eredménye, ezen a napon volt a tengerparton a 
legalacsonyabb barométerállás 750 mm. körül. 
Kedvező napfényes időjárás csak 11. és 15.-ike 
között, valamint 25. és 28,-ika között uralko-
dott. A napfény nélküli napok száma aránylag 
magas volt, 5 nappal, míg összesen 198-9 órán 
át sütött ki a nap a Fiumében levő műszer fel-
jegyzései szerint. 

Aerológiai megfigyelések az Adrián. 
A tudományos léghajózás nemzetközi bizott-
sága negyedik összejövetele alkalmával — 
1904-ben St. Pétervárott — egyik határozatá-

ban kimondotta, hogy felette kivánatos volna, 
ha Pólában a magasabb légrétegek kutatását 
szolgáló berendezések létesíttetnének, mert ennek 
működése felette értékesen egészítené ki azt a 
hálózatot, amelyik akkor a felsőbb légrétegek 
kutatásával foglalkozott. Minden ilyen nemzet-
közi határozat meghozatala és kivitele között 
rendszerint sok idő telik el, mert az Adrián is, 
pl. az aerológiai kísérletek csak az elmúlt év-
nek május havában kezdődhettek meg a wieni 
meteorológiai intézet kezdeményezésére. Örömmel 
veszünk azonban arról tudomást, hogy ez évi 
februárius hónapjától kezdve Pólában immár 
rendszeresen részt vesznek a felsőbb légrétegek 
viszonyainak kutatásában, mert innen kezdve a 
nemzetközileg megállapított kutatónapokon pilót-
ballon észleléseket végeznek. Ebből is látszik, 
hogy a külföldön a tudományos kutatásnak ezt 
a módját ép nem tekintik gyerekjátéknak, mert 
komoly tudományos testületek vele rendszeresen 
foglalkoznak. 

Az Adrián Póla környékén az elmúlt évben 
május 17.-étől 19.-éig végeztek aerológiai kuta-
tásokat. Erre a célra a közös hadügyminisztérium 
tengerészeti osztálya a »Dinára« nevű torpedó-
járművet szolgáltatta a kutató dr. Wagner A.*) 
rendelkezésére. A felszállásokat erről a hajóról 
rendezték. A nemzetközi megfigyelési napokon 
erről a hajóról először egy pilót-ballon enged-
tetett fel kikémlelni a felsőbb rétegek áramlási 
— szélirány és sebesség — viszonyait s ezek 
ismerete után engedték fel a regisztráló műszert 
vivő ballont. Természetesen ismerve az áram-
lási viszonyokat, a ballonnak az útidejét is e 
szerint állapították meg. A registráló műszert 
felvivő orosz gyártmányú gummiballonok átmérői 
egy-egy méter voltak. Két ballon volt egymásba 
kapcsolva, az egyik vitte a műszert, a másik 
egybe volt kötve a műszert vivő ballonnal és 
egyúttal alul egy úszót is vitt mágával az egész 
ballonrendszer. A feleresztés előtt pontosan 
megállapították, hogy mennyi ideig szabad a 
ballonnak fenmaradni, illetve mikor kell a felső 
ballonnak kiürülnie. Ugyanis még egy ébresztő 
órát is vitt a műszereken kivül magával, amelyik 
bizonyos idő múlva egy elektromos (száraz elem) 
áramot zár, amelyre a felső ballon kiürül. A kísér-
letek mind jól sikerültek, minden egyes feleresztett 
ballont sikerült visszakapni,az összes regisztrálások 
jók voltak és felhasználtattak. Az elért legnagyobb 

*) Meteorologische Zeitschrif t« 1911. V . : A W a g -
ner. Registrierballonaufstiege auf der Adria im Mai 
1910. 

1911. III. F i u 
Akadémia 

m e 
Csemetekert 

C i r k v e -
n i c a 

Zengg Szent-
M i h o v i l 

Hőmérséklet közÉp C1 16-4 16-8 16-5 16-7 12-1 

Legmelegebb nap 24-3 /29 . 2 6 ' 4 ' 2 9 . 2 3 - 9 / 2 9 . 25 4 2 9 . 2 2 - 0 ' 2 8 . 

Leghidegebb nap 11-9 9 . 1 0 - 8 / 9 . 11-6 22 . 1 1 - 0 / 2 . 5 - 6 2 . 

Közepes borulás 6-0 6-1 6-2 5 - 6 5 5 

Csapadékdsszeg mm. 129-8 1 1 0 1 103-8 9 3 7 5 7 0 

Esős napok száma 17 15 12 15 12 

Uralkodó szél SW NE SE SW E 

1911. évi junius hó 11-én. 
Réthly Antal. 
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magasság közel 15 km., amelyik magasságban 
Póla felett 53-6° hőmérsékletet regisztráltak a 
műszerek. Ugyanekkor a Wienben felengedett 
regisztráló ballon által 53 1° jegyeztetett fel. 
A megfigyelések nagyon érdekesek és a nagyobb 
magasságokban már érdekesen egyező menetet 
mutatnak a pólai és a wieni feljegyzések. A rend-
kívül érdekes megfigyelések eredményei az osztrák 
tudományos akadémia kiadványaiban jelentek 
meg és bizonynyal úttörők ezen a téren az Adrián. 
Reméljük, ha az Adria egyesületnek is rendel-
kezésére fog állani a kísérleti hajó, hogy akkor 
arról'egyéb kutatások mellett egyúttal végezhetők 
lesznek ilyen irányú megfigyelések is a Quarne-
róban, mint a melynek fizikai viszonyait kutatn; 
az egyesület feladatai közé tartozik. (*) 

VEGYESEK. 

Nemzetközi talasszoterápiai kon-
g r e s s z u s . Az első nemzetközi kongresszus, 
amelyet a tenger gyógyerejére vonatkozó összes 
speciális kérdések megvitatására rendeztek, június 
hó 6-án ült össze a Balti tenger melletti Kol-
bergben. A kongresszusra körülbelül négyszáz 
orvos gyűlt össze a világ minden tájékáról A 
megnyitó ülésen az olasz kormány képviselője 
Bossi genuai professzor tartott éidekes elő-
adást, amelyben a talasszoterápia fontosságát 
fejtegette és rámutatott arra, hogy ezt már a 
régi rómaiak is fölismerték, amiről a különböző 
fürdőromok is tanúskodhatnak, amelyek a víz-
gyógyászatot nagy sikerrel űzték. A többi elő-
adók a tengernek főleg az ideggyógyászatban 
és speciális betegségek gyógyításában való sze-
repével foglalkoztak. Galil professzor, az olasz 
kormány másik képviselője a Riviéra klímájá-
nak a szívbetegségekre való hatásáról értekezett. 
Az előadásának a hatása alatt elhatározták, 
hogy a következő kongresszust San-Rémóban 
fogják megtartani. Igen kívánatos volna, hogy 
ezen a második kongresszuson már Magyar-
ország is képviselve legyen. 

Az északi tengeri kikötők 1910. 
évi forgalmáról — összehasonlítva azt az 
előző évvel — érdekesnek tartjuk közölni a 
következő főbb adatokat: 

Antverpenben tavaly 6.770 hajón 10,758.114 
nettó tonna volt a forgalom, 1909-ben pedig 
6.470 hajón 10,149.282 tonna. Az emelkedés 
tehát kerek 6°/o: 608.832 tonna. 

Amszterdamban 19Ó9-ben 2.388 hajón 
3,424.237 bruttotonna volt a forgalom, míg 
1910-ben 2.310 (tehát kevesebb) hajón 3,561.235 
tonna. 136.998 bruttotonnával, azaz 4°/o-kal 
több. 

Rotterdamban 1909-ben 8.773 hajón 9,801.850 
nettotonna árú volt a forgalom, 1910-ben pedig 
9.630 hajón 10,876.507 tonna, tehát 1,062.844 
tonna, vagyis 10-8°/o volt a forgalomgyarapodás. 
Ez a nagy szaporulat érthetően élénk feltűnést 
keltett, mert hisz 1909-ben az előző évhez 
képest csak 7"5°/o emelkedést tudtak elérni. A 
részletes árústatisztika még nincs kész s így e 
nagy forgalomemelkedés okát megállapítani még 
nem tudták. 

A hamburgi kikötőbe 1909-ben 17.015 hajó 
12,184.000 nettotonna súlylyal, 1910-ben 17.358 
hajó 12,657.000 nettotonna súlylyal szaladt be ; 
a nettotonnasúly tehát 473.000 nettotonnával, 
azaz 3"06°/o-kal volt magasabb a mult évben, 
mint 1909-ben, sőt tavaly a nettotonnasúly még 
az 1907. évi rekordévnél is nagyobb volt 
600.000 tonnával. A forgalom nagyságát mu-
tatja az a körülmény is, hogy az 1909. évi 
3,471.554 márkával szemben 3,512.944 márka 
tonnapénzt vett be. 

A hamburgi rakpart árúforgalma az előző év 
3,203.354 tonnáról 3,213.774 tonnára emel-
kedett. E számok azonban a Hamburgnál Német-
országba bejövő árúknak csak mintegy 381/2°/o-a) 

mert az árúk nagyobbik részét egyes vállalatok 
külön rakpartjain rakták ki. A megnövekedett 
forgalmat mutatja az a körülmény is, hogy a 
hamburgi kikötőben az 1909. évi 8.123 kikötő-
munkással szemben 1910-ben 8.984 munkás 
dolgozott. 

Brémában (beleértve Bremerhavent, Vege-
sackot és Burgot is) az évi forgalom 1909-ben 
4.635 hajón 3,341.342 nettotonna árú volt, 
mig 1910-ben 4.898 hajón 3,468.657 tonna. 
A gyarapodás tehát 127.315 nettonna, vagyis 
3-80/o. 

A kisebb német kikötők forgalma a követ-
kező volt: 

Emden . . . 2.709 hajón 1,218.388 t. árú 
Lübeck . . . 3.181 » 834.923 » » 
Stettin . . . 5.168 » 1,178.899 » » 
Danzig . . . 2.545 » 879.004 » » 

forgalmat ért el 1910-ben. 
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KÖZGYŰLÉS. 

A Magyar Adria Egyesület folyó évi 
június hó 1 én tartotta I. rendes évi közgyűlé-
sét a Magyar Tudományos Akadémia üléstermé-
ben. A közgyűlést Gonda Béla elnök a követ-
kező beszéddel nyitotta meg: 

Tisztelt közgyűlés ! 
Évszázadok többször változó politikai alakulásai 

lassankint sűrű fátyolt borítottak arra a dicső-
séges korszakra, amikor Szent István koronájá-
nak jogara alatt élt és virult az Adriai-tenger 
keleti partvidékének jelentékeny része. Nagy 
királyaink, akik nagyhatalmi politikájukat ide 
is kiterjesztették s az Adrián át baráti kezet 
fogtak, rokoni kötelékeket fűztek a klasszikus 
Itáliával, amidőn hódító hadseregükkel urai let-
tek ennek a tengermelléknek, nemcsak vitéz 
harcosokat telepítettek itt le, de .konsolidált 
államrendet, erőt, hatalmat, jólétet és kulturát 
is teremtettek itt, aminek a nyomai ma is meg-
találhatók. 

Háromszáz évet meghaladó időn át birtokol-
tuk ezt a tengermelléket s amikor erőink gyönge 
sége folytán onnan visszaszorultunk, a magyar 
politika még hosszú időn át hangoztatta a ten-
germellékhez szerzett ősi jogát, de a magyar 
társadalom a tűnő századokkal mindinkább el-
veszítette szemei elől a kéklő Adriát, úgy, hogy 
az idők jártával már csak a Balaton lett a ma-
gyar tenger. 

Dalmácia ugyan Szent István koronájának 
évszázados történelmi jogán csatoltatott vissza 
a magyar birodalomhoz, de csak közjogilag, sőt 
lassacskán a régi Littorale Hungaricum is ki-
siklott a kezeinkből s ma ténylegesen édes 
keveset mondhatunk magunkénak a Quarneróból. 

A tengernek az ország belsejéhez való ked-
vezőtlen földrajzi és politikai fekvése, kapcsolat-
ban a tengermellék nemzetiségi viszonyaival, 
idegenné, közömbössé tették reánk nézve a ten-
gert ; kereskedelmünk nem volt, mely az érdek-
lődést a tengerre terelte volna, szóval nem lévén 
ott mit keresnünk, nem is törődtünk vele. 

A mult század 40-es éveinek erőteljes ipari 
és kereskedelmi föllendülése érdekkörébe vonta 
ugyan Fiumét is, de a csakhamar bekövetkezett 
nemzeti katasztrófa s az ennek nyomán fakadt 
átlalános depresszió ezt az érdeklődést csírájá-
ban megfojtotta A 67-iki kiegyezés visszaadta 

ugyan az országnak Fiumét, de a régi Littorale 
Hungaricum nélkül, Dalmácia pedig továbbra is 
osztrák uralom alatt maradt, anélkül azonban, 
hogy közjogilag Magyarországhoz való tartozása 
kétségbe vonatott volna. 

A világkereskedelemnek a mult század 70-es 
éveivel megindult óriási föllendülése és szinte 
szédületes fejlődése mind nagyobb érdekkörre 
terjesztette ki hatását s világszerte megindult a 
törekvés, hogy a tenger által elválasztott orszá-
gokat egymáshoz s a tengert az ország belsejé-
hez közelebb hozza. S ez a gyakorlati irányú 
— hogy úgy mondjam anyagi — törekvés maga 
után vonta azoknak a tudományszakoknak a 
tengerhez és a tengerre való vonulását is, 
amelyek a tengerpart földrajzi és természeti 
viszonyai, a tenger medencéjének és vizének 
fizikai tulajdonságai, a tenger állat- és növény-
világának életviszonyai, a tengeri klímát befolyá-
soló tényezők s más egyebek iránt érdeklődtek, 
így indult meg az a ma már jelentőségteljes 
tudományos kutatás és vizsgálódás, melynek 
tárgya a tenger. S amilyen óriási kiterjedésű a 
tenger, amilyen sokfélék mélységes vizének cso-
dás változásai és alakulásai, állat- és növény-
világának varázslatos életjelenségei: oly sokoldalú 
az a tér, mely itt a tudományos búvárkodás szá-
mára kínálkozik. 

S ez a tudomány maga az élet. Mert ered-
ményei termőbbé, hasznosíthatóbbá teszik a 
tengert az emberi szükségletek számára. S ez a 
kutatás és vizsgálódás épp oly jogosult, épp 
oly szükséges, mint a föld termőképességének 
a fokozása; oly tudományos fe'adat, mely szer-
vesen beilleszkedik az ember életszükségleteinek 
a rendszerébe. 

Mi magyarok eddig meglehetősen távol ma-
radtunk a tengertől. Ha le is járunk oda, ha 
megszerettük is, nem leljük honunkat a ten-
geren. Pedig régi dicsőségünk nagy emlékei is 
kellene, hogy oda vonzzanak. S már csupán ez 
is szent kötelességül róvja ránk, hogy törőd-
jünk kicsiny tengerünkkel, annak egykor régen 
szebb napokat látott festői partvidékével s mind-
azzal, ami ezekkel egybeforrott. S e téren a 
magyar tudományosságra nagy és szép felada-
tok várnak 

Anyagi erőinkben ugyanis nem bizakodhat-
ván, jövőnket csakis kulturánk erejére alapít-
hatjuk. Ezért kell a tenger kutatása és tanul-
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mányozása terén is kivennünk a magunk részét, 
a mire nemcsak történeti tradícióink utalnak 
de a mihez kulturális és gazdasági fejlődésünk 
s nemzeti presztízsünk nagy érdekei is fűződ-
nek. 

Az adriai tenger kutatásával olasz és osztrák 
szomszédaink már évtizedek óta foglalkoznak s 
a mult század hatvanas és hetvenes éveiben 
ezt a tanulmányozást az osztrákok Fiúméra és 
a magyar tengermellékre is kiterjesztettek, sőt 
abban a fiumei tengerészeti hatóság is tevékeny 
részt vett. A magyar tudományos világ ezektől 
távol állott s kimaradtunk a mult évben az 
Adria kutatására diplomáciai úton alakult olasz-
osztrák bizottságból is. Ez azonban nem volna 
baj, mivel az erre vonatkozó egyezmény a 
Quarnerot különben sem vonja be a tanulmá-
nyozandó területbe s igy reánk hárul a Quar-
nero tudományos kutatásának a feladata, ahol 
munkánkra — mint Apáthy István kitűnő tag-
társunk mondja — különben is kedvező tér 
kínálkozik, mert az élet ott a formák változa-
tosságára és tömegére nézve olyan gazdag, mint 
az Európa partjait mosó tengereknek talán egyik 
részében sem. 

Ez irányú munkálkodásunkat mindenesetre 
bele kellend kapcsolnunk a fiumei tengerészeti 
hatóság kebelében közel tíz éve fennálló halá-
szati biológiai állomásba, mely azonban a jelen-
legi bürokratikus kezelésből kivonva, a tudomá-
nyos kutatás szabadságának és alaposságának 
követelményeihez mérten átszervezendő és meg-
felelően kibővítendő lesz, amire annál inkább 
számithatunk, mivel a tenger biológiai kutatása 
tulaj donképen természetes előfeltétele a tengeri 
halászat okszerű kezelésének és céltudatos fej-
lesztésének, a minek nagy gazdasági jelentősé-
gét bizonyára nem szükséges bővebben fejte-
getnem. S a tengeri halászat kapcsán utalni 
kívánok azoknak a nemzetközi tengerjogi kér-
déseknek a rendezésére is, amelyek a területi 
vizek megállapítása, a halászat egységes keze-
lése és védelme szempontjából szintén kiváló 
fontossággal bírnak, s a melyek tengeri halá-
szatunknak a nemzetközi tengerjog keretében 
való konszolidálására hivatvák. 

Tág teret nyitnak továbbá a tudományos 
munkálkodásra az egyéb oceanográfiai kutatá-
sok, a légköri viszonyok tanulmányozása, e cél-
ból megfelelő tengeri aerológiai állomás létesí-
tése és fentartása, a tengermellék földrajzi, 
geológiai és növényzeti tanulmányozása különös 

vonatkozással a gazdasági érdekekre s a gya-
korlati élet szükségleteire; ezekhez járulnak a 
históriai tradició révén a reánk magyarokra nem-
zeti szempontokból speciális jelentőségű törté-
nelmi kutatások, a néprajzi és művészeti em-
lékek magyar vonatkozású tárgyainak felkutatása, 
s általában a tengermelléki magyar uralom em-
lékeinek tudományos alapon való fölelevenítése 
s úgy a hazai, mint a külföldi közönség szá-
mára való megfelelő feldolgozása. Nemzeti presz-
tízsünknek még adósok vagyunk ezzel s szí-
vesen vállaljuk ennek a szép és jelentőségteljes 
feladatnak a megvalósítását. Ue a tudományos 
feladatok mellett épp oly súlyt helyezünk a 
tengerrel kapcsolatos gyakorlati kérdésekre is, 
melyek hazánk gazdasági fellendülésének első 
rangú tényezői. A tengeri hajózás s az ezzel 
kapcsolatos tengeri jog, úgyszintén a kereske-
delem és ipar nagyfontosságú kérdéseit szintén 
bevonjuk munkálkodásunk körébe s gondunk 
lesz rá, hogy az e téren fölmerülő aktuális kér-
déseket kellő alapossággal és tárgyilagossággal 
megvilágítsuk. Ugyanezt kívánjuk tenni a hadi 
tengerészet nagyjelentőségű ügyeivel is, amelyek 
tekintetében reméljük, hogy sikerülni fog elosz-
latni az országszerte uralkodó tájékozatlanságot 
s az ebből természetszerűleg eredő bizalmatlan-
ságot. 

A tengert és tengermellékünket s az ezekkel 
kapcsolatos kérdéseket azonban nemcsak tudo-
mányos és gyakorlati szempontokból kívánjuk 
tanulmányozni, de különös súlyt helyezünk arra, 
hogy az ezekre vonatkozó összes ismereteket 
népszerűsítsük, a nagy közönséggel megkedvel-
tessük s ezzel közelebb hozzuk a tengert 
Magyarországhoz és a magyar szívekhez. De 
hogy ezt elérjük, már a tanuló ifjúság lelkébe 
bele kell oltanunk a tenger ismeretét, tengeri 
uralmunk dicsőséges emlékeit, amire tanáraink-
nak a földrajz, a természetrajz, a történelem 
tanítása keretében különös gondot kellene for-
dítaniok ; a kereskedelmi szakoktatás keretében 
pedig a tengeri forgalom lebonyolításával kap-
csolatos nagyfontosságú és sokoldalú feladatok-
ról kellene az ifjúságot tájékoztatni. Mindezzel 
ifjuságunk nemcsak a tengert ismerné meg, de 
sokkal szélesebb látókört is szerezne. Ilyen mó-
don a Magyar Adria Egyesület tudományos és 
gyakorlati munkálkodásának a gyökereit mélyen 
lebocsáthatná a jövő nemzedék lelkébe s ebből 
erőt meríthetne jövendő működésének szélesebb 
körű kiterjesztésére, törekvései, munkálkodása 



eredményeinek és sikereinek jelentékeny foko-
zására. 

S ha tudományos munkálkodásunkkal és tár-
sadalmi tevékenységünkkel sikerülni fog idővel 
a tenger és tengermellékünk iránt idehaza inten-
zívebb érdeklődést kelteni, a magyarság s a ten-
gerparti lakosság közt közvetlenebb kapcsolatot 
létesíteni, talán el fog jönni ismét a kölcsönös 
megértés ideje s fel fognak éledni a tengermellé-
ken azok a régi szimpátiák, melyek annak lakos-
ságát valamikor régen a magyarsággal nemes 
harmóniában egyesítették. 

A kultura erejére támaszkodva bizó remény-
nyel tekintünk a jövőbe s bár teljes tudatában 
vagyunk az elénk tűzött célok és feladatok 
sokoldalúságának, nagyságának és nehézségei-
nek, de ezekkel szemben megnyugvást nyújt az 
a tudat, hogy a magyar tudományosságnak és 
gyakorlati életnek legkiválóbb munkásai, a köz-
tiszteletnek és európai tekintélynek örvendő 
tudósok és szakférfiak mellett egy tehetségek-
ben, nemes ambíciókban és önzetlen munka-
kedvben gazdag, szakképzett fiatal gárda sora-
kozik zászlónk alá s egyesületünk máris teljes 
mértékben rendelkezik azokkal a szellemi erők-
kel, amelyek alkalmasak és hivatottak a tenger 
és tengermellék tudományos kutatására s ezen 
munka eredményeinek kellő feldolgozására és 
népszerűsítésére is. Ez a tudat megnyugvást 
nyújt arra nézve is, hogy önzetlen munkássá-
gunkkal sikerülni fog a tenger kutatásának és 
tanulmányozásának kiváló kulturális és gazda-
sági jelentőségéről meggyőzni mindazon ténye-
zőket, amelyek hivatva vannak megfelelő támo-
gatásukkal bennünket céljaink és feladataink 
megvalósításában hathatósan támogatni. 

S habár ma még aránylag kevesen vagyunk 
itt a hazában, akik a tőlünk távol és izoláltan 
álló tengernek reánk nézve úgy kulturális, mint 
gazdasági szempontból oly kiváló fontosságát 
igaz értéke szerint méltányolni tudjuk, de ez ne 
riasszon vissza minket az elénk tűzött céltól, 
sőt serkentsen, buzdítson a minél szélesebb 
körű, minél intenzívebb tudományos és gyakor-
lati munkálkodásra, az egész országra, annak 
minden rétegére kiterjedő propagáló tevékeny-
ségre, a leglelkesebb társadalmi agitációra, hogy 
országszerte fölkeltsük, megszilárdítsuk és ter-
jesszük az érdeklődést a tenger és ezzel kapcso-
latos tényezők tudományos kutatásának úgy 
kulturális és gyakorlati, valamint nagy nemzeti 
jelentősége iránt s a tenger kultuszát belcvigyük 
az egész magyar társadalomba. 
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Ezzel a Magyar Adria Egyesület első rendes 

közgyűlését megnyitottnak nyilvánítván, miután 
a közgyűlés határozatképességét megállapította, 
a jegyzőkönyv hitelesítésére fölkérte dr. Réthly 
Antal és Rácskay Gyula urakat. 

Ezután dr. Szabó László főtitkár terjesztette 
elő a következő titkári jelentését: 

Tisztelt Közgyűlés ! 
Egyesületünk 1910. évi február hó 26-án tar-

totta alakuló közgyűlését; az elnökség már 
március hó 3-án felterjesztette alapszabályain-
kat jóváhagyás céljából a belügyminisztérium-
hoz, mely alapszabályainkat május 6-án hagyta 
jóvá. Ekkor, közvetlenül a nyár küszöbén, 
egyesületünk elnöksége nem tartotta időszerűnek 
az egyesület érdekében tervezett propaganda 
megindítását, hanem elhalasztotta azt az őszi 
hónapokra. Egyesületünk egyik progranim-pontjá-
nak megvalósítását, a fiumei biologiai állomás 
létrehozatalát azonban már a mult év tavaszán 
megkíséreltük, illetőleg arra irányuló munkássá-
gunkat már a mult év tavaszán megkezdettük. 
Ebben az ügyben a biológia művelőinek rész-
vételével gyűlést tartottunk, mely a maga kebe-
léből bizottságot alakított azzal az utasítással, 
hogy a biologiai állomás ügyében dolgozzon ki 
egy emlékiratot. Az emlékirat elkészült és azt a 
Magyar Adria Egyesület igazgatósága a m. kir. 
kereskedelmi miniszter úr elé terjesztette. Az 
akkori idők poiitikai izgalmai miatt a miniszter 
úr egy leiratban csak arról értesítette elnöksé-
günket, hogy a kérdést tanulmány tárgyává 
teszi. Kétségtelen, hogy egyesületünk a tengeri 
biológiai állomás létrehozatalának tervéről nem 
mondhat lc és hogy minden alkalmat meg fog 
ragadni, amikor e tervet a megoldáshoz közelebb 
juttatja. 

Taggyüjtő propagandánkat a nyári hónapok 
elmultával, már szeptember elején megindítottuk. 
Elnökünk legelső sorban alapító tagok gyűjté-
sén buzgólkodott, nem csekély eredménnyel, 
amennyiben személyes utánjárással sikerült neki 
17 alapító tagot szereznie, míg 4 alapító tag 
önként jelentkezett. A rendes tagok gyűjtése 
rendkívül lassan indult meg. 1910. október és 
november folyamán ezrével küldtünk szét tag-
sági felhívásokat és belépő nyilatkozat-formulá-
kat, de eredmény nélkül. Átlag nyolcszáz fel-
szólítás közül egy volt eredményes, ami ékesen 
szóló bizonyítéka annak, hogy a magyar társa-
dalom érdeklődését fölkelteni és pártfogását meg-
szerezni valamely kulturális célra, amelyből neki 
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semmi közvetetten anyagi haszna nincsen — 
szinte szizifuszi munka 

Fáradozásunknak eredménye azonban nem 
csüggesztett el bennünket, hanem kerestük az 
eszközöket, amelyekkel a közönségnek e bámu-
latos közönyét meg tehetne törni. E célra leg-
alkalmasabbnak látszott az egyesület folyóiratá-
nak megindítása. Az alapszabályok különben is 
elrendelik, hogy minden alapító, rendes, tiszte-
letbeli és levelező tagnak folyóiratot kell adni. 
Az egyesület folyóiratának, »A Tenger« nek első 
száma 1910 december utolsó hetében meg is 
jelent. Az első számot igen nagy mennyiségben 
expediáltuk és ettől fogva, lassan ugyan, de 
állandóan nőtt tagjainknak a létszáma. A rendes 
tagok száma 305-re emelkedett lassankint, az 
előfizetőké 361-re. Mivel az előfizetési díj ugyan-
annyi, mint az egyévi tagsági díj, sok előfize-
tőnk csak azért lett tag helyett előfizető, mert 
e két minőségnek egymástól való különbözésére 
nem is gondolt, másokra nézve pedig (pl. a had-
sereghez tartozó urakra nézve) az előfizetés 
idején még lehetetlen volt tag gyanánt belépni, 
mert ehhez előbb a hadügyminiszter, illetőleg 
a honvédelmi miniszter úr beleegyezése volt 
szükséges. Ennélfogva mi rendes tagjainkat és 
előfizetőinket egy egységes tábornak tekinthet-
j ü k ; elmondhatjuk, hogy tagjainknak száma 
(melyben az alapító és a rendes tagok s az 
előfizetők, tehát azok vannak, akik évenkint 
legalább 12 koronát fizetnek), a mai napig 666. 
Ha ehhez még hozzászámítjuk 64 pártoló tagun-
kat, akkor tagjainknak összes száma 730. 

Ez a szám sokKal kisebb még, mint amennyi 
szükséges volna valamely nagyobbszabású mun-
kásság kifejtéséhez, de kezdetnek már ez is 
valami. Folyóiratunk fentartását mindenesetre 
biztosítottnak látjuk. Ha az ősz folyamán fel-
olvasó ciklusokat rendezünk és ha felolvasások 
tartása céljából a vidékre is kimegyünk, akkor 
kétségtelenül igen rövid idő alatt meg fogjuk 
kétszerezni tagjainknak a számát. 

Meg kell még említenünk, hogy alapszabá-
lyaink rendelkezéseinek megfelelően részt fogunk 
venni az egyesületünk működési körében a meg-
felelő nemzetközi mozgalmakban is. Erre való 
tekintettel egyesületünk elnökét beválasztották ez 
év folyamán a nemzetközi Dohrn-bizottságba s 
a Rómában éppen most ülésező V. nemzetközi 
tengeri halászati kongresszuson képviseltettük 
magunkat egyik legbuzgóbb tagtársunkkal, 
Leidenfrost Gyula tanárral. Ez utóbbi kiküldetés 

költségeihez a m. kir. kereskedelmi miniszter úr 
és a székesfőváros tanácsa is szives volt hozzá-
járulni. 

Egyesületünk működésére eddig szinte bénító-
lag hatott, hogy az egész egyesület vezetésére 
hivatott igazgató-tanács még nem volt kialakulva. 
Most, amikor egyesületünk véglegesen megala-
kul, mi sem állja már útját ezen igen fontos 
orgánum kifejlődésének és semmi kétség nem 
lehet aziránt, hogy a jövő esztendőben már több 
munkáról, több eredménvről, több sikerről ter-
jeszthetünk jelentést a tisztelt közgyűlés elé. 
Ami eddig történt, nem kívánjuk egyébnek tekin-
teni, mint szerény kezdetnek, de talán már sze-
rénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy ez a 
kezdet biztató. 

A közgyűlés a titkári jelentést jóváhagyó 
tudomásul vévén, a főtitkár bejelentette, hogy 
az alapszabályok időközben jóváhagyatván, szük-
séges az eddig ideiglenes tisztikarnak és választ-
mánynak most már végleges megválasztása. A 
közgyűlés ehhez hozzájárulván, elhatározza a 
választásnak titkos szavazás utján való végre-
hajtását, minek megtörténtével az elnök a be-
adott szavazatok alapján határozatilag kimon-
dotta, hogy a közgyűlés a legközelebbi 3 évre 
a tisztikart és választmányt a következő tagok-
ból alakította meg: 

Elnök: Gonda Béla, min. tanácsos. 
Alelnökök: Erődi Béla dr., Fejérpataky László 

dr. udvari tanácsosok. 
Zoológiai osztály elnöke: Entz Géza dr., udv. 

tanácsos. 
Botanikai osztály elnöke : Filarszky Nándor dr. 

nemz. múzeumi o. igazg. 
Történeti osztály elnöke: Csánki Dezső dr., 

országos levéltáros. 
Művészeti és néprajzi osztály elnöke: K. Lip-

pich Elek, min. tanácsos. 
Földrajzi osztály elnöke: Prínz Gyula dr., 

egyetemi m. tanár. 
Tengerészeti osztály elnöke: Gonda Béla. 
Főtitkár: Szabó László dr. 
Titkár: Leidenfrost Gyula tanár. 
Választmányi tagok: Apáthy István dr., Ber-

zeviczy Albert dr., Ballagi Aladár dr., Békefi 
Rémig dr., Borovszky Samu dr., Bálint Imre dr., 
Bernátsky Jenő dr., Baumgarten Henrik, Bano-
vics Kajetán, Bobula János, Békássy Sándor, 
Cholnoki Jenő dr., Daday Jenő dr., Dárday 
Dezső dr., Déchy Mór dr., Domony Mór dr., 
Fuhrmann Ferenc dr., Havass Rezső dr., Hor-



váth Géza dr., Hoszpo'.zky Alajos, Halász 
Sándor dr., Hoffmann Frigyes dr., Kovác-s 
Gyula dr., Kovács József dr., Koch Antal dr., 
Koch Nándor dr., Lendl Adolf dr., Lénárd Jenő, 
Leidenfrost Gyula, Lasz Samu dr., Márki Sán 
dor dr , Méhes Gyula dr., Mailáth J. Géza gróf, 
Nagy Ferenc dr., Rátz István dr., Réthly Antal, 
Richter Aurél dr., Roediger Ernő, Rózsavölgyi 
Gyula, Sényi Péter. Söröss Béla, Solymássy E. 
Oszkár, Szabó László dr., Szalay Imre, Szegfy 
László, Szabó Samu, Schafarzik Ferenc dr., 
Thirring Gusztáv dr., Udránszky L;'iszló dr., 
Vadász Elemér d r , Vangel Jenő dr., ifj . Vio 
Antal dr., Wickenburg István gróf. 

Végül a közgyűlés a főtitkár előterjesztésére 
megállapította a f. évi költségelőirányzatot s 
ezzel a közgyűlés véget ért. 

A Magyar Adria Egyesület szak-
osztályai. A Magyar Adria Egyesület leg-
fontosabb szervei a szakosztályok. Az alap-
szabályok 36. §-a szerint: »A szakosztályok 
hatásköiebe tartozik: a) munkaterv megállapí-
tása ; b) javaslattétel az igazgató tanácsnak, tudo-
mányos, irodalmi vagy gyakorlati megbízatások, 
kiküldetések, irodalmi kiadványok, tudományos 
intézmények létesítése és fejlesztése ügyében; 
c) levelező és tiszteletbeli tagok ajánlása.« Az 
alapszabályok 33. §-a úgy rendelkezik, hogy: 
»Bármely szakosztálynak csak az lehet a tagja, 
aki az illető szakosztály körébe tartozó szak-
mával tudományosan, irodalmilag vagy gyakor-
latilag foglalkozik. Egy tag több szakosztálynak 
is lehet tagja.« A szakosztályok megalakítása 
ügyében az alapszabályok 34. §-a így intéz-
kedik : »Az egyesület alakulásakor az alakuló 
közgyűlés megválasztja a szakosztály elnökeit. 
A szakosztályok elnökei javaslatot terjesztenek 
az igazgatótanacs elé arra nézve, hogy kik vá-
lasztassanak a saját szakosztályuk tagjául ? A 
választást az igazgatótanács ejti meg, mely nincs 
kötelezve arra, hogy a szakosztályi elnök elő-
terjesztését változatlanul elfogadja. Megválasztat-
ván az igazgatótanács által a szakosztályok első 
tagjai, ettől kezdve a szakosztály maga választja 
tagjait teljesen önállóan, számbeli korlátozás 
nélkül, minden tagjának fentartatván a kezde-
ményezés joga.« Az alapszabályok e rendel-
kezéseihez híven a Magyar Adria Egyesület 
igazgató-tanácsa f. évi június hó 6-án tartott 
ülésében megválasztotta az egyesület zoológiai 
és földrajzi szakosztályainak tagjait. 
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A zoológiai szakosztály tagjai lettek, az egye-

sület rendes tagjai közül, Entz Géza dr. udvari 
tanácsos, szakosztályi elnök ajánlatára: Abonyi 
Sándor dr., Apáthy István dr., Belegh Lajos 
(Fiume), tíolkay István dr., Csiki Ernő, Daday 
Jenő dr., Entz Géza dr., Entz Géza dr. ifj., 
Gorka Sándor dr., Hankó Béla, Hirtz Frigyes 
dr. (Zágráb). Horváth Géza dr., Leidenfrost 
Gyula, Lendl Adolf dr., Méhes Gyula dr., Mihók 
Ottó, Rátz István dr., Serafin Aurél (Fiume), 
Soós Lajos dr.. Szabó József, Szombalhy Kál-
mán, Udránszky László dr., Vangel Jenő dr., 
Veress Elemér dr. (Kolozsvár). 

A földrajzi szakosztály tagjai lettek, az egye-
sület rendes tagjai közül, Prinz Gyula dr. egye-
temi m. tanár, szakosztályi elnök ajánlatára: 
Balló Rezső dr., Cholnoky Jenő dr. (Kolozs-
vár), Csernó Géza, Déchy Mór dr., Erődi 
Béla dr., Havass Rezső dr., Hopp Ferenc, Koch 
Antal dr., Koch Nándor dr., Kövesligethy Radó 
dr., I.asz Samu dr., Littke Aurél dr., Lőrenthey 
Imre dr., Massányi Ernő dr., Polgár Iván dr. 
(Székesfehérvár), Prinz Gyula dr., Réthly Antal, 
Sávoly Ferenc dr., Schafarzik Ferenc dr., 
Sehwalm Amadé dr., Schréter Zoltán dr., 
Strömpl Gábor dr., Thirring Gusztáv dr., Va-
dász Elemér dr., Vogl Viktor dr. 

Az alapszabályok 35. §-a szerint: »A szak-
osztály maga választja 3—3 évre alelnökét és 
titkárál és választhat annyi alelnököt és titkárt, 
amennyit tudományszakának természetes tago-
zódása szerint az eredményes munkálkodás 
szempontjából szükségesnek tart. A szakosztály 
maga állapítja meg ügyrendjét, melyet jóvá-
hagyás végett az igazgatótanács elé terjeszt.« 
A 37. §. úgy rendelkezik, hogy: »A szak-
osztályok tagjai új választás alá nem esnek, 
hanem mindaddig szakosztályi tagoknak marad-
nak, míg az egyesület kötelékébe tartoznak.« 

A harmincötödik szakasznak megfelelően az 
állattani és a földrajzi szakosztály alakuló ülést 
tartott, amelyen a szakosztályok megválasztot-
ták tisztikarukat. 

Az állattani szakosztály az egyetemi állattani 
intézetben Entz Géza dr. udvari tanácsos, aka-
démiai osztályelnök elnöklésével junius 16-án 
délután 6 órakor tartotta alakuló ülését. Al-
elnökökké a szakosztály egyhangúan Apáthy 
István dr. egyetemi, Daday Jenő dr. műegye-
temi tanárt és Horváth Géza dr. múzeumi igaz-
gatót választotta meg. Szakosztályi titkárrá ifj. 
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Entz Géza dr. egyetemi magántanárt választot-
ták. Az ügyrend elkészítését az elnökségre és 
a titkárra bizták. 

A földrajzi szakosztály Prinz Gyula dr. egye-
temi magántanár elnöklete alatt junius 17-én 
öt órakor alakult meg az egyetemi föld- és ős-
lénytani intézetben. Alelnökké választattak 
Sávoly Ferenc dr. és Pécsi Albert dr., titkárrá 
Réthly Antal. 

Az alakuló ülés az ügyrendet is megállapí-
totta. Eszerint ülést rendszerint novemberben és 
áprilisban tartanak. A novemberin tartják majd 
a beszámolókat, az áprilisin pedig a megbízá-
sok ügyeit fogják tárgyalni. A megbízás iránti 
Írásbeli beadvány és tervezet a szakosztályi ülés 
előtt legalább két héttel adandó be a szakosz-

tály elnökének. A többi szakosztályi ülést a 
szükséghez képest tartják. 

Az ügyrend után a munkatervet vitatták 
meg. A tervezetet, mely az »A Tenger«-ben 
teljes egészében meg fog jelenni, Prinz Gyula 
dr készítette és terjesztette elé a szakosztály-
nak, amely mindenben hozzájárult. 'A munka-
terv megbeszélésében résztvettek Czirbusz Géza 
dr. egyetemi tanár és Havass Rezső dr. királyi 
tanácsos is. 

A római nemzetközi geográfiái kongresszuson 
az egyesület képviseletére Prinz Gyula dr.-t és 
Thirring Gusztáv dr.-t kérte fel a szakosztály. 

A szakosztály tagjaivá megválasztották Czir-
busz Géza dr. egyetemi ny. r. tanárt és Bangha 
Aurél dr. posta- és távirdai titkárt. 

PESTI KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG (Hold-utca 7.) 



A BERGENI TENGERBIOLÓGIAI KURZUSRÓL. 
Irta ifj. Dr. ENTZ GÉZA. 

Két közlemény. 

II. 
z előző fejezetekben megismerkedtünk a Copepodákkal, mint olyan 

szervezetekkel, amelyek főleg a hidegebb tengerekben rengeteg 
egyénszámban előforduló Diatomákból élnek és ezzel a nyilt tenger-
nek növényi, hogy úgy mondjam, ősi táplálékát az állatok birtokába 
juttatják. De minthogy a Diatomák tömeges megjelenése legfőképpen 
a hidegvizű tengerekre szorítkozik, minthogy továbbá tudjuk, hogy 

a föld 72°/o-át elfoglaló tengerből annak hat tizenkettedrésze a forró övre esik 
(Walther), kérdés, hogy eme roppant tengerterületeknek elsődleges táplálékát milyen 
szervezetek szolgáltatják ? 

Erre a kérdésre a búvárok sokáig nem tudtak kielégítően válaszolni. Legújabban 
Piitter nagy feltűnést keltett vizsgálataival próbálta e rejtélyt megoldani. Meg-
figyeléseiből arra következtetett, hogy számos vízi — főleg tengeri — élőlény 
elégtelen vagy egyáltalán szilárd táplálék felvétele nélkül sokáig él, sőt súlyában 
gyarapodik. Piitter ezt az ellentmondásnak látszó jelenséget azzal magyarázta, 
hogy a vízben, így a tengerben is nagymennyiségű oldott szerves táplálék van 
felhalmozva; a tengervíz nem tisztán anorganikus anyagok oldata, hanem benne 
sok szerves, oldott táplálék is található, amelyből a reá alkalmas szervezetek test-
felületükön át veszik fel átszivárgás (osmosis) útján a szükséges táplálékot. 

Piittemek feltevésével szemben Lohmann azt hangsúlyozza, hogy eme hypothesis 
felállítására nincsen szükségünk és erre nem is vagyunk feljogosítva mindaddig, 
amíg a kérdéses állatok életmódját nem ismerjük kellően s amíg béltartalmukat 
meg nem vizsgáltuk, mert lehetséges, hogy abban olyan szervezetekre bukkanunk, 
amelyek apróságuk következtében gyűjtőhálóinkon keresztülsiklanak ugyan, de 
amelyek a tengerben igen nagy egyénszámban élve, a kérdéses élőlények táplálé-
kául szolgálhatnak. 

Eme kérdés eldöntése végett Lohmann alaposan átvizsgálta számos tengeri szer-
vezetnek béltartalmát arra nézve, hogy vájjon nem talál-e bennük olyan apró 
élőlényeket, amelyek gyűjtőhálóinknak 52—115 ezredmilliméter nagyságú nyílásain 
át kijutnak, amiért is róluk, illetőleg gyakoriságukról tudomást se szerezhetünk. 
Kitűnt Lohmann és mások vizsgálataiból, hogy a nyilt vizi Foraminiferák, Radio-
táriák, Tintinnidák, Copepodák, Cirripedia, gyűrűsféreg lárvák (Potychaeta), 
Pteropodák, Appendiculariák, Thatiaceák és Salpák, melyek mind gondosan átszűrik 
a tenger vizét, belében, illetőleg lestállományában egészen sajátságos apró szerve-
zetekből álló társaság található, amelyeket Lohmann — tekintettel kicsinységükre 
— törpe-planktonnak (namio-plankton) nevezett el. (37. ábra.) 

E nanno-plankton az, amely főleg a forró égövi tengerek elsődleges táplálék-
A TENGER. 21 
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szolgáltatásánál fontos szerepet játszik, amelynek Összetételében apró Diatomák és 
Peridineákon kívül első sorban ostoros véglények (Flagellata) játszanak fontos 
szerepet, amilyenek a mésztestecskékkel borított Coccolithophorák és a kovavázas 
Silieoflagelláták, amely két élőlény-csoporttal — tengerbiologiai fontosságuk miatt — 
meg akarom ismertetni t. olvasóimat. 

I. Coccolithophorák. 

A Coccolithophorákról először a tudomány egykori tengerek ülledékéből szerzett 
tudomást. Ehrenberg ugyanis a XlX-ik század harmincas éveiben az irókrétában 
apró, mészből álló korongokat, pálcikákat talált, amelyekről feltételezte, hogy vala-
mely szervezet hozta létre és alakjuk miatt Coccolithernek, azaz gömbkövecs-
kéknek nevezte el. Később a Challenger-expedíció búvárai, Hnxley és Thomson, a 
jelenlegi tengerek üledékében is megtalálták őket s hosszas vita fejlődött ki a 

37. A nannoplankton szervezetei, 1—5. csupasz Chrysomonadinák, 6—10. Coccolithophoridík, 7., 9a. és 10a. egyes 
Coccolithek, 11—12. és 14—17. zöld Flagelláták, 13. Chrysomonadina pálcikás burokkal, 18. vörös chromatophorás Fla-
gelláta, 19—28. különféle Peridinea nemek és fajok, 29 Halteria rubra (Ciliata), 30., 31. és 34. csupasz Monadinák, 

32., 33. Cyclomonas. 35. Oxyrrhis, 36—37. Rhynchomonas marina. Erősen nagyítva. 

tudósok között a körül a kérdés körül, hogy vájjon ezek a testecskék szerves 
eredetűek-e, vagy pedig a tenger fenekén kicsapódott szervetlen mészrögöcskék, 
majd pedig a körül, hogy vájjon ha élőlények termelik ezeket, azok a tenger fenekén 
vagy felületén élnek-e ? Az egész vita lefolyásával nem akarom az olvasó türelmét 
próbára tenni, csak azt jegyzem meg, hogy Wallich, Mnrray, Ostenfeld, legfőképen 
pedigLohmann vizsgálataiból kitűnt, hogy a Coccolithophorák (37. ábra, 6—16. rajz) 
egy- vagy kétostoros, egy-két sárgásbarna színlemezes (Chromatophoros) olyan egy-
magvú véglények, amelyeknek testét kívülről erős burok vonja be, amelyet szén-
savas mészből álló korongocskák, pálcikák, a Coccolithek borítják. 

Nagyságuk 5 — 49 ezred milliméter között ingadozik. Egyenként, vagy egymás 
mellé sorakozva élnek, részletesebben nem ismeretesen hosszirányban — valószí-
nűleg éjjel — oszlanak. A föld rétegeiben az ősi Kambrimutól kezdve isme-
retesek, a tenger fenekén nagy tömegben rakódnak le s a poláris és brakkvízű 
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tengereken kivül mindenütt meglelhetők. Egyesek a 18'5° C-nál magasabb hőfokú, 
mások a mérsékeltebb vizű tengerekben terjednek el. Az Adriából 11 faj ismeretes. 

Főtömegük Lohmann szerint nem felületi vízrétegben él, hanem — legalább Mes-
sinában — 80 m. mélyen. Fajaik periodikusan jelentkeznek, egyesek télen, mások 
tavaszszal; a legtöbb Syracusában — Lohmann szerint — májusban található. 

Táplálóértékük »elég jó«, bizonyos szerepet a tengervízben oldott mésznek le-
kötésében is játszanak, mert pelagikus szervezetek között a Foraminiferákon 
kívül e tekintetben csak ők vehetők számba. 

/ Silicoflagellata. 
\ 

A nannoplankton másik csoportját alkotják a Silicojlagellá-
ták, melyeket magyarul kovavázas ostorosoknak nevezhetünk, 
minthogy testükben változatos alakú, többnyire csillagszerű 
kovából álló váz van. Ezeket az élőlényeket is Ehrenberg 
fedezte fel 1838-ban és Diatomák-nak tartotta őket. Más bú-
várok sokáig Radioláriáhiak nézték őket s jóllehet mozgá-
sukat már Möbins, kiéli búvár is megfigyelte, valódi termé-
szetüket csak 1891-ben állapította meg Borgert, midőn az 
eleveneket tanulmányozta. 

Az eleven véglénynek egy vagy két hosszú ostora van, 
amelylyel gyorsan csapkod s tengelye körül forogva az ostor 
irányában elég gyorsan halad előre. A test közepét a mag 
foglalja el, s a test állományában, a protoplasmában, számos 
barnás-sárga, korongalakú színlemez (chromatophor) van. Lük-
tető üregecske és szemfolt ismeretlen. 

Elterjedésüket illetőleg tudjuk, hogy vannak közöttük hideg és melegvízi fajok. 
Minthogy növényekként asszimilálnak, csak felületi, átvilágított vizrétegekben fordul-
nak elő, a legtöbb azon-
ban nem a felszínen, ha-
nem legalább Syracusában 
70—80 m. mélység kö-
rül él. 

A víz hőmérséklete és 
nyilván koncentráció válto-
zása iránt igen érzékenyek, 
úgy, hogy csak néhány 
faj tartható el nagyobb 
üvegedényben két-három 
napig is. 

Kielben egyik fajuk (Dis-
tephanus speculum 38. 
ábra) noha májustól kezdve 
jegyzi fel Borgert, leggya-
koribb úgy látszik novem-
berben. 

Kövületeik a Triászból, Krétából s a Tercierből ismeretesek. 
Egy faj az Arai tóból ismeretes, a Quarneroból 3 fajt jegyeztem fel. 
Steuer szerint a Plankton-expeditio az Irmingerseeben 140.000, a Florida-áramban 

20* 

w 
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39. Az Oicopleura cophocerca nevű Appendicularia. A az egész állat hátoldalá-
ról nézve, B az állat törzse oldatról nézve. Nagyítva, n alfelnyilás; c chorda ; 
tl kopoltyúbél; d' táplálóbél; en endostyl; f csillangós ívek ; g agyduc az 

otolithtel; li here ; in száj; o és ov petefészek; s kopoltyúnyílás. 

38. Distephanus speculum, 
silicoflagellata, mintegy 700-

szor nagyítva. 
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10.000, a Sargasso tengerben 1000 egyént halászott egy négyzetméternyi tenger-
viz felületén. 

Mint táplálékot megtalálták Radiolariák (Plioeodariák) és Tintinnidák testében. 

Appendicularia. 

Azon szervezetek közül melyek a nannoplanktonból táplálkoznak, egyik legjobban 
tanulmányozott csoportot az Appendiculariák alkotják. 

Mindnyájan a planktonban élő lények ezek, amelyeknek nagysága többnyire csak 
néhány (5—7) milliméter s csak a Chnntól felfedezett s a Cappföld körül 2.000 m 
mélyen gyűjtött Batochordeus Charon éri el a 8'5 cm-nyi tekintélyes nagyságot. 

10. Az Oicopleura albicans lakása és annak részletei. 1. a lakás oldalnézete az állattal; 2. a lakás hátoldali nézete 
az állat nélkül; 3. a beáramlónyilás fölötti rács; 1. a beáramlónyilás ideális hosszmetszete, a vontozott vonal a 
billentyűhártyát jelzi; S. a szűrőkészülék ideális harántmetszete, a nyilak a víz útját jelzik; 6. a szűrőkészülék egy 
része; 7. a szűrőkészülék egy része; 8. az Oicopleura szályvégének képe, amint az a szűrőtölcsér végéhez tapad• 

Eltérő nagyításokkal rajzolt képek. 

Az Appendiculariakndk már neve azt árulja el, hogy olyan szervezetek, ame-
lyeknek valami függeléke (Appendix) van. Testük egészben békaporontyra emlé-
keztet. Rajta — mint a 39. ábrán látható — két részt lehet megkülönböztetni, ú. m. 
a törzset és egy farkszerű függeléket. Minthogy az Appendicnlar iáknak rendkívül 
érdekes szervezete több szempontból érdekel, kénytelen vagyok annak legfontosabb 
jellemvonásait a t. olvasó közönség emlékezetébe idézni. Noha a szájnyílás a test 
mellső részén van, mégis hátratekint, aminek az az oka, hogy a fark mintegy 
vissza van hajlítva (lásd a 39. ábrán B rajzot). A szűk szájnyílás tágasabb előbélbe 
vezet, ennek oldalán két kopoltyúnyílás látható (s a 39. ábra A rajzán és nyíllal 
jelölt hely a B rajzon), amelyen át a szájnyíláson felvett víz, mint a halak 
kopoltyúnyílásán át távozik. Az előbél után következik a patkómódra görbült közép-
bél, mely a tágabb gyomorból szűkebb végbélbe folytatódik, utóbbi a két kopoltyű-
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nyílás között az állat teste hasoldalán nyílik (a a 39. ábra B rajzán). A törzs tekin-
télyes részét a mozgás közben előretekintő ivarszervek foglalják el (ov és h a 39. 
ábrán) és pedig, minthogy állatkáink túlnyomó része himnős, herék (h) és pete-
fészek (o) egyaránt megtalálható a legtöbb faj egyazon példányán. Az idegrendszer 
(g és g' a 39. ábrán) áll a garat fölött fekvő agyducból (g), melyből hosszú ideg-
zsineg indul ki és bélcsatorna fölött haladva, ennek görbülését követi s áthalad a 
farkba (g'). Az agyducon igen egyszerű szerkezetű egyensúlyozó hólyagocska helyez-
kedik el; a bélcsatorna alatt van a szív (nincsen meg az ábrán), az előbéllel függ 
össze az Appendiculariák sajátságos nyálkát elválasztó szerve, az ú. n. endostyl 
(cn az ábrán). Eddig csak a törzsről emlékeztem meg s a farkról csak azt említet-
tem, hogy benne végighalad az agyduccal összefüggő idegzsineg (g'). Ezenkívül van 

41. Hím (alsó) és nőstény (felső) lazac (Salmo salar). Kisebbítve. Hossza 1—l'S, ritkán 2 m. 

a farkban egy, az alsórendű gerincesek gerinchúrjával (chorda) homologisálható 
(azonosítható) zsineg, az ú. n. chorda (gerinchúr). Jobb s bal oldalon a chorda 
mellett izmok helyezkednek el, kívülről pedig hám borítja az Appedicularidk farkát. 

Ilyen nagy vonásokban egy Appendicularia szervezete, amely a szervek elhelye-
zésében a gerincesekére emlékeztet, de annak mintegy csak végtelen egyszerű váz-
lata; az egyszerűséget, vázlatszerűséget még fokozza az, ha feljegyzem, hogy 
mindeme szervek alkatásában, amelyek gerinceseknél a sejtek billióiból állanak, 
kevés sejt szerepel. Ennek megvilágítására feljegyzem, hogy az Oicopleura 
nevű Appendicularia farkának oldalizomzatát Damas szerint 20 sejt alkotja, a duc-
sejtek száma egyes fajokon nem nagyobb 200-nál, a Fritillaria borealis nevű faj 
endostylje 12 sejtből áll úgy, mint gyomra is. 

Az, hogy ilyen kevés, de nagy és sokszor bonyolult alkotású sejt szerepel a 
plankton állatai testének felépítésében, számos pelagicus lényen megfigyelhető és 
ezt sok búvár — közöttük Damas is, aki ezt az adatot közölte — a pelagicus 
életmódhoz való alkalmazkodás eredményének tartja. 
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Régebben az volt az Appendiculariák táplálkozására nézve elfogadott vélemény, 

hogy ezek a test oldalán lévő kopoltyúnyilása körüli csillangóik csapkodásával 
örvényt idéznek elő, aminek hatására a kopoltyúnyíláson át apró pelagicus szerve-
zetek jutnak be az állat gyomrába. Ez a felfogás azonban, mint Lohmann kimu-
tatta, helytelen és tarthatatlan, mely legkevésbbé se felel meg a valóságnak. Fol, 
Lohmann és mások vizsgálatai óta tudjuk, hogy az Appendiculariák táplálkozása 
ú. n. lakásaik alkotásával és működésével kapcsolatos. 

Az Appendiculariák ugyanis 
a nyilt óceánban nyálkaszerű 
váladékból testük körül igen bo-
nyolult lakást készítenek. (40. 
ábra.) Ez fajonként változó 
alakú, egyes sarkkörieknél néha 
— mint Sehaudinn találta — 
tekintélyes, ökölnyi, mély tengeri 
fajoknál gyermekfej-nagyságú 
lehet. Az Oicopleura nevű nem 
lakása egyik végén ferdén le-

csapott egészben ellipticus képződmény, amelyben az Appendicnlaria testével előre, 
farkával hátra tekintve helyezkedik el. 

A lakásban az állat farkát lassan mozgatja, ha abból kivesszük, gyorsan csap-
kod, de a fogságban hamar elpusztul, a nyilt tengerben azonban sokszor otthagyja 
azt s helyette néhány óra alatt újat termel. A lakás — mint a 40.ábra mutatja — 
bonyolult berendezésű, rajta több nyílás van, melyek közül a felső nyíláson át 
— amelyen fonalakból álló szitaszerű háló van mintegy kifeszítve — áramlik be a 
víz, alul pedig távozik. A felső, szitaszerű részszel a külvilágtól elzárt nyílás töl-
csérszerű mélyedésbe vezet, melynek alsó részén előre álló hártya billentyűt alkot, 
amelynek szélei, ha víz a felső nyíláson át benyomul, szétnyílnak, de ha a lakás-
ból tódul feléje víz, oldalai elzárulnak. A felső nyíláson át beáramló viz eme billen-
tyűs berendezés, az állat farkának mozgatása, a hátulsó részében lévő egészben 
félholdalakúnak mondható ütköző- és szűrő-lemezek következtében bonyolult útat 
ír le, nem távozik egyenesen a hátsó alsó nyíláson, hanem a félhold-alakú redős 
lemezeken folyik végig. E redős lemezek csúcsban egyesülnek, s ott, ahol a két 
redős lemez csúcsa összejő, tapad az Appendicularia szája. A szűrőlcmezek követ-
keztében a lakásba csak bizonyos mekkoraságú szervezetek — a nannoplankton 
lényei — juthatnak be, amelyek a redőlemezeken át odacsurognak az Appendicu-
laria szájához. A szájon át bejutott fölösleges víz a kopoltyú-nyílásokon át távo-
zik, az apró szervezetek pedig az endostyltől elválasztott nyállal összetapasztva le-
nyeletnek s Appendicnlariát táplálják. 

Mint a közölt vázlatból látható, az Appendiculáriáknak háza nemcsak lakás, 
hanem egyersmind plankton gyűjtő, valóságos ^plankton varsa«, amely megszűri a 
vizet s azon át csak a 20 ezred milliméternél nem nagyobb szervezeteket juttatja 
az Appendiculária szájához. Ilyenek a nannoplankton ismertetett organizmusai a 
melegebb tengerekben, főleg a Coccolithophorák és hidegvízű tengerekben egyéb 
Flagellatták. 

Az Appendiculáriák mind tengeri szervezetek, amelyek a legkülönbözőbb szélességi 
fokok alatt é lnek; vannak közöttük melegvízi alakok — ilyen túlnyomó többsé-
gük — a sarki vizekben csak két nem (Oicopleura és Fritillaria) él s közülök 

42. Ezüstösen ragyogó, táucsőszemü (tetescopszemű) 'nagymélységben 
élő hal (Argyroplectus affinis). Természetes nagyságban. 
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egyik faj a Fritillaria borealis (fonna typica), mind a két sark körüli tengerben 
előfordul. A legtöbb nyilttükri faj, de néhány a brakk-vízben is megél és Levandcr 
szerint a finn öbölbe is benyomul. 

Lohmann szsrint '200 m-nél mélyebben nagyobb tömegekben nem élnek, a leg-
több nem a felszínen, hanem — nyilván táplálékukat követve — valamivel ez alatt 
az átvilágított, tehát növénydús vízrétegekben található, 3.000 m-nél mélyebben 
pedig még egy fajt se fogtak. 

Időbeli megjelenésükről keveset mondhatunk. A kieli-öbölben az üicopleura csak 
a meleg évszakban gyűjthető, a triesti öbölben egész éven át, itt a Fritillaria ritka 
téli vendég (Steuer). Napközben nem találhatók a felületen, mert Chun szerint csak 
éjjel nyomulnak ide, nappal pedig 100 m-nyire lesülyednek. 

Néha a tengerekben óriási tömegekben fordulnak elő. így F"orbes Skócia északi 
partjai körül a vízben belőlük álló valóságos vörösbarna » felhőket* látott. 

Nekton. 

A halak biologiája. 

Az előző fejezetben plankton élőlényeinek biologiáját ismertettem, most áttérve a 
nektonnak reánk nézve legfontosabb szervezeteire a halakra s azoknak életfolyását 
fogom ismertetni, Damas előadását követve. 

Biologiai szempontból a halak több cso-
portba oszhatók. így például: Steuer táplál-
kozási módjuk szerint felosztja őket olya-
nokra, amelyek 1. a levegőből (főleg rova 
rokból) szerzik meg táplálékukat, 2. amelyek 
a planktonból élnek állandóan vagy éltük 
egy időszakában, 3 a fenékről gyűjtik táplá-
lékukat és végül 4. amelyek a partról szedik 
azt. 

Damas előfordulásuk és életmódjuk szerint, 
Günthert és másokat követve, a következő 
csoportokat különítette el: 

1. édesvízi és 2. tengeri halak. A tengeriek 
között ismét megkülönböztetett: 

1. parti vagy litoralisakat, 
2. a kontinentális padon élőket, 
3. pelagicusakat és 
4. mélyben lakó, abyssális halakat. 
Ez a csoportosítás azonban nem vihető 

szigorúan keresztül, mert a halak között 
biologiai szempontból egyik csoportba beosz-
tottak a másikba behatolhatnak. így például 
a Salmondiák — mint közismert — élnek a 
tengerben és az édes vízben is, az angolna 
előfordul a litorális zónában mint fiatal és mint ivarérett, él pelagicusan (mint 
lárva) és él a mély tengerben, midőn petéit lerakja s ívik. 

Noha ezen beosztás mesterséges voltával eleve tisztában vagyunk, mégis vizsgál-
juk meg ezen egyes csoportok halainak biologiáját. Kezdjük a gyorsan végezhető, 
mert tárgykörüket csak érintő csoporttal, az édesvízi halak biológiájának ismertetésével. 

13. Egy mélytengeri halnak oldalról összenyomott 
úgynevezett távcső (telescop) szeme. 1. a recehártya, 
2. mellékrecehártya. B a szem külső része nagyítva. 
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I. Édesvízi halak. 

Az édesvízi halak biológiájuk szerint ismét több csoportba foglalhatók és pedig : 
1. igazi édesvízi halak, amelyek csak édesvízben élnek és ott is ívnak, pl. a 

ponty, csuka, harcsa stb. 
2. olyanok, amelyek az édesvízben ívnak ugyan, de növekedni a tengerbe nyomul-

nak, például Salmonidák közül a lazac. 
3. olyanok, amelyek a tengerben ívnak, de a folyamokba és más édesvizekbe 

vándorolva ott növekednek meg, pl. az angolna. 
De az édesvízben és tengerben élő halak között se lehet szigorú biológiai határt 

vonni, mert kevertvízű tengerekben, például a 
Keleti tengerben a part közelében több édesvízi 
hal él, így: 

Lota maculosa, Lenciseus rutilus, Lencisceus 
idus, Abramis vimba, Abramis brama, Perca 
fluviatilis, Thymallus vulgáris, Coregomts lava-
retus, Coregonus albtts, Esox lucius. 

Ezen halak közül egyesek typicus tengerihal 
családba tartoznak, mint a menyhal (Lota), má-
sok ellenben igazi édesvízibe, mint a sügér (Perca). 

Br 

44. Hatnapos pisztráng (1). B hasi úszó; Br 
mellúszó ; d szikzacskó; g a hallószerv első 
kezdete ; k kopolyúívek ; n az orr mélyedése. 

Körülbelül természetes nagyságban. 

45. Fiatal pisztrángok a 2-ik három hetüs, a 3-ik úgyszólván a kifejiett alakját tünteti fel. Körülbelül 
természetes nagyság. 

Hogy egyes édesvízi halak a tengerbe is be tudnak nyomulni, annak megvan a 
maga biologiai és zoogeografiai fontossága. Ugyanis ez által válik lehetővé az, hogy 
egészen más folyamrendszernek halai a tengeren át vándorolva keveredjenek. 

De nemcsak édesvízi halak nyomulhatnak be a tengerbe, hanem számos olyan 
tengeri hal is van, amely folyamokba hatolhat be. Ilyenek (Nyugot-Európában) a 
laposhalak (Pleuronectidák) közül Solea vulgáris, Pleuronectes flesus, Pleuronectes 
platessa; a Clupeidák közül Clupea harengus, Clupea sprattus, Clupea finta, Clupea 
alosits, Engraulis enchrasieolus; a Gadidák közül a fiatal Gadus merlangus és 
Gadus callarias. Mindezek a halak azonban csakis a tengerben ívnak, ezért ha 
ivarérettekké válnak, ismét vissza kell vándorolniok a tengerbe. 

Hogy megismerkedjünk egy, a folyókban ívó hallal, vizsgáljuk meg a lazac 
(Salmo salar) biologiáját. 

II. A folyókban ívó halak. 

A lazac (41. ábra) (Salmo salar) &Salnionidák családjába tartozó hal, amelyekre 
nézve egyebeken kívül jellemző, hogy többnyire van ú. n. zsíruszójuk. Meg kell 
azonban jegyeznem, hogy más halaknál is előfordulhat zsírúszó, így pl. a Scope-
lidák között, amelyeknek egyszersmind világító szerve is van. 

A Salmonidák családjába tartoznak olyan halak, amelyek csupán édesvízben 
élnek, ilyen a pisztráng (Trutta fario); 2. olyanok, amelyek a tengerben és folyók-
ban is élnek, pl. Osments eperlanus; 3. olyanok, amelyek csak nagyobb mélységben 
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élnek a tengerben, ilyen pl. az Argentína silus, mely 100—1.000 m. mélységben 
él. Ilyen fajokat gyűjtött a Valdivia-expedició is, amelyeknek a mélytengeri halakra 
jellemző hosszúra nyúlt tengelyű, oldalt összeszorított, ú. n. telescopicus szeme van. 
(42. és 43. ábra.) 

A lazac a tengerben és folyókban élő csoportba, a Salmo-nembe tartozik. E 
nemnek ma mintegy 80, többnyire igen nehezen megkülönböztethető faját ismerjük. 
Linné 5 európai formát különböztetett meg, ezek a következők : Salmo salar, a 
lazac-pisztráng, Salmo eriox tengeri pisztráng, Salmo fario sebes pisztráng, Salmo 
lacustris tavi pisztráng, Salmo trutta folyami pisztráng. 

Későbbi búvárok még több fajt különítettek el, majd ismét összevonták két 
fajba, sőt Smith szerint csak egy Salmo-faj él Európában, melynek sok válfaja van 
s ilyenek a Linné-féle fajok is. 

Annak, hogy a Salmonidák és így a lazac fajaira nézve ilyen eltérő a búvárok 
véleménye, okát Damas abban keresi, hogy jóllehet a lazacoknak nagysága igen 
különböző, mégis közepes nagy, 20—50 cm. hosszúságú lazacot a folyókban nem 
lehet találni. 

Hogy ezzel a különös ténynyel tisztába jöhessünk, vizsgáljuk meg a lazac fej-
lődését. 

A lazac nyár elején (március—májusban) benyomul a folyamokba, hogy azokon 
át felhatoljon ívó helyeire, a kis patakokba, hova október—november hóban érkezik 
meg; itt kavicsos helyeken kövek közé rakja le (novemberben és decemberben) 
aránylag kisszámú (10—20.000), 6 — 7 mm. nag3% narancssárga petéit. A lesülyedő 
petékből 3—4 hónap múlva búvik ki a körülbelül 8 mm. hosszú lazac. A halacska 
két és fél hónapos korában már rovarokat fogdos, addig a plankton apró szerve-
zeteiből élt. 

Hogyha a lazacok 10—15 cm. hosszúra nőttek, amit másfél—három év alatt érnek 
el, a folyókon lefelé, azok torkolatához vándorolnak. 

Egészen a fejlődés ezen állapotáig halunk szine szürke, az ilyen lazacokat a hollan-
dusok »smolU-nak nevezik. A fejlődés ezután következő szakán a lazac ezüst fényt 
kap, neve <parr« a hollandusok elnevezése szerint. 

Parr állapotán a lazac és pisztráng igen hasonlít egymáshoz, de bizonyos 
jellemvonások alapján mégis meg lehet őket különböztetni, mert 1. a lazacparr 
hasa fehér, a pisztrángparr hasa foltos, 2. a lazac feje kisebb, a pisztrángé nagyobb, 
3. farkúszóiknak arányai mások, s végül 4. a szájbevágás oldalról nézve a lazacon 
jóval a szem hátsó szélétől húzott függőleges vonal előtt fekszik, a pisztrángon 
pedig a szem hátsó szélével egyvonalba. 

46. Tengeri pisztráng (Salmo eriox). Hossza 50 —60, ritkán 70 cm. 
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Eme kis lazacok vándorlásukat mindjárt kora tavaszszal, hóolvadáskor megkezdik 

s az egész éven át tart, folytonosan új és új egyének nyomulnak le a folyamok 
torkolatába, amiért is itt igen különböző nagyságú parrok találhatók. Norvégiában 
a parrok 9—13 cm. nagyok. A parrok a tenger felé való vándorlásukat általában 
1 7*—3 éves korukban teszik meg, s ez a vándorlás előnyös fejlődésükre, de nem 
okvetlenül szükséges, mert az is előfordul, hogy a lazacok nem vándorolnak a 
tengerbe, hanem egészen a folyókban fejlődnek ki. Csehországban a hímek ma-
radnak a folyókban, a Rajnában pedig főleg nőstények. 

A lazac fejlődésében eljutottunk tehát egészen addig, hogy a kis parrok a folya-
mok torkolatába vándorolnak le ; itt eltűnnek a megfigyelők szeme előtt s a parr 

állapot és a kifejlett lazacok 
közötti átmeneti alakokat 
sokáig nem ismertük, s nem 
tudtuk mi lesz a parrokból, 
s hogyan alakulnak, fejlőd-
nek ki a lazacok. Knuth 
Dahl norvég biologus fej-
tette meg a rejtélyt, aki 
Trondjemben aquariumban 
a parrt 20—31 cm. nagysá-
gúra tudta felnevelni és ki-
tűnt, hogy ezek a lazacparr-
ból fejlődött kis Salmonidák 
mindenben megegyeztek a 
tengeri pisztránggal (Salmo 
eriox = Trutta trutta). Dalil 
szerint tehát a folyamokban 
kikelt lazacpetékből kifejlődő 
smoltból a folyamok torko-
latában parr alakul, ez pedig 

behatolva a tengerbe, a tengeri pisztráng alakját ölti magára (46. ábra). 
Ha elfogadjuk Dahl nézetének helyességét, azt kell kérdeznünk, hogy hol vannak 

a kritikus, azaz parr és kifejlett hal közötti nagyságú lazacok ? Erre Dahl azt feleli, 
hogy a tengerben, amit a következőkkel bizonyít: í . ő {Dahl) Norvégiában egy 
mesterséges medencében talált ilyen kritikus nagyságúakat: 2. a makréla — tehát 
a pelagicus halakat gyűjtő — halászok találtak a Skagerakban pelagicusan élő 
lazacokat. E tények Dahl szerint azt bizonyítják, hogy parrállapot után a lazacok 
bevándorolnak a tengerbe és ott pelagicusan élnek, megnövekednek, s ha az 
ivarérettekre jellemző nagyságot elérték, ismét a folyamokba vándorolnak vissza és 
pedig, amint az aluminium és celloidin gyűrűvel jelölt példányok igazolják, több-
nyire oda, ahol őket egyszer már elfogták. Hogy a tengerben lazacot olyan ritkán 
fognak, annak oka Damas szerint nyilván abban keresendő, hogy a tenger óriási 
méreteihez képest az aránylag kevésszámú lazac a tengerbe jutva ott valósággal 
elvész. 

A lazacok életükben nemcsak egyszer vándorolnak be a folyókból a tengerekbe 
táplálkozni, hanem többször is. Hogy ez így van, annak bebizonyítására az újabb 
pikkelyvizsgálatok szolgálnak. 

A lazac pikkelyén, mint a mellékelt (47.) ábra feltünteti, meg lehet különböztetni 

47. Ot éves lazac pikkelye, rajta látható a I. parr, a 2-ik, 3-ik, t-ik es 5-ik 
év növekedési gyűrűje. Nagyítva. 
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III. Parti (litorális) halak. 

A parti, litorális öv alatt az esetben 
a tengernek azon részét értjük, amely 
a szárazulat mentén halad s mindaddig 
terjed, a meddig a fény hatása jól érvé-
nyesül. Alsó határát Damas 40 m.-nek 
vette. A talaj, mely itt található, lehet 
sziklás köves, homokos, iszapos, agya-
gos, csupasz vagy növényzettel benőtt. 

A parti övben gyűjthető halak lehet-
nek olyanok, melyek 

1. az édesvízben szaporodnak, tehát, 
édesvízi halak, amilyenek a Keleti-ten-
ger parti öveiben fordulnak elő, s amelyeket már felsoroltuk (lásd a 320. lapon); 

2. olyanok, amelyek csak történetesen kerülnek a parti övbe, mint a kifejletten 
pelagicusan élő héring; 

3. a kontinentális padon élő halak fiataljai, ilyenek Gadus callarias, Gadus virens, 
Gadus merlaugus, Gadus aeglefinus, Pleuronectes platessa, Solea vulgáris. Egyes 
pelagicus halak fiatalon szintén a parti homokban élhetnek, mint a héring és némely 
mélységben élő hal is előfordul fiatalon a parti övben, mint például az angolna; 

4. végre a negyedik csoportot olyan halak alkotják, melyek a parti övben ívnak, 
s ivásuk után ismét eltűnnek a part mellől s pelagicusan élnek, mint például a 
Belőne. 

Jellemző parti halak fordulnak elő Damas szerint a következő családokban: 
Trachinidae, Cottidae, Gasterosteidac, Labridae, Blenniidae, Collionymidae Cyclo-

pteridae, Gobiesocidae, Syngnathidae. 
Az itt élő halak a part változatos létfeltételei következtében többféle biologiai 

alkalmazkodást tüntetnek fel, amire befolyással vannak a környezet fizikai viszo-
nyai és pedig: 

a pikkely közepén egy kis elliptikus mezőt. Ez rész — mint a pikkely fejlődése 
mutatja — a smolt- és parrállapotnak megfelelő, tehát az első életévekben képző-
dött. Ezután számos koncentrikus öv következik, amely övek azonban nem 
mind egyenlő szélesek egymás között, hanem majd szorosabban, majd egymástól 
távolabb állanak. A megfigyelés arra tanít, hogy míg a széles övek a táplálékdús 
nyári évszaknak felelnek meg, addig a sűrűen álló övek a téli, a koplalás idejében 
keletkeztek. E szerint a pikkely és természetesen a lazac is annyi éves, a hány 
széles és keskeny koncentrikus öv váltakozása rajta megfigyelhető, hozzáadva a 
smolt—parrállapotnak megfelelő 11/a—3 
éve. Azt, hogy hányszor nyomult be 
a tengerből a folyóba a lazac, a pikke-
lyen lévő sérülések árulják el azáltal, 
hogy rajta horzsolások jönnek létre; 
hogyha megszámláljuk, hogy hányszor 
növekedett tovább a pikkely s hányszor 
látható rajta új növekedés után ismét 
horzsolás megtudhatjuk, hányszor nyo-
mult be a lazac a tengerből a folyóba. 

48. Algákra (Fucus-féle) kapaszkodó csikóhalak (Hippo-
campus antiquorum). Valamivel kisebbítve. 
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1. a talaj minősége és a vegetáció; 
2. a víz mozgása: 

a) hullámcsapás, 
b) áramlás; 

3. víz koncentrációja (euryhalin alakok élnek ott, ahol a koncentráció gyorsan 
változik, stenohalinkok ahol állandóan ugyanaz); 

4. a víz hőmérsékletének ingadozása, ami az eury-, illetőleg stenotherm-alakok 
eloszlására van befolyással ; 

5. a fajok előfordulását sokban módosítja a különféle fajok egymás közötti ver-
sengése s végre 

6. az, hogy a partról (kis részecskék alakjában) sok táplálék sodortatik-e be 

49. Tüskés durbincs vagy pikó (Gasterosteus aculeatus) és fészke. Kb. természetes nagy ságban* fi ossza 4—9 cm. 

Vizsgáljuk meg eme fizikai és biologiai tényezők hatását külön-külön. 
1. A talaj minősége és a vegetáció annyiban van befolyással, hogy más fajok 

élnek a sziklás, homokos, iszapos fenéken, mások népesitik be a Zostera-, Lami-
naria és Fucus-erdöket. így 

1. homokos partokon élnek: Pleuronectes platessa, Gobins minutus, Solea vulgá-
ris, Ammodytes tobianus, mely utóbbi bámulatos gyorsan tudja magát a homokba 
befúrni, de ezt csak nappal teszi, éjjel a nyilt vízben nagy rajokban kalandozik, 
úgy, hogy a Gadus virens gyomra gyakran tömve van vele. 

2. A sziklás talajra jellemző a Centronotus. 
3. Zosterás területen élnek a fiatal Gadidák közül Gadus callarias, Gadus 

rödelspachi és a Syngnathidák. 
4. Az algaerdőkben a Laminariák között él az említett Labrida (Labrus 

mixtus). 
Minthogy a parti övben gyakran erős a vízmozgás, az áramlás és a partcsapás, 

védekezniük kell az itt élő halaknak a víz elsodrása ellen. Erre szolgál az, hogy 
általában véve nem jó úszó, hanem a fenékre tapadó, ülő, magukat az iszapba 
vagy homokba beásó halak élnek itt. A sziklás partokon élő Centronotus szikla-
hasadékokban vonja meg magát, a Cycloptems-nak hasúszója szívókorongot alkot, 
amelylyel a fiatalok a hímre szíva rátapadnak. Mások az áramlás ellen fordulva 
úsznak. A forrtállkapcsúak közé tartozó csikóhal (Hippocampus) kacsfark módra 
begörbített testével növényekre kapaszkodik. (48. áb ra ) 

Arról is kell a parti halaknak gondoskodniok, hogy petéik megvédessenek. E tekin-
tetből a parti halak között igen különbözőket találunk. így 

1. a Gobins-ok a talajra vagy kagylóteknőkbe rakják petéiket és azokat a hím 
valósággal őrzi; 

vagy sem. 
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2. a Gasterosteus-ok cf-jei növényi részekből fészket raknak s a hímek a petéket 

más halak és saját nőstényeik "támadásai ellen védik (49. ábra); 
3. a már említett csikóhalak hímjei hasoldalukon lévő zacskóban magukkal cipelik 

a petéket (50. ábra). 
4. vannak az itt élő halak között elevenszülők is, pl. a Zoarces viviparns; 
5. a Cottidák-nál belső a termékenyítés, ezek az embriókat rakják le; 
6. pelagicus petéje kevés parti halnak van, mert a víz folytonos mozgása, az 

erős partverés (Brandung) könnyen tönkretehetné a lebegő 
petéket. Azok, amelyeknek pelagicus petéik vannak, óriási 
számban rakják ezt le, mint például a Labrus rupestris, 
aminek következtében ha sok el is pusztul közülük, mégis 
megmaradhat néhány. 

A parti halaknak a közegnek igen változó fizikai viszo-
nyaihoz is alkalmazkodniok kell, így a víz nagy mozgási, 
hő és koncentráció ingadozásához. Mint tudjuk, különösen 
a víz sótartalmának változása igen kártékonyán hat a szer-
vezetekre és mégis vannak parti halak, amelyek ezen az 
előnytelen létfeltételek mellett is tenyésznek és behatolnak 
a tengerből olyan területekre, ahol ez az ingadozás igen 
nagy. így benyomulnak messze a fjordokba. Az ilyen ha-
lakról, mint Damas mondotta, valóban leolvashatjuk a 
nyomorúságot, annyira eltérnek azoktól, amelyek kedvező 
létfeltételek között növekedtek E parti halakon, miután a 
kedvező (nyári) és kedvezőtlen (téli) táplálkozási viszonyo-
kat nagyon is megérzik, növekedésükben ez nyomot is hagy, 
az évszakok szerint eltérő gyorsaságú. Ezért ha egy és 
ugyanazon halfajtából többnek méretét vesszük és azt va-
riációs görbébe akarjuk egyesíteni, azt találjuk, hogy a görbének nem a szokásos 
hullámalakja lesz, hanem rajta két emelkedés tűnik elő: egyik megfelel a nyári 
nagyra nőiteknek, a másik pedig a télen fejlődött és kicsinyen maradt egyéneknek. 

De nemcsak a környezet mostohasága ellen kell kiizdeniök, hanem hogy táplál-
kozáshoz jussanak, egymás között is. Ebben a versenyben, mint a legtöbb biologus 
felveszi, segítségükre van nagyfokú szinbeli alkalmazkodásuk, a homochromia, 
aminek következtében egyes parti halak igen gyorsan alkalmazkodnak a környező 
talaj színeihez. A Pleuronectiddk a talaj színét öltik fel, fiatal Gadidák a Lamina-
riák övében ezek színeiben pompáznak, a Cottidák sziklás talajon márványzottak. 
Számost a környezettel azonos formai módosulása a mimetizmus is segít. így a 
Sargassum-ok között élő csikóhalakon hosszó sallangok fejlődnek. 

A parti halak ösztönei jól fejlettek, intelligenciájuk nagy, mert a folytonos veszély, 
melylyel a hullám járása, egymásutáni leselkedés őket fenyegeti, fejlesztőleg hat 
képességeikre. 

50. Hím csikóhal (Hippocampus 
antiquorum) költőzacskóval. 

I> költőzacskó, o annak nyilasat 
IIr mellső uszó, K háti uszó. 
Körülbelül természetes nagy-

ságban. 

IV. A kontinentális pad halai. 

A szárazföldeket, kontinenseket körülfogó szegély, az ú. n. kontinentális pad 
mentén sajátságos halászat dívik. Ilyen területek, nagy kiterjedt síkok vagy lassan 
lejtő térségek, főleg az Északi-tenger mentén vonulnak és ott angol, hollandus és 
német halászok űzik mesterségüket, fogják a padhalakat az ú. n. trawllal, régeb-
ben vitorlával, ma már gőzzel vontatott hajókkal. Afrikától a Fehér-tengerig divatos 
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ez a halászat, amelyre azonban a köves talajú norvég partok és a Földközi-tenger 
nem alkalmas. 

A padi halászatra az u. n. trawl-hálót használják. Ez, mint a mellékelt (51. ábra) 
ábrán látható, nagy fenéken vontatott zsákháló, melylyel 30 — 300 fonal, tehát kb. 
60—600 m. mélyen halásznak. 

A parti padon és általában sík tengerfenéken a trawllal való halászat olyan 
előnyös, hogy ma már a tudományos expedíciók is átvették és használják s pl. a 
norvég tudományos kutató hajó, a Michael Sars, kutatásainál mindig használja. 

51. Trawl-háló. 

A parti padon ott, ahol a trawllal nem lehet halászni, hosszú horogsorokat bocsá-
tanak a fenékre, amelyeket úszók tartanak lebegve. 

* 

A kontinentális pad halai mélységi előfordulásuk tekintetéből két csoportba 
oszthatók, ú. m . : AJ a 10—30, B) a 30—100 fonál mélyen élőkre. 

A kontinentális pad mentén kis mélységben (0—50 m. mélyen) a lapos félszeg-
úszóhalak (Pleuronectidae) játszanak nagy szerepet. 

Jellemző alakok a Pleuronectes platessa, Pleuronectes limanda, Pleuronectes 
flesus, Pleuronectes microcephalus, Bothus rhombus, Bothus vulgáris, Hippoglossus 
vulgáris. 

Délen ezekhez csatlakozik még a Solea vulgáris és Cottidák közé tartozó Trigla-
nem; 30—100 fonál mélyen élnek a Pleurcneotes cynoglossus, Drepanopsetta plate-
soides, Secopterus megastoma, a Hippoglossus vulgáris közepes nagy példányai és 
a ritkán nagy Pleuronectes platessa, továbbá Gadidák és pedig Gadus callarias, 
Gadus aeglefinus, Gadus merlangus, Gadus virens és Molva molva, amelyek az 
összes északeurópai tengerekben előfordulnak. 

Hogy a kontinentális pad halainak biologiáját megismerjük, vizsgáljuk meg külön 
a kevésbbé mélyen és külön a mélyebben élők csoportja egy-egy jellemző nemé-
nek biologiáját. 

Az első csoportra legalkalmasabbak a Pleuronectidák, a másodikra pedig Damas 
a Gadidákat választotta. 
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A Pléaronectidák családja négy csoportba osztható, ú. m . : 
1. Hippogtossinae, 
2. Plenronectinae, 
3. Bothinae, 
4. Soliinae. 

Eme csoportok biologiája más és más, hiszen — hogy egyebet ne említsek — 
Bothinae-csoportból némelyik Bothns-faj a fenékhez odaszíva él, a Soliinae-
csoportba tartozó Solea vulgáris pedig a homokba ássa el magát. Mindezek közül 
azonban közgazdasági tekintetből a legfontosabb a Pleuronectes-nem s a Pleuro-
nectes platessa-h\], amelyből 1904-ben 75 millió kg.-ot árusítottak el. 

A sima lepényhal (Pleu-
ronectes platessa) (52. 
ábra) a spanyol partoktól 
a Fehértengerig halászta-
tik, Island körül épúgy, 
mint az Eszaki-tengerben. 
200 fonálnyi mélységig él 
a kontinentális padon Eu-
rópa, Island s a Faröer-
szigetek körül. Ameriká-
ban a Paralichthys den-
tatus helyettesíti. 

Petéi pelagicusak s a 
fiatal, a petéből éppen ki-
bujt pelagicus halakat a 
planktonban fogják, legnagyobb mennyiségben télen, januártól áprilisig (53. ábra). 

A petéből a kis lárva Danewig szerint a víz hőmérsékletétől függően hosszabb-
rövidebb idő alatt fejlődik ki, mint azt a következő táblázat feltünteti: 

6° C-nál . . . . . . . . . . 181/* nap 
8° C-nál .. . . . . . . . — — — 147s » 

10° C-nál . . . . . . . . . 12 » 
12° C-nál . . . . . . 10l/a nap alatt. 

A petéket és fiatal halakat az Észak-Nordseeben, az angol partok mentén fogják, 
délen pedig egész elterjedési területén. A legtöbb abban a szögletben ívik, amely 
Anglia, Belgium és Hollandia között fekszik. ívik a dán és norvég partok mentén 
egészen a Varanger-fjordig; ívik a Faröer-szigetekhez közel, Island nyugati s déli 
partján, a Keleti-tengerben pedig Bornholm közelében. 

Ami a Plenroneetes platessa ívásának fizikai feltételeit illeti, arra nézve a követ-
kező állapítható meg. A mélységre vonatkozva tudjuk, hogy az északeurópai tenge-
rekben 3 0 - 6 0 m. mélyen ívik; ívásának ideje az Északi-tengerben januártól áprilsig 
tart (a Keleti-tengerben nyár derekán, mert ott mások a víz hőviszonyai), amikor 
a víz hőfoka 2 -(- 10° C, az ívási hőmérséklet optimuma -f- 6° C. A sótartalmat 
illetőleg az ivás helyein az 19—3(5 pro mille között váltakozik, optimuma 33—35 
pro mille. 

A Plenroneetes platessa petéi 1—2 mm. nagy, aranysárga gömbök, amelyek pela-
gicusan lebegnek és belőlük a kis halacska igen lassan fejlődik ki; a peteburkot 

52. Pleuronectes platessa. Az uszó alatt egy a homokba elásottnak szeme 
látható. Kisebbítve. Hossza 30 — 90 cm. 
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26 nappal a termékenyítés után hagyja el. Hogy a fejlődés menetének gyorsaságára 
a víz hőmérsékletének Danewig szerint milyen hatása van, azt közöltük már az 
előzőkben. 

Ha fiatal halunk a peteburkot elhagyta, a part felé törekszik, úgy hogy a 13—14 mm. 
nagy halacskák a partok mentén 0*50—50 m. mélyen találhatók. Hogy milyen okok 
azok, amelyek e fiatal halakat a partok felé kényszerítik, nem tudjuk, de szerepel-
het ennél az állatkák valamely ösztöne, továbbá nyilván fizikai okok, nevezetesen 
a víz áramlása. Tudjuk ugyanis, hogy a folyamokból a tengerbe hordott édesvíz a 
tenger felületén elterülve ott a felületen a nyilt tenger felé áramlik, ezen az áram 
ellen a tengerben a partok felé tartó ellenáram nyomul. Lehet, hogy ez az ellen-
áram sodorja a partok felé halainkat (Damas), de mások szerint (Steuer) talán 
inkább a fiatal halaknak ú. n. positiv rheotaxisa, azaz az a sajátsága, hogy az 
áramló víz ellen úsznak, viszi őket a partok felé. 

53. A Pleuronectes ptatessa fejlődése, a a kis hal a peteburkon belül (hossza V95 mm), b fiatal lárva (hossza 
7'5 mm.) c idősebb (14-8 m m.-es) lárva. 

Ha fiatal halunk a planktonból a partokhoz jutott, innét idővel egyre mélyebbre 
vándorol, úgy hogy a legidősebb példányok a nagyobb mélységben találhatók. A 
tengerben tehát a különböző nagyságú példányok mintegy lépcsőzetesen helyezked-
nek el s minél mélyebben kutatunk, annál nagyobbakra bukkanunk. De a tenger 
mélyében nem marad egy helyen és nem is vándorol állandóan mélység felé, hanem 
ha 2—4 éves korában ivaréretté válik, tavaszszal a part felé, nyáron a mélybe 
nyomul s csak télen marad egy helyen. Annak eldöntésére irányult kutatás, hogy 
a P. ptatessa legnagyobbjai nemcsak a kedvező létfeltételek következtében nagyra 
nőtt példányok, hanem legidősebbek is, a P. ptatessa életkorának megállapítására 
vezetett. Ujabb vizsgálatok szerint ugyanis a halak számos csontja, nevezetesen a 
fülcsontok (otolithek), csigolyatestek és más csontok növekedési viszonyai szaka-
szosságot tüntetnek fel (54. ábra). A csontok állománya nem egynemű, hanem 
benne tömörebb és lazább, áttetsző és át nem tetsző gyűrűk váltakoznak, aminek 
oka a kedvező (nyári) és kedvezőtlen (téli) időszakban végbemenő növekedés-különb-
ségben keresendő. Nyáron, midőn jól táplálkozik az állat, bélcsatornája tele van 
táplálékkal, (halakkal és különféle rákokkal), ekkor május-júniusban gyorsan nő az 
állat, a csontokon át nem látszó öv keletkezik, augusztus - szeptemberben lassabban 
nő, ekkor átlátszó öv jön létre, télen pedig egyáltalában nem nő, hiszen (legalább 
a fiatalabb hal) ekkor beássa magát a homokba, nem eszik, de ivarszervei ekkor 
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fejlődnek. Hogyha ezeket a növekedési öveket megszámláljuk, megállapíthatjuk halunk 
életkorát. 

Behatóan tanulmányozták különösen dán búvárok halunk vándorlását is; e célból 
gyűrűkkel jelölték meg őket, azonban a megjelölés nem mindig vezetett kielégítő 
eredményre, mert kitűnt, hogy ott kerül a legtöbb megjelölt hal kézre, ahol legbuz-
góbban halásznak rájuk. Halászatuk pedig évszázadok óta tart, aminek következ-
tében halunk az északeurópai tengerekben mondhatnók már félig-meddig tenyésztett 
állapotban van, úgy hogy biologiája sokban tenyésztett, a háziállatok biológiájára 
emlékeztet. Talán ez az oka annak is, hogy különböző varietásai, rasszai vannak 
(mint Heinlic állítja), melyek azonban mások (nevezetesen a dán Petersen) szerint 
csak a környezet, a milieu hatására létesült változatok volnának. Mint ilyenféle 

variálások felemlíthető, 
hogy variálhatnak a para-
sugarak számában, a pik-
kelyek érdes vagy sima 
voltában,megemlíthető to-
vábbá, hogy a keleti ten-
geri példányok nem olyan 
ízletesek, mint az északi 
tengeriek. 

Ami a Pleuronectes pla-
tessa nagyság variálását 
illeti, arra nézve a dánok 
a Kattegatban végeztek 
méréseket és a nagyszámú 
adatból megszerkesztett 
variálási görbe két csúcsot 
tüntetett fel, egy emelke-
dést a 10 cm.-es példá-
nyok és egyet a 20—27 
cm.-es példányok számá-
ban, ami azt mutatta, hogy 
az aprók 10 cm.-es egyé-
nek után 20 és 27 cm., 
nagyok körülbelül egyenlő 
számban voltak a meg-
vizsgáltak között, ellen-
ben 27 cm.-nél nagyobb példány igen kevés akadt. E sajátságos jelenségnek oka 
megint halunknak üldözésével függ össze, mert ha ilyen variálási görbét a sarki 
tengerekből fogott egyének számából állítunk össze, a görbe egy hatalmas ívet 
alkot, ahol a közép nagy egyének túlsúlyban vannak, a kicsinyek és igen nagyok-
kal szemben, ami azt mutatja, hogy ahol a közepes nagy és igen nagy egyéne-
ket nem fogdossák mind ki, ott ezek is meglehetős nagy számban fordulnak elő, 
mert a Pleuronectes platessa aránylag hosszú ideig — 25 évig is — él és ha jól táp-
lálkozhatik, mint Petersennek a Lymfjordban, Jütlandban végzett kísérletéből tud-
juk, meglehetősen gyorsan is nő. 

A TENGER. 22 

M. Különféle Pleuronectidák csontja, amelyen sötét öveket, a növekedés 
vonalait lehet látni. Kisebbítve. 
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B) Mélyebben élő kontinentális padi halak. 

Például Damas a Gadidák ismertetését választotta. 
A Gadidák hátparáik száma szerint 3. csoportba oszthatók, u. m. ; 
1. 3 hátparások Gadus 
2. 2 » Molva, 
3. 1 » Brosmius. 

Az e csoportokba osztott halak között vannak: 
1. édes víziek, mint a márna (Lota vulgáris), 
2. pelagicusan elők, 
3. mélységi fajok, amelyeknek legközelebbi rokonaik a mély tengerben élnek. Ilyen 

például a tengeri ugorkák lélekzőszerveiben élő Fierasfer és igen valószínű, hogy 
a Gadidák a mély tengerben élő halaktól származnak (Damas). 

55. Tőkehal (Gadus callarias). Hossza 100—150 cm. 

A Gadidák közgazdaságilag legfontosabb fajai Gadus merlangus, Gadus aeglefi-
nus, Gadus callarias (a nagyok G. morrlma,) Gadus virens. 1903—1904-ben az 
Északi tengerben a G. aeglejinusból 166 millió kg.-ot, a G. callariásból pedig 70 
millió kg.-ot halásztak. 

A Gadidák elterjedésére és biológiájára nézve a következők közölhetők. 
A fiatal Gadidák előfordulnak Spanyolországtól a Spizbergákig és Norvégiától 

Islandig. Elterjedésükre nézve tudjuk, hogy vannak közöttük arcticus, borealis és 
atlanti fajok. 

a) Arcticus forma a Gadus saida, 
b) borealisak : G. callarias, G. aeglefmus, G. esmarkü, G. merlangus, amelyek a 

kontinentális padokon ívnak az Északi tengerben és a norvég partokon, de mindenik 
faj "máshol. A G. callarias (55. ábra.) 40—100 m mélyen ívik az egész norvég part 
mentén, továbbá az Északi-tengerben a Britt és Faröer szigetek közelében. A G. 
aeglefmus szintén a norvég partok mentén ívik, de északabbra a G. callariasnál, 
a G. merlangus pedig délebbre. 

c) Atlanti formák: 
Gadus minutus, Gadus luscus, Gadus pollachius, melyek legfőképpen Francia-

országtól nyugatra és Nagy-Britanniától keletre szaporodnak. 
Mind ezen arcticus, borealis és atlanti csoportokba osztott halak között vannak : 
1. a kontinentális pad peremén ívó igazi padi halak, melyek tehát 20—200 m 

között ívnak, ilyenek a G. callarias, aeglefinus és merlangus ; 
2. vannak olyanok, amelyek a kontinentális lejtőkön ívnak 100—400 m között. 

Legfontosabbak ezek között a Gadus virens, amely 100 (150 optium) 200 m között 



331 
ívik, továbbá a Molva molva, brosmius brosme, mely 100—1.000 között, legszíve-
sebben 300 m mélyen ívik, nem sokkal délebbre a sarkkörnél; 

3. végre olyan Gadidák is vannak, amelyek nagy mélységben 200—2.000 m 
mélyen ívnak. Ezek : 

Gadns argenteus, mely 500, G pontaeou, mely 1.000-, Molva birkalanga, mely 
500 és M. elongata, mely 1.000 m mélyen ívik, de soha sem ívnak a sarkkörön 
belül, mert ott a víz igen hideg; ívni délibb vidékre nyomulnak. 

Mindezeket tekintetbe véve mondható, hogy vannak a Gadidák között : 
I. Atlanticus formák, amelyek a kontinentális plató peremén tisztán atlanti vízben, 

a kontinentális pad lejtőjén és a nagy mélységben ivók (2. és 3. csoport). 
II. Parti formák, szorosabb értelemben ide tartoznak a partokon, a kontinentális 

pad peremén oly vízben ivók (1-ső csoport), amely atlanti és a parti (a folyóktól 
hozott) víz keverékéből áll. 

56. Hering (Clupea harengus). Hossza 18—25 cm. 

Ez a tény, hogy a különböző Gadidák ilyen válogatósak abban, hogy hol, 
milyen koncentrációjú vízben rakják le petéiket, azt bizonyítja, hogy a hydrographiai 
tényezők, mint a víz sótartalma és hőmérséklete rendkívül fontos az ivásra nézve 
s például a G. callarias a 34°/oo sótartalmú és 4 -f- 5 C° optimális hőfokú vízben ívik. 

A Gadidák pl. a G. callarias petéi pelagicusak 1 mm. átmérőjűek és iszonyú szám-
ben, (több millió) rakatnak le. 

A fiatal Gadns callarias, aeglefinns, merlangus midőn 2—10 cm.-nyi hosszúságot 
elérte, tehát 7 a — 1 7 a éves a Cyanea capillata nevű medúza korongja alá menekül 
és vele együtt a parti vízzel tova szállíttatik. Tudjuk, hogy a parti víz, minthogy 
télen hidegebb és súlyosabb, a part mentén ahhoz közel marad, de mélyebbre lenyo-
mul, nyáron pedig, minthogy ekkor melegebb és könnyebb, messzebb benyomul az 
óceánba. Ez a víz az, ami a fiatal Gadidákat a Cyaneakkal együtt a part mentén 
elterjeszti. Az atlanti formák fiataljait a víz áramlása, főleg a golfáram kapja el, 
amiért is ezek mindaddig megtalálhatók, amíg csak a golfáram előrehatolása kimu-
tatható. 

Ami a Gadidák vándorlását illeti, az többfélének mondható, u. m . : 
1. a fiatalok passiv vándorlása az áramlás mentén ; 
2. az első ívási vándorlás; 
3. az évenkénti ívási vándorlás a partok felé; a Keleti tenger keleti részében télen, 

a lapos parti vizekben tavaszszal; 
4. a táplálék utáni vándorlás, amikor a kifejlettek főtápláléka a hering után 

csapatosan nyomulnak a Lofotok felé, ahova a heringek viszont az itt hemzsegő 
Copepoda plankton miatt gyülekeznek. 

22* 
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V. A pelagicns halak biologiája. 

A pelagicus halakra való halászatra és biologiájuk ismertetésére a hering halászata 
és biologiája szolgáljon. 

Több módja van a hering halászatának, amelyek közül néhányat megismertetett 
velünk Damas. 

Első módja az u. n. heringhálókkal való halászás. Ezek hosszú, egymásmellé 
sorakoztatott hálók, amelyek parafaúszókon lógnak és súlyokkal merőlegesen kifeszítve 
tartatnak. A háló valóságos falat képez a vízben, amelynek fejével nekimenve a 
hering fogva marad. 

A második mód az u. n. hollandus hálókkal történik. Ezek tonnákra függesztett 
uszóhálók, amelyek különböző mélységbe (50 m.-ig) eresztetnek le. Ilyen hálót nagy-
számban (144-et is) akasztanak egymás végtibe, úgy hogy az egész háló 2 km., 
sőt a skótoknál 5 km. hosszú falat képezhet. 

összehúzható, elzárható háló. A háló öregszemű, csak egy részén van fino-
mabb szemű rész rajta alkalmazva. Ezzel a hálóval úgy halásznak, hogy ha 
pelagicus hal, például heringraj mutatkozik, a háló zsinegét 2 csolnakra elosztják, 
majd a csolnakkal megkerülve a rajt azt bekerítik, ezután a két csolnak egymáshoz 
közeledve, a kivetett hálót s vele a rajt, egyre szűkebbre szorítja össze s a háló alsó 
szélének elzáródása következtében valóságban mintegy nagy, kerek, merítőhálóban fogja 
meg a halakat. Ez a halászat természetesen hajóról történik, csolnakon fogják körül 
a rajt, amely néha, ha igen nagy a fogás, elszakítja a kötelet s magával rántja a 
hálót is. 

De nemcsak hálóval, hanem horogzsinegekkel is fogják a pelagicus halakat. így 
főleg a makrélákat, scombrókat oly módon, hogy ferdén álló zsinegeket feszítenek 
ki nagy mennyiségben horgos csalival ellátva, e zsinegeket azután bizonyos idő 
múlva felvonják s a halakat leszedik. így fogják Norvégia körül gyakran a bergilt 
(Sebastes norvegicus), amely a 300—400 m. mélyen lógó horgokra akadva bizonyítja, 
hogy a mélységben pelagicusan élő, u. n. bathypelagicus halak közé tartozik. 

Ami a pelagicus halaknak és általában a pelagicus állatoknak a tengerben való 
mennyiségét illeti, arra nézve a heringrajok óriási méretein kivül más adatokból ís 
következtethetünk. így abból, hogy egyes cetek gyomrában 1.200 liter apró rákfélét 

57. Fekete, óriásszájú és kisszemű mélységben élő hal (Melanocetus Johnslonii). Körül-
belül természetes nagyságban. 

Az amerikaiak 
a pelagicus ha-
lakra kerítő háló-
val való halásza-
tot, az u. n. snur-
penot metódust 

használják. Az 
ilyen célra hasz-
nált háló alul-felül 
ívelt, 200 fonal 
hosszú, a felső 
szélén úszókkal 
ellátott, alul pe-
dig kifeszített kö-
télen gyűrűken 
mozgó s azon 
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lehet találni, továbbá, hogy néha a kaselott gyomrából óriási lábasíejűek roncsait 
szedik ki, amelyek kolosszális méretűek, néha 10—14 m. hosszúak. Karjaikon lévő 
szívókorongok forint átmérőjűek s maguk ezek az állatok olyan hatalmasak, hogy 
a hajósok állítása szerint a kaselott gyakran valósággal küzd velők s karmos szívó-
korongjaik működése gyakran nyomot hagy ezen emlős óriások bőrén. Ezek az 
óriási lábasfejűck valószínűleg nem olyan ritkaságok, mint hisszük, hanem nagyobb 
számban élnek az óceánokban, csakhogy a mi halászó módszereink elégtelenek 
kézrekerítésükre és az bizonyítják, hogy a pelagicus halászat még nagyon is töké-
letlen eljárás lehet, ha nemcsak az apróság, de még a legnagyobb szervezetek is 
kisiklanak a gyűjtők eszközeiből. 

58. Garatjában emésztő, íeketeszinű mélytengeri hal (Gastrostoma Bairdii) csukott és tátott szájjal. 
Körülbelül természetes nagyságban. 

A pelagicus halakat életmódjuk szerint több csoportba oszhatjuk, ú. m. : 
1. időszakosan pelagicusakra, vagyis olyanokra, amelyek csak életük egy kor-

szakában mint fiatal halak élnek pelagicusan, mint például a fiatal Pleuronectidák, 
az angolnák lárvái, a Lcptocephalusok, 

2. valódi, állandóan pelagicus halakra, melyek egész életüket a nyilt vízben 
lebegve töltik. 

A pelagicus halak között megkülönböztethetünk 
a) passzív pclagicusakat, amelyek például a víztől hajtott algákra (Sargassum) 

kapaszkodva vitetnek tova, pl. Phyllopterix Eqnes; 
b) úszó alakokat, pl. hering. 
Vannak közöttük felületen élők, amelyek 0—400 m.-ig élnek, pl. a hering és 

mélységlakók bathypelagicusak, pl. az említett bergil (Scbastes). 
A pelagicus halak biológiájából egyáltalában nem sokat tudunk, például a repülő 

halnak, az Exocoetusnak még fiatalát se ismerjük, a mélységi pelagicusokról pedig 
úgyszólván semmit se tudunk, úgy, hogy csak a felületiekkel foglalkozhatunk. 

A felületi pelagicus halak a következő családokban akadnak Damas szerint: 
1. Chtpeidae; 
2. Scombridae; 
3. Catafracti (Dactylopterus volitans): 
4. Coryphaenidae (Coryphacna, Lampris Inna) ; 
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5. Citidae (Zens faber); 
6. Xypliüdae (Xyphias gladius) ; 
7. Carangidae (Carangx trachurus, ferox, Nanerates) ; 
8. Scomberesocinae (Belőne actis, Somberesox, Exocoetus); 
9. Pelagicus cápa a csakis apró rákokból — főleg a Calanus finmarchicusból — 

élő Selache maxima, melynek egész kopoltyúgarat-készüléke a pelagicus apró táplá-
lékhoz idomult plankton-szűrőt alkot. 

Mielőtt egy pelagicus halnak biologiáját vázolnók, vizsgáljuk még meg kissé 
közelebbről a pelagicus halak általános biologiai viszonyait. 

A pelagicus halak olyanok, amelyek a nyilt vízben élnek, petéiket is oda rakják, 
a fiatalok itt kelnek ki s csak alkalmilag préda után járva — egyesek íváskor 
is — jutnak a part közelébe. 

A pelagicus halak részint igen jó úszók, amelyek hetekig úszhatnak megszakítás 
nélkül, mint például a Scombro és a kard-hal, mások rossz úszók és ezért a 
vízben lebegő tárgyakhoz kapaszkodnak, mint a már említett Sargassum-lakó csikó-
hal a Phyllopterix eques. De a jó úszó Eeheneis is megteszi azt, hogy a cápákra 
(hajókra is) tapadva szállíttatja magát. 

Vannak olyan pelagicus halak, amelyek állandóan a felületi vízben tartózkodnak, 
mások — mint a világító Scopeliddk — nappal a mélységbe vonulnak vissza s 
csak este 10 órától kezdve reggel 4 óráig találhatók a felületi vízben (Giinther). 

Giinther szerint a legtöbb pelagicus hal a tropusok körül él, ezeknek nagyobb 
része felnyomul ugyan a térítők körén kívülre is, de a legtöbbjük csak az egyenlítő 
körüli vizekben él. Egyeseket közülök az áramlás északra is felsodor, s a mér-
sékelt övben is élnek olyan pelagicus halak, amelyek a térítők között nem talál-
hatók. Az északi Jeges-tengerből csak két pelagicus hal ismeretes s a cápák közül 
csak egy közelíti meg a sarkkört. 

A pelagicus halaknak úgy, mint a legtöbb pelagicus állatnak, van néhány jellemző, 
ha nem is mindig meglévő sajátsága. Ilyen a halak csontjának mészszegénysége, 
ami azonban a mélységi halaknál is megtalálható (Chun). Sok pelagicus állat szín-
telen, átlátszó. A halak között ilyenek az angolnák lárvái: a Leptocephalusok (lásd 
a 66. ábrát). 

59. Hosszú tapogatás mélytengeri hal a Macruridík családjából. (Dathygadus longifilis). Hosszának körülbelül 
egyharmadára kisebbítve. 
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Számos pelagicus hal hátoldala kék, hasoldala ezüstfehér (pl. hering), amit sokan 

— talán nem kellően megindokolható érvek alapján — védő berendezésnek tarta-
nak, mert hiszen a pelagicus szervezetből élő állat tömegesen, válogatás nélkül 
nyeli el zsákmányát, sok esetben nem is látja és semmi esetre se válogatja meg azt. 

Némely pelagicus halnak igen nagyra fejlettek úszói, úgy, hogy ezek a vízből 
neki iramodva kiugrálhatnak és egyideig a víz felett lebeghetnek, mint az Exocoetus 
volitans nevű repülő hal. A Histiophorus pulchellus 1"5 m. hosszú háti parája 
pedig a vízből kiállva állítólag vitorlaként viszi előre gazdáját (Cnénot). 

Megjegyzésre méltó az is, hogy a halak óriásainak legnagyobb része pelagicusan 
él, mint a 15—16 m. hosszú Rhínodon, a 10 m. hosszú Selaehe maxima, a 
12—13 m. hosszú Carcharodon, a 3—4 m. hosszú Mylobatidák, a 4 m. hosszú 
Thynmis thynnus, a 5 m. hosszú Xipiidák és a 2—2'5 m. hosszú Orthagonüscus. 

60. Nagyszemü, mély tengeri hat a Macrurák családjából (Coelorynchus fasciatus). Hosszának körül-
belül egyharmadára kisebbítve. 

Ezen általános tájékoztató után vizsgáljuk meg a heringnek biologiáját, mely noha 
nem egészen typicus pelagicus szervezet, mégis vele kell foglalkoznunk, mert más 
pelagicus hal biologiája ennyire se ismeretes. 

A Clnpeidák családja, amelybe a hering is tartozik, igen népes, ismeretes mintegy 
200 faj, melyek túlnyomóan tengeriek. Vannak közöttük édesvízi, brakkvízi, folyók-
ban ivó (ú. n. anadrom), parti, mélységi és óceáni formák. A hering (56. ábra) a 
legutóbbi csoportba tartozik. 

A hering a sarki vizekben alig él, de előfordul az északi Atlanti-óceánban, az 
Északi- és Keleti-tengerben, ahol mint az újabb vizsgálatok (melyek a nagyságára 
és a pikkelyek szerkezetére vonatkoznak) kimutatták különböző nagyságú s más 
tekintetben is eltérő rasszokat alkot. Rasszai között legfontosabb az, hogy van 
egy nyilttükri és egy parti alakja. 

A nyilt vizi alak a partoktól 400—600 km.-nyíre él a felületi vízrétegekben és 
íváskor a part közelébe is csak erősen sós, atlanti vizű területekre nyomul, nyár 
végén, őszszel vagy télen. 

A parti alak ellenben sohasem távozik messze a parttól, ezért korábban érkezik 
meg ívóhelyeire s márciustól májusig lapos, csendes vizű öblökbe rakja le petéit, 
melyek vízi növényekre tapadnak (Boas)\ benyomul a folyamok torkolatába, a 
brakkvízbe is. 

A hering megjelenése már korán felkeltette a halászok figyelmét s az óriási rajok 
létrejöttének magyarázatát akarva adni, a heringek csodás vándorlásáról írtak és 
beszéltek, azt állítva, hogy e hal a Jeges-tengerből évenkint nagy csapatokban nyomul 
le délre. Ma tudjuk, hogy ilyen nagyméretű vándorlást a hering tényleg nem végez ; 
vándorol ugyan ívása alkalmával a nyilt óceánból a partok felé úgy, mint táplálékát 
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követve is, de az út, amit megtesz, korántsem olyan óriási, hiszen a nyilttükri alak 
(rassz) sohasem nyomul be a Keleti-tengerbe s a folyamok torkolatába, a parti rassz 
pedig nem távozik el a parti vízből. 

A hering petéi lesülyedők, a víznél súlyosabbak lévén, ha az óceáni rassz ott 
ívna, ahol élete legnagyobb részét tölti, a nyilt víz nagy mélységei fölött, a peték 
lesülyedve, a fenék finom iszapjába bemerülve, megfulladnának. De az óceáni rassz 
íváskor a nyilt óceán olyan helyeit keresi fel, ahol a fenék minéműsége alkalmas 
petéi kikelesztésére. Ilyen területek a kontinentális padok, ahol köves, kavicsos vagy 
növényekkel benőtt a fenék. Az itt lesülyedő, ragadós felületű peték kövekhez vagy 
vízi növényekhez tapadnak. A petéből kibúvó kis hering kb. 7 mm. hosszú, áttetsző 
halacska, amely csak élete harmadik évében válik ivaréretté, amikor már 20 cm. 
hosszú. 

61, Vak mélytengerihal (Barathronus bicolor). Testhosszának körülbelül egyharmadával kisebbítve. 

Míg ezt a nagyságot eléri, tápláléka után járva, nagy utakat tesz meg. A 
hering ugyanis mint pelagicus hal egészen fiatalon ugj'anabból él, amiből a fiatal 
szardina, a plankton növénykéiből, főleg Pcridineákból; ha megnövekedett, akkor 
pedig olyan pelagicus táplálékot hamzsol be, amely nagyobb területeken uralkodó 
mennyiségben szokott megjelenni. A Keleti-tenger nyugati részében ilyenek a Temora 
longicornis és Oithona sp. nevű evezőlábú rákok (Copepoda), a norvég partokon 
pedig — mint már az előzőkben láttuk — a Calanus finmarchicus Azt is elő-
adtam, hogy Damas vizsgálatai szerint e rákocska az északi Atlanti-óceánban a 
cyclicus áramtól keletre, majd északkeletre vitetett növényi plankton (Phylo-
plankton) után nyomulva, egy év leforgása alatt milyen utat tesz meg. 

A hering tovaúszó táplálékát követve, szintén kénytelen ezt az utat megtenni 
s őt kisérik a tőkehalak, madarak s az ember, melyek együttesen tizedelik meg 
csapatait. 

Ha a hering ivaréretté vált — harmadik életévében — tömegesen tódul ívó-
helyeire, a kontinentális padokra, illetőleg a parti rassz, a parti öblökbe. Ez az 
ívási vonulás a rasszok szerint máskor is más helyre történik s az ivás után meg-
maradtak ismét visszavonulnak a nyilt óceánba, vagy a parti vizekbe. 

A heringhalászat főleg az ivásra vonuló heringekre van berendezve és ezért az 
illető rassz biologiájához alkalmazkodva, őszszel vagy tavaszszal megy végbe. 

A hering tápértékéről Steuer a következő táblázatot közli a szárazállomány 100 
százalékából: fehérje 56'42°/o; 

zsír 12'9°/o a fiatalon, 35'85°/o a kifejletten; 
hamu 7 02°/o. 
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VI. A mélytengeri halak biológiája. 

Mielőtt a mély tenger halai biológiájának ismertetésébe kezdenék, szükséges lesz 
az óceán eme részének biológiailag fontos fizikai viszonyait röviden ismertetnem. 

Első kérdés az, hogy honnan, milyen mélységtől kezdve számítsuk a mély tengert, 
hova helyezzük annak felső határát ? Chun szerint a mély tenger ott kezdődik, a 
hova a nap fénye biológiai szempontból mondhatjuk egyáltalában nem, vagy alig 
hatol be — ezt a mélységet körülbelül 400 m.-nél érjük el — ahol a víz hőmér-
séklete állandóan a 0° C. körül jár, vagy legalább tetemes különbséget tüntet fel a 
felső vízrétegekhez képest. Az arctikus és antarctikus tájakon csak az első tényező 
döntő a mélytenger felső határának megállapításánál, a mérsékelt és forró égövi 
tengerekben a második is tekintetbe veendő. A mérsékelt égövön, beltengerekben, 
így a Földközi-tengerben, az mondható a mély tenger felső határának, ahol a víz 
hőmérséklete egész éven át állandóan a téli felületi hőmérséklet középértékét tünteti 

62. Batylychnus cyaneus, mélytengeri, pelagicus hal, oldalvonala világítószervvé alakult át. Szeme nagy, 
fogazata hatalmas. Körülbelül természetes nagyságban. 

fel. E tengerterületre Giinther szerint jellemző 1. napfény hiánya, ez tehát az 
örök sötétség hona, ahol csak az itt élő szervezetek fosforescentiájának világa 
dereng; 2. a hőmérséklet alacsony (0° C. körüli) volta; 3. hogy a nyomás igen 
nagy; 4. a víz állandóan nyugodt és végre 5. hogy napfény híjján növényi élet 
egyáltalában nincsen. 

A mély tenger halakban, úgy látszik, nem kevésbbé gazdag, mint a felületi víz-
rétegek. így például a Macrurits-nemböl 116 faj ismeretes, összesen pedig a nagy 
mélységekből mintegy 309 nem és 1,007 olyan faj ismeretes, amely itt él. A mély 
tengernek magának külön, a tengerben máshol elő nem forduló halcsaládja nincsen. 
Ugyanazon családok, amelyek a hideg s mérsékelt égöv felületi vízrétegeiben élnek 
— de sok esetben csak éjjel találhatók a felületen — élnek a mélységben is, csak-
hogy nemeik s fajaik a mélységi életmódhoz alkalmazkodottak. 

Az eddig ismert mélységi halfajokra általában véve jellemzőnek mondják azt, 
hogy kicsinyek, 15—20 cm. hosszúságúak. Hogy ennek oka miben keresendő, azt 
legmeglepőbben bizonyította be a norvég Michael Sars nevű tudományos kutató 
hajó, midőn 1.800 m. mélyen nagy hálóval dredgelt és egy húzásra 75 darab 
méternél hosszabb mélytengeri halat hozott a felületre. Különben, hogy a mély ten-
gerben nagy halak is élnek, ezt bizonyítják a néha-néha partra vetett nagy 
mélytengeri halak, melyek némelyike 3 m. hosszú is lehet. 

Ha tehát mondhatjuk, hogy a test kicsiny volta nem jellemző ugyan a mély-
tengeri halakra, mégis találunk olyan jellemvonásokat, amelyek éppen olyan közös 
sajátságaik a mélytengeri halaknak, mint a pelagikus halak bizonyos jellemei. 



E jelenségeket a mélytengeri létfeltételek következtében keletkezett biológiai alkal-
mazkodásoknak kell tekintenünk. Ilyenekként foghatók fel a következők. 

A legtöbb mélytengeri halnak színe sötétbarna, fekete, sötétvörös; érdekes, hogy 
a tekete szín nem-
csak a felbőrt szí-
nezi, hanem sokszor 
a testüreg fala is 
ilyen. (57. és 58. 
ábra.) 

Szöveteik lazák, a 
csontokban kevés a 
mész — mint a pela-
gicus halaknál — 
jellemző a kocso-

nyás kötőszövet 
nagyméretű előfor-
dulása és Chun sze-
rint az izomzat és 
idegrendszer is el-
árulja e halak mély-
tengeri voltát. 

Alakjuk, miután 
igen különböző csa-
ládokba tartoznak, 
igen változatos. A 
mélységben pelagi-
cusan élőkre (az u. n. 
bathypelagicusokra) 
jellemző, hogy az 
úszóik nem jól fej-
lettek, hátsó úszóik 

gyengék, testük 
gyakran hosszú, 

majdnem ostorszerű 
farkba fut ki (58. 
ábra), a szájuk a 
hasoldalon van, a 
test sokszor lapított 
és az úszók támasz-
tókká alakultak át. 

A fenéken élő fa-
jokra jellemző a ki-
gyószerű test (58. 
ábra) és az, hogy 

a fark és hátúszó összefolyik. Gyakran fordulnak elő hosszú testfüggelékek, ami az 
örökké csendes vízhez való alkalmazkodás eredménye (59. ábra) lehet. 

Az érzékszervek gyakran eredeti működésüktől eltérőn fejlettek. A szem olykor 
elsatnyult, ilyenek a fenéken élők között találhatók (Chun, 61. ábra). A bathypelagicus 

63. Az angolna ívási helyét és a folyórendszerekben való előfordulásit feltüntető tér-
kép. A pontok azon helyek, ahol Leptocephalust halászott Schmint. A vonalazott rész 
azokat a partokat jelzi, ahová angolnás folyamok ömlenek. A szakadozott vonalak a 
mélységet jelzik (200, 1000, 2000, 4000 m.) ; az épvonalak az 1000 m. mélyben található 

hőmérsékletet 0—10 O-ig tüntetik fel. 



hal szeme ellenben vagy óriási nagy dülledő (60. ábra), vagy teleskopicus {44. ábra). 
A bőr érzékszervei, a tapintó szervek jól fejlettek, sokszor a bajuszszálakból, vagy 
a mellső úszók egyes sugaraiból hosszú tapogatók alakulnak ki (59. ábra). 

Az oldalszerv igen jól fejlett, bathypelagicus fajokon nem egyszer világító szervvé 
alakult át s a testen sokszor máshol, így függelékeken is lehetnek világító 
szervek (62. ábra). 

Gyakori az óriási 
módon kifejlődött 
száj, mely hosszú he-
gyes fogakkal fegy-
verzett (62. ábra) és 
hatalmas varsát lát-
szik alkotni, pl. a 
Scopclidahiál, ami 
Damas szerint a 
mélytengeri plank-
tonhoz, nevezetesen 
annak Copepodáihoz 
való alkalmazkodás 
eredménye. A gyo-
mor sokszor óriási 
módon kitágulhat, 
némely fajon pedig 
az emésztés a ga-
ratban megy végbe 
(58. ábra). 

Érdekes fordított 
viszony van Chun 
szerint a szem és a 
száj nagysága kö-
zött : a kisszemű 
mélytengeri halak 
nagyszáj úak és a 
nagyszeműek pedig 
kisszájúak (60.és57. 
ábra). 

A mélytengeri ha-
lak részint a félho-
mály vagy örök sö-
tétség nagyszemű 
lakói, melyek meg-
határozott mélységi 
övben vagy a fenék 
fölött lebegnek, részint a fenéken vagy a fenék iszapjában turkálva gyakran vakon 
élnek. 

Ami a mélytengeri halak elterjedését illeti, arra nézve Chun szerint jellemző, 
hogy bathypelagicus halak összessége egységes állatföldrajzi régiót alkot, mert mint 
Giinther mondja, a mélytenger egyenlő fizikai viszonyai következtében ugyanaz a 

64. Az angolna folyamokban való benyomulását, a „Montée" halászatát és a Leptoce-
phalusok lelőhelyét feltüntető térkép. A sötét körös helyeken októberben és november-
ben, a fehér körös helyeken decemberben, a keresztes körös helyeken januárban, a 
félfekete-félfehér körös helyeken februárban, a keresztnél márciusban nyomul be a 
„Montée", a kis zászló kevés, a nagy zászló sok Leptocephalus gyűjtésének helye. A 
vastag vonal az 1000 m.-es mélységi görbét jelzi, a szakadozott vonal pedig azt a 

területet, amelytől keletre és északra nincsen „Montée"-halászat. 
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faj az egyenlítő mentén s a sarkok körül is megélhet. A fenéken élők között 
azonban úgy látszik vannak egyes területekre jellemzők. így Damas hangsúlyozta, 
hogy az északi Jeges-tenger fajai nem fordulnak elő a déli Atlanti-óceánban, a déli 
Atlanti-óceánban élők pedig az Indiai és Csendes-óceánban is élnek. 

* 

Hogy a mélytengerben élő halak biológiájáról némi fogalmunk legyen kénytelenek 
vagyunk ismét egy oly hal élettörténetével foglalkozni, mely noha élete egy részét 
az óceán nagy mélységeiben tölti, mégis élete folyásának tetemes része még csak 
nem is a tengerben, de az édesvízben játszódik le. E hal az angolna. Hogy épen 
őt választjuk a mélytengeri halak példájául, annak oka abban a kényszerítő körül-
ményben található, hogy a valódi mélytengeri halak biológiájáról úgyszólván 
semmit se tudunk. 

Az a n g o l n a biologiája. 
Az édesvízi angolna tengeri, még pedig úgy látszik mélytengeri eredetű hal. Leg-

közelebbi rokona a Conger, a tengerben a parti pandon él ugyan, de a többi, szintén 
tengeri rokona nagyrészt mélytengeri. Ilyenek: a Nemiclitys, Cycma, Saccopliarynx, 

Eurypharynx,Macropharynx 
és a Synaphobrancliidák; a 
Murenidák ellenben nem 
mélytengeri halak. 

Az angolna azok közé a 
halak közé tartozik, amelyek-
ről a tengerjáró halásznépek 
legtöbbet tudnak beszélni. 
Oka ennek a hal sajátságos, 
részleteiben ma se teljesen 
ismert biologiája. Ős idők 
óta tudott dolog, hogy az 
angolna Európa, Kis-Ázsia 
és Északi Afrika folyóiban 

előfordult s e területen csupán a Feketetengerbe és Kaspi-tóba ömlő folyamrend-
szerekből hiányzik. Amilyen régen ismert tény ez, épen olyan kevéssé tudtuk ennek 
a sajátságos előfordulásnak magyarázatát adni mindaddig, amíg legalább nagy voná-
saiban az angolna biológiájával tisztába nem jöttünk. Ma az olasz és skandináv 
népek tengerkutatása legalább e tényről fellebbentette a fátyolt. Ha a mellékelt 
térképre (63. ábra) pillantunk, láthatjuk, hogy az angolna él majdnem egész Island, 
a Faröer-szigetek, Nagy-Britannia, a Skandináv-félsziget, nyugati Oroszország, 
Németország, Franciaország, a Pireneusi, Appenin- és Balkán-félsziget, Észak-Afrika, 
a Kanári és Azori szigetek folyamaiban. 

Ismeretes tény az, hogy mindazon partokon, ahol az angolna előfordul, az év 
bizonyos szakában (például az Adriában tavaszszal) hatalmas tömegekben nyomulnak 
be a folyamok torkolatába fiatal angolnák. Ezek az angolnacsapatok annál 
korábban jelennek meg a folyamokban, minél közelebb van az illető folyam torko-
lata az Atlanti-oceánhoz, illetőleg az Adriánál a Földközi-tenger vagy Adria 1000 m. 
mély helyéhez, mint ezt a térképről (64. ábra) leolvashatjuk. A rajok annál nagyob-
bak, annál korábban jelennek meg s az angolnák annál kisebbek, minél közelebb 
van az illető hely az 1.000 méteres mélységi területhez. Különösen hatalmas 
a benyomulás a Pireneusi-félszigeten, nyugati Franciaországban, Angliában, Irland 

65. Angolna (Angviüa vulgáris). Kisebbítve. Hossza 1 m. körül. 
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déli részében, valamint Olaszországban az Adriába ömlő folyamokban. A fiatal 
angolnák e területeken egyes években milliárdokban nyomulnak be, úgy hogy 
őket, minthogy zárt sorokban úsznak, merítő eszközökkel gyűjtik s fontos keres-
kedés tárgyát teszik. Olaszországban Ravenna vidékén a Valii di Comacchio-nak 
nevezett angolna halászó telepen évenként február másodikán nyitják meg a 
zsilipeket, amely mindaddig (április végéig), nyitva marad, amíg a benyomulás 
csak tart (Steuer). A halvonulás eme nagyszabású jelenségének területenként 
más a neve, az olaszok »montata«, a franciák »montée«-nek nevezik s utóbbi nyert 

66. A Leptocephalus brevirostrisnak (legfelső) átalakulása üvegangolnává, (az S-ik felülről), 
és a kis angolnává (6. felülről), a 2., 3. és 4. a közbülső állapotokat tűnteti fel. Körülbelül 

természetes nagyságban. 

a nemzetközi irodalomban polgárjogot. A montée felnyomulása tehát a folyamok 
torkolatától ár ellenében felfelé tart és eleinte zárt sorokban, majd magasabbra jutva, 
egyenként úsznak e kis halak, úgyszólván akadályt nem ismerve. Vízeséseken 
áthatolnak; a Rajna schaffhauseni s a Rhone esése nem akadályozza őket felnyo-
mulásukban. Követve a folyamokat, innét a folyókba hatolnak a kis angolnák; a 
tengertől minél távolabb s minél magasabbra jutnak, annál inkább megfogy számuk 
és annál később, de annál jobban megnövekedve kerülnek ide. Útjukban mohón 
táplálkoznak. A folyókba és tavakba bejutott angolnák, mint a kísérletekből és a 
tenyésztők adataiból régtől fogva tudjuk, ott megtelepednek és évekig megmaradva 
növekednek. E közben beássák magukat az iszapba (65. ábra) és onnat főleg éjjel 
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bújnak elő, hogy zsákmány után járjanak, amely a fiatalabbaknál apróbb rákokból 
(vízibolha, Gammarns) és csigákból áll, a nagyobbak azonban úgyszólván minden 
ehetőt felfalnak, rákot, csigát, kagylót, békát ebihalat, apróbb halakat, sőt a dögöt 
se vetik meg. De csak nyáron táplálkoznak, télen az iszapba ásva magukat, téliálmot 
alusznak, így él az angolna az édes vízben mindaddig, amíg ivarérettsége nem 
közeledik. Hogy mikor éri el ivarérettségét, oly kérdés, amely sokáig foglalkoztatta a 
halászokat és tudósokat egyaránt, hiszen Mondini-nek 1777. évi felfedezéseig az 
angolna ivarszerveit se ismertük. Ő ekkor a női s majdnem száz év múlva, 1874-ben, 
dr. Syrski, a triesti Museo civico igazgatója, mutat ta ki a hím ivarszerveit s ezzej 
végét vetette ama sokat vitatott kérdésnek, hogy az angolna váltivarú-e vagy hímnős. 
Ivarérettségiiket a 29—51 cm. mekkoraságú kisebb hímek átlag 5-ik, a többnyire mé-
ternyi nőstények pedig 8— 10-ik életévükben érik el. Ha ez bekövetkezett, ismét erőt 
vesz rajtuk vándor ösztönük, de most ifjúkori útjokkal ellenkező irányban, a hegyről 
le a völgybe, a tenger felé indulnak s egész vándorlásuk alatt nem táplálkoznak. A 
folyókból folyamokba s onnat a tengerbe törekednek. Utjokban mindenütt leselkedik 
rá az ember. A Keletitengerben varsákat állítanak fel fogásukra, mindenütt merő-
legesen vonulásukra: ha a varsák hossztengelyét összekötjük, megkapjuk ván-
dorlásuk útját, mely a Keleti-tengerben a svéd partok mentén halad — 15 km.-nyi 
napi sebességgel — s a raj a Skagerakon keresztül behatol az Északi-tengerbe. 
A halászok azt állítják, hogy sötét, viharos éjjeleken nagy tömegben látják őket itt 
előre nyomulni, hogy azután örökre eltűnjenek az ember szeme elől. Hová lesznek 
az angolnák ? • Eltűnnek az óceán mélységében s csak nagy ritkán halásztak ki 
eddigelé egyet-egyet a tengerből. Így Grassi és Galandruccio szerint Messina mel-
lett felhoz egy-egy nagy ivarérett példányt az ár ; a mónakói fejedelem kiszedett 
egy méteres ivarérett példányt a Farüer-szigetek mentén kaselot gyomrából, a 
kardhalban is találtak már elnyeltet s nagyritkán fognak angolnát a La Manche-
csatornában is. E tények azt bizonyítják, hogy az angolna az óceánba be-
nyomulva, ott a nagy mélységben tartózkodik, hogy valahol a fenéken ívjon. De 
hol ívhat az angolna ? E kérdés szintén sokáig foglalkoztatta a laikusokat és búvá-
rokat egyaránt, mígnem Delage azon felfedezése után, hogy az angolnával oly közel 
rokon Conger az eddig külön halfajnak tartott Leptocephalusból fejlődik, Calandruccio 
kimutatta, hogy az ú. n. Leptocephalns brevirostrisból, ebből az összenyomott, 
levélszerű testű, átlátszó, pelagicusan élő lényecskékből fejlődik ki az a kis átlátszó 
halacska, amelyet » üveg-angolna® néven ismerünk s melyből a »montée« tömegét 
alkotó kis, már színes angolna alakul ki (66. ábra), ha aquariumban növeljük. Ezzel 
az első lépés az angolna rejtélyes fejlődésének megoldásához meg volt téve. A 
további haladás útját a dán Schmidt kutatásai mutatták meg. Schmidt az angolna 
biologiája tanulmányozása céljából a Thor nevű dán halászhajóval expedíciót szer-
vezett, amely azon feltevésből indult ki kutatásaira, hogy az angolna ívási helyét 
megállapíthatjuk, ha összegyűjtjük mindazokat az adatokat, amelyek a Leptocephalns 
brevirostris előfordulására vonatkoznak. E célból az expedíció Leptocephalns brevi-
rostrisra halászva, megállapította, hogy hol fordul elő e halacska. 

A kutatást szép siker koronázta. A Thor mintegy 50 helyről gyűjtött Leptocepha-
lusokat, amelyek mindenütt olyan területről kerültek elé, ahol az óceán 1.000 m-es 
mélysége kezdődik (az 1.000 m-es mélységi vonalnál), ahol a víz fenékhőmérséklete 
-f- 7 C°-nál nem volt alacsonyabb, a sótartalom pedig 33%o volt! (lásd a 63. ábrán 
a pontokkal jelölt helyeket.) Ilyen területek fölött a Leptocephalusokat nappal 100 m. 
mélyen a planktonban lebegve gyűjtötték, helyenként meglehetősen nagy egyén-
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számban és megtalálták a Leptocephalus és a montée alak közötti összes összekötő 
formákat is. (53. rajz.) Schmidt eme felfedezése eloszlatta a ködöt az angolna el-
terjedésének rejtélyéről, kimutatva, hogy az angolna csak ott ívhatik, ahol a ten-
gernek és vizének felsorolt tulajdonságai megvannak és a Leptocephalusok minde-
nütt csak ott találhatók, ahol e megnevezett tényezők összetalálkoznak. Ezek szerint 
tehát az angolna oly mély tengerben ívik, amelynek vize meglehetősen meleg és 
amellett erősen sós. A Keleti tengerben az angolna nem ívhatik, mert mélysége 
nem megfelelő, fenék vízének hőfoka alacsonyabb és sótartalma kevesebb a meg-
kívántnál. Nem ívhat az angolna a Fekete tengerben sem, mert noha a víz mély-
sége megüti, sőt meghaladja az 1.000 métert, a víz koncentrációja és hőfoka is 
megfelelő volna, de, mint Andrussow kimutatta, e tengerben 137 m-nél mélyebben 
olyan sok kénhydrogén fejlődik, — a tengerben felhalmozódó szerves maradványok 
korhadása következtében, — hogy itt magasabb szervezetek, tehát angolnák se 
élhetnek. A föld legmelegebb területeiről, a brazíliai és a délafrikai partoktól pedig az 
ottani fenékvíz alacsony hőmérséklete űzi el az ívó angolnákat éppen úgy, mint az 
északi Jegestenger fagyos vízéből is 1 

A víz mélységének, hőmérsékletének és koncentrációjának összetalálkozása 
szükséges tehát ahhoz, hogy az angolna valamely tengerterületen ívhasson, de hogy 
az ivás milyen időben történik, azt nem tudjuk. Nem ismerjük az angolna termé-
kenyítésre érett petéit sem, csak arra következtethetünk, hogy olyan lehet, mint 
közeli rokonáé, a Congeré, azt se tudjuk, hogy a petéből hogyan fejlődik ki a kis 
Leptocephalus. Hogy hol fejlődik ki a petéből a Leptocephalus arra nézve tudjuk, 
hogy az Északi, a Keleti s a Jegestengerben nem történhetik ez, mert itt Lepto-
cephalus nem gyűjthető, de Island körül már gyűjtött a Thor Leptocephalust és 
pedig 1.000 m mélyen. Minthogy a bathypelagicusan élő holdhal (Ortagoniscus 
mola) gyomra gyakran tömve van Leptocephalnsokkal, ebből bízvást következtet-
hetünk arra, hogy az angolna lárvája 100—1 000 m körül bathypelagicusan él. 
Hogy miből táplálkozik a Leptocephalus, biztosan azt se tudjuk, mert az alatt az 
idő alatt, hogy a Leptocephalusból a montée kialakul táplálékot nem, vesz magához 
s a montée alak csak a folyamokban kezd mohón táplálkozni, de minthogy a 
Leptocephalus abban a zónában él, amelyben a legtöbb eleven és elhalt növényi 
plankton található, nyilván ez a tápláléka. 

A fiatal angolnáról a Leptocephalusról tudjuk Schmidt vizsgálataiból, hogy május-
ban az 1.000 m-es mélységi vonal mellett található, szeptember végén pedig a 
montée már Bergen vidékére jut. A fiatal angolnák Spanyolország és Irland partján 
októberben tódulnak be a folyamokba, Franciaország s Anglia nyugati partján 
decemberben, a következő év március — áprilisban pedig a németországi és norvégiai 
folyókban jelenik meg, végül a Keleti tengerbe ömlő folyamokba így az orosz-
országiakba már csak az egy évesnél idősebb angolnák nyomulnak be. 

Ami a Leptocephalusok vándorlásának okát illeti, erre nézve tudjuk, hogy egy 
részüket, mivel pelagicusan élnek az Atlanti óceán északi felében, az itt lévő circularis 
áram kapja el, sodorja északra s viszi nyugatra őket ; hogy ha a folyamok torkolatá-
hoz érve, az áramlás ellen úsznak, azt rheotaxisukkal magyarázzák, az idáig való 
jutásukat pedig nyilván a víz koncentráció különbsége irányítja. 

A folyókba bejutott angolnák közül, mint láttuk, ott a cf-ek 5, 2-ek 8—10 
éves korukig tartózkodnak, akkor pedig az árral haladva ívni visszatérnek ős ele-
mükbe, itt ivásuk után — mint sok más hal is — elpusztulnak. De nem mind 
teszik meg halálos nászútjukat. Egy részük visszamaradhat elzárt vizekben, hogy 
hosszú életet élve, meddőn pusztuljon el. 



344 
Megismertetve az angolna élettörténetét, még eltérő színezetű és alakú formáiról 

kell megemlékeznem. Régóta ismeretes az, hogy az angolnák között vannak sárgák 
és ezüstösek; sokáig kétes volt, hogy milyen viszony van e két színbeli eltérés 
között, míg végre a dán Petersen bebizonyította, hogy a nagyobb, ú. n. ezüst-
angolna a kisebb sárga angolnából fejlődik; sárga vagy zöld angolna a folyami 
táplálkozó, a fehér, ezüstös pedig tengerbe vándorló forma. A színruhán kívül a 
fej alakjában is van eltérés az angolnák között. Erre nézve az igazolódott be, 
hogy az angolnának van egy keskeny- és egy szélesfejű rassza. Ha még emléke-
zetünkbe idézem azt, hogy amint már tárgyaltuk, a hímek jóval kisebbek maradnak, 
mint a nőstények, mondhatjuk, hogy az angolnának a Leptocephalus- és montée-
alakokon kívül is sok eltérő biologiai formája van, melyek érthetővé teszik úgy az 
angolna iránti kitartó érdeklődést, mint a búvárok tévedéseinek azt a hosszú sorát, 
mely eme élőlény ismeretének haladásútját is jelzi. 

Benthos. 

Behatóan foglalkoztunk a plankton és nekton lényeivel, hogy a tengeri szerveze-
tek élete folyását nagy vonásaiban egészben felöleljük, még a benthos egy 
csoportjának biologiáját óhajtom vázolni. Erre vonatkozott Appellüf előadása, amely-
ben az északeurópai tengerek tüskésbőrűinek, különösen a norvég partok mentén 
élőknek biologiáját ismertette. Mint utolsó csoporttal, ezzel akarok én is foglalkozni. 

Minthogy a tüskésbőrűek (Echinodermata) egyes osztályainak életmódja több 
tekintetben eltérő, biológiájukat osztályonként külön-külön akarom előadni. 

T e n g e r i u g o r k á k ( H o l o t h u r i o i d e a ) . 

A tengeri ugorkák, mint az összes tüskésbőrűek, csupán a tengerben élő szer-
vezetek, amelyek a mélytengerben szabadon úszó Pelagothuria-nemen kívül (rajzát 
lásd »A Tenger« 65. oldalán) mind a fenéken élnek. 

A Holothuriáli részint iszapos fenéken, részint kövesen tar-
tózkodnak. Az iszapos fenékre, csekély mélységben jellemzők 
a Synaptak, amelyek ott az iszapba furakodva, földalatti éle-
tet folytatnak. A legtöbb kemény talajon él a melegebb ten-
gerekben, főleg a korallzátonyokon néha seregesen láthatók s 
itt óriási, méteres faj is él. Bergen vidékén kemény talajon 
élnek a Psolus squamatus és Cucumaria fron-dosa. A Pso-
lus phantopus homokba ássa el magát. 

Ami a tengeri ugorkák táplálkozását illeti, arra nézve a 
következő jegyezhető meg. A pelagicusan élő lárvái úgy a 
Holothuriáknak, mint általában véve az összes tüskésbőrűek-
nek legnagyobb részt apró, egysejtű lényekből élnek, amelyek 
a növényi planktonból származnak. 

A kifejlett tengeri ugorkák között is vannak plankton-falók. így planktonból él a 
már emiitett bathypelagicus Pelagothuria, amelynek belét barnászöld pép tölti ki, 
ami Radiolariákból, Globigerinákból és (már elhaltan elnyelt) Diatomákból áll. A 
planktont falja a legtöbb faalakúan elágazó tapogatójú, ú. n. Dendrochirota is. 
Ezek — mint a 27. ábrán látható — faalakú tapogatóikat kiterjesztik, ha reá a 
vele érintkező apró pelagicus szervezetkék megtapadnak, az állat egyik tapogatóját 
a másik után szájába dugva lenyalja, mint a 27. ábrán az alsó egyénen látható. 

ma (oypl 
67. A Synapta horgonyos 
mészlemeze nagyítva. 
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De a Dendrochiroták se mind halásznak planktont, némelyik mélyen elássa magát 
a homokba vagy iszapba és iszapot fal. Ugyanígy iszapot falva táplálkoznak a 
paizsos tapogatójú, ú. n. Aspidochirota Holothuriák is. 

Táplálékon kívül vizet is vesznek fel a tengeri ugorkák és pedig olyan módon, 
hogy testük hátsó végén lévő ú. n. kloaka nyílásukat kinyitva, azon mintegy vizet szi-
vattyúznak be szabályos egymásutánban és 5—6 ilyen vízbeszívás után hatalmas 
sugárban lövélik ki ugyanitt kilélekzés alkalmával a vizet. Minthogy a tengeri 
ugorkák testük hátsó végén lévő nyílásukat lélekzésük alkalmával tágra kinyitják, 
ezt felhasználja egy kis halacska, a Fierasfer, arra, hogy a kloakán át a Holothura 
lélekzőszervébe jutva, ott lakásra találjon. A Synaptának lélekzőszerveiül tapogatói 
szolgálnak, a gázcsere különben ezek vékony bőrén át is történik. 

A tüskésbőrűek és így a Holo-
thuriák is, mint lárvák mindnyájan 
szabadon kalandoznak a parti víz-
ben, mint kifejlett állatok azonban 
túlnyomó többségük a fenéken él. 
Szabadon úszó csakis a bathype-
lagicus Pelagothuria, noha úszni 
kígyózó testmozgással a Bathy-
plothes nevű nem is tud: a többiek 
ú. n. ambulacralis lábacskáik se-
gítségével mászkálnak. 

Azoknak a fajoknak azonban, 
amelyeknek nincsenek ambulac-
ralis lábacskái és amelyeket ezért 
lábatlan tengeri ugorkáknak (Apoda) 
nevezzük, mozgása más. Ezek, 
amelyek közé a Synapták tartoznak, 
meglehetősen gyorsan mozognak a 
homokban bőrükben lévő horgonyalakú mésztestecskék segítségével. E horganylemezes 
mozgató berendezés áll egy átlikgatott mészlemezből, melyhez horgonyszerű mésztest 
csatlakozik (67. ábra), e két részt egymással szalagok kötik össze s hozzájuk izmok 
tapadnak. Ha az izom összehúzódása következtében a horgony a lemezhez köze-
ledik, akkor a testen lévő összes horgonyok, mint a bőrön át érezhető érdességek 
belekapaszkodnak a homokszemekbe (olyanféleképen, mint a földi giliszták sertéi 
a földrészecskékbe); minthogy így a horgonyok kapaszkodó, támasztó pontra buk-
kantak, ha most a test hosszizmai összehúzódnak, a testet előre vonszolják. 
A horgonykészülék eme mozgatása eleven állaton jól megfigyelhető, mert ott a hol 
a horgonyok megtapadnak, a test kiduzzad. 

A Synaptákon kivül is számos tengeri ugorka ássa magát, ami úgy történik, 
hogy az állat tapogatóival félretolja a homokot és teste a homok helyére nyomul. 

A tengeri ugorkák fejlődésére nézve jellemző, mint a tüskésbőrűekre általában, 
hogy a legtöbb petéjét sorsára bizza, a peték rendesen a vízbe üríttetnek ki s a 
víz közvetítésével termékenyíttetnek meg, dc vannak egyes fajok, különösen a déli-
sarki jegestenger azon a területen, a hol a zajló jég (Triebeis) fordul elő, a 
melyek ivadékukról gondoskodnak, mint például az itt élő Psolus ephippifer, mely 
hátoldalán nyeles mészlemezek alatt óvja petéit. 

A petékből kifejlődő tengeri ugorka lárvája az ú. n. Auricnlaria (68. ábra II. és 
A TENGER. 23 

68. Tüskésbőrüeknek a planktonban lebegő lárvái. /. valamennyi 
lárva kiindulási alakja; II. és / / / . a Holothuriák Auriculariájának 
két fejlődési állapota; IV—V. a tengeri csillagok Bipinnariájának 
két fejlődési állapota; VI. egy Spatangida (szabálytalan tengeri 
sün) Pluteusa. ni száj, " alfél. A sötét vonal a csillangós sujtás 

lefutását jelzi. Nagyítva. 
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III. rajz), mint a legtöbb tüskésbőrű lárvája a parti övben lebeg, tehát az u. n. 
neriticus plankton fontos alkatrészét teszi, a hol néha tömegesen gyűjthető. A triesti 
öbölben Steuer szerint legfőképpen április, májusban és november - decemberben talál-
ható. A lárva átalakulása az ivarérett állat formájára 20 —30 nap alatt megy végbe, 
amely idő alatt a plankton szervezeteiből táplálkozik. 

A Holothuriáknak visszaszerző képessége az ú. n. regeneratió, (amely alatt tudva-
levőleg azt értjük, hogy az állat megsérült testrésze újra fejlesztése, pótlása által azt 
ismét használható állapotba tudja hozni), igen nagy. így például egyes fajok elpusztult 
bélcsatornájukat 9 nap alatt pótolni tudják (Appellöf), amely idő alatt mozdulat-
lanul egy helyen hevernek, nem táplálkoznak. A Dendrochiroták testük egész mellső 
részét, az Aspidochiroták pedig tapogatóikat tudják regenerálni. A Holothuria nem 

egyes fajai Dalyelt és Semper szerint 
kivetett belüket, lélekző szervüket 
az ú. n tüdőfájukat és legalább bizo-
nyos fokig ivarszerveiket is vissza 
tudjak szerezni (Przibram). A Synap-
ták egyes fajainak összes darabjai 
regenerálódhatnak, ha őket több részre 
feldaraboljuk. A Synapta d'gitalis 
és Cucumaria planci nevű fajokon 
csak a mellső testrész regenerálja a 
hátsót, a hátsó testrész azonban el-
pusztul. 

Az északeurópai tengerekben Sy-
naptidák, Molpadidák, Elasipodák, 
Dendrochiroták és Aspidochiroták is 
előfordulnak, amelyek közül a Mol-
padidák mind arctikus alakok, az 
Elasipodák közül egyesek. A Synap-
tidák közül arctikusak a Myriotrochus 
Rinkii és Cliirodota laevis, a Den-
drochiroták közül Psolus Fabricii, 
az Elasipodák közül pedig az Elpidia 
glacialis és Kolga hyalina. 

A függőleges elterjedésre nézve 
megjegyzésre méltó, hogy a Bergen vidékén mélységben lakó fajok északon felnyo-
mulnak a felületi vízben, aminek Appellötf szerint az az oka, hogy az északi fajok 
délen ott élnek, ahol a hideg vízre bukkanunk. Egyes arcticus fajok Észak-Amerika 
partjain mélyebbre lenyomulnak, mint a norvég partok mentén, aminek oka az, 
hogy az amerikai partokon a sarki (labrador) áram mélyen lehúzódik a partok 
mentén, míg Európában tőle távol marad. 

A Kolga hyalina 2.000 m. mélyen él — 1"3 — 1 '6° C a vízben, így él az arcticus 
hideg vízben az Elpidia glacialis és így élnek a Molpadidák is. Érdekes, hogy a 
sarki tengereket lakó egyes hidegvízi fajok délen is élnek. Appellöjf ezt a feltűnő 
jelenséget azzal magyarázza, hogy e fajok a jégkorszakban a fagyos sarki vízzel 
messze délfelé el voltak terjedve s a jég visszahúzódása után egyesek visszama-
radtak délen s a megváltozott létfeltételekhez alkalmazkodva, mint a jégkorszak 
utolsó hírnökei, hátramaradva élnek; a megváltozott létfeltételek azonban nem 

69. Sziklás parti részlet, amelybe a tengeri sünök apróbb-
nagyobb üregeket vájtak. 
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maradtak nyom nélkül, hanem a klima módosította őket, mint mondjuk: klimatikus 
varietasok vagy formák keletkeztek. így magyarázható az, hogy az arcticus Psolns 
Fabricii-nek borealis alakja a Psolus squamatus Bergen vidékén is él a Hardanger-
fjordban ragy mélységben. 

Tengeri sünök (Echinoidea). 

A tengeri sünök között — mint ismeretes — két nagy csoportot szoktunk meg-
különböztetni, u. m. : 1. Szabályos tengeri sünöket (Regulares) és 2. u. n. szabály-
talan sünöket (Irregulares). A szabályos sünök közül az északeurópai tengerekben 
élnek Cidaridák, Toxopneustidák és Echinidák sziklás talajon, főleg a Laminariák 
övében, mint láttuk, néha igen nagy mennyiségben. Agassiz a tengeri sünök függő-
leges elterjedésére nézve azt mondja, hogy 
vannak közöttük 1. parti alakok, amelyek mint-
egy 270 m.-ig, 2. a kontinentális nagy mélység-
ben 900 m.-ig és végre 3. abyssalis fajok, 
amelyek 1.000 m.-nél mélyebben élnek (pl. 
Stereocidaris Chun szerint). Jellemző a tengeri 
sünök elterjedésére az is — irja Agassiz —, hogy 
a függőleges irányban tág határok között élők 
vízszintes irányban is messze elterjedtek. 

A tengeri sünök között a szabályosak rende-
sen társasan élnek, túlnyomó részük kisebb álla-
tokból táplálkozik, csigát, kagylót nyit ki és 
eszik meg, de némelyik növényi táplálékkal is 
beéri, az ilyen a tengeri füvet, moszatokat eszik, 
amivel együtt persze a reá tapadó apró állatokat 
Bryozoakat és Hydrozoakat is lelegeli. Noha 
leginkább kisebb állatokat esznek egyesek, mint 
Dohrn megfigyeléséből tudjuk, nagyobb rákokat 
is megfognak (így sáskarákokat) és ügyesen megeszik őket, mások az osztriga-
padokban tesznek néha nagy kárt. Hogy rágókészülékük milyen hatalmas műszer, 
azt legjobban az bizonyítja, hogy a parti sziklákba - így a granitba és gneisbe is 
— lyukakat rágnak, amelyekben mint lakásukban élnek. (69. ábra.) 

Helyváltoztatásukat részint ambulacralis lábaikkal végezik, mindig azon irányba 
haladva, amelybe lábacskáikat kinyújtották, részint pedig tüskéiken, miként a mély-
ségben, laza homokban élő Phormosomak, gurulnak tova. Az ambulacralis lábacs-
kák a mozgatáson kivül lélekző és a szájkörüliek ízlési szervként szerepelnek; a 
tüskék részint védőszervek, részint pedig idegen testek — kagylódarabok, kövek — 
fölött összehajolva, azokat megragadják és velük az állatot mintegy álruhával 
a talajhoz hasonlóvá teszik; egyes sünöknél az egymás fölé boruló tüskék az 
ifjú nemzedéket beborító, védőkészüléket alkotnak. 

Az ambulacralis lábacskákon és tüskéken kivül sajátságos szerveik a tengeri 
sünöknek kis, hosszabb, rövidebb nyelen ülő, izmokkal mozgatható fogócskák, az u. n. 
pedicellariák (70. ábra). Ezeknek alkotása eltérő és ezért egyesek csupán apróbb tárgyak 
megragadására és a páncélról való eltávolítására szorítkoznak, mások fogórészén pedig 
mirigyek mérges váladékot termelnek, melyeknek mérge Uxkühl vizsgálatai szerint 
olyan hatásos, hogy az apró angolnákat és meztelen kopoltyús csigákat bénít, kivo-
nata pedig Plate szerint a békaizmot is bénítja. Egyes, főleg meleg tengerekben élő 

22* 

70. Pedicellariák. A négyágú fogó, B mirigyes 
3-ágú pedicellaria, 10—20-szorosan nagyítva. 
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tengeri sünöknek sajátságos mérgező szerveik vannak, így az Asthenosonta urettsnek, 
amely, a Sarasin testvérek szerint, mégérintve csalánhoz hasonló, égő fájdal-
mat okoz. Világító tengeri sünök is vannak, mint a Diadema setosum. 

Említettem, hogy a szabályos tengeri sünök apró kagyló darabokat, köveket, 
algalemezeket ragadnak meg és azzal mintegy elborítják magukat. Appellöf szerint 
ez az átruházkodás egy módja, amivel a sünök az ambulacralis lábaikat lecsipkedő 
pikók (Gasterosteus) támadása, illetőleg figyelmének elterelése végett élnek. 

Az Echinus acutusnak az Európa körüli tengerekben három geográfiái, illető-
leg életmódi formája él. Az E. a. forma norvegica Norvégia körül a mélységben él, a 

forma Flemingii a parti övben, a harmadik pedig 
a forma mediteranea a Földközi tengerben honos. 

Míg a szabályos sünök leginkább kemény ta-
lajon élnek, addig a szabálytalan sünök rendesen 
a homokba és iszapba ássák be magukat és a ho-
mokot vagy iszapot falják, rágó készülékük nin-
csen és bélcsatornájuk telidestele van tömve ho-
mokkal vagy iszappal. így például az Echinoeardium 
cordatum úgy beássa magát a homokba, hogy teste 
fölött csak két csatorna marad hátra. E két csa-
torna közül az egyiken át kinyújtja rendkívül 
hosszú ambulacralis lábacskáit és vele össze szedi 
a homokfelületein lévő tárgyakat, azokat azután a 
csőbe juttatja. A csövön át az állat testének kö-
zepére kerülnek az idegen testek, amelyek az állat 
testén szabályos sorokban az ú. n. fasciolákon el-
helyezett csillangók csapkodása következtében a 

szájhoz sodortatnak. A test hátulsó részén levő nyíláson át kiürül a hasznavehetetlen 
anyag, amely a fölötte lévő ferde csatornán át talaj felszínére kerül. (71. ábra.) 

A táplálék megragadásán kivül a szabálytalan sünök ambulacralis lábacskái lélekző 
szervekként is szerepelnek, az összes tüskék pedig az állat felületéről a ráhullott 
idegen testeket távolítják el a rajtuk lévő csillangóik csapkodása következtében. 

A szabálytalan sünök — a parti zónán kivül — ahol homokos, iszapos talajon élnek, 
a mély tengerben is igen elterjedtek. Úgy látszik, majdnem egész éven át szaporodnak ; 
lárváik (Pluteusok) Steuer szerint a triesti öbölben főleg márciustól juniusig gyűjthetők. 
Néha a lárvák roppant mennyiségben jelentkeznek a parti planktonban. így Graeffe 
az északi Adriában egyszer juniusban oly nagy tömegben találta az Echinoeardium 
lárváit, hogy azok a vízben nagy vörös csikókat alkottak Míg a parton élő sünök 
lárváikat sorsukra bizzák, addig a nagy mélységben élők gyakran ápolják őket. 
Különösen gyakori jelenség ez az antrarcticus tengerben, ahol péiÖául a Goniocidaris 
fiataljai fölött tüskéit összehajlítva védi őket. 

71. A homokba beásott szívalakú tengeri sün 
(Amphipedus (Echinoeardium) cordatus). a a 
szájnyílás, b végbélnyitás, e tapogatók (ko-
poltyúrozetta), c kinyújtott lábacskák, d ürítő-

csatorna. Mintegy felére kisebbítve. 

Kigyókarú tengeri csillagok (Ophiuroidea). 

Kigyókarú tengeri csillagok a parti övtől kezdve a legnagyobb mélységekig elő-
fordulnak és pedig néha tömegesen, így pl. az Ophiocoma nigra a norvégiai parti 
zónában, más fajok pedig nagymélységben. Előfordulnak kemény és puha (iszapos) 
talajon egyaránt. A hosszú tüskékkel jellemzett Opliiopholis aculeata sziklás 
talajon Laminariák szárán mászkál. Az Astrophytidák mindnyájan koraitokon 
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72. Kigyókarú tengericsillagok mozgását feltüntető vázlat. A nyil a haladás irányát jelzi 

élnek, így a Gorgonocephalus a néha embermagas Paragorgián, melynek comb-
vastag ágai lehetnek. Az Amphiura Chiajei az iszapos talajon él, s abba ambulac-
ralis lábacskáival annyira elássa magát, hogy csak karjai vége nyúlik ki belőle. 

Vízszintes elterjedésükre nézve Appellőf szerint mondható, hogy az északi Atlanti 
óceánban élő fajoknak k. b. egyhatoda arcticus, ugyanannyi boreoarcticus, a többi 
tisztán borealis 
faj. Egy s ugyan-
azon fajnak gyak-
ran van egy arc-
ticus és egy bore-
alis alakja, ame-
lyek legfőképpen 

nagyságukban 
térnek el egymás-
tól. E fajoknak egy 
részét őslakónak 
(endemicus), más-

részét pedig 
délibb vidékről 
bevándoroltnak 

tartja Appellőf. 
Függőleges elterjedésükre nézve érdekes, hogy az északeurópai tengerekből 

hiányzanak a nagymélységi fajok, melyek más tengerekben elég nagy számban 
elnek, de az Ophiophora nevű nem 2.000 m.-ig tömegesen él, annál mélyebben 
azonban sohasem. A litorális zónában élnek : Ophiocoma nigra, Ophiopholis aculcata, 
Ophiothrix fragilis. Arcticus litorális jellemű az Ophíura nodosa, melynek karjain 
befűződések láthatók. Jellemző borealis faj az Amphilepis norvegica; a fjordok s az 
Atlanti-Oceán mélységi régiójában él az Ophiacantha; a kontinentális mély tengerben 
kemény talajon fordulnak elő az Astrophytidák, melyek, mint említők, a Paragorgián 
élnek. 

Táplálkozásukra nézve az Ophiuroideák között az iszapban élők, mint az 
Amphiura Chiajei, apróbb állati szervezetekből, kagylókból, rákokból, férgekből, 
Foraminiférákból álló táplálékokat karjaikkal igazgatják szájukhoz és ugyanitt 
ürítik ki az emészthetetlen maradékot. A kemény talajon élők, mint Gorgonocephalusok 
és az összes Astrophitidák a planktonból táplálkoznak. 

A kigyókarúak közül számos faj kitűnően tud kúszni, oly módon, hogy karja 
végét spirálisan begömbölyíti s vele mintegy szivókoronggal tapad oda. Mások karjuk 
végét begörbítve s a testüket utánna húzva mászkálnak. Egyesek közülök karjaikkal 
felpeckelődve ugranak, vagy vele idegen testekbe kapaszkodnak, az Eitryalidák 
alkalmilag szabadon úsznak (72. ábra). 

Számos faj világít, ami többnyire nyálka kiválasztásával kapcsolatos. Élettartalmuk 
ismeretlen, de minthogy növekedésük hosszú ideig tart, nem lehet rövid (Delagé). 

Fejlődő alakjaik az Ophiopluteusok, Triestben majdnem egész éven át gyűjthetők 
(Steuer). Ivadékgondozás mintegy kilenc északon élő fajról ismeretes. Az Ophia-
cantha nemnél a hasoldalon a száj mellett bőrbetüremlések vannak, melyek belül 
üresek, üregüket csillangós hám borítja; ezek az u. n. bursák, amelyek egyrészt 
kopoltyúkként, másrészt pedig a fiatalokat védő szervekként szerepelnek, melyek-
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ben ezek kifejlődnek. Ha ezen zacskókból a fiatalok kikerülnek, még sokáig anyjuk 
testén tartózkodnak. 

Nem ritka eset az, hogy egyes Opliiuroideák testén középen befűződés keletke-
zik, mely a testet két részre osztja. Ismeretes ez a Földközi-tengerben élő Ophiactis 

virensről, amelynek sokszor 6 karja van, 
az ilyen hatkarú egyén azután két részre 
hasad s utóbb, mint mondani szoktuk, a 
schizogoniával szétesett két fél két új 
egyénné egészítődik ki. Az elvesztett szer-
vek újraképzése gyakori jelenség; külö-
nösen a karokat hányják el könnyen egyes 
fajok. 

T e n g e r i c s i l l a g o k ( A s t c r i o i d e a ) . 

Tengeri csillagok mindenféle talajon ta-
lálhatók, de Archasteridák és Astropectini-
dák csak lágy — iszapos, homokos — 
talajon s az csak kivétel, ha sziklákon for-
dulnak elő. Ok ugyanis kúpalakú ambu-
lacralis lábaikkal eltologatva a homoksze-
meket, beléje temetkeznek. 

A tengeri csillagok a homokban élő 
kagylókat, csigákat (74. ábra), apró tengeri 
sünöket, Foramiuiferákat egészben nyelik 
el. Azok, amelyeknek lábacskái szivóko-
rongban végződnek, mint az Asterias 
rubensé, kiszívják táplálékukat. E csillag 
addig szívja a kagylót, míg izmai elernyed-
nek, ha ez megtörtént, gyomra szájnyílá-
sán át kifordul, vele beborítja a zsákmányt ; 
az elválasztott nedvek megemésztik a puha 
alkatrészeket s a gyomor felszívja azt. Az 
emésztetlen táplálék a szájnyíláson át 
vettetik ki. Az így táplálkozó Asterias 
glacialis osztriga padokon néha nagy ká-
rokat okoz, minthogy ilyen helyeken nagy 
egyénszámban él, mint az Indrő polderben 
mi is tapasztaltuk (1. a 265. oldalon). 

Helyváltoztatásukat az ambulacralis lábak 
végéik, de (74. ábra) karjaikat is tudják 
mozgatni. 

Az északeurópai tengerekben mintegy 40 tengeri csillagfaj él, melyek közül leg-
fontosabban az Asteridae, Astropectinidae és Archasteridae nemek; közülük a két 
utóbbi kozmopolita nem. 

A családok közül a Brisingidae és Pentagonastridae kizárólag borealis. 
Az Asterias nemnek van három arcticus faja, u. m . : Asterias Linkii, Asterias 

pauoplea, Asterias hyperborea. 

73. Kéregkorallra (Calligorgia) kapaszkodó mélytengeri 
kigyókarú csillag (Ophia-tis sp.) Gyengén kisebbítve. 
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74. Az aquariumban megfigyelt tüskésbőrűek. Az aquarium falán kúszik egy 
tengeri csillag és egy tengeri sün. Mind a kettő teste közepén látható a száj-
nyílás, a csillag karjain és a sünön 5 csoportban az ambulacrális lábacskák. 
Az aquarium fenekén egy tengeri csillag csigát támadott meg. Körülbelül 

négyszeresen kisebbített kép. 

A Solaster papposus boreális faj, a melyet az arcticus területen egy varietása 
helyettesít. 

Kizárólag borealis faj a Luidia ciliaris, Luid a Sarsii, Porania pulvíllns, Penta-
gonaster granularis, Aste-
rias rubens, Asterías gla-
cialis, Brisinga sp. és 
még más fajok is. 

Tengeri csillagok a parti 
régiótól a legnagyobb 
mélységekig előfordulnak : 
az arcticus területen csak 
egy abyssalis faj van, 
Bathybiaster paliidus. 

A kontinentális platón 
-f- 6 -)- 7 rC-os vízben élő 
boreális alak a Psychastcr 
Andromeda, melyet a 
boreális régióban mélyeb-
ben a Bathybiaster vexil-
lifer helyettesít. 

Az arcticus boreális 
fajok közül igen nagy víz-
szintes és függőleges elterjedése van a Pentagonaster tenuispinosusnak és Echinaster 
sanguiolentusnak, mely utóbbi a laminária övben is előfordul, de lenyomul az Atlanti 
óceánba nagy mélységbe is, sőt a Csendes óceánban is számos varietása él. Mig a 
mélységben élők színe rennyes fehér, addig a laminária övben élőké viola vagy 
sárga; a mélységben élők nagyobbak is a felületieknél. 

A Pentagonaster tenuispinosus bíborvörös és a mélységben 1.500 m.-ig nagy 
egyénszámban él. 

A Solaster papposus a meleg vízben él, ezt a hideg vízben a 5 . squamatus 
helyettesíti. 

A kontinentális mély tenger alakjai a boreális területnek Brisinga endecacnemos 
és coronata. A Hymenaster pellucidns is lenyomul a nagy mélységbe, de egy 
Asterias faj sem él a mélyben. 

Egyes tengeri csillagok világítanak. így a különösen szépen világító Brisinga 
fajok járulnak hozzá a tenger fényléséhez, a »glori maris«-hoz. E világítás oka 
annak, hogy Asbjörnsen norvég költő és természetbúvár, aki e tengercsillagnak a 
világítását először megfigyelte, a Hardanger fjordból, mintegy 350 m. mélységről 
halászott példányon, nevéül — az északi mithologia kedves istennőjének Freianak 
tündöklő ékszere a Brisinga után — a Brisingát választotta. 

A tengercsillagok regenerációja oly nagy mértékben ki van fejlődve, hogy nem csak 
a korongról leszakadt kar ujulhat meg, hanem maga a levált kar is új csillaggá 
egészülhet ki. Az ilyen levált és éppen sarjadzó karok az üstökös csillaghoz hasonló, 
u. n. kométa alakok. 

Dc a regeneráció nem minden fajon egyenlő mértékű. A Brisinga fajokról irják, 
hogy a leszakadt kar új egyénné egészítődik ki; Martens szerint a Linkia multifora 
ugyan így viselkedik (Keller); az Asteriasokon ez csak akkor történik meg, ha a 
karral a korongnak darabja marad összefüggé íben, különben elpusztul a karrész is. 
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A karoknak először csúcsa ujul meg, ezért a regeneráció alkalmával az újra képződő 
részen legkorábban a kar végén lévő szemfolt regenerálódik {Appellőf). Minthogy 
az újraképződés ilyen hatalmasan kifejlett a tengeri csillagok között, nem lephet 
meg, hogy külső behatás nélkül is részekre tagolódhatik az állat és így ivartalanul 

szaporodik. A Stichaster albus, így 
mintegy osztódással szaporodhatik s 
Kovalevszki szerint a Földközi tenger-
ben élő Asteracanthion tenuispinus is. 

Az ivadékgondozás a tengeri csilla-
gok között igen elterjedt jelenség. Né-
mely tengeri csillag karjait összehajtja s 
a tőlük körürzárt üregben fejlődnek ki a 
fiatalok. Legjobban kifejlődött az ivadék-
gondozás a Pterastridák között, amelyek-
nek költő ürege van. A Hymenaster 
pellucidus- nál például (75. ábra) a hát-
oldalukon lévő mészképződmények az 
ú. n. paxíllák fölött azoknak felsőoldalán 
őket egymással összekötő hártya fejlődik; 
a paxillák és a test között így üreg 
jő létre; a fiatalok, ha kifejlődtek, át-

törik a felső réteget, egy ideig még anyjuk testén tartózkodnak, majd róla leválva, 
önálló életet kezdenek. Az Echinaster sanguiolentus és Asterias Mfílleri petéiket 
szájukba veszik s a fiatalok ide tapadva fejlődnek ki. Mind a két faj tavaszszal a 
hideg víz idejében fejlődik, jeléül annak, hogy eredetileg hideg vízi, arcticus faj, 
mely délre vándorolt le {Appellőf). 

Noha a legtöbb tengeri csillagnak lárvái legnagyobb részt a felületen, a parti plank-
tanban élnek, mégis vannak közöttük bathypelagicusok is, mint például a Stellos-
phaera mirabitís lárvái, {Stener). A lárvaállapot igen változó hosszúságú, mely a faj 
sajátságaitól eltekintve, a létfeltételektől is függ s az Asterina nemnél 12—20 napig 
tart (Delage). 

75. Költőüreges tengeri csillag (Hymenaster pellucidus). 
Természetes nagyságban. Az 5—6 ágú csillagszerű tes-
tek azon úgynevezett paxillák, amelyekre a fiatalokat 

védő hártya ki van feszítve. 

Tengeri l i l i o m o k (Crinoidea) . 

Tengeri liliomok sziklás és iszapos talajon is élnek, Bergen vidékén kemény talajon 
él az Antedon petasus, amely korallokon mászkál, iszapon pedig az Antedon tenella. 

Egyes tengeri liliomok a parti regióra jellemzők, mint a két említett faj, mások a 
mélység lakói. Ilyen a Rlnzocriuus lofotensis (76. ábra), mely rendesen nagy mély-
ségben, atlanti vízben él, bár néha a partokon is előfordul. 

Igazi abyssalis forma a Bathybiaster Carpenteri, mely az arcticus vízben él s a 
iszapos fenékbe nyujtványokkal erősíti magát. Arcticus alak az Antedon Esehriehti, 
amely a sarki vizekben sokszor nagy egyénszámban található, de sohase nyomul 
be a mély tengerbe. 

A Crinoideáli között a nyélen ülő alakok általában véve mélytengeriek, a nye-
letlenek pedig a parti öv lakói. 

A Comatulák a Földközi tengerben a Sargasnm övben, tehát azon part részén, 
amely csak a legalacsonyabb apály alkalmával kerül szárazra, néha rengeteg tömeg-
ben lepik el az algák ágait. 
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Mozgásukra nézve tudjuk, hogy a Comatulák karjaikkal evezve úszni tudnak, 

de csak rövid ideig, ezután kacsaikkal megfogódznak vagy a fenéken mászkálnak. 
Táplálékukat a planktontból szerzik s ez Radio-

láriákból, Peridineákból, Diatomákból áll, amelyeket 
a karok barázdájában lévő csillangók folytonos csap-
kodásukkal a szájhoz sodorják. 

A regeneratio, mely karok vagy más könnyen 
letört részek visszapótlásában áll, igen elterjedt 
(Boas). 

Peterakásuknak ideje vidékenként más és május-
tól augusztusig terjed. Triestben reggel 7 órakor 
megy végbe. A csomókban lévő termékenyített peték 
anyjuk testén a karoknak finom ágacskái, az ú. n. 
pinnulák között futják be fejlődésük első stádiu-
mait és termékenyítésük után k. b. az 5-ik napon 
elhagyják anyjukat, hogy új lárvának adjanak he-
lyet. A lárva 3 napig szabadon kalandozik, azután 
megtapad s belőle nyeles lárva, majd 6—7 hónap 
alatt kis Comatula alakul ki (Delage). 

* 

Kiindulva tenger partjáról vázolni törekedtem azt 
az összefüggést, amely a tengerben élő lények bio-
logiai csoportjai között van. A preckelés övében 
az itt tenyésző alsórendű növények (moszatok és 
néhány zuzmó) azok, amelyek a tengerparti csigák 
stb. táplálékát szolgáltatják. 

A partok mentén azon mélységekig, ahol növényi 
élet lehetséges, az élet részben a partokról besodort 
szárazföldi növényi maradványok, részben főleg 
pedig az itt élő növények, moszatok és tengeri fű 
tápláléktermelésén alapul. 

A planktonban az első táplálékot a naptól meg-
világított vízrétegekben lebegő növényi szervezetek 
szolgáltatják, melyekből az apró Copepodák köz-
vetítésével halak, sőt a tenger emlősei is élnek. De 
nemcsak a partok s a plankton lényei utalvák a 
nap termékenyítő sugaraira, hanem a legnagyobb 
mélységek lakói is, mert ezek vagy a felületen 
elpusztuló s a vízben lassan termékenyítő esőként 
lesűlyedő planktont gyűjtik, vagy egymást falják fel. 
Az óceán táplálkozása a felülettől a legnagyobb 
mélységekig végső elemzésben a napfényben fürdő 
lények tápláléktermelésétől függ úgy, hogy mond-
ható, hogy életüket az örök sötétség lakói is a fénytől kapják. 

Mig a tengeri állatoknak megélhetése végső elemzésben a nap fényétől, addig tér-
beli elosztása geologiai tényezőktől, eltekintve a talaj configuratiójától, a víz mély-
ségétől, áramlásától, hőfokától, sótartalmától, egyszóval a víz fizikai meg chemiai 
sajátságaitól függ. 

76. Gyökeres tengeri liliom (Rhizocrinus 
lofotensis). Másfélszeresen nagyítva. 



HEGYEK ÉS UTAK A MAGYAR TENGERMELLÉKEN. 

- ANTHROPO-GEOGRAFIAI RÉSZLET. — 

Irta : Dr. CZIRBUSZ GÉZA. 

egyek és utak összekapcsolása a forgalmi geográfiában természetes 
eljárás. A kettőnek azonban történelmi és geogr., szóval anthropo-
geografiai vonatkozásait etymologiai úton összekeresni, nem mond-
ható irodalmi banalitásnak. Nem pedig azért, mert e thémánál nyelvi 
s történelmi adatokat kell a geográfiái jelenség keretébe belészorítani, 
a mi sok tévedéssel, botlással j iró kísérletezés. Nem is kísérlete-

zett ezen a téren nálunk tudtommal senki s ha én vállalkozom rá, teszem azért, hogy 
a praktikus, a honi vagy ha úgy tetszik: a nemzeti anthropo-geográfiának egyen-
gessem útját az általánoskodó egyetemes anthropo-geografiával szemben. 

E téren, eddig egymástól különválva, történészek, természettudósok, archaeologusok 
és nyelvészek fáradtak. Mindegyik a maga módszerével a saját külön útján járt, 
nem törődve a másikkal. Geográfiái tényeket azonban nem lehet egyoldalúan sem 
geologiai, sem történelmi, sem nyelvi és természettudományi úton és módszerrel 
kielégítően megmagyarázni. Itt magából a geográfiái tényből kell kiindulni, azt kell 
legelébb megismerni, azután következhetnek sorra az oklevelek, krónikák, régészeti 
leletek, szótárak és rétegalakulatok. Vagyis első a micsoda ? és hol ? kérdése, azután 
következik a miért? problémája. Az első bizonyos, a második felettébb változó. 
A természettudományokban például ma a fejlődés elmélete járja. Szinte dogmának 
tekintik s tudományos reputációját teszi kockára az, ki gyanakszik s tétovázik 
minden kijelentésének elfogadásában. A nyelvészek úgy belebonyolódtak a hangtör-
ténet hínárjaiba, hogy azonfelül semmi sem érdekli őket. A történészek előtt csupán 
oklevelek, krónikák, cserép-irások, régi mappák hitelesek, a többi délibábos regélés. 
Pedig tény, hogy minden nemzetnek volt egy, az okleveleket, krónikákat megelőző 
meg nem írott története. Itt a nyomokat az anthropo-geografusnak kell összekeres-
gélnie s a különféle népeknél és országoknál talált hasonlatosságokat összegeznie. 

Teszem azt az említett délibáb szó a külföld előtt nagy-alföldi speciálitás számába 
megy. Ezt Kohl leírásainak köszönjük, kinek révén belejutott minden nvugoteurópai 
népnek kézikönyveibe. Az igazság mégis az, hogy a szó délszláv kölcsönvétel. 
A magyar ember nem sokat törődik a *fődi párával«. A túristák sem látnak olyan 
gyakran a Nagy-Alföldön (a kicsi nem számít!) délibábot. Legnagyobb reklámot 
Petőfi csinálta neki, mert a Petőfi előtti lírikusok nem igen emlegetik. A geográfus 
hivatása helyrezökkenteni ezt a délibáb-kérdést. Honnan származott alföldünkre, 
hogyan fejlődött költői fogalommá? stb. 

Másik hasonló példa a Csóka táján felásott neolith-halmok, melyeknek ó-szláv 
nevük (kremenyak, kremen) van. Tehát sem nem tót, sem nem szerb. Mikép és 
honnan került e sok kovarszerszám Szeged tájékára? Erre bizony sem filologus, 
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sem historikus nem fog megfelelni. Itt van a bisztra szó. Van egy csomó Bisztra 
nevű folyó, patak, de van hegy is, tehát nem vizek jelzője. Másrészt Javorina Javor-
nik nevű hegy is van tucatjával, hol szinét sem ismerik a jávornak. A Kócs-hegy 
nevével úgy nem boldogultak a nyelvészek és mithologusok, a mint a kudsiri havasok 
elnevezésével s nagyot nézne a csiki székely, ha neve után a karsztlakó csics-csel 
hozzuk atyafiságba. Csak geográfus érti, nyelvész nem, hogy Rózsahegynek, Rozs-
nyónak semmi köze a rózsához, Almásnak, Körtvélyek a gyümölcshöz, Ruszkapatak-
nak és pojánának a muszkához, Vinodolnak a szőllős völgyhöz, Trojagának és 
Triglavnak a háromfejűséghez. Mert az utóbbi kettő sem nem hármas, sem három-
fejű hegy. 

A geográfusnak erről a helyszinén kell bebizonyosodnia s geogr. analógiákból 
kell a nevek értelmét kiderítenie, mire önmagában sem történész, sem nyelvész soha 
rá nem jöhet. 

így talán most mindenki megérti, mit nevezek honi anthropo-geografiának ? 
Geográfiái tényekre alapított ismeretét a Föld és Ember kölcsönös egymásra hatá-
sának. 

Ebből a szempontból közlök mutatóul egy részletet a magyar Tengermellék 
anthropo-geografiájából. Részletet mondok, mert a nevek magyarázata s azoknak geo-
gráfiái tényekkel való egybekapcsolása csupán kicsike részlete az anthropo-geografiá-
nak, mely az embert mindennemű vonatkozásaiban feltünteti: lakóhelyével, társa-
dalmával, hazájával, a kontinenssel s a glóbus csillagászati és fizikai életével. A szel-
lemi világ ölelkezése a fizikai világgal = az anthopo-geografia! — szerintem. Távol 
állok a Ritter-Ratzel-féle filozofálástól úgy, mint az angolok és a Hettner-féle iskolák 
doktrináriusságától. Tapasztalati és értékesíthető tények kellenek az antropo-geogra-
liába, a mely a nemzetek és társadalmak biologiáját és történelmi sorsát magyarázza meg. 

Megjegyzem: 1. hogy csupán Fiume környezetével foglalkozom. így első sorban 
Fiume—Modrus megyével, futólag Likava - Krbava megyével, az isztriai félsziget s 
Krajnának Fiuméhez közel eső részeivel s rövidesen a dalmát tengerparttal; 2. meg 
azt is, hogy legfeljebb valószerűségekre juthatok, nem kész igazságokra. Aki komo-
lyan foglalkozott életében bármily tárgygyal, — de főleg nevek magyarázatával — 
nagyon jól tudja, hogy be kell érnünk a valószínű megfejtésekkel. Non plus ultra! 

I. A Laibaili — Fiumei útvonalon, mely körülbelül 90 km. következő hegyeket 
találunk. Birnbaumer Wald 1307, Uzemsica 1027, Stavnik 1029, Orgliach 1106, 
Sija 1134. Baloldalán Krím 1106, Zerknitza 875, Dedna gora 1294, Sneznik 1796, 
Belica drága 1.359, Skarina 1.468, Risnyak 1.528. Valamennyinek neve vagy for-
galmat, határt jelölő vagy pedig természeti tulajdonságot. Könnyen érthető okból 
van köztük kelta eredetű is, de többnyire szlovén és horvát elnevezés. A kelták 
közé tartozik: 1. Bimbaum, mely persze német rontása a kelta brigoná-nak, mi őr-
hegyet, határt jelent. Az efféle rontások és szándékos fordítások néha igen mulat-
ságosak. P. o. N.-Kikindát nálunk a kökény-bokrokra szeretnék visszavezetni, mikor 
ilyen nem is nő e vidéken, de még tovább ment a gráci Guido-Líszt Egyesület 
etymologusa, ki gyermeknemző-helynek (Kinda = svábosan gyerekek, Kinda) értel-
mezte. 2. Orgliach szintén kelta és nem orgonahegy, hanem gyilkos, fárasztó (org) 
kőségű (liak) hegy. Tisztára szlovén 3. Staruik, mely mint őrhely, vámmegállító 
elnevezés egész Közép-Európában, főleg a Kárpátokban ismeretes és az Uzemsica 
hegy, mely határföldet (zemja) jelent, mint nálunk Zemplén. 4. Sija a szláv sinj, 
sínja = szürke, fénylő, vakító mészkövei után. Érdekes 5. a Krim, mely Kriom 
csempész-hegyet jelen, 6. a Zerknicza sarokhegye a Platniknak (cserény-kunyhós = 
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őrhegy). Umlauft a szlovén Cirknica, Cirkva szóból származtatja, de helytelenül a 
templom kapcsolatában. A Cer, Cir, Zir, Cser vajmi gyakran fordul elő szláv terü-
leteken, értelme : határ. Nálunk p. o. a sárosi Csergov-hegyet csergőnek fordították 
ugyan, bár az sem nem csőrök, sem nem cseres vagy csordás (srada), hanem egysze-
rűen határhegy, minő határjelölő Csurgó, Zircz, Cserna viza (tehát éppen nem dak, 
sem fekete !) 7. A Dedna gora öreg hegyet jelent, de inkább esőverte hegynek, dezsdná-
nak vélem, mint északról délre húzódó hegy, hát ki van téve a nyugoti esők csap-
kodásainak. Épp ily természetes tulajdonságot jelentő név 8. a Sneznik = Schnee-
berg. Ezt jól lefordította a német. 9. A Draga belica = fehér út. Érthető meszes 
talajon. Messzire látszik. A 10. Skurina azonban kicsavart elnevezés, mert nem kér-
ges hegyet, hanem a Risnyakkal együtt, amely megint nem hiúz (ris) hegy — határ-
hegyet jelent. Skurina t.-i. Z.-Krajna = végvidéki, Krajna menti hegy. 11. A Risnyak 
országos és más járási határt jelöl Istria —Fiume felé s Plesce, Drobnik, Lökve, 
Padermanj, Kukuljevo—Buccari között domborul. Nevét bevágott, bevésett sziklájáról 
vehette, mert a régi hegyjáró népek mind, tehát a szlávok is, mint ma a turisták, 
bevágással jelölték a hegyi utat vagy az út legmagasabb pontját. Itt az anthropo-
geografusnak az archáologiához kell fordulnia magyarázatért. 

II. A Kulpa melléki Presitj—Buccari vagy északi út a következő községeket 
érinti: Prezitj (Krajnci-hegy), Trst je (Brinova draga 1197, Cserni Laz 1100), Plesce 
(Mililni Zamost, Kraj 800), Razloge (Krasicevica, Siberlicka 1153, Dergomalj 1.159, 
Debeli veh. 1.250). A nyugati fordulónál Jelenj 1107, Zelén 1172, Lepenica, 
Kamenjak 600, Podhum (Skabatyak). Ettől délre fordul az út Padermanj, Cernik, 
Kukuljanovo felé, majd Ruzicselote szerinti és Buccarinál véget ér. l . A Krajnci-hegy 
határjelölő, a magyar Karancs! 2. Brinova Sraga mellett az útvonal (draga) nyugatra 
fordul; a hegy tehát sarok (brid = szöglet, sarok, él). 3. Érdekes és tanulságos 
a Cserni Laz, mely korántsem fekete mező vagy ugar, lejtő, hanem megfigyelő 
hely, afféle kerek cserény, minő a mi Czarku-hegyünkön volt, amelyről legelőkre, 
csordákra, de ellenségre is lehetett ügyelni. A Csongrád (cserni hrad) sem fekete, 
hanem köralakú figyelő földvár. Kerek földhányás, minők a földvárak általában 
(íme archaeologia) és Beli hrad sem fehér (már minek folytán »fehér« ?), hanem 
nagy, hatalmas beli-vár. Különben a »vár<--szó, a várakozni varovat, vámost = figyelni, 
őrködni szlovén igével kapcsolatos, amint a cserni a hadakozással (Cérna vojska 
szlovénben = népfölkelés, Landsturm). Effélét geogr. összehasonlítások nélkül ki nem 
lehet deríteni. 4. Mililni zámost — hid mögötti malomhegy. A hid ugyanis a Voda 
nevű patakon van. Mögötte a hegy. 5. Krasicevica = törmelékes, porlóhegy. 
6. Debeli vrh = kövér, hasas hegy. 7. A Siberlicka nevet nem tudom megfejteni. 
Határhegy ugyan Krajna felé, így a s'brojit = összegyűjt, fegyverre szólit stb. reá 
illenék, de a Dunántúl is van egy Silberberg nevű domb, mi a sztrberna fordítása, 
de abban soh'se volt ezüst. Talán kilövő (strielja) hegyet jelent? Mindenesetre 
kulturális, nem természetes név s a védekezéssel áll kapcsolatban 8. Dergomel = 
Dergomalj a Cserni-hegy (leshely) község felett határozottan forgalmi elnevezés, 
Dergo = Draga, máj, meja, melja, mija = mérő, határ, mérföld. Tehát = útjelző, 
útmérő hegy. Bold. Hunfalvy János tanárom mindig mélyföldnek mondotta és irta 
a mérföldet, mert csakugyan határt (mija, meje = megye) jelent. A Dergomalj Krajna 
felé útjelző s Grbalj, Razloge, Plesic, Bród, Delnice, Cernlug, Moznavoda közsé-
gek közötti határ. A Rizsnyák társa, csakhogy ez Istria, Castua, Fiume, szóval 
Nyugat és Dél — amaz Krajna, Gotschee, Észak felé határoló hegy. 9. Jelenj = 
szarvasok tanyája, szarvas-hegy, Zelin = zöld, Lepenica = Lipnik = lombos, Kanté-
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nyak = Köves hegy. Nem csupán volt tájképi, physiognomiai, hanem kulturális 
jelentőségű elnevezések. A Dinarni redőzet oktalan fa- és erdőirtására vonatkozik. 
10. A Podhum ( = hegy alatti) község Skabatnyak hegye voltakép szkuputyak = 
felgyújtott, irtásos hegy, amit a Középkor emberei meg az újkor vasútasai eszeve-
szetten cselekszenek. 

A valamikor rézfedelű (baker) tornyairól nevezetes Buccari = Bakarac egyszerűen 
őrhely volt, minő nálunk a Bega melletti Beque-vár ma Becskerek, Becse, Bács-vár, 
Bocsko (Becskó), hasonlókép az utolsó község megállója Ruziszelo, nem rózsás 
szállást, hanem határállomást jelent. 

III. Banyaluka, Bród—Buccari úton Delnice, Lökve, Rusine mentén van. 1. Zlabin 
987 = rossz hegy, fáradalmas. 2. Klarici 1027. talán a Kraljez = gerinc horvát 
szóval hozható kapcsolatban? 3. A Bitoraj 1385 közel a tengerhez, csupán a 
védelem szempontjából érthető. Lehet, hogy gyékényből font cserény = viternat volt 
a rajta régi szlávok őr- és leshelye. A vid, videti = gyökérszó, mely Wieden (Wien) 
Vidin-nek Vozina (Viso!) törzs-szava, a kilátó, szemlélő hegyet és helyet juttatja 
eszünkbe. Kelta nyelven vid = szemmel kisérni, gótul vitán : figyelve szemlélni. Ha a 
kelta vid-del nem egyeztethető, bizonyára a Keltaboduo (genitivusa: bodvar) csata 
és renn = előhegy, fok szavakhoz van valami köze e délen meredek, puszta hegy-
nek — így csatázó hegy az értelme. (Holder : Altkeltisch-Wörterb. I. 462. 1.127.) 

IV. Brod — Trbovszka északkelet—délnyugati utján Moravica, Belo, Bród és 
Trbovszka környéken találjuk a Klak 720, Kupu G50, Rovnagora 1085, Kapjak 
1644. Velika Lesnica (nincs felmérve!) Rogi Shrad Mirkopolje 874 hegyeket hegy-
síkokat, s planinyákat. 

Legérdekesebb a 1. Klak, mert a Petrában kettő is van belőle és nyelvi úton 
meg nem volt magyarázható. Mert kleka = gyalog fényű, nem klak. A Keltában 
glag = felkiáltás, üvöltés, oly hegy tehát, hol a történelem előtt való korban vagy 
havasi kürttel (fujava, tárogató) vagy lármávali füttyszóval jelezték a bajt. 2. Kupa: 
földhányás. 3. Rovnagora = egyenes hegy. 4. Kapjak = lándzsa, üstök. Szokás volt 
u. i. lándzsát tűzni a hegy tetejébe vagy az oda illesztett kőalakba (Babja-gura), mint 
azt ma a mérnökök teszik. Orosz- és Lengyelországban a határkörnek szolgáló bál-
ványok a lándzsa markolatát szorongatják. Abba szúrták a lándzsát. Ahol földhányás 
volt, füst jelezte a bennlakóknak a közeledő veszedelmet. 5. Lesnica. Itt a füologu-
sok nem boldogulnak puszta hang és betűmagyarázatokkal, mert lehet ez a hegy 
alacsony voltánál fogva menyétek hegye (lasica) vagy gyalogjáró (laz = ösvény) 
vagy szlovénül egyszerűen tanya, pásztorok fekvőhelye (lasha = fekvőhely). A menyét 
bőre az Árpádok alatt igen keresett cikk volt, akár ma a struc-toll, Slavonia 
menyétbőrökkel fizette adóját, ezért van hat menyét a címerében. Ez történelem. 
Pásztorok, de még szarvasok is állandó fekvőhelyet keresnek úgy éjjelre, mint dele-
lésre. Ez és a gyaloglók útja a hegyen keresztül pedig a geografiára tartozik, 
melyik az igazi ok ? 

V. A Nagy Kapellán által északkeletről délnyugatnak harántékos utak vezetnek, 
mert a hegyhátak csapása ellenkező ény—délkeleti. Itt az Ognlin-Novi út jobb 
oldalán újra a 1. Klakot találjuk, csakhogy Klek a neve horvátul és sziklahegy az 
értelme, 1182. 2. A Mzrlinski patak (hideg patak) felett a Vrelot 1533, mely vala-
mennyi hegytársa felett dominál e vidéken, azért horvátul velo szerfölött nagy, mégis 
átkelőnek, hágónak (zsdrelo szerbül) használják a csempészek. Minket annyiban 
érdekel, mert nekünk is van két Vir hegyünk a Délvidéken. Ezeknek semmi közük a 
forrásokhoz, hiszen fekete forrás nincs sehol — de igen is, mint kimagasló meg-
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figyelő (cerni) határhegyek a legelőket és mezőket őrizték. 3. Jaszenak világos, derült, 
szabad széttekintést engedő hegysík. 4 Kuk = kilátó hegy. Nálunk is több van, így 
nem Kuklyá = süveg, sem Kámzsa, csukly (kukulja) hegy. Kíváncsi vagyok, mi-
csoda fordítás alapján jutott a Bükkhegységbe a Kámzsa? Mert a Csukás hegynek 
Erdély sarkában valószínűleg szintén a rossz fordítás adta meg mai bolond nevét. 
5. Trihaly talán dravlj tüzifás-hegy. Tehát ugyanazt jelentené, mi a Bitorá fokozatán 
(helyszínen: prag = küszöb) álló másik társa 6. a Drevnik jelent. 7. Lipnik 1286. 
hársfahegy a csodás dolog Magyarországon is annyi a Hárshegy, Hasságy, Harsány 
folyó és pataknév, ahol bizony nem nő a hárs tömegesen, ha t. i. gy = d gyakorító 
képző (sás-d, nyára-d stb.) 8. Javoricza 1345. lehet Jávorhegy, ha már nálunk is 
a jávor annyi, patakhegy és völgy jelzője, hol nincs is jávorberek. Volt-e valamikor 
és ha igen, mikor volt p—s a Tátra egyik magas völgyében, bajos bebizonyítani. 
Inkább talán a javoriti = odaszólni, lekiáltani kulturforgalom emléke maradt rajta, 
mikor még lekiáltó, figyelmeztető hegy volt. Ez szól a Jávor 1137 hegyre is, valamint 
a Zeng-Carlopago út mellékén fekvő Javornik-ra 1171 a Modrus melletti Javorniról 
1371 is. 9 .Zagon sarokhegy, talán rejtekhely? 10. Ogulin-Fiume határvonalán Tt ibotin 
vojsko. Valószerűen ez is kelta, a Bitoraj társa, csakhogy három vidéknek csata-
helye, mértföldmutatója volt. 

VI. Ogulin-Zeng Nagy- és Kis-Kapella közti úton leljük: Gomje-1 620 hát 2, 
Szkalicz 1095 = sziklabércz. Fenn a plateaun 3 Modrus községet és hegyet, mi 
megfigyelő helyet (motriti) jelent. Krizsopolje mellett 4. Svati Krizs mi nem kereszt 
sem Körős hegy, hanem őrhegy, mert Vratnik ( = zár) vidéke (okres) felett őrködik. 
A brassói keresztényhegy téves oláh fordítás, különben a Krs. Krst nem oláh, hanem 
ó-szláv és orosz szó, 5. Vein vrh 607 korántsem borhegy, hanem határ (vir = határ, 
őrhs oroszul) hegy. Ugyanaz, mi a tengerparti Vinodol = határ, figyelő völgy 
vagy Bosznia határán a Vienae 1539. 6. Jávor 1137. 

VII. A Tengerparton 1. Oltarni t. i. kamen = oltárkő 1417. 2. Krizs a zenggi 
határon 3. Anicselo 1663 a régi Aniacum fordítása 4. Homsko 967 = dombság, 
hum = domb nagyítva. 5. Velika Brisnice 1669 éppen nem brza = nyirfa, hanem 
presnica = leshely, minek Breslau (Boroszló) Breze = Fischach (rossz német fordítás, 
határpataknak kellene lennie, nem halpatak) a mi Berzavánk, Borsa stb. patakok, 
folyók köszönik az elnevezésüket. 6. cerni Dabor 1333. Ez igazi őrhegy, táborhegy 
az őrsök gyülekezésére, nem Dabor = hadisten pláne feketehegyi, mikor az egész ten-
gerpart hegyvonulata olyan szürke, mintha hamukupaczokból állna, az praga = 
küszöb hegység. 7. Kom 100 annyi, mint határhegy = hum. (Homonna p. o.) Dal-
maczia és Horvátország sarkán. A Zermanja és Olsovasza felé vezető utak felett 
őrködik. Dalmát parton jelentős. 8. a Sveto brdo 1752. Nem szent, sem fényes, 
amint a mi Svitna-hegyünk (svitna) sem az, hanem kilátó hegy, mert figyel a 
Zermanja torkolati öblének Revanskja = Castel Venier szorosára és az öböl hátteré-
ben levő Novigrádra. 9. Jadicova Zéng (Senj) alatt 1477. Kiáltó hegy (jadriti = jaj-
veszékelni). 10. Ugyanezt jelenti a Riciecko belo is. (riec = szó, beszéd, icko = 
nagyító képző).1 11. Satorina 1624. sátorhegy, minő a koporsó formájú ujhelyihegy 
is. 12. Anicselo 1663. valószínűleg a Buccari mögött utolsó uti községgel Rozni vagy 
Ruzicselóval egy és ugyanaz. Megfigyelő őrhely. An-me keltában tartózkodni, maradni 
rosc, rosc = pedig szem, szemmel tartani (Holder i. m. 627 ) Nem azonosítom ugyan 
a keltaságot az őstörténelemmel, de bizonyos, hogy a K e. 400—300 nemcsak 

1 A Balkán félszigeten máig kiáltással a d j á k tudtul a fontos híreket. Még Cettinjében is. V. ö. a 
Pesti Hirlap 1911. jul. 27. jelentését Montenegróból. 
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egész Közép-Európában, hanem az Alsó-Duna országaiban, sőt Felső-Itáliában Mace-
dóniában és Trakhában is laktak kelták (H. Zimmer der Kultur S. Gegenwari. I. Th. 
XI. Abth. I. 17. 1.) 13. Vaganskji vrh. 1728 Dalmácia sarkán, egy sarok (uglu, 
ugov) hegy. 14. LiSissak Zermanja mellett = kifosztott. H. Visocica 1619 = Hegy-
magos. 

VHI. Lika Krbava megyében a Zeng-Gospic-Carlopago úton Rajnac 1699. Semmi 
köze a raj paradicsom szóhoz, hanem ugyancsak határpásztát jelent, akár a mi 
Rajeczi havasaink Runr oin (him) reinan (nő) keltául határföld (Grenzstreifen) 
rum = domb (Holder i. m. II. 224.) Innen a szláv raj = határ. Hogy még a Rajeczi 
hegyeket is a kelták területéhez számítom, ez még csak hagyján. Ha lesz alkalmam, 
kimutatom, hogy a Magas Tátrát (tri-dur Keményvár) és a szlávnak képzelt 
Mármarost, Benreget, szóval a magyar Krajnát is kelták (Latorcza lothor, csatorna 
úsztató. Laborcz, Laburec fecsegő. Hoverla = obrlach, határkő) laktak, kiknek meg-
maradt neveit a germánok és szláv telepesek kiforgatták eredeli voltukból. 2. Plje-
sevicza 1644. = tánchely, hol junius végén Iván napján napforduló alkalmával tán-
colni szoktak. 3. Seblin 1617 talán a kelta savilo = őrszem hagyatéka. 

A tengermelléki hegyek neveinek szemléjéből kiviláglik 1. hogy azok egy része 
kulturális szavak (tánc, erdőirtás, letárolás). 2. védelmi helyek (tűzjelzés, lekiáltás, 
határ-, nyáj-, legelő- és faluvédelem, gyülekező vagy csatahelyek). 3. Legtöbbje 
azonban forgalmi jelentőségű annak a tételnek bebizonyítására, hogy az emberek-
nek mindig igen jó szemük volt a védelmi és forgalmi utak felismerésére. Amint 
nálunk a Duna—Tisza közi s a délmagyarországi vasutak mind a Tisza felé haj-
lanak, követvén a régi utakat és nyomásokat, úgy a Karszt és Tengermellék meg-
járhatósága is csupán a régi természetes utakon s a régi megfigyelések a lp j án lehetséges. 



AZ ADRIAI TENGER NEMZETKÖZI KUTATÁSA. 
Irta LEIDENFROST GYULA. 

nyilt Adria medencéjének tudományos kutatása a Pola-expedició óta 
több mint két évtizeden át szünetelt. A rendszeres kutatások 1903-ban 
indultak meg újra, ezek azonban a medencének csupán az északi 
sekély részére szorítkoztak. A trieszti zoologiai állomásnak ezek a 
kutatásai terelték ismét a figyelmet a nyilt Adria medencéjének ter-
mészeti viszonyaira s ezek tették még érezhetőbbé az egész meden-

cére kiterjedő rendszeres kutatások szükségességét. 
Ebből a szükségérzetből fakadt Corinak, a trieszti zoologiai állomás igazgatójának 

az Adriai tenger medencéjének egységes és rendszeres kutatására vonatkozó indít-
ványa, amelynek eredményeképpen a mult év pünkösdjén olasz és osztrák szak-
emberekből álló konferencia ült össze Velencében, ahol az Adria nemzetközi kutatá-
sának a tervezetét meg is állapították. Ezen az ülésen megegyezés jött létre, amely 
szerint az olasz kutatók a medencének Velence és Rovigno, Ancona és Pte. Bianche, 
Bari és Raguza, továbbá S. Mizzipezza és C. Linguetta közti, az osztrák szak-
emberek a Lussin és Ravenna, Ragoznica és Ortona, Lagostini és Viesti, Durazzo 
és Brindisi közé eső szelvényein fogják a rendszeres kutatásokat végrehajtani.') 

A kutatások részletes programmját a monákói herceg meghívására ez év elején 
Monté Carloban tartott második konferencián állapították meg2) s a kutatásokat 
mindkét állam kormányának bőkezű támogatásával még ez év tavaszán meg is 
kezdték. Az Adriai tenger rendszeres kutatása ilyenformán megelőzte a Földközi 
tenger kutatását, amelynek az eszméjét Vinciguerra professzor vetette fel először 
s amelynek a megvalósítására a monákói fejedelem elnöklete alatt nemzetközi 
bizottság alakult. Ez a bizottság a monakoi oceonográfiai múzeum megnyitása alkal-
mával a Földközi tenger kutatásának a tervezetét részletesen ki is dolgozta. A Föld-
közi tengermelléki államok hozzájárulása azonban még mindig késik s így a terv 
egyelőre csak papíron marad. 

A nemzetközi Adria kutató-bizottság első kutatásairól, osztrák részről két rövid, 
előzetes közlemény számol be. Ezek egyikét Grund') prágai egyetemi tanár írta, 
aki az osztrák profilvonalakon az oceanográfiai kutatásokat vezeti s ebben a cikkében 
a haditengerészet által erre a célra átengedett és átalakított Najade-on végzett próba-
utat és a hajó fölszerelését ismerteti. A másik kis cikk a biologiai kutatások veze-
tőjének Cori professzornak a tollából ered. Az olasz szakemberek első útjáról 
egyelőre csupán hírlapi cikkek adnak némi tájékoztatást. 

A kutatásokat osztrák részről a »Verein zur Förderung der naturwissenschaft-

' ) Részletesen 1. Leidenfrost Gyula : Az Adria tudományos kutatása. A Tenger. 1911. IV. f. 143. o. 
2) Per l 'esplorazione seientifico deli' Adriatico. 11 Pieeolo. Trieszt, 1911. II. 27. 
3) Grund, dr. A., Die italienisch-oesterreichischer Erforschung des Adriatischen Meeres Zeitschr. d. 

Gesellschaft f. Erdkunde zu Berlin. 1911, p. 262. 
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lichen Erforschung der Adria in Wien-K,1) olasz részről a Societa it. per il progresso 
d. Scienze albizottsága, a Comitato talassografico szervezi. 

A bizottság osztrák tagjai részére átengedett haditengerészeti hajó, a Najade 
560 tonnás. A fedélzetén laboratóriumot és akváriumot rendeztek be, a hajó egyik 
helyiségét pedig a halász-eszközök raktárává alakították át. A mélytengeri vizsgá-
latok céljaira a hajót egy Laval-dinamóval is felszerelték. Ez látja el a laboratoriumot 
is a szükséges árammal. 

A kisebb mélységekben végzendő oceanográfiai vizsgálatokra négy kézerővel hajtható 
csigát állítottak fel a fedélzeten, amelyekre egyenkint két-háromszáz méter ónozott, 
két milliméter átmérőjű acélhuzal csavarható. A nagyobb mélységben való vizsgá-
latokra villamos erővel hajtott csavar szolgál, amely kétezer méter három mili-
méteres huzalt gömbölyít föl. A szerkezet jelzi a lebocsátott huzal hosszát is. 

Az Adria-bizottság az eddigi tervek szerint ebben és a következő évben négy-
négy ízben és pedig: február, május, augusztus és november hó 15-én rendez 
kutatásokat az említett vonalak mentén. Az egyes utak időtartamára való tekintettel 
Grund professzor időmegtakarítás céljából hosszú huzalra több hőmérőt és víz-
meritőt függeszt. Ezáltal lehetővé válik ugyanazon időben különböző vizsgálatoknak 
a végrehajtása s különböző vízrétegek hőmérsékletének, sótartalmának és fajsúlyának 
a megállapítása. A sorozatos kapcsolás, ahogy ezt a módszert Grund nevezi, 
nagyban megrövidíti egy-egy állomáson való tartózkodás idejét s mivel, mint az 
utóbbi évek oceanográfiai kutatásai kimutatták, a hidrográfiai elemek a tengeralatti 
hullámok és áramlások következtében már fél, sőt negyedóra alatt is jelentékenyen 
megváltoznak, ezeknek az egyidőben történő észleléseknek igen nagy jelentőségük van. 

A vízpróbák jegyzésére Grund szintén sorozatos eszközt használt. A sorozat egy 
Petersson-Nansen-féle vízmerítőből, három (két nagyobb, egy kisebb) Ekmann-féle 
és tiz könnyű Richard-féle merítőből áll. Az első fajta vízmerítő főleg arra szolgál, 
hogy a nagyobb mélységekből gázelemzésre nagyobb mennyiségű vízmintát nyer-
jenek. A közép mélységű rétegekből az Ekmann-féle készülékkel merítenek víz-
próbát. A készülékek a huzalon ennek megfelelően vannak elhelyezve. A sorozat 
felszerelésére igen rövid idő szükséges, ami főleg a Richard-féle készülék könnyű 
kezelhetőségének köszönhető. A próbautazáson kitűnt, hogy kisebb mélységekben 
három ilyen készüléknek az összekapcsolása is elegendő. Nagyobb mélységekhez 
több vízmerítő-készülék és kétszáz méteren túl az elektromos felvonó-csiga igénybe-
vétele szükséges. 

A sorozatos kapcsolás módszere a hőmérséki megfigyeléseknél is értékes ered-
ményre vezetett. Nagyobb számú mélységi hőmérő alkalmazásával sikerült ugyanis 
a megfordítható hőmérők egynémely hibáit ellenőrizni s ezáltal a megfigyelés pontos-
ságát is emelni. A Najade oceanográfusai az első útra husz mélységi és hat felszíni 
hőmérőt vittek magukkal kipróbálás végett. Az eredmény minden tekintetben kielé-
gítő volt. Mialatt az egyik megfigyelő az Ekmann-féle készülékkel egymásután két 
vizsgálatot végzett, ugyanakkor a másik oceanográfus két kézi csavarral három-három 
Richárd-készüléket bocsátott le, míg egy harmadik észlelő a villamos csavarral 
nagyobb mélységekben dolgozott. Ennek a praktikus módszernek köszönhető, hogy 
a vizsgálatok egy-egy állomáson ötven méterig huszonnyolc, kétszázig harminchét 
percig, a nagyobb mélységekben pedig egy-két óráig tartottak. 

Az első útnak azonban nem csak az volt a feladata, hogy a készülékeket kipró-
' ) S. I. C., Über d. oceanografische und biologische Er fo r schung d. Adriatischen Meeres. Oester-

reichische Fischerei Zeitung. VIII. 1911. p. 141. 
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bálja és a legalkalmasabb módszert megállapítsa, banem ezzel a próbakirándulással 
a rendszeres kutatásokat is megkezdték. Az időpontot, amelyre a próbautat tették, 
jól választotta meg a bizottság. Február második felében és március elején éri el 
ugyanis a hőmérsék az egész Földközi tengerben a minimumot s a tengervíz leg-
erősebb lehűlésének ideje kedvező kiindulási pont gyanánt szolgál az egész év 
folyamán végbemenő hidrográfiai folyamatok megismeréséhez. 

A hajó felszerelése sok időt igényelt, ezért csak február hó 25-én este hagyták 
el a trieszti kikötőt a Najade fedélzetén a bizottság tagjai Az állandó Adria-bizottság 
elnökévé az osztrák Adria-egyesület Briichner professzort, a bécsi egyetemi föld-
rajzi intézet igazgatóját választotta meg. Az ő vezetése alatt az első kiránduláson 
a következők vettek részt: Grund, a prágai német egyetem tanára, Götzinger, 
egyetemi tanársegéd, aki a trieszti öbölben az Adria-egyesület megbízásából több 
éven át végzett oceanográfiai vizsgálatokat és Kesslitz fregattkapitány, a hadi tenge-
részet pólai hidrográfiai intézetének tagja. Az oceanográfiai munkálatokban Brüekner 
is résztvett, a meteorologiai megfigyeléseket Kesslitz vezette. Biologusok Cori és 
asszistense Comerloher voltak. Utóbbi mint botanikus vett részt. A hajó parancs-
noka Gottstein sorhajóhadnagy volt. 

A próbautazás tizenegy napig tartott s a Najade ezalatt kerek ezerhatvan mér-
földet tett meg, ami 1.928 km.-nek felel meg. A hajó Triesztből egyenest Ravennába 
ment, ahonnan kiindulva a Il-ik szelvényt kutatták végig Lussinig. A következő 
napokon az erős bóra megakadályozta a munkálatokat s a Najade Sebenióban 
vesztegelt, úgy hogy a negyedik profil (Ragoznica—Pomo mélység—Ortona) átkuta-
tásához csak március elsején foghattak hozzá. Másodikán az ötödik szelvény (Viesti— 
Pelagosa—Lagosta), harmadikán pedig a hetedik profilvonal került sorra, amely az 
Adria legnagyobb mélységét metszi. Az utolsó osztrák szelvény végpontja Durazzo, 
innen indult az expedíció Teodo—Cursola és Lesinán keresztül vissza. Közben a 
Canale di Meledában és a lissai csatornában jól sikerült próbahalászatot végeztek. 
A Najade március hó 7-én futott be a próbaút kiinduló pontjára. 

A bórát leszámítva az időjárás kedvezett a tudományos vizsgálatoknak. Már ez 
az első út is igen értékes eredménnyel végződött és ez igen biztató kilátást nyújt 
a következő útakra, amelyeken az idővel kevésbbé kell majd takarékoskodni, miként 
az elsőn. 

A próbaúton óránkint végeztek meteorológiai megfigyeléseket, huszonegy állo-
máson hidrográfiai kutatásokat, amikhez még száznyolc felszíni állomás is járult. 
Minden egyes állomáson planktont is halásztak. 

A második részben a negyedik szelvényen is minden tíz, az ötödik és hetedik 
profilon az előrehaladott idő miatt csak minden húsz tengeri mérföldre tartottak 
állomást. Az állomásokon a hőmérsékletet és a sótartalmat a felszínen, továbbá 
ötven méterig tiz méterenkint, aztán hetvenöt méter mélységben, majd száz, száz-
ötven, kétszáz méter mélyen, s ettől kezdve nyolcszáz méterig száz-száz méteren-
kint, végül ezer méteren és a fenéken mérték. A víz oxigén-tartalmát a felszíntől 
számítva ötven méterenkint, továbbá ötszáz és ezer méter mélységben határozták 
meg a Najade oceanográfusai. Ezekből a mélységekből összesen hatvanöt vízmintát 
vettek, amelyeknek az oxigén-tartalmát a Winkler-féle1) módszerrel határozták meg 
a hajón berendezett laboratóriumban azokon a napokon, amikor a hajó nem szel-
vényen járt. 

') Winkler, a budapesti egyetem professzora. 
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A sótartalmat a visszatérés után Grund és Götzinger a trieszti zoológiai állomás 
laboratóriumában határozták meg klór-elemzés útján. 

Grund előzetes közleményében röviden ismerteti a hidrográfiai eredményeket is. 
Már a mélység-megállapítások is érdekes eredményre vezettek. Az úgynevezett 
Pomo-medence, amely előtt az északadriai párkány délkeleti csúcsa végződik, az 
eddigi mérések szerint legmélyebb pontján 243 méter. Ez a mélység a negyedik 
szelvénybe esik s a Najade március elsején érte el. A bizottság Lucas-féle készü-
léke 264, a Thomson-féle pedig 268 méter mélységet mutatott ezen a helyen, 
amely az eddig ismert legmélyebb ponttól kissé oldalt esik. A Pomo-medence tehát 
mélyebb huszonöt méterrel, mint eddig hitték. 

Az Adria legmélyebb pontján — 1.645 m. — amely a déli medencében, a Brin-
disi—Durazzó-szelvényben van, ötszöri mérés után is csak 1.000—1.100 méter 
mélységet állapítottak meg. Valószínű, hogy a megállapított mélységek közvetlenül 
délre esnek a legmélyebb fenék mellett, a borult idő miatt azonban nem lehetett 
teljesen pontos helymeghatározást eszközölni. 

A felszín hidrográfiai jelenségei közül a keleti partokon különösen a parti víz 
gyenge kifejlődése a feltűnő. Az is érdekes jelenség, hogy ez a víz nem követi 
zárt övben a partot. A Drin-öböl parti vizét például nem a déldalmát parton, 
hanem 41° 30' és 41° 50' északi szélesség alatt a nyilt tengeren lehet feltalálni, 
ami arra mutat, hogy nyugot felé áramlik. 

A sótartalom 30°/oo alá csupán Raguzától északnyugotra, a szigetek közti csator-
nában száll alá. Azonban a tengervíznek ez a hígulása a partok felé még itt is 
csak alig észrevehetően növekedik. Ez a 37—38°/oo sótartalommal bíró parti víz 
észak felé egyre nagyobb kiterjedést vesz, mígnem a medence egész szélességében 
kiterül a felszínen. Hasonló jelenség a nyugoti parton is észlelhető. A Pó folyó 
kevert, torkolati vize például igen sajátságos módon nem Ravennánál található meg, 
miként azt föltételezni lehetne, hanem 40° 50' é. sz. alatt, tehát délre a Pó deltá-
jától, a nyilt tengeren. Hasonlatosképen a Promontore előtt Isztria legdélibb végénél, 
— tehát körülbelül azonos szélességben — a sótartalom és a hőmérséklet hirtelen 
ugrást mutat. A második szelvény kutatásánál kiderült, hogy a Promontore-foktól 
délre hidegebb kisebb sótartalommal biró víz van, amiből arra következtethetni, hogy 
a velencei öbölben az óramutatóval ellenkező irányú, zárt körforgás van. Az isztriai 
félsziget nyugoti partjain 36—37°/oo sótartalmú, melegebb áramlás vonul végig, 
amely egyre keskenyedik. Ezt az áramot az északitáliai lapos part hidegebb vize 
követi nyugot felől harminc-ötven mérföldes sávban. Ortona mellett, a negyedik 
szelvényen a parti víz csak tiz mérföldnyi átmérővel bir. A velencei öböl parti vízének 
az áramlása a déli part mentén tehát nem erősbödik. 

A Najade kutatásai megerősítették ugyan, hogy a keleti partokon a víz észak, 
az itáliai oldalon viszont dél felé árámlik, azonban, mint a fentiek is mutatják, 
belőle keresztbemenő oldalágak erednek, amelyek a hosszanti áramba keverednek. 
Ilyen kitérő áramlást a próbaút alatt több ízben megfigyeltek, így Parenzo mellett is. 

Függélyes irányban a vízrétegek hőmérséke, sótartalma és sűrűsége kevés különb-
ségeket mutatott. A felszínen többnyire sűrűbb vízreteget találtak. Nagyobb különb-
ségek csak az északi medencében jelentkeztek, s ezeket az említett oldaláramok 
okozták. Ilyen különbséget délen csak a Pomo-medencében találtak. Ott ugyanis 
száz-százötven méter mélységben hidegebb és nagyobb sótartalmú vízréteget 
találtak, amely kevés oxigént tartalmaz. Ennek az elütő fizikai tulajdonságokkal 
rendelkező rétegnek az eredetét még nem fejtették meg. Hasonló réteget a felszínen 
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nem találtak. Csupán a déli medencében, a legmélyebb fenék tájékán bukkantak 
hasonló sótartalmú rétegre, ennek a vize azonban több mint egy fokkal volt mele-
gebb. Lehetséges, hogy a Pomo-medence fenékvize még az előző télről maradt 
vissza. A déli medencében ezzel ellentétben a függőleges áramok mélyre lehatoltak 
s a vizet ezer méterig is jól átszellőztették. 

Eddig a hidrográfusok előzetes jelentése. A biológusok sokkal szűkszavúbbak. 
Cori professzor csak vázlatosan ismerteti az utat s csak általánosságban beszél a 
gyűjtött anyagról, amelyet szakemberek fognak részletesen feldolgozni és ismertetni. 
A zsákmány gazdag és szerfölött változatos volt, ennyi mindaz, amit róla Cori 
elárul. 

A próbaút óta lejárt az első rendszeres kutatóutazás dátuma is: május 15. 
Erről az expedícióról azonban eddig még nem tettek közzé jelentést. 

Az olasz bizottság az előzetes megállapodásoknak megfelelően az osztrák próba-
úttal egyidőben tette meg szintén az első kutató kirándulását. Az olasz bizottságnak 
az olasz hadi tengerészet a »Ciclope« hajót engedte át, amellyel a Comitato 
talessografico már az előző években is rendezett néhány kisebb expedíciót. A hajó 
Candeo parancsnoksága alatt állott. Az első úton de Marclii és Vinciguerra egye-
temi tanárok, továbbá Feruglio és Manuelli asszistensek vettek részt. A Ciclope a 
Najade-dal egyidejűleg a többi négy szelvényt (I., III., VI. és VIII.) járta be, útjáról 
azonban — tudtommal — még nem jelent meg előzetes jelentés sem. 

Mint a Corriera della Sera (VI. 16.) írja, a Ciclope junius tizenötödikén tért vissza 
Velencébe negyedik útjáról, amelyre május tizenhatodikán indult el. Ha a tudósí-
tásnak ez a része nem téves, úgylátszik, az olasz bizottság a megállapított terminu-
sokon kívül is végez kutatásokat. Ez alkalommal a Ciclope összesen ezerötszázötven 
tengeri mérföldet tett meg és ezalatt hatvanhét állomáson végeztek vizsgálatokat. 
Ezek közül négy állomáson huszonnégy óráig tartó megfigyeléseket hajtottak végre. 
Közben sok ízben vetettek hálót, amivel igen szép anyagra tettek szert. 

Az expedícióban, mely Ancona, Bari, Vallona, Otranto, Korfu és Antivari kikö-
tőit érintette, ugyanazok vettek részt. Vinciguerra azonban a római nemzetközi 
halászati kongresszus miatt csak később szállt a fedélzetre. 

A legközelebbi terminus augusztus 15-ike. Azok után, amiket Grund professzor 
a próbaút eredményeiből közzétett, nagy érdeklődéssel várjuk a további jelentéseket. 
Minden mérföld, amelyet a Najade és a Ciclope megtesz, minden egyes állomás 
jelentős lépéssel viszi előbbre az Adriáról való ismereteinket. Sajnos, ezeket a lépé-
seket idegenek teszik. A Magyar Adria-Egyesületre vár a feladat, hogy ezekhez 
a kutatásokhoz a Quarneró rendszeres tanulmányozásával csatlakozzunk. 



DÁN EXPEDÍCIÓ A FÖLDKÖZI-TENGEREN. 

A dán oceánografiai kutatások 1872-ben kezdődtek meg s már az északi tengerek 
kutatására Stockholmban megalakult nemzetközi bizottság működésének megkezdése 
előtt is igen becses eredményeket mutattak föl.*) A nemzetközi tengerkutató bizott-
ság munkájában is jelentékeny szerepük van, amennyiben a nemzetközi megálla-
podás a dán oceánografikusok és biológusok feladatává a Far-Oer szigetek és Izland 
közé eső terület, továbbá a Kattegát és a Nagy-Beit ki kutatását tette. 

Kutatásaik során, különösen biológiai szempontból szükségesnek mutatkozott, hogy 
vizsgálataikat délebbre is folytassák s hogy kutatásaikat a Földközi-tengerre is kiter-
jesszék. E végből 1908/9. telén Schmidt vezetésével a »Thor« nevű kutatógőzösön 
egy kisebb expedíció kereste föl a Földközi-tenger vizeit, amelynek tagjai Paulsen 
és Lerche voltak. A »Thor« gőzöst a nemzetközi tengerkutatás céljaira 1899-ben 
alakíttatta és szereltette föl a dán kormány s rajta egy laboratórium is van, amely-
ben az oceánográfiai kutatásoknál szükséges kisebb hidrográfiai kísérletek és méré-
sek, titrálások és gázanalizisek végezhetők. 

Az expedíció a Földközi-tengerben 76 állomáson végzett oceánografiai és bioló-
giai megfigyeléseket és kutatásokat. Az állomáshelyek nagy száma az ibériai, a jóni 
és a tirreni tengerek között oszlik meg, a nyugoti és az északi spanyol partok 
mentén végzett vizsgálataik pedig az újabb s a régibb kutatások között hoztak 
létre összekötő kapcsot. A legérdekesebb eredményeket azokon az állomáshelye-
ken végzett vizsgálataik szolgáltatták, amelyek a Gibraltár-szoros két oldalát vették 
körül. 

Az expedíció oceánográfiai kutatásainak eredményeiről nemrégiben jelent meg az 
előzetes jelentés, amely a Földközi-tenger hidrográfiai viszonyaihoz igen sok értékes 
adatot tartalmaz.**) 

A Földközi-tengert a Tunisz és Sicilia közt 300—400 m. mélységben húzódó 
természetes gát két medencére osztja, a melyeknek a fizikai viszonyai egymástól 
sok tekintetben eltérnek. így pl. jóllehet, hogy a hőmérsék mindkét medencében 
400 — 600 m.-ig állandó marad, a keleti medencében csaknem egy fokkal nagyobb. 
Nielsen, a ki az expedició kutatásainak eredményeiből a hidrográfiai részt dolgozta fel, 
föltételezi, hogy a keleti medencében a mélyebb rétegek hőmérséklete állandó. 
A nyugoti medencében a tirréni tenger nagyobb mélységeinek állandó hőmérséklete 
0'3°-al nagyobb, mint a medence egyéb helyein. 

A Földközi-tenger vízrétegei látszólag igen egyforma hőmérsékleti viszonyokat 
mutatnak, amennyiben a nagyobb mélységek hőmérséke a felszíni víz hőmérsékle-
ténél csak jelentéktelenül kisebb. Mindamellett a Thor-expedíció kimutatta, hogy a 

*) Gehrke J. : Eine Uebersicbt über d. dánischen oceanographisck Untersuchungen und deren wich-
tigsten Ergebnisse. Internat. Revue d. gesamt. Hydrobiol. u. Hydrograph. 1909. II. Bd. p. '247. 

**) Schmidt, J. : Exposé sommaire des travaux de l'expédition océanographique danoise dans la 
Mcditerranée. La Géographie. XXI. 1910. 2. — Fra da danske oceanografiske Ekspedition til Middel-
havet i Vintern 1908—1909. Geographisk Tidskrift. 20. B. H. VI. 1910, 
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Földközi-tenger víztömege, legalább télen, igen jelentékeny és fontos hőmérsékleti 
különbségekkel bír, amelyeket az előzetes jelentés részletesen tárgyal. A magasabb 
réteg, a melynek a vastagsága az expedíció vizsgálatai szerint a hidegebb évszak 
vége felé megnövekedik, állandó hőmérsékkel bír. Az ez alatt következő réteg hő-
mérsékletet feltüntető görbéje kezdetben hirtelen stilyed, majd kis maximumot ér el, 
a melytől kezdve lassan sűlyed egész 600 méterig, a hol ismét állandó lesz a hőmérsék. 
A hőmérsék maximuma a középrétegekben van s ez egyszersmid a sótartalom maxi-
mumával esik egybe. A Földközi-tenger egyes részeiben a maximum mélységi helyzete 
különböző. Abszolút értéke, épúgy mint a sótartalomé, keletről nyugotra csökken, 
a Gibraltár-szoros közelében azonban még megállapítható. A sótartalom tekinteté-
ben a baleári-tenger kivételt alkot, mivel felületi rétegeinek sótartalma jelentékenyen 
nagyobb, mint a többi tengerrészeké. A jóni tengerben végzett hőmérsék-meghatá-
rozások többek közt Hann-nak a felszíni réteg vastagságára vonatkozó téves föl-
tevését*) is helyesbítették. 

A keleti medencében a középső, melegebb és nagyobb sótartalmú vízréteg alsó 
határán, 600 m. körül van az oxigéntartalom minimuma, amely a nagyobb mély-
ségek felé ismét növekedik. Ehhez hasonló jelenséget csak Brennecke talált az 
Atlanti-óceánban. A minimum nyugatról-keletre csökken s érdekes, hogy a Pola-
expedició a Földközi tenger keleti részében végzett kutatások alkalmával ilyen mini-
mumot nem talált. Az oxigéntartalomra vonatkozó vizsgálatok eredményeit Jakobsen 
dolgozta föl. 

A gibraltári szoros körüli kutatások kimutatták, hogy a Földközi-tenger kiáramló 
súlyos vize ezer méterre sülyed le, ahol hasonló sűrűségi viszonyok uralkodnak. 
Ez a víz egy réteget képez, amelyet a viszkájai öbölben és Irland közelében Nielsen 
1905-ben, mint nagyobb sótartalmú középréteget irt le. A Cap de Gata és Orán 
közötti szelvény mutatja az Atlanti-óceán beáramló vízének a kiterjedését. Az 
Atlanti Óceán nagyobb hőmérsékű, de kevesebb sótartalmú vize több, mint száz 
méter széles erős áramlat alakjában jelentkezik Észak-Afrika partjain, ahová 
a föld forgása következtében terelődik. Hasonló, de jóval gyengébb a jelen-
ség, amit Sicilia és Tunisz között észleltek. Ezekből a megfigyelésekből, valamint 
a hőmérsékleti és sűrűségbeli viszonyokból igen érdekes következtetéseket vontak 
le a Földközi-tenger vízmozgásaira vonatkozólag. 

Az egyenlő hőmérséklet, különösen pedig a fenékrétegek oxigén-tartalma bizo-
nyítják, hogy a nagyobb mélységek vizét gyakran frissítik föl a felületi rétegek. 
Azt azonban, hogy a mélyebb vizrétegek ezen megújhodása miként megy végbe, 
az expedicziónak nem volt elég ideje s alkalma megállapítani. Ennek a fontos kér-
désnek az eldöntése volt az egyik feladata a második expedíciónak, amelyet 
minthogy az évszakok a Földközi tengeren nagy szerepet játszanak, a mult év 
április—május havára terveztek. Ezt a mély tengeri expedíciót szintén Schmidt 
vezette s kívüle Nielsen, Paulsen, Ostenfeld és Palitsch vettek részt. Az említett 
kérdés eldöntésén kívül az expedíció feladata volt a szokásos fizikai és kémiai 
megfigyeléseken kívül a tengervíz alkáliákban való gazdagságát mélységenkint meg-
állapítani, amiből a szervezetek eloszlására vonatkozólag lehet következtetéseket 
levonni. Egyik legfontosabb biológiai feladata a halbiológiai kutatások és halászati 
kísérletek végrehajtása volt, amelynek eszközei között az első helyen azok a hálók 
állottak, amelyekkel Schmidt az angolnák fejlődésére vonatkozó óriási gyakorlati 
jelentőségű kísérleteit végezte. Az expedíció biológusainak a feladata volt továbbá 

*) Meteorolog. Zeitschrift. 1908. p. 217. 
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a hidrográfiai és biológiai viszonyok közötti összefüggés kutatása is. A hidrográfiai 
vizsgálatok pedig az első expedíció munkálatait folytatták és egészítették ki. 

A »Thor« második Földközi-tengeri útjára egy hónappal később indult, mint 
eredetileg tervezték s az expedíció tartama is jelentékenyen megnövekedett. Az út 
elején, májusban ismét a Far Oer-szigetek mellett végeztek praktikus halászati 
kísérleteket, majd a Hebridák és Shetland-szigetek körül tettek érdekes hidrográfiai 
és biológiai megfigyeléseket. Csak ezután került a sor a Földközi-tengerre, amelyen 
nem kevesebb, mint százhúsz megfigyelő állomást tartottak. Az állomások legnagyobb 
része a Boszporusz, továbbá a Márvány- és a Fekete-tengerre esik. Ezeknek külö-
nösen a flóráját és a faunáját tanulmányozták igen alaposan. Az expedíció szep-
tember végén tért vissza öt hónapos útjáról, melynek eredményeit most kezdik 
közzétenni. Mind a két expedíció igen nagy jelentőséggel bír és a P'öldközi-tenger 
természeti viszonyairól való eddigi ismereteinket az új és érdekes adatok egész 
halmazával bővítik ki. 

A két dán expedíciónak hatása volt a Földközi-tenger kutatásának a sorsára is. 
A Földközi-tenger rendszeres kutatásának az eszméje tudvalevőleg már régibb keletű, 
a nemzetközi úton való megvalósításának a gondolata azonban csak a legújabb 
időkben, az északi tengeren végzett beható biológiai és fizikai kutatások sikerei nyo-
mán érlelődött meg. 

Az 1908-ban Genfben tartott geográfiái kongressszuson Vinciguerre, a római 
egyetem tanára és a Stazione di Piscicottura igazgatója egy előadást tartót,*) a 
melyben legelőször öltött határozottabb formát a Földközi-tenger nemzetközi kuta-
tására vonatkozó kívánság. Vinciguerra a rendszeres kutatások megindítása mellett 
főleg a tengeri halászat érdekeinek szempontjából érvelt. A genfi kongresszus Vinci-
guerra előadásának a hatása alatt egy bizottságot — Commission internacionale 
pour l'exploration scientifique de la Mer Mediterranée — alakított, a melynek elnöke 
a monakói fejedelem, tagjai pedig Vinciguerra, Kiimmel, Cori, Navarette, Regnard 
lettek. 

Ez a bizottság a monakói ocenografiai múzeum megnyitása alkalmával — 1910-
ben — tartott ülésén a legapróbb részletekig megállapította a jövendőbeli Földközi-
tenger-kutatás programmját, s megbeszélte a kivitel módozatait is. A tervezett kuta-
tások két csoportra oszlanak majd föl: nyilt tengeri és litorális vizsgálatokra. Az 
utóbbi a Földközi-tenger partjait immár teljesen behálózó biologiai állomásoknak 
lesz a feladata. Ennek a programúinak a megvalósítása még sok akadályba ütközik 
s így eshetett meg, hogy a Földközi-tenger kutatásában a nemzetközi bizottságot 
a dánok expedíciója megelőzte. Ez a két expedíció kijelölte fizikai és biologiai viszo-
nyok kutatásának a legfontosabb irányait s a mellett, hogy a jövendőbeli oceáno-
grafiai vizsgálatokat jelentékenyen megkönnyítette, minden valószínűség szerint nagy 
lökést adott a nemzetközi kutatások megindításának is (1. gy.). 

Vinciguerra, D. Suli' opportunitó di una esplorazione oceanografica del Mediterraneo nell interesse 
della pesca mamorittima. Boll. Soc. Geogr. Hal. 1908. IX. p. 854. 



A TENGERI HAJÓZÁS FEJLŐDÉSE. 

III. német tengeri hajózási kongresszuson Hnldermann főtitkár beható 
jelentést terjesztett a kongresszus tagjai elé a tengeri hajózás jelen-
legi állásáról. 

A főfigyelmet természetesen Németországnak szentelte referátumá-
ban, de érdekes adatokat mondott el a többi államokra vonatkozó-
lag is és a háttérben a világkereskedelmi konjunktúrákat rajzolta 

meg, amelyek alakulása természetesen irányítja és döntőleg befolyásolja a világ-
hajózás fejlődését is. Ebből a jelentésből valók az alábbi részletek, amelyek a 
referátum gondolatmenetének a rendjét követik. 

A világkereskedelmi flotta az előző években nagyon nyomasztó viszonyokkal küz-
dött. A kínálat túlhaladta a keresletet, a szállítmányok nem voltak akkorák, hogy 
valamennyi hajót foglalkoztathatták volna és a kereskedelmi flottának egy nagy 
része tétlenségre volt kárhoztatva. 

A legutóbbi két évben azonban a helyzet javult és a világkereskedelem nagyobb-
mérvű lendületével a hajózás is kedvezőbb viszonyok közé jutott. 

A javulást a következő számok illusztrálják: 
A nagyobb német hajóstársaságok részvénytőkéje 1906-ban 274 millió márka 

volt és 8l/4 kamatot hozott. 1907-ben 330 millió tőke 5°/o-kal kamatozott. 1908-ban 
ugyanennyi tőke 4'/a0/0; 1910-ben 63/8°/o-ot hozott. Az utolsó évben tehát a javu-
lás szembetűnő. 

Az angol társaságok viszonyairól a Fairplay című szaklap tájékoztat, amelynek 
a statisztikája szerint a mult évben az angol fuvargőzös-társaságok átlagnyeresége 
2l/3°/o-ot tett ki, az előző évben elért 1'9%-kal szemben. Ezek a számok azoknak 
a vállalatoknak az üzletmenetére jellemzők, amelyek nem a rendszeres vonalakat, 
hanem csak alkalmi járatokat tartanak fenn. 

A hajózásnak ez az ága Németországban és másutt kevésbé ismert, de Angliá-
ban és Skandináviában még virágjában van. 

A javulás a mult ősszel következett be. A német kisebb társaságoknak is jól 
ment a mult évben a dolguk és nagyobb sikerrel dolgoztak. Nagyon kívánatos, 
hogy ez a javulás tartós legyen, mert úgyis korábbi évek veszteségei várnak még 
pótlásra. 

A társaságok azért most is nagy nehézségek előtt állanak és az üzemi költségek 
fokozatos emelkedése mellett a külföldi verseny is mind nyomasztóbb. A verseny-
viszonyokon nem javítana egy esetleges szindikátusi alakulás sem, mert itt nem 
érvényesülne a védővámok hatása, ami a belföldi iparra nézve biztosítja a szindi-
kátusok üdvös befolyását. 

A konkurrens vonalak mindjobban szaporodnak. Az észak-atlanti forgalomban 
Oroszország, Dánia, Anglia, Hollandia, a középtengeren Görögország versenyez. 
Antwerpenben minden évben újabb hajózási cégek alakulnak, amelyek mind arra 
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a bőséges forgalomra támaszkodnak, amelyet a hátuk mögött fekvő Németország 
biztosít is nekik. Skandinavia új vonalat létesített Mexikóba, onnan pedig Ausztrá-
liába, Braziliába és La Platába, Svédország és Norvégia is készül amerikai vonala-
kat beállítani. Ausztria Délamerikába akar járatokat indítani és lobogójával r".ár a 
távol keletre igyekszik. Itália egy csomó új vonalat tervez különböző iranyokban. 

Mindezek az új vállalatok az államtól várnak támogatást. A.L államok nem is 
térnek ki ez elől a várakozás elől és bőkezű szubvenciókkal iparkodnak a hajós-
társaságok számára az érvényesülést megkönnyíteni. Minden állam költségvetésében 
jelentős tételekkel szerepel a hajózásnak juttatandó szubvenció, Ausztria most dol-
gozik egy törvényjavaslaton a délamerikai járat szubvencionálásáról, de újabb támo-
gatást biztosított a parti hajózásnak, a dunai hajózásnak, valamint a szabad hajó-
zásnak is. 

Magyarország 1911. évi budgetjébe további félmillió koronát állított be hajózási 
szubvenciókra. Oroszország 191 l-re 400.000 rubellel nagyobb támogatást ad a 
hajózási vállalatoknak és most készíti az új törvényt a hajózási szubvenciókról. 
Norvégia 100.000 koronával támogatja évente a mexikói vonalat és egy más dél-
amerikai vonalnak is készül szubvenciót adni. Az Észak-Amerikába való járatért 
agitálok szintén állami segélyre számítanak. 

A svédek a rendes járatoknak juttatott szubvenció mellett néhány év óta köl-
csönalapot létesítettek, amelyből olcsó kamat és előnyös feltételek mellett juttatnak 
kölcsönt a hajózási vállalatoknak. 

A mult év közepéig kereken 20 millió korona ilyen fajta kölcsönt adtak, de az 
távolról sem fedezi a kívánalmakat, úgy, hogy a legközelebbi években a befolyó 
törlesztéseket is újból ki fogják kölcsönözni. Azok viszont, akik már kölcsönt élvez-
nek, az amortizációs idő kitolását kérik. Hollandia egy Jávába és Ausztráliába szer-
vezett új járatot szubvencionál. 

Franciaország postagőzös-szerződésének a megújításán dolgozik. Olaszország, 
amelyiknek megvan az a kivételes kedvező helyzete, hogy az idegen lobogók alatt 
közlekedő hajóknak a forgalmát nagyon megnehezíti, sőt egyenesen lehetetlenné is 
teheti, új törvényjavaslaton dolgozik. A kormány tervezete évenkint 307* millió 
korona szubvenciót kontemplál, míg 1909-ben huszonegy millió K, 1910-ben 23 
milliót irányoztak elő hajózási szubvenciókra. A többlet arra fog szolgálni, hogy a 
közép tengeri járatokon új vonalakat indíthassanak Észak-Európába, Észak-, Közép-
és Dél-Amerikába, Afrikába, Indiába, Kelet-Ázsiába és Ausztráliába, szóval az egész 
világon minden irányba. 

Amellett a szabad hajózást is szubvencionálni akarják, a hajóépítkezések számára 
pedig prémiumot készülnek biztosítani, külön kölcsönintézetcket alapítanak a hajós-
társaságok részére és végül arra is ügyelnek, hogy a tengerészet és a vasút szén-
szükségletét lehetőleg olasz hajókon hozzák be. Mindez az államnak oly nagymérvű 
beleavatkozását és támogatását jelenti, amire eddig alig volt valahol példa. Meg kell 
említeni, hogy Görögország az idegen hajókat újabb illetékekkel rótta meg, Spanyol-
ország pedig szintén elkészült szubvenciós törvényével. 

De itt még nincs vége a sornak. A tengerentúli államokra is átcsapott már a 
szubvencionálási láz, amelytől az előadó egyébként nem vár kellő eredményt. Vene-
zuela, Peru, Chile parti járatokat szubvencionálnak. Argentína úgy a parti hajózás-
nak, mint a hajóépítkezésnek új törvényben szubvenciót biztosít. 

Brazília már évek óta szubvencionál parti járatokat és legnagyobb vállalatának 
az európai vonalra is ad támogatást. Mexikó is a körülményekhez képest magas 



370 

támogatást fizet a parti vonalaknak, valamint a Kanadába és Japánba irányuló jára-
toknak. Kanada az 1908/09. pénzügyi évben 1'7 millió dollárt adott támogatás 
gyanánt a hajózási társaságoknak, 1910/1 l-ben már 24 milliót. Japán eddig is 
magas szubvenciókkal dolgozott, de ezeket az utóbbi években még növelte is és 
hajóépitési ipara védelmére az idegenben épített hajókra behozatali vámot vetett. 
Kinában is megérzik az idegen vállalatok a belföldi társaságok versenyét, amelyek 
szubvenciót húznak az államtól. Ausztrália meg a többi angol gyarmat új posta-
gőzös-szerződést kötött és az idegen járatokra törvényileg erős terheket ró. 

Végül az Egyesült-Államokban a kongresszus elé ismét törvényjavaslatot terjesz-
tettek ebben az évben szubvencionált postajáratok felállítása tárgyában. 

A szubvenciók megadását sürgetők egyben az idegen hajózási vállalatok ellen is 
éles agitációt folytatnak. 

Valamennyi állam tehát nagy erőfeszítéseket tesz, hogy vonalait szaporítsa, hajó-
zási cégeit erősítse és a versenyen egymást leszorítsa. Ezzel szemben áll az a tény, 
hogy a világkereskedelem mind intenzivebb lesz, mind több árú irányul a kikötőbe, 
hogy hajókra rakva a tengerentúli államokban keressen piacot. 

Az Egyesült-Államok külkereskedelme pl. 1910-ben 2 3 milliárd márkával, vagyis 
19°/o-kal emelkedett az 1908. évhez képest. Németország külkereskedelme ugyanez 
idő alatt 2 milliárddal, tehát 15°/o-kal, Angliáé 2'8 milliárddal, vagyis 15°/o-kal nőtt. 

De nemcsak ez a három nagy kereskedő állam gyarapodott hatalmasan külkeres-
kedelmi forgalmában, hanem a tengerentúli államok külkereskedelme is nagy lendü-
letet vett. Európai tőke és munkáskéz telepedett le és ott nagy közgazdasági vállal-
kozásoknak vetette meg az alapját. 

Európa mellett Amerika is kiveszi a részét tőkéjével és munkásaival az új, még 
szűz területek feltárásában és hasznosításában. Az ő befolyása főleg a vele szom-
szédos földrészekre terjed ki, Közép- és Dél-Amerikára. Costa Rica és Guatemala 
állami finánciáikat amerikai tőke segítségével szanálják. Honduras hasonló tranzak-
cióról tárgyal, de még Haitiban is megjelent már az amerikai nagytőke. 

Lázasan folynak a vasutépítkezések, amelyek új területeket hódítanak meg a 
gazdasági kulturának és majdan árúkkal rakják tele a kikötőkbe érkezű hajókat. 
Amerikai tőkével épülnek az új középamerikai vasúti építkezések, a Puerto Barrios 
vasút és Guatemala vasútai. Angol és amerikai tőkével épül a Tehuantepec vasút. 
Vasutak épülnek Közép-Amerikában a Csendes Óceántól és Atlanti Óceánhoz és a 
Panama-csatorna megnyílta nagy lendületet fog adni a mexikói öböl közlekedési 
viszonyainak. A délamerikai államok is igénybe veszik az európai és amerikai tőkét. 
Rióból Montevideoba épül vasút. Braziliának úgy északi, mint déli részén vasúti 
építkezések indultak meg, a braziliai kikötők is sorra épülnek, az argentínai kikötők 
szintén, Buenosban és Valparaisoban is nagyobb építkezéseket terveznek. 

Az Andok hegységen keresztül is elkészült már a vasút az elmúlt évben, amely 
összeköti Délamerika nyugati és keleti partját. Chile meg Peru most építi vasúti 
hálózatát. 

A vasutak nyomán a belföldi területek termelése is emelkedik és ez megint újabb 
másokat csábít át Európából. A bevándorlás különösen Argentínába, azután Amerika 
északi gazdasági vidékeire, Kanadába irányúi, ahol az új területek megmunkálása 
erős tempóban folyik. 

Kanadába 1908/09-ben 147.000 ember vándorolt be, 1909/10-ben 209.000 ember. 
A déli vidékekre csak a múlt évben 300.000 ember vándorolt be Európából. 

A közlekedés ügye a többi földrészeken is erős fejlődést mutat. 



371 

Elő-Ázsiában és Indiában épülnek hatalmas vasutak.. Készül a bagdadi vasút, 
amely belekapcsolódva a hátsóindiai vasúti hálózatba, közvetlen összeköttetést 
teremt Európa és Ázsia között. Nagy vasútépítkezések folynak Kínában és Mand-
zsúriában, amelyekbe a kínai kormány kereken félmilliárd márkát fektetett bele, 
az idegen államok pedig körülbelül szintén annyit. Erős kulturmunka folyik a 
Filipinákon is és Ausztrália kiaknázása is óriási léptekkel halad előre. 

A vasúti építkezések természetszerűleg hozzák magukkal a művelés alá vett terü-
letek gyarapodását. A fokozott termelés kedvezőbb konjunktúrákat biztosít a hajó-
zásnak, különösen a rendes járatoknak, amelyek most már azon a ponton vannak, 
hogy nem tudnak megfelelni a szükségleteknek és új hajókat kell épiteniök. 

Angliában 1910. végén, 1,132.000 bruttó regiszter tonnatartalommal rendelkez-
tek, míg 1909-ben 913.000 tonnatartalommal, 1908-ban pedig 765.000-rel. A világ-
kereskedelmi flotta tehát most újból rátért a szaporítás útjára. Az emelkedés azon-
ban az utolsó két évben még csak mérsékelt volt; az 1910. év 41'9 millió bruttó 
regiszter tonnatartalmával szemben 1908-ban 40'9 millió állott, a gyarapodás tehát 
mindössze két és fél °/o. 

A hajózásnak a jövőben várható kialakulására nézve természetesen döntő fontos-
ságú az a körülmény, hogy fog alakulni a világkereskedés. 

Aki tudja, hogy a tengerentúli államok rengeteg európai árút fogadtak be mos-
tanában, ez nem igen fogja magát abban a reményben ringatni, hogy ez a kedvező 
konjunktura tartós lesz, mert hiszen tudott dolog — régi tapasztalat igazolja, — 
hogy ha a tengerentúli piacok megtelnek európai árúkkal, akkor ennek nyomán 
mindig reakció következik be és az import egyszerre aláhanyatlik. 

Ezt a tünetet ismerik a belföldi gazdaságban is, de míg Németországban pl. a 
nagyipari szindikátusok a termelés szabályozásával normális keretek közé szorítják 
a piaci áringadozásokat, addig a tengerentúl, a szabad és korlátlan világverseny-
ben mindig számolni kell hirtelen és érzékeny áresésekkel. 

Ami speciálisan a német hajózást illeti, az előadó e tekintetben megemlékezett a 
szomszédos államoknak azon törekvéséről, hogy a német kikötőkbe irányuló forgal-
mat mesterséges eszközökkel másfelé saját kikötőik felé iparkodnak terelni. Bel-
giumot, Hollandiát és Ausztriát említette itt és kiemelte, hogy Ausztria a Tauern-
vasút megnyitása óta a szállítási díjtételek leszállításával igyekszik a forgalmat 
Trieszt felé irányítani. 

Szólott arról is, hogy a német hajózási ipart erősen érinti az üzemköltségek 
rohamos emelkedése, amely most Németországban majd minden iparágban érvé-
nyesül. A dán és német vállalatok üzemi költségei között pl. 30°/o a különbség az 
előbbi javára. 

Az előadó azzal zárta jelentését, hogy a nemzeti irányú vámpolitika mellett a 
nemzeti irányú közlekedési politikára is nagy súly vetendő, annyival is inkább, 
mert a német hajózás a jövőben is küzdelmes évek elé néz. 



HAJÓÖSSZEÜTKÖZÉS ÉS TENGERI SEGÉLYNYÚJTÁS. 
Irta NAUTICUS. 

hajóösszeütközésekre, továbbá a tengeri segélynyújtásra és men-
tésre nézve, bizonyos szabályok egységesítése céljából 1910 őszén 
nemzetközi értekezlet volt Brüsszelben, amelyen a magyar állam is 
képviselve volt, dr. Nagy Ferenc ny. államtitkár, budapesti egyetemi 
tanár és országgyűlési képviselő által. A konferencia eredménye két 
nemzetközi egyezmény, amelyet huszonöt állam kötött egymással, 

nevezetesen a Német Birodalom, Argentína, Ausztria, Magyarország, Belgium, a 
brazíliai Egyesült-Államok, Chile, Cuba, Dánország, Spanyolország, az amerikai 
Egyesült-Államok, Francziaország, Nagy-Britannia, Görögország, Olaszország, Japán, 
a mexikói Egyesült-Államok, Nicaragua, Norvégország, Németalföld, Portugál, Rumá-
nia, Oroszország, Svédország és Uruguay. A brüsszeli egyezmények törvényjavaslat 
alakjában már a magyar képviselőház elé is eljutottak és így módunkban van velük 
foglalkozni. 

A törvényjavaslat megokolása szerint »a két egyezmény nagy jelentősége abban 
van, hogy a bennük foglalt egységes szabályozás folytán nagy mértékben valósítják 
meg a tengeri magánjognak a tengeri kereskedelem és forgalom akadálytalan le-
bonyolítása és fejlődése érdekében oly fontos egységesítését és különösen, hogy 
épen azokra a tengeri jogi kérdésekre nézve biztosítják majd az egyöntetűséget, 
melyeknek elbírálásánál eddigelé a jogi összeütközések és méltánytalanságok a leg-
gyakoriabbak voltak.« Azonban közelebbről vizsgálva az egyezményeket, azoknak 
igen sovány tartalma éppen nem kelti bennünk azt az impressziót, hogy valóban 
nagy mértékben sikerült volna ezekkel az egyezményekkel megközelíteni a tengeri 
magánjog egységesítését. Az eredmény soványsága főként azt bizonyítja, hogy a 
nemzetközi jog terén még mindig rendkívül nehéz az egységes megállapodások létre-
hozatala még az elemi kérdésekben is. 

Az első egyezmény, mely a hajóösszeütközésekre vonatkozik, 15 cikkből és egy 
pótcikkből áll. 

Az első cikk lényege az, hogy a konvenció megállapodásai mindenkor alkalma-
zandók, tekintet nélkül arra, hogy az összeütközés minő vizeken történt. Azaz nem-
csak a tengeren, hauem a csatornákban vagy belvizekben történt összeütközésekre 
is vonatkozik az egyezmény, valamint ennek megállapodásai akkor is alkalmazandók, 
ha tengeri hajó belvízi hajóval ütközik össze. A kritérium az, hogy az összeütkö-
zésben szereplő hajók egyike tengerjáró hajó legyen. 

A 2. cikk szerint, ha ez összeütközés véletlen volt, ha erőhatalom (vis major) 
következtében történt, vagy ha az összeütközés okai iránt kétség forog fenn, — a 
kárt azok viselik, akiket ért, akkor is, ha a hajók egyike (vagy mindegyike) le is volt 
horgonyozva a baleset pillanatában. 

A 3. cikk azt az általános jogelvet állapítja meg, hogy »ha az összeütközést az 
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egyik hajó hibája okozta, a kár megtérítése azt a hajót terheli, amely a hibát 
elkövette.® 

Ez az elv specifikálva van a 4. cikkben, amely szerint ha a hiba kölcsönös volt, 
akkor mindegyik hajó a részéről elkövetett hibák súlyosságának arányában felelős; 
ha a hibák arányát megállapítani nem lehet, vagy ha a hibák egyenlőknek látsza-
nak, a felelősség (és vele együtt a kártérítési kötelezettség) egyenlően oszlik meg. 
Az összes károkat a hibás hajók az említett arányban, de harmadik személy irá-
nyában egyetemleges kötelezettség nélkül viselik. Azonban a halállal vagy sebesü-
lésekkel okozott károkért a hibás hajók harmadik személy irányában is egyetemle-
gesen vannak kötelezve. 

Az 5. cikk megállapítja a hibás hajók felelősségét és kártérítési kötelezettségét 
oly esetekben is, amikor az összeütközést a hajókalauz hibája okozta, még akkor 
is, ha a kalauz alkalmazása kötelező volt is. Ezt a törvényjavaslat azzal okolja 
meg, hogy a hajókalauz csupán a hajóskapitány tanácsadó segédkezője lévén, el-
járásáért a kapitányt, sőt magát a hajót is felelőssé kell tenni. Az 5. cikk azonban 
az egyezmény pótcikke értelmében csak akkor lép életbe, ha előbb a szerződő 
államok a hajótulajdonosok felelősségének korlátozására nézve is meg fognak egyezni. 
(Ebben az irányban a tárgyalás már megindult.) 

A kártérítési igények érvényesítésében eddig egyes államokban a közönséges jog-
tól eltérő, szigorú alakiságokat kívántak meg, nyilvánvalóan azért, hogy a kártérí-
tési igény érvényesítését megnehezítsék. Az egyezmény 6. cikke azonban kimondja, 
hogy az összeütközés következtében szenvedett károk megtérítésére irányuló kere-
sethez sem óvás, sem bármely más különös alakiság nem szükséges. Ugyanez a 
cikk az iránt is rendelkezik, hogy az összeütközésből származó felelősség tekinte-
tében törvényi vélelmek ne legyenek. így pl. eddig valamely hajózási szabálynak 
megszegése már sérelmet állapított meg arra nézve, hogy az összeütközést a sza-
bályzatot megszegő hajó okozta és el is marasztalták a hajót, ha nem tudta iga-
zolni, hogy a szabályzat megszegése és az összeütközés között semmiféle össze-
függés nem volt, aminek bizonyítása csak a legritkább esetben sikerült. Az ily jogi 
sérelmek megszüntetésével a bíró a jövőben csakis a tényállás, az eset körülmé-
nyei és a saját bölcsesége szerint Ítélhet, nem fogják többé megkötni a kezét a 
jogi vélelmek. 

Az egyezmény 7. cikke a kártérítési igény érvényesítésének idejét egységesíti és 
az elévülést az összeütközéstől számított két évben állapítja meg. A szerződő felek 
azonban fentartották a jogukat ahhoz, hogy törvényeikben e határidőt meghosz-
szabbító hatályúnak ismerjék el azt a tényt, hogy az alperes hajója nem volt le-
foglalható annak az államnak a területi vizein, amely államban a felperesnek állandó 
lakóhelye vagy főtelepe van. 

A 8. cikk szerint az összeütközés után az összeütközött hajók mindegyikének 
parancsnoka köteles, amennyiben azt saját hajójának, személyzetének és utasainak 
komoly veszélyeztetése nélkül megteheti, a másik hajónak, személyzetének és uta-
sainak segítséget nyújtani, köteles továbbá, hacsak lehet, a másik hajóval közölni 
saját hajójának nevét, anyakikötőjét s indulási és rendeltetési helyét. Ez azonban 
egyelőre nem jogi, hanem csak erkölcsi kötelezettség, mert megszegéséből a hajó-
tulajdonosra nem háramlik jogi felelősség; azonban a 9. cikkben az egyezmény 
felszólítja a benne részes hatalmakat, hogy alkossanak törvényt a 8. cikk meg-
szegésének (a segélynyújtás elmulasztásának és az összeütközés után való elszö-
késnek) megbüntetésére és ezeket a törvényeket közöljék egymással. 



374 
A 10. cikk azt precizirozza, hogy az egyezmény csak arra nézve állapít meg 

jogszabályokat, hogy az összeütközésért melyik hajó mily arányban felelős, de nem 
terjed ki azokra a kérdésekre, hogy a felelősség a hajótulajdonost terheli-e vagya 
hajóvállalkozót, vagy a fuvarozót és mily arányban, mert ezt az egyes államok tör-
vényhozásai és a szerződési megállapodások szabják meg. 

A 11. cikk kizárja az egyezményből a hadihajókat és azokat az állami hajókat, 
melyek kizárólag valamely közfunkció teljesítésére hivatottak ; azok az állami hajók, 
melyek az állam valamely kereskedelmi vállalatának céljait szolgálják, az egyezmény 
rendelkezései alá esnek. 

A 12. cikk szerint az egyezményt az aláiró államok egymással szemben alkal-
mazzák ; oly államokkal szemben, melyek az egyezményhez nem csatlakoztak, az 
alkalmazást a viszonosság feltételétől tehetik függővé; oly esetekben, mikor az 
összes érdekeltek az eljáró biróság államának polgárai, nem az egyezmény alkal-
mazandó, hanem a hazai jog. 

A 13. cikk szerint az egyezmény kiterjed azoknak a károknak a megtérítésére is, 
melyeket valamely hajó anélkül Okozott, hogy összeütközés történt volna, ha a kárt 
a hajónak valamely hibás mozdulata vagy valamely szabályzat megsértése okozta, 
akár magán az illető hajón, akár valamely más hajón; természetesen fennáll a kár-
térítési kötelezettség akkor is, ha valamely hajó hibája folytán más hajók ütköztek 
össze vagy jutottak zátonyra. 

A 14. cikk feljogosítja az egyezmény aláíróit, hogy revízió céljából újabb érte-
kezlet összehívását indítványozzák, a 15—17 cikkek pedig az egyezményhez való 
csatlakozásnak, az egyezmény megerősítésének, életbeléptetésének és felmondásának 
szokásos módozatait állapítják meg. 

A tengeri segélynyújtás és mentés ügyében létrejött egyezmény 19 cikkből áll; 
ez az egyezmény is kiterjed a belvizekben történt balesetekre is, ha a hajók egyike 
tengeri hajó. Az egyezmény főelve, mely a 2. cikkben van kifejezve, az, hogy 
»minden segélynyújtó vagy mentő ténykedéseért, amelynek hasznos eredménye volt, 
méltányos jutalom jár, de semmiféle jutalom nem jár, ha a segítségnek nem volt 
hasznos eredménye. A fizetendő összeg nem haladhatja meg a megmentett tárgyak 
értékét. Ha a segített hajó kifejezetten és észszerűen már előre tiltakozott a segítség-
nyújtás ellen, akkor semmiféle jutalomdijat nem lehet követelni. A vontatóhajót az 
általa vontatott hajó segítéseért csak az esetben illeti meg a jutalmazás, ha a von-
tatási szerződés teljesítéséhez nem tartozó rendkívüli szolgálatokat teljesített. Jutalom-
díj akkor is fizetendő, ha a segélynyújtás vagy mentés ugyanazon hajótulajdonosnak a 
hajói között történt. A jutalomdíj összegét a felek megegyezése állapítja meg, ha nem 
tudnak megegj-ezni, akkor a biró itél közöttük. Ha több hajó volt részes a segítésben 
vagy mentésben, akkor közöttük a jutalom felosztásának aránya szintén szabad egyez-
kedés tárgya és ha nem tudnak megegyezni, akkor a felosztási arányt a biró álla-
pítja meg. Hogy az egyes hajók tulajdonosa, parancsnoka és személyzete között 
mily arányban osztandó fel a hajóra eső jutalom, ezt az illető hajó hazai joga 

. állapítja meg. Ha a biró állapítja meg a jutalmat, akkor 
első sorban az elért sikert, a segítséget nyújtók erőfeszítését és buzgóságát, a 

veszedelem nagyságát, a mentésre fordított időt és költséget, a mentők esetleges 
kárát és kockázatát köteles tekintetbe venni, és 

csak másodsorban a megmentett tárgyak értékét. 
A megmentett személyek megmentésükért jutalomdíjat adni nem kötelesek; de 

az, aki emberi életet mentett meg, azzal a hajóval szemben, mely a segítségnyuj-
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tásra és mentésre rászorult, éppen úgy igényt tarthat a jutalomdíjban való része-
sedésre, mintha nem emberéletet, hanem valamely árút mentett volna meg. 

Minden hajóparancsnok köteles a tengeren életveszély között talált minden 
embernek, még ha ellenség is, segítséget nyújtani, ha ezt saját hajójának, személy-
zetének és utasainak komoly veszélyeztetése nélkül megteheti, e rendelkezés meg-
szegéseért azonban a hajótulajdonos nem felelős. 

A jutalomdíj megfizetésére irányuló kereset a segélynyújtási vagy mentési akció 
befejezésének napjától számított két év alatt évül el. A hadi hajókra és a kizárólag 
közszolgálatra rendelt állami hajókra nem vonatkozik ez a második egyezmény sem. 

Az aláírási jegyzőkönyv szerint az ismertetett két egyezmény rendelkezései a 
szerződő államok gyarmataira és birtokaira is vonatkoznak, bizonyos fentartásokkal; 
a német, dán, északamerikai, angol, olasz, hollandi és portugál kormányok gyar-
matai ugyanis külön csatlakoznak az egyezményekhez és azokat a maguk részéről 
külön is felmondhatják. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

A klárishalászat ú j raébredése . Egyik 
régebbi számunkban 1 részletesen ismertettük az 
adriai korallhalászat történetét s azon a helyen 
megírtuk, hogy a Harini halászok, akiknek a 
kezébe zsugorodott össze az Adriai tenger egy-
kor virágzó klárishalászata, 1909-ben hosszas 
agónia után végleg abbahagyták a nemes korall 
gyűjtését. Egy zárai jelentés szerint Sebenicó-
ban a minap új halászati társaság alakult, 
amely egyik főcéljául az adriai korallhalászat 
fölelevenítését s a klárisnak Dalmáciában való 
feldolgozását tűzte ki. 

A klárishalászat új életrekeltésében bizonyára 
nagy része van Steuer professzornak, az insbruki 
egyetem magántanárának, aki az Oesterreichische 
Fischereizeitungban több cikkben ismertette az 
adriai és az olasz korallhalászatot és a Tőrre 
del Greco-i kláriscsiszoló ipart s aki több ízben 
sürgette a klárishalászat fölsegitését. A sebe-
nicói új halászati társaság is az ő nyomán 
indul, a mikor a nyerstermékeket a dalmát 
partokon akarja feldolgoztatni s valószínűleg 
nem csalatkozik majd Steuernek ama föltevésé-
ben sem, amely a belföldi klárisipar legjobb 
piacának az u n. osztrák Riviérát tekinti. Egy-
előre azonban csak úgy, mint a többi számba-
vehető piacot, ezeket a fürdőhelyeket is elárasz-
tották az olasz és a francia klárisipar termé-
keivel s így nagy kérdés, hogy az újra éledő 
dalmát klárishalászat, illetve a zsenge dalmát 
kláriscsiszoló ipar a siker reményével versenyez-
het-e majd Tőrre del Grecoval, Genuával és a 
korallgyártás többi empóriumával, amelyekben 
a klárisipar utóbbi években bekövetkezett vá-
lsága miatt nagy készletek halmozódtak össze.1 

Mindezekhez hozzájárul még az is, hogy a 
legújabb időkben Japánból is nagymennyiségű 
kláris kerül az európai piacra. A japán korall-
halászat ugyanis egy időben az olasz korall-
padok kimerülésével erősen nekilendült s csak-
nem teljesen az olaszok kezébe került.2 Ebből 
látható, hogy a dalmát klárishalászat nem a leg-
kedvezőbb körülmények között indul meg, amik-
hez még hozzá kell számítani azt is, hogy a 
zlarini korallpadok csaknem teljesen kimerültek, 
miért is a sebenicói társaságnak ú j halászterü-
letek felkutatásával kell megkezdeni működését 
E tekintetben a görög kormány által végeztetett 
kutatások némi útmutatással is szolgálnak. 

1 Leidenfrost Gyula : Kora l lha lásza t az Adriában. 
A Tenger. 1911. I. 4. f. 101. 1. 

1 L. Leidenfrost Gyula: Nemes Kora l l a Quarneró-
ban. Állattani Közlemények. 1910. IX. 149. o. 

2 Részletesen 1 Leidenfrost Gy. : A japán korall-
halászat. Természet tudományi Köz löny . 1911. 325. o. 

Dalmáciában egy másik halászati szövetkezet 
is alakult újabban : Maddalenában, amely tin-
halászattal fog foglalkozni. Ez a társaság fel-
vette programmjába egy konzervgyár alapítását 
is. Ez a gyár kizárólag tinhal-konzerveket ter-
melne, mivel ezt a cikket eddig külföldről im-
portálják. 

Comisa-ban Martini podeszta kezdeményezé-
sére jéggyárat és hűtőkamarákat fognak felállí-
tani, ami úgy a trieszti halpiac, mint a dalmát 
tengeri halászat szempontjából igen nagy jelen-
tőségű vállalkozás lesz. 

A dalmáciai tengeri halászat — ezekből a 
jelenségekből is megállapítható — újabb időben 
erős nekilendülést mutat. Az osztrák kormány 
támogatásán és a trieszti halászati felügyelőség 
működésén kivül nagy része van ebben az utóbbi 
évek kedvező halászati eredményének is. Az 
idén különösen a szardella-halászat kedvező. 
Dalmácia különböző helyeiről érkező jelentések 
szerint ugyanis az idei szardella-zsákmány nem-
csak mennyiség, hanem minőség tekintetében is 
fölötte áll a legutóbbi évekének. (L. Gy.) 

Az orosz hadi tengerészet. Az orosz 
hadi tengerészeti vezetőség most tette közzé 
programmját, amelynek alapján az orosz flottá-
kat rekonstruálják. Egyidőben három flottát fog-
nak megerősíteni: az egyik a Balti-tengeren 
állomásozik, a másik a Fekete-tengeren, míg a 
harmadik a Csendes-oceánon. A terv szerint a 
Balti-tengeri flottában lesz 16 Dreadnought 8 
első osztályú és 16 másodosztályú csatahajó, 
amelyek építését 1930-ra fejezik be. A Csendes-
óceán flottája részére 2 másodosztályú csata-
hajót, 18 torpedóhajót es 12 tenger alatt járót 
építenek. A Fekete-tengerbeli flotta kiegészítésé-
nek a programmját még nem állapították meg 
véglegesen. Ennél természetesen az a szempont 
lesz irányadó, hogy Törökország mennyire fej-
leszti a maga flottáját. A vezérelv az, hogy 
Oroszország tengeri ereje másfélszer legyen erő-
sebb Törökországénál. A Fekete-tengert Orosz-
ország azért akarja kezében megtartani, mert 
Tifliszhez és a Kaukázuson túl levő részekhez 
az egyetlen vasútvonal mellett most a Sebas-
topol—Batum-i vizi vonal vezet. De fontos a 
Fekete-tenger felett való uralom azért is. mert 
Törökország e tengeren át érintkezik szláv test-
véreivel. A Balti-tenger Dreadnoughtjai közül 
kettő már vizre kerül: a Sebastopol és a 
Poltava. Ezek felszerelésével 1913-ra készülnek 
el. Velük egyidőben bocsátják vizre a Növik 
első osztályú csatahajót, amelyik rendkívül gyors 
járású. 

P E S T I K Ö N Y V N Y O M D A R É S Z V É N Y - T Á R S A S Á G (Ho ld -u t ca 7.) 



A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET HAJÓJA. 

Magyar Adria Egyesület azt a feladatát, hogy a tengerre és a magyar 
tengerpartra vonatkozó természettudományi, földrajzi, történelmi, 
tengerészeti és közgazdasági ismereteket a magyar közönség köré-
ben terjeszti, minden körülmények között teljesíteni fogja, mert ezt 
mindenesetre lehetővé teszi tagjainak létszáma és érdeklődése. 

A Magyar Adria Egyesület azt a nagyobb feladatát azonban, hogy 
az Adria tudományos felkutatásában a magyar tudós világ is kivegye a maga részét, 
sőt e kutatásban vezérszerepet vigyen (aminek nemzeti és politikai szempontból is 
nagy jelentősége lesz), csak úgy teljesítheti, ha a tudományos kutatásnak az esz-
közeit is meg tudja szerezni. 

A tudományos kutatás eszközei között legelső sorban szükséges, hogy az egyesü-
letnek saját hajója legyen 
a tengeren. 

Amikor a Magyar Adria 
Egyesület egyik legköze-
lebbi és legfontosabb cél-
jának kitűzzük egy hajó 
megszerzését, látszólag 
egy fényűző és nagyon 
nehéz feladatra vállalko-
zunk. De amily mértékben 
meg vagyunk győződve 
a hajónak elengedhetetlen 
szükségességéről, éppen 
olyan kevéssé tartjuk le-
hetetlennek a hajó meg-
szerzését. 

A tengert kutatni csak 
a tengeren lehet, és csak 
oly hajóról, melylyel munkájának tartama alatt a kutató maga rendelkezik. Ez oly 
elemi igazság, hogy ennek a bizonyítását valóban feleslegesnek tartjuk. A geo-
gráfiái, állat- és növénytani és fizikai kutatást nem lehet a személyszállító gőzösö-
kön elvégezni. A kutatásnak eszközei csak erre a célra szolgáló hajón helyezhetők 
el és erősíthetők meg, ennélfogva nem lehet arra sem számítani, hogy időről-időre 
bérelni lehetne egy hajót a kutatás céljaira. Az osztrák természettudósok részére a 
cs. és kir. haditengerészet, mely tőle telhetőleg támogatja az osztrákok Adria-kuta-
tását, nagy költséggel átalakíttatott és berendezett egy torpedó-naszádot, a Najád-ot. 
Egy ilyen nagy hajónak az üzembentartása azonban maga is oly nagy összegbe 

A TENGER. 

Az osztrák „Verein zur Förderung der naturwissenschaftlichen Erforschung 
der Adria" hajója, az „Adria". 
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kerül, hogy a kutatást rendkívül költségessé teszi, és az átalakított és berendezett 
hajó csak a kellő leszerelés után használható ismét egyéb, nem tudományos célra is. 

A tudományos és rend-
szeres kutatásnak tehát 
csak egy módja van: ha 
a kutatónak külön hajó 
áll rendelkezésére. 

A Magyar Adria Egye-
sület megbízott tagjai 
egyes esetekben a fiumei 
magyar kir. tengerészeti 
hatóság gőzöseit vették 
igénybe, legtöbbnyire a 
Klotild nevű kis propel-
lert. Ezek a hajók azon-
ban első sorban hivatalos 
célokra szolgálnak, és a 
tengerészeti hatóság a 
szolgálati érdekre hivat-
kozva, többnyire megta-

gadja a hajónak átengedését, és ha átengedi a hajót, az engedelem csak a legrit-
kább esetben terjed egy napnál hosz-
szabb időre. Megtörtént, hogy a Ma-
gyar Adria Egyesület kiküldöttje, aki 
tudományos kutatást vagy gyűjtést 
akart végezni a tengeren, hetekig volt 
kénytelen várni arra az engedelemre, 
hogy a hatóság valamelyik gőzösén 
kimehessen a tengerre. Ez nagy pénz-
és időveszteség. Különben is a ható-
sági gőzösök minden egyéb célra jók 
lehetnek, csak tudományos kutatások 
céljaira nem, és nem szolgálják még 
a kincstár tulajdonában levő m. kir. 
tengeri halászati biológiai állomás 
érdekeit sem. 

A rendszeres tudományos kutatás 
megkezdéséhez nem lehet hozzáfogni 
addig, míg egyesületünknek hajója 
nincsen. Ezért kell teljes erővel azon 
lennünk, hogy egyesületünk részére 
a tenger tudományos kutatásához 
megfelelően épített és fölszerelt hajót 
szerezzünk be. 

S ezt annál inkább meg kell ten-
nünk, mert örömmel tapasztaljuk, 
hogy a tudományos kutatásra min-
den tekintetben kiválóan hivatott, kellően képzett tagtársaknak mily nagy száma vál-
lalkozott a kutatásban való részvételre, az önzetlenségnek és az áldozatkészségnek 

A háló felhúzása az osztályozó asztal fölé. 

Oceanográfiái munkálkodás az „Adria" fedélzetén. 
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legszebb példáit mutatva, nem egyszer semmi egyebet nem kívánva tőlünk, csak 
hajót, s a tudományos eszközök és anyagok beszerzéséhez való hozzájárulást. Töb-
ben vannak, akik nemcsak minden tiszteletdíjról, de még kész kiadásaiknak a meg-
térítéséről is szívesen le-
mondanak. Amikor ily 
nagy a tudományos ku-
tatásra minden tekintet-
ben alkalmas egyének-
nek a munkavágya, akkor 
sajnos, még a legmini-
málisabb segítséget: a 
közlekedési alkalmatos-
ságot is meg kellett ta-
gadnunk, mert nem ren-
delkezünk hajóval. 

Világszerte mindenütt 
megindult a tengerek 
geográfiái és természet-
tudományi kutatása; de 
sehol sem fogtak hozzá 
a kutatáshoz erre a célra 
szolgáló külön hajó nél-
kül. Egy ily hajónak a megszerzése különben nem is jár valami fantasztikus nagy-
ságú költséggel. Ötven-hatvanezer korona az az összeg, amely e célra szükséges 
volna. 

Ennek az összegnek 
az előteremtését a Ma-
gyar Adria Egyesület-
nek meg kell kísérelnie. 

Az osztrák Verein 
zur Förderung der 
natnrwissenschaftli-

chen Erforschnng der 
Adria szintén nem tu-
dott semmi érdemleges 
munkát végezni, míg 
nem volt saját hajója, 
és rövid ideig tartó 
agitáció után megsze-
rezte a hajóját. 

(Az igaz, hogy az 
osztrák kereskedelmi, 
a vallás- és közoktatás-
ügyi és a földmívelés-

ügyi miniszter állandó évi szubvencióban részesíti a nevezett egyesületet, és ez a 
szubvenció maga is bőven elegendő lett volna a hajó beszerzési költségeinek amor-
tizációjára.) 

Az osztrák egyesület 1905. őszén elhatározta, hogy alapítványi tőkéjéből 15.000 
25* 

Az „Adria" laboratóriumi helyisége, két mitroszkoppal felszerelt asztallal. 

Az „Adria" hátsó része; egy plankton-háló felhúzása. 



koronát elkülönít a hajó céljaira. Ezzel egyidejűleg megindította gyűjtőakcióját. Az 
első adakozó Ő Felsége volt, aki magán-pénztárából 2.000 koronát küldött a hajó 
céljaira. A második adakozó egy osztrák főúr, Wilczek János gróf, aki 5.000 K-t 
adományozott. A bécsi Kaiserliche Akndemie der Wissenschaften, átlátva a hajó-
beszerzésnek eminenter tudományos jelentőségét, 5.000 K-t adott az osztrák egye-
sület hajójára. Ezen a néhány példán felbuzdulva, az egész osztrák társadalom le-
fizette obulusát az Adria-kutató hajójára. A főbb adakozók a következők voltak : 

Dr. Cohn Pál, Bécs 3.500 K. 
Schoeller Pál lovag, Bécs . . . . 3.000 » 
Wittgenstein Károly, Bécs ... ___ ___ . . . . . . . . . 2.000 » 
Reinelt báróné, Trieszt . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 » 
Economo báró, Trieszt . . . 1.500 » 
Fortunato de Vivante. Trieszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 •> 
Ralli Pál báró, Trieszt . . . . . 1.500 » 
Liechtenstein János h e r c e g . . . . . . . . 1.200 » 
Guttmann Miksa lovag . . . . . . 1.150 » 
Artelli, Trieszt . . . — 1.000 » 
Auer báró, Bécs - 1.000 * 
Hütterott lovag, Tr ieszt . . . . . . . . 1.000 » 
Krupp Artúr, Bécs 1.000 » 
Kupelwieser Károly, Bécs ... . . . . . . 1.000 » 
Przibram Sarolta, Bécs . . . . . . . . . . . . — — — — 1.000 » 
Scaramanga John, Trieszt . . . . . . . . . - . . . 1.000 » 
Schauta professzor, Bécs . . . — — - — . . . 1.000 » 

Ezekből a nagyobb 
adományokból a hajó 
építési költségeinek már 
több mint a fele előkerült. 

A Magyar Adria Egye-
sületnek hasonló utat 
kell követnie a költségek 
összegyűjtésében. 

A Magyar Adria Egye-
sületnek folyamodnia kell 
ü Felségéhez, hogy az 

egyesületet részesítse 
ugyanolyan segítségben, 
mint az osztrák egyesü-
letet. 

Folyamodnia kell a m. 
kir. kormány tagjaihoz, 
hogy részesítsék az egye-
sület akcióját ugyanolyan 

támogatásban, mint aminőben az osztrák minisztériumok részesítik az osztrák 
egyesületet. 

A fiumei tengerészeti hatóságtól és Fiume városától annyi támogatást kérünk, 
mint amennyiben a trieszti helytartóság és Trieszt városa részesíti az osztrák egye-
sületet. 

Szalon és hálószoba az „Adriá"-n. 
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Folyamodnia kell a Magyar Adria Egyesületnek a Magyar Tudományos Akadé-

miához is, mely nem adhat ugyan 5.000 K-t a hajó céljaira, mint a bécsi aka-
démia, de sokkal kisebb adományának is nagy erkölcsi értéke volna. 

Folyamodnia kell az összes törvényhatóságokhoz és az egész magyar társada-
lomhoz, és minden nagy és kicsiny eszközt fel kell használnia, hogy tudományos 

kutatásainak legelső 
feltételét, a hajót meg-
szerezhesse. 

Az egyesület nép-
szerű felolvasásai alkal-
mával ki kell tenni az 

egyesület hajójának 
gyűjtő perselyét, és 
minden előadás végén 
ajánlani kell a közön-
ség pártfogásába a hajó 
ügyét. 

Képes levelező-lapo-
kat és levélzáró jegye-
ket kell forgalomba 
hozni, nagy menynyi-
ségben, a hajó javára. 

Az egyesület tagjai részére tetszetős jelvényt kell készíttetni, és ennek tiszta 
jövedelmét a hajóalaphoz kell csatolni. 

így, bár a szegényebb magyar társadalom aligha lesz oly áldozatkész, mint a 
gazdagabb osztrák, aránylag rövid idő alatt biztosítani lehetne a Magyar Adria 
Egyesület saját hajójának létrehozatalát. 

Az egyesület hajójának nem kellene nagyobbnak lennie, mint amekkora az osztrák 
Vérein zur Förderung der naturwissenschaftlichen Erforschitng der Adria hajója, 

az Adria, melynek képét e cikkünk keretében bemutatjuk. A hajó hossza 20'5 
méter, legnagyobb szélessége 4 méter, magassága 2'4 méter, a viz alatti része 1'5 
méter; tonnatartalma 44 tonna. A hajó teste a norvég halászgőzösök mintájára 
készült, mert ez a minta az Adrián is nagyon bevált. A hajó egész teste fából van, 
víz alatti részét vörösréz-bádogburkolat védi a fúróféreg ellen. A hajó födelén a 
teak-fából készült építmények magassága csak 70 cm., hogy minél kevesebb ellen-
állást nyújtsanak a szélnek. A hajó első része, az árboc előtt halászat céljaira van 
berendezve. Egy villamos erővel hajtott felhúzó szerkezettel gyorsan a födélzetre 
lehet húzni a leeresztett hálót még akkor is, ha több métermázsa súlyú zsákmány 
van benne. (A »zsákmányt« itt persze csak tudományos értelemben használjuk, 
mert a tenger növény- és állatvilága rendesen dúsan van ugyan képviselve a fel-
vont hálóban, de a hal-faunából alig akad bele valami, hacsak nem direkt halfogás 
a halászat célja.) A hajó első részében lehet felállítani a szortírozó asztalt, melyen 
a felvont háló tartalmát osztályozzák, és itt vannak elhelyezve a tengervízzel töl-
tött edények, melyekbe a vizsgálat céljaira megtartott élőanyagot legelőször el-
helyezik. Ezek az edények bádogból készültek, a padok alatt vannak elhelyezve, 
és egy készülék segítségével sűrített levegőt lehet beléjük vezetni, hogy az edénybe 
helyezett növények és állatok életben maradhassanak. A hajó hátsó részében a 
hajóműszereken kívül az édesvíz-készlet és a jégszekrény van elhelyezve. A hajó 

Az „Adria14 gépterme, balról a gépész fekvőhelye. 
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két oldalán emelő darukon egy-egy 4 méter hosszú csónak függ; ezek közül az 
egyik 2Va lóerejű benzin-motorral van felszerelve. A kis motoros csónak segítsé-
gével a partvidék olyan öbleibe is be lehet hatolni, ahol hajók nem járhatnak; a 

motoros csónak gyorsa-
sága háromszorakkora, 
mint az evezővel hajtott 
csónaké. A hajó belse-
jében, a hajó orrában 
van elhelyezve a fűtő-
anyag ; ettől a helyiség-
től ércfal választja el a 
hajólegénység hálószobá-
j á t ; ebben a hálószobá-
ban van a horgony-lánc, 
a kötélzet, a födélsátor, 
a zászlók stb. A háló-
szobába felülről lehet le-
járni, lépcsőm de egy 
ajtón át be lehet nyitni 
a szomszédos mosdó-
szobába, melyből a toi-
lettehelyiségek is nyílnak. 

A mosdó-szobában minden fényképező-munkát el lehet végezni, mert ablakai 
vörös üvegből vannak. Innen a laboratóriumba, onnan pedig a szalonba lehet be-
nyitni A laboratóriumban egyszerre két ember végezhet mikroskopikus vizsgála-
tokat. A laboratórium 
közepén összecsukható 
asztal van, s a talapzat-
ból kiemelhető deszkák 
segítségével két ágyat 
is lehet itt rögtönözni, 
melynek felszerelése egy 
szekrénybe van igen 
ügyesen elhely ezve. 

A hajó közepén van 
a szalon, mely egyszer-
smind étkező- és háló-

szoba is; a hajófal 
mentén négy ágy van, 
megfelelő toló- és ruha-
szekrényekkel ; mivel a 
laboratóriumban is fel 
lehet szerelni két ágyat, 
hat személy, a hajó-személyzeten kívül, egész kényelmesen elhelyezkedhetik éjsza-
kára is a különben kicsiny hajón. Említésre méltó, hogy a helyiség egész beren-
dezését, amely pedig szinte fényűzőnek mondható, magánosok adományozták, több-
nyire hölgyek, az ágyak felszerelésétől kezdve az ezüst evőeszközökig mindent. 

A gépberendezések a ha jó hátsó részében vannak elhelyezve. A hajót benzin-

A monacoi oceanográfiái intézet „Eider" gőzöse. 

A kristenebergi biologiai állomás „Sven Lóvén" motoros hajója. 
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motor hajtja; gőzhajó építtetéséről szó se lehetett, mert a gőzgép és a szénkészlet 
egyrészt igen nagy helyet foglalt volna el (a hajónak legalább a harmadát), más-
részt a gőzgép kezeléséhez nagyobb személyzet is szükséges. Továbbá a gőzhajót 
nem lehet azonnal el-
indítani, míg a benzines 
motornál elég egy gom-
bot megnyomni, hogy 
a gép azonnal akcióba 
lépjen. Az Adria gépe 
egy 75 lóerejű motor, 
melyet az amerikai 
Grand-rapids Volverine-
gyár készített A hajó 
gyorsasága óránkint 16 
kilométer. A gép szer-
kezete olyan, hogy ben-
zin-, petróleum-, vagy 
szeszfűtéssel egyaránt 
lehet használni. A hajón 
van még egy másik, 
két lóerejű benzinmotor is, egy dynamoval kapcsolatban, mely 65 Volt erősségű 
villamos áramot hoz létre. A dynamoval húzzák fel a horgonyt és a hálókat, és a 
dynamo szolgáltatja az egész hajónak a villamos világítást. Van azonban egy 36 elem-

ből álló akkumulátor-battéria is, a 
késő éjszakai világításra, hogy a 
dynamo járása ne zavarja az éj-
szakai nyugalmat. A dynamo végzi 
az akváriumoknak levegővel való 
ellátását, és a dynamo szolgáltatja 
a sűrített levegőt a hajósíp részére 
is. A gépterem mellett van a hajó-
konyha, szénfűtésre berendezve. 
Szárazföldi fogalmak szerint a 
konyha igen kicsiny ugyan, de a 
hajószakácsok szokva vannak már 
hozzá, hogy igen kicsiny helyen 
főzzenek; a vasúti étkező-kocsik 
konyhája is igen kicsiny, mégis 
tűrhető étkek kerülnek ki belőle. 
A hajó mintegy 900 kiló fűtőanya-
got vihet magával, ami annyit 

jelent, hogy ötven órán át mehet megállás nélkül, 800 kilométer távolságra; ennyi 
készlet pedig bőven elég az Adrián. 

Talán kissé hosszasan foglalkoztunk az osztrák egyesület hajójának ismertetésé-
vel ; ennek az a magyarázata, hogy körülbelül hasonló nagyságú és hasonló be-
rendezésű hajót óhajtunk a Magyar Adria Egyesület részére is. Egy ily hajó épí-
tése elég gyors munka: az építés megkezdésétől számítva,- pár hónap alatt vízre 
lehet bocsátani a hajót, és további két-három hónap alatt teljesen föl lehet szerelni. 

Egy plankton-háló felhúzása. 

A banyulsi biológiai állomás gőzöse, a „Roland". 
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Föntebb említettük, hogy világszerte mindenütt a tengerkutatás elengedhetetlen 
feltételének tartják, hogy a kutatást végző intézetnek vagy testületnek saját hajója 
legyen, mely erre a célra van felszerelve, és amelylyel a kutató szabadon ren-
delkezik. 

A nápolyi biologiai állomás ha jó ja : a Johannes Miiller, egy 17 méter hosszú, 
10 lóerejű gőzös. Az állomásnak van egy 9 méter hosszú motoros csónakja is, a 
Frank Balfour. 

A monacoi oceanográfiái intézet legújabb gőzöse az Eider; ez 25 tonnatartalmú, 
50 lóerejű, 16"5 m. hosszúságú hajó, szénfűtésre berendezve. A kutatás céljaira 
felhasználható még a fejedelem yachtja, a Princesse Alice II., egy teljesen modern, 
fényűző berendezésű, 73'5 m. hosszú és 1.420 tonnatartalmú gőzös is. 

Villefranche-ban, Nizza szomszéd-
ságában a kiewi orosz egyetem tart 
fenn egy biologiai állomást; az állo-
más külön hajója a Vellela. 

Cette-ben a montpellieri egyetem-
nek van biologiai intézete, melynek 
hajója a Girelle, egy 30 m. hosszú 
gőzös. 

A párisi egyetem természettudo-
mányi fakultásának Banyuls-sur-Mer-
ben (Pyrénées-Oricntales) van biolo-
giai intézete, az Arago-laboratorium, 
melynek hajója a Roland, egy 22"22 
m. hosszú és 4"65 m. széles 75 ló-
erejű gőzös. 

Arcachon-ban a bordeauxi egye-
temmel kapcsolatos biologiai állomás 
van ; ennek csak egy 9"5 m. hosszú 
motoros csónakja van, a Navicul, 
és egy kis vitorlása, a Hippocampe. 

A concarneaui laboratórium volt az első biologiai állomás Európában; motoros 
hajója, a Sardine, 12 m. hosszú, 11 tonnatartalmú; egy 25 lóerejű petroleum-
motor hajtja, de fel van szerelve vitorlával is. Az intézetnek van egy kis vitorlása 
is, a Coste. 

A roscoffi (Finistére-megyei) biologiai állomás (Laboratoire Lacaze-Duthiers) a 
párisi egyetemmel kapcsolatos; egyik hajója a Dentalium, melyet a Francia Tudo-
mánypártoló Társaság ajándékozott az intézetnek, másik hajója a Pluteus, egy 13'6 
m. hosszú, 18 tonnás benzinmotoros hajó. Az állomásnak két kis vitorlása is van : 
a Laura és a Bayard. 

A párisi nemzeti múzeum természetrajzi osztálya Saint-Vaast-La-Hougue-ban (a 
calaisi csatornában) tart fenn biologiai állomást; az állomásnak két motoros hajója 
v a n : a Tictac és a Comatula. 

A caeni zoologiai laboratórium hajócskája, a Nautilus, egy 7 m. hosszú vitorlás. 
A lillei egyetemnek Portelben van a biologiai állomás hajója; az állomás gőzöse 

a Beroe. 
A boulogne-sur-meri ->Station Agricole« gőzöse, a La Manche 1907-ben épült; 

hossza 26 m.; gépe 147 lóerejű; az állomás motoros hajója az Orthonecte. 

Egy tengerkutató-hiló felhúzása a fedélzetre. 



A wimereuxi zoologiai állomásnak csak vitorlása van. 
Legjobban fel van szerelve talán az egész világ hasonló célú intézetei között a 

plymouthi Laboratory of Marine Biology: egyik hajója, az Otthona, 84 láb hosszú, 
20 lóerejű kis gőzös, vitorlása az Anton Dohm, de használhatja az állomás a lowe-
stoffi állomás Huxley gőzösét is; ez 115 láb hosszú, 450 lóerejű gőzös. 

A port-erini biologiai állomás hajója, a The Ladybird, 36 tonnatartalmú, 55 ló-
erejű, 69 láb hosszú. 

A lancashirei halászati kísérleti állomás hajója, a James Fletcher, 139 láb hosszú, 
600 lóerejű. 

A skótok millporti biologiai állomásának hajója, a Mermaid. 
Ugyancsak a skótok st.-andrevvsi tengeri laboratóriumának hajója, a Dalhousie. 
A nemzetközi tengerkutató társaság 

skót osztályának hajója, a Goldseeker, 
118 láb hosszú, 290 lóerejű. 

Az ir tudományos halászati állomás 
hajója, a Helga, 155 láb hosszú, 
1.000 lóerejű gőzös. 

A német tudományos tengerkutató 
bizottság hajója, a Poseidon, 1902-
ben épült; egy félmillió koronába ke-
rült; hossza 45'88 m., két 240 ló-
erejű gépe van. 

A helgolandi porosz biologiai állo-
más is a Poseidont használja nagyobb 
kirándulásokra, kisebb utakra pedig 
az Augusta cuttert, mely egy Deutz-
féle, 12 lóerejű petroleum-motorral 
is fel van szerelve. 

A trieszti biologiai állomásnak csak 
egy kis, 9 méteres motoros csónakja 
van, az Argo; az állomás azonban használhatja a föntebb részletesen leirt Adria 
hajót is. 

A rovignoi állomás gőzöse, a Rudolph Virchow, 15 m. hosszú, 90 lóerejű gőzös; 
az állomásnak, melyet a berlini akvarium tart fenn, van egy 7'5 m. hosszú motoros 
csónakja is, a Hermes. 

A norvégek trondhjemi biologiai állomásának csak egy kis, 4 lóerejű motoros 
csónakja van, a Bios. 

A nemzetközi tengerkutató bizottság norvég osztályának hajója, a Michael Sars, 
39"2 m. hosszú, 300 lóerejű. 

A svédeknek Kristenebergben van tengeri biologiai állomásuk; az állomás hajója, 
a Sven Lóvén, egy kis vitorlás, mely benzinmotorral is fel van szerelve. 

Ugyancsak a svédek bornői hidrográfiai állomásának hajója, a Skagerak. 
A dánok nyborgi biologiai állomásának hajója, a Hallingsund, 70 láb hosszú 

gőzös, úszó laboratóriuma pedig a Biologen Ark, 75 láb hosszú. 
A hollandi országos tengerkutató intézet Helderben van ; az intézet gőzöse, a 

Wodan, 40 m. hosszú. 
A barcelonai egyetem Palmaban, Majorca szigetén tart fenn tengeri laboratoriumot; 

az állomás gőzöse a Cabrera, két motoros csónakja : a Lacaze-Duthiers és a Bolivár I. 

1. Albert monacoi fejedelem, az oceanográfiái kutatás mecenása. 
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A nemzetközi tengerkutató bizottság finn osztályának hajója, a Naiitilus, 150 

tonnatartalmú, 29 m. hosszú. 
A szentpétervári császári tudományos akadémia szebasztopoli tengeri biologiai 

állómásának hajója, az Alexander Kovalevsky, 36 láb hosszú; Volverine-motorral 
van felszerelve. 

Az oroszok archangelsk-kormányzóságbeli, alexandrowski állomásának, mely a 
pétervári egyetem felügyelete alatt áll, egy petroleum-motorral is ellátott, 70 láb 
hosszú schoonere van. 

A nemzetközi tengerkutató bizottság orosz osztályának gőzhajói; az Andre Per-
vosvannyi, a Murman és a Phoca. 

A bulgárok varnai biologiai állomásának is van egy motoros hajója. 
Minden kulturnemzet, melynek bármily kicsiny tengerpartja van, részt vesz a 

tenger tudományos kutatásában. Ez ugyan »csak« kulturális feladat, melyre semmi 
nemzetközi konvenció nem kényszeríti a népeket, de mi magyarok, akik a külföld-
nek a véleményére igen sokat adunk, és akik az európai közvéleménynek megnyi-
latkozásai iránt oly érzékenyek vagyunk, mint semmi más náció a világon, végre 
is örök időkre nem zárkózhatunk el az elől, hogy a nemzetek egyesített erejével, 
a munkának nemzetközi megosztásával végzett tudományos tengerkutatást csak 
messziről nézzük, de benne részt nem veszünk. Ebben a munkában nekünk is részt 
kell vennünk, és hogy részt vehessünk: ehhez meg kell szereznünk az eszközöket, 
még ha úgy kell is azokat összekéregetnünk. Ezek között az eszközök között pedig 
a legelső, a legszükségesebb és legsürgősebb: a Magyar Adria Egyesület hajója. 

A monacoi fejedelem hajójának orrán, egy tengerkutató 
kiránduláson. 



A TENGERI TEKNŐSÖK. 

Irta Dr. BOLKAY ISTVÁN. 

a a tengerben élő gerinces állatok összességét vizsgáljuk, azt találjuk, 
hogy a halak osztálya van közöttük a legimpozánsabb mértékben 
képviselve. Ez nagyon természetes is, mivel a halak, a gerincesek 
körének legalacsonyabb fokon álló alakjai egyenesen rá vannak 
utalva a tengerre, amely természetes elemük. Ellenben a magasabb 
rendű gerincesek, amelyek másodlagosan váltak tengeri állatokká, 

a halakkal szemben elenyésző csekély számban élnek a tengerben. Ez utóbbiak 
közül, mint a tengeri életmódhoz tökéletesen alkalmazkodott állatok, a hüllők, 
madarak és emlőseik jöhetnek számításba, mivel a még hátralevő osztály t. i. a két-
éltűek, egyáltalán nem fordulnak elő a tengerben. Ezekre az állatokra nézve ugyanis 
a só valóságos méreg. Vannak ugyan egyes ritka kivételek, a midőn, mint például 
a Bufo calamita Laur. nevű varasbéka-faj, petéit tengervízzel kevert édesvízbe 
rakja, ahol azok ki is fejlődnek. 

Egész másképen áll a dolog a gerinceseknek már föntemlített osztályaival. Azok 
a hüllők, madarak és emlősök, amelyeknek kizárólagos tartózkodási helyük a tenger, 
ebez az elemhez tökéletesen alkalmazkodtak is. Gondoljunk csak a madarak közül 
a pinguinekre és abkákra s az emlősök közül csupán a cetekre és fókákra s azonnal 
látni fogjuk, hogy az állandó vízi életmód milyen nagy változást idézett elő csupán 
csak a végtagokban, nem is számítva a belső anatómiai átalakulások egész sorozatát. 
Jelen alkalommal a gerinceseknek azzal az osztályával óhajtok foglalkozni, amely 
szemben a madarakkal és emlősökkel csak igen kevés fajjal van képviselve a ten-
gerekben. Ez az osztály a hüllők (Reptilia) osztálya, amelyek rég letűnt geológiai 
korszakokban hatalmas testalkatú fajokkal népesítették be a földet és tengereket. 
Ma ennek az egykor virágzó osztálynak csupán aprótestű képviselői élnek. A leg-
nagyobb, mint a krokodilok és óriás szárazföldi teknősök, amelyek egyúttal a jelenleg 
élő legősibb hüllőfajok is, kihaló félben vannak. 

A tengerekben mai napság a hüllőket a tengeri kigyók1) és teknősök képviselik. 
Vannak ugyan más hüllők is, amelyek a tengerben tartózkodnak anélkül, hogy 
valódi tengerlakókká váltak volna. Ilyenek: két krokodil-faj, a nilusi krokodil (Crocodi-
las niloticus Laur.), amely Madagaszkár partjain kimegy a tengerbe is, azután 
a Crocodilus porosus Schneid., amely a Szunda-szigeteken és Új-Guinea partjain 
gyakrabban a tengerben is található; néhány kigyófaj, pl. a Chersydrus grannlatus 
Schneid., amely délkeleti Ázsiában és Új-Guinában, a másik pedig a Xenodermus 
javanicus Reinh., amely Jáva partjain a tengerben él. Sőt a mi közönséges vizi 
siklónk (Tropid onotus nalrix L.) sem idegenkedik a tengervíztől, a minthogy 
néhányszor találták is a partoktól néhány kilométernyire úszkálni a tengerben. 

' ) A tengeri kígyóról egy más alkalommal óhajtok bővebben tárgyalni. 

.11. 
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A gyikok közül csupán egy faj, a Galapagos-szigeteken élő tengeri gyik (Amblyr-

hynchns eristatus Bell.) olyan, amely táplálékának megszerzéseért rendszeresen fel-
keresi a tengert. 

Mielőtt tulajdonképeni tárgyam, a tengeri teknősök — a melyeknek 5 faja él 
csupán — részletes leírásába kezdenék, szükségesnek tartom pár szóval megemlé-
kezni a tengeri teknősök rendszertani helyéről. A teknősök (Chelonia) — beleértve 
a szárazföldi és édesvízi teknősöket is — a hüllők (Reptilia) osztályának egyik 
rendjét képezik. Ez a rend föloszlik az Athecae és Thecophora alrendekre. Az előbbi 
alrendre jellemző, hogy a"csigolyák és bordák nincsenek összenőve a hátpáncéllal, 

amely igen sok apró mo-
zaikszerűen összerakott 
csontlemezből áll s vastag 
bőr borítja ; szarulemezek 
nincsenek rajta; a végta-
gok evezőkké alakultak 
át ; a nyak nem húzható 
vissza a páncélba; kizáró-
lagosan tengeriek. 

A Thecophora alrend-
nél a csigolyák és bordák 
a hátpáncéllal mozgatha-
tatlanul egybeforrtak; a 
hátpáncél szabályosan el-
rendezett csontalkotóré-
szekből van összerakva, 
amely csontalkatrészeket 

ugyancsak szabályosan 
elhelyezett szarulemezek 
borítanak. 

Tekintettel arra, hogy 
ebbe az alrendbe az ösz-
szes többi teknősök belé-
tartoznak, a végtagok is 
különbözőképen fejlettek, 

amennyiben a szárazföldi teknősöknek rendes járólábuk van ellentétben az ugyan-
ebbe az alrendbe tartozó tengeri teknősökkel, amelyeknek evezőkké átalakult hátsó 
végtagjaik vannak.1) A nyak visszahúzható a páncélba. Ebbe az alrendbe száraz-
földi, édesvízi és tengeri teknősök tartoznak. 

Ilyképen röviden jellemezve a két alrendet, még fölemlíthetem, hogy az Athecae 
alrendbe csupán egy család, a Dermochelidae tartozik az alrend jellemző bélyegei-
vel, míg a Thecophora alrendbe tartoznak a többi összes teknős-családok, amelyek 
közül itt csupán eggyel, a Chelonidae-családdal foglalkozom, mint amelynek összes 
fajai tengerlakók. A Dermochelidae-családba csupán egy nem a Dermocbelys 
tartozik, amelynek egyetlen faja a mozaik-teknős (Dermochelys coriacea L.). 

' ) Van ugyan egy család, amely szintén ebbe az alrendbe tartozik, amelynek egyetlen faja él az 
újguineai Fey-Riverben az ú. n. Corettochelys insculytu Ramsay, amelynek szakasztott olyan evező-
formájú végtagjai vannak, mint a tengeri teknősöknek. 

Mozaik-teknős az Adriai tengerben. (Természet után.) 
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Ez a teknős-faj a legnagyobb az összes jelenleg élők között. Hosszúsága közel 

2 méter. A hátpáncélon 7, a haspáncélon 5 hosszanti kiemelkedő borda van; a felső 
állkapocs szélén 3 mély bevágás látható; a fejét apró pajzsok borítják; a fiatal 
állatnak elülső végtagjai olyan hosszúak, mint a hátpáncél, a felnőtteknél rövidebb. 
Színezete sötét-barna s vagy egyszínű, vagy sárga foltokkal tarkázott. 

A forróégövi tengerekben mindenütt el van terjedve, noha sehol sem gyakori 
s évről-évre mind ritkább lesz. Ritkán bár, de ellátogat a mérsékelt övi tengerekbe 
is, így a Földközi-tengerbe, továbbá Anglia, Belgium és Hollandia partjaira is. 

Az 1894. év szeptember havában 
nevezetes vendége volt az Adriának, 
amennyiben a buduai partokra egy 
óriási mozaik-teknős vetődött el, 
amelyet a halászok szerencsésen meg 
is fogtak. A gyönyörű példány — 
amelyet a folyó év július havában 
Ragusába tett látogatásom alatt ma-
gam is megszemléltem — jelenleg 
az ottani múzeum főkincse és büsz-
kesége. Hosszúsága 2 m. és 14 cm., 
amelyből 1 "62 m. esik a páncél hosz-
szúságára; súlya 500 kgr. volt. Baldo 
Kosié úr, a múzeum őre közölte 
velem, hogy Steindachner, a bécsi 
császári múzeum intendánsa szerette 
volna már a remek állatot megsze-
rezni múzeuma részére, de a ragu-
saiak nem hajlandók megválni tőle. 

Az állat igen jól van kitömve s 
mellette ugyanabban a szekrényben 
áll a szépen kikészített csontváza is. 
Életmódjáról nagyon keveset tudunk. 
Tápláléka halakból, rákokból és puha-
testű állatokból áll. A nőstény. Wied 
herceg szerint, évente négyszer körül-
belül 14 napi időközökben a partra 
jön s minden alkalommal 18—20 
tojást rak le. Tichell közlése szerint 
1862 február elsején Tenasserim partjain az Ye folyó torkolatánál, a halászok meg-
figyeltek egy óriási mozaik-teknőst, amely már mintegy 100 tojást rakott le. Erős 
küzdelem után hatalmukba kerítették az állatot s midőn fölboncolták, a pete fészké-
ben még körülbelül ezer tojást találtak a fejlődés különböző szakaiban. 

Ebből kitűnik az, hogy a mozaik-teknős roppant szapora állat volna. Hogy mégis 
olyan ritka, az annak tulajdonítható, hogy a fiatalok közül, amelyek a kikelés után 
a tengerbe sietnek, rengeteg sok esik a természetes ellenségek áldozatául. A látszó-
lagos szaporaság csak arra való, hogy a faj fenmaradása mindenképen biztosítva 
legyen. Húsa mérges tulajdonsága folytán teljességgel élvezhetetlen. 

A következő Chelonidae-családnak már jóval több képviselője ismeretes. 
Ezek között a legnagyobb a zöld vagy ehető teknős (Clielone mydas L.J. Ez a 

Ehető tengeri teknősök. 
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faj meglehetős nagyra nő, teknőjének hosszúsága közel 4 láb, de a rendes mérték 
3 láb körül van s az ilyen nagyságú állatoknak a súlya majdnem 350 font. Hazája 
az Atlanti-, Indiai- és Csöndes-oceán. Nagyon gyakori Ascension-sziget környékén, 
a nyugot-indiai szigetek között és a Mosquíto- parton. Az Adriában ritka. 1895. év 
szept. 9-én fogtak egy 18 kgr'-os példányt, hátpajzsain számos Chelonobia testu-
dinaria nevű rákkal, amelyet Matisz preparált az ezredéves kiállítás céljaira. 

Állatunk nagyon kedveli a homokos, könnyen hozzáférhető partokat, ahól a 
nőstények tojásaikat lerakják s miután tisztán növényi részekkel táplálkoznak, leg-
inkább a partok mentén találhatók, néha azonban a nyilt tengeren is találkozhatunk 
velük. Főtáplálékuk a Zostera marina nevű alga, amely bőségesen nő Florida 
partjainak lagunáiban. Azt mondják, hogyha a teknősök már jóllaktak ebből az 
algából és a hozzáragadt iszapból emberfej nagyságú gombócokat csinálnak, amely 
gombócok az apálylyal együtt visszahúzódnak a tengerbe, ahová a teknősök is 
követik. 

Vízi életmódjának megfelelően az ehető tengeri teknőst jobbára hálóval és szigonynyal 
fogják. 

Némely helyen a benszülöttek úgy is vadásznak rája, hogy csónakba szállva 
kikémlelik azt a helyet, ahol egy teknős a fenéken mászik. Amint észreveszik a 
teknőst, egy ember kötelet erősítve a derekára lebukik a víz alá, megragadja a teknőst 
s azután együtt felhúzzák őket. 

Ezek a teknősök alvás közben a víz felszínén úszva sütkéreznek a napon, miköz-
ben egy óvatosan közeledő csónakból megszigonyozzák őket. 

Nagyon eredeti módja a teknősök fogásának az, amelyet a Torres-szorosi, mada-
gaszkári és kubai benszülöttek követnek. 

A benszülöttek csónakon elmennek arra a helyre, ahol a teknősök nagyszámmal 
legelik az algát. Akkor egy fonalhoz erősített gályatartó halat (Eeheneis) — amely-
nek feje tetején és nyakán hatalmas szívókészüléke van — bocsátanak közéjük. 
A halnak az a sajátságos tulajdonsága van, hóg}- amint elbocsátják, azonnal 
igyekszik valami alá bújni. Ebben az esetben a hal egy teknős alá furakodik s ott 
szívókészülékének segítségével megtapad a teknős haspáncélján s most a halat a 
teknőssel együtt vagy felhúzzák gyöngéden a víz felszínére, ahol a halászok meg-
szigonyozzák, vagy elvontatják sekély vízbe, ahová lebukik érte egy ember s 
fölhozza. 

Ebben a fogásmódban az az érdekes, hogy a földnek egymástól oly távol eső 
partjain egyformán kihasználják a benszülöttek az Eeheneis halnak említett tulajdon-
ságát anélkül, hogy azt egymástól tanulták volna. 

Ez azonban a teknős-fogásnak csak sportszerű módja, arnelylyel aránylag nem 
sok teknős megyen veszendőbe. Tömeges pusztítást ott végeznek a teknősvadászok, 
ahol az ehető teknős a tojásait lerakja. Tekintettel a teknős nagy földrajzi elterje-
désére, a tojáslerakás ideje is különböző. így a Nyugot-indiai régióban s a malaccai 
szorosban áprilistól juniusig, Nyugat-Afrika partjain pedig szeptembertől januárig tart. 

A nőstény messziről jövet keresi fel a tojásrakó helyeket. Nagy gondossággal 
vizsgálja a partot, miközben roppant óvatos és félénk. Jóval a dagály határa fölött 
lyukat ás a homokba s belérakja száz vagy még több kerekded, pergamentszerű 
héjjal borított tojását. A lyukat befödi homokkal s azután minden áruló nyomot 
gondosan eltüntet s kerülő úton megy vissza a tengerbe. Dacára annak, hogy a 
súlyos állat széles nyomot hagy maga után, fészkét mégis nehéz föltalálni, amelyet 
úgy keresnek meg, hogy próbaképen botot szurkálnak a homokba. Hogy mennyi 
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idő alatt kelnek ki a fiatalok, még pontosan nem tudjuk, de Agassiz szerint legalább 
7 hetet vesz igénybe. 

Az ehető teknőst úgy ejtik fogságba, hogy a tojásrakó helyen meglepik őket, s 
hogy ne menekülhessenek, hátukra fordítják, amely kellemetlen helyzetből nem 
tudnak többé visszafordulni. 

Miután sokkal többet fordítanak hátukra, mint amennyire szükségük van, az ott 
maradottak nyomorultúl elpusztúlnak. Hajóra szállítva, vagy nagy víztartókba helye-
zik a teknősöket, vagy pedig összekötözve, nedves ruhával borítják le őket s szá-
jukba tengervízbe áztatott kenyeret dugnak. 

Fogságban nem tudják helyes módon táplálni, azért rövidesen végeznek velük oly-
formán, hogy fejü-
ket levágják s fel-
függesztik őket 1 — 2 
napra, hogy a vér 
teljesen kicsurogjon 
belőlük. 

A kitűnő teknős-
leves készítésére 

nemcsak a húsát és 
zsírját használják fel, 
hanem azt a bőralatti 
kötőszövetet is, a 
mely a teknő bel-
sejét kibéleli. 

Sir Emerson Ten • 
nent fölháborító lát-
ványosságot ír le, 

amely Ceylonban 
Jaffua piacán folyik. 
Ott t. i. a Tamil ha-
lászok a teknős húsát kisebb darabokban szolgáltatják ki a vevőknek, amelyet az 
élő teknős testéből vágnak ki. 

Bizonyos évszakokban a teknős húsát Ceylon délnyugati lakói mérgesnek mond-
ják és nem eszik. 

A manaar-i tengeröbölben találnak példányokat, amelyeknek a hosszúsága 4 és 
5 láb között van, s Tennent egy alkalommal, amint Putlamtól északra a tengerpart 
mentén lovagolt, egy embert látott, aki juhait őrizte, miközben egy ilyen teknősnek 
a hátpáncélja alatt ült, amely karókkal volt alátámasztva s amely őt a nap égető 
sugarai ellen védte. 

A következő iparilag és kereskedelmileg fontos faj a Chelone imbricata L., a 
cserepes teknős. Ez a faj sohasem nő olyan nagyra, mint az ehető teknős. A leg-
nagyobb példánynak a teknőhosszúsága, amelyet eddig mértek, 85 cm. volt. Föld-
rajzi elterjedése igen nagy, amennyiben az összes tropikus és subtropikus tenge-
rekben előfordul. Tápláléka halakból és puhatestűekből áll. Dacára, hogy ennek a 
fajnak a húsát nem eszik, mégis nagyon üldözik a hátpáncélját beborító nagy 
szarulemezekért, az ú. n. »teknősbékacsont*-ért. A teknősbékacsontból gyönyörű 
szép műtárgyakat és toilette-eszközöket, különösen pedig fésűket készítenek. Azon-
ban nem minden szarupajzs elég nagy ahhoz, hogy belőle egy-egy nagyobb tár-

Chelone imbricata. (Egyhuszonötöd nagyság.) 
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gvat készíthessenek, azért az apróbb darabokat s a fürészelésnél és faragásnál kelet-
kezett hulladékot olajban való hevítés vagy főzés után összepréselik s így tetszés 
szerinti nagyságú darabokat állítanak elő. 

Az ilyen préselt »imitácio«-k könnyen felismerhetők a bennük levő gyönyörű 
mintákról, amelyek túlságosan szabályosak ahoz, hogy természetesek legyenek. 

A szarúpajzsok lefejtését Sir Emerson Tennent írta le. Szerinte, ha a pajzsokat 
a halál és feloszlás után fejtik le, a pajzsok átlátszatlanok, tejszerűek lesznek. 
Hogy ezt megakadályozzák, a teknőst élve tűz fölé akasztják s amidőn a pajzsok 
a hő folytán eltáskulnak a csontpáncéltól, akkor fejtik le azokat. Az állatot azután 
visszabocsátják a tengerbe. Ezt a látszólag emberséges eljárást pedig csupán a 
takarékosság szempontjából követik, mivel azt gondolják, hogy az ily módon meg-
kínzott teknősökön a szarúpajzsok újra képződnek. Valószínű azonban, hogy a 
legtöbbjük elpusztul, noha találtak egyes példányokat, amelyeknek tökéletlenül újra-
képződött vékony és majdnem hasznavehetetlen szarúpajzsaik voltak. Ilyen példá-
nyokat dr. Charles Hose látott Borneón. 

Celebes-szigetén, ahonnan a legfinomabb teknősszarút szállítják Chinába, az állatot 
a fejére mért ütésekkel megölik, azután bemártják forróvízbe, hogy a pajzsok könnyen 
leváljanak. 

A harmadik ebbe a családba tartozó teknős, a kérges teknős (Tholassochelys 
coretta L.) Ez az egyedüli faj, amely az Adriában is meglehetős közönséges. Lorenz 
állatföldrajzilag a parti (litoralis) fauna lakói közé sorolja. Nagyságát tekintve 
megüti a másfél méter hosszúságot is. A kérges teknős szintén húsevő és gazda-
ságilag semmi fontossága sincs. Szokásai általában megegyeznek a többi tengeri 
teknőséivel, csupán a földrajzi elterjedése nagyobb amazokénál. 

Eltekintve a térítő körök közötti tengerektől, állandó lakója a Földközi-tengernek 
is és alkalmilag ellátogat a nyugat-európai partokra is. így többször fogták Belgium 
partjain s egy öreg nőstény pete fészkében, amelyet 1864-ben a holland partokon 
fogtak, 1150 tojást találtak. 1891-ben Peuman közelében, Angliában, egy példányt 
pedig Skóciában, az ú. n. Loch Lomondban fogtak. Igen gyakran találják különösen 
Devon és Cornwall partjain. 

Miként már említettem is, az Adriában meglehetős közönséges. A Magyar Nemzeti 
Múzeum gyűjteményében több példány van »Adria« termőhellyel. Magam is 
láttam néhány példányt a ragusai múzeumban s ugyancsak Ragusában beszélték 
nekem, hogy közepes nagyságú példányokat gyakran láthatni tavasszal a hal-
csarnokban. 

Régebben a fiumei halcsarnokban is árulták. 
Dél-Dalmáciából származott az az óriási kérges teknős, amelyet egy makarskai 

halászember fogott nem messze a Narenta torkolatától. Ennek a példánynak a 
súlya meghaladja a másfél métermázsát s hosszúsága 1'42 méter. 

Garády szerint ez a legnagyobb tengeri teknős, amelyet valaha fogtak az Adriá-
ban. Jelenleg a fiumei biologiai állomás tulajdonát képezi. 

A negyedik és utolsó tengeri teknős a Kemp teknőse (Thalassochelys kempii 
Goim.J, amely az előbbinek közeli rokona, A mexikói öbölben él. Erről a fajról 
egyébként ezideig nagyon keveset tudunk. 

Befejezésül még egy teknős-fajról óhajtok megemlékezni, amely ugyan nem tengeri 
teknős, hanem némileg átmenetet képez a szárazföldi és tengeri teknősök között, 
amennyiben Észak-Amerika keleti partjának sós mocsaraiban él. Ez az amerikaiak 
által mint ízletes étel nagyon kedvelt Malacollemmys terrapin Schoepff. 
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Hátoldala barna vagy zöldes, koncentrikus sötét vonalakkal, hasoldala sárgás s 

vagy koncentrikus sávokkal és sötét vonalakkal tarkázott, vagy egyszínű; a lágy 
részek zöldes színűek, megszámlálhatatlan apró fekete foltokkal. Ez a faj Észak-
Amerika keleti partjain Rhode-szigetétől egészen a mexikói öbölig előfordul, de a 
leggyakoribb Charleston környékén. Miután a nagyfokú vadászat miatt meglehetős 
ritka lett, élelmes vállalkozók Beaulieuben, Georgiában teknősbéka-farmot létesí-
tettek, ahol megfelelő medencékben tartják és a szó szoros értelmében hizlalják 
őket. Egy-egy medencében körülbelül 40.000 darab ilyen teknős is van. 

A Makarska közeiében kihalászott Thalassochelys caretta. 

Ezt az utóbbi fajt leszámítva a földkerekség tengereiben mindössze 5 faj teknős 
él. Ha meggondoljuk, hogy ebből az 5 fajból 3 él az Adriában, úgy a magyar 
tenger teknős faunája még gazdagnak is mondható. Igaz,: hogy a három faj közül 
kettő csak vendégképen látogat el hozzánk, a harmadik faj pedig elég gyakori, de 
gazdasági szempontból semmi jelentősége sincs. A gazdaságilag fontosabb másik 
két faj eredeti hazája a térítő körök között fekvő világtenger, amelyből csak nagy 
ritkán tévednek be a Földközi-tenger elzárt medencéjébe s még ritkábban az 
Adriába. 

Általában teknőseink a déli Adriában sokkal gyakoribbak, úgy, hogy pl. a Quar-
neróban még az egyébként közönséges kérges teknős is ritkaságszámba megy. 

A TENGER. 26 



A PERZSIA FELÉ VEZETŐ TENGERI ÉS SZÁRAZFÖLDI 
ÚTVONALAK VERSENYÉRŐL. 

Irta Dr. PRINZ GYULA. 

turáni népek országai az utolsó évtizedekben nyiltak meg az európaiak 
előtt. Azelőtt csak benszülött közvetítők segítségével lehetett elhelyezni 
európai árúkat Bokharában, Perzsiában és Afganisztánban. Az ezen 
országok felé vezető közlekedési vonalak sok érdekes tanulmányhoz 
szolgáltatnak még gazdag anyagot. Ázsia délnyugati felének gazdag 
tagosulata, hosszú, változatosan csipkézett tengerpartjai, a száraz-

földnek többnyire nyugatkeleti csapású hegyláncai, s közöttük a gyéren lakott 
pusztaságok tömérdek közlekedési földrajzi problémát rejtegetnek. Ezek közül egy, 
a mi közgazdaságunkat is komolyan érdeklő kérdéssel akarok most foglalkozni. 

A magyar cukoripar meglehetősen magasan kifejlődött, mindenesetre képes volna 
arra, hogy magának kiviteli piacokat szerezzen, ha arra megfelelő tér is kínálkozik. 
Ázsiai utazásaimon bőven volt alkalmam tapasztalni, hogy a keleti népek óriási 
mennyiségű cukrot fogyasztanak el, mert az egyszerű fehér kockacukor a legkedvel-
tebb csemegéjük. Nincs kedvesebb ajándék Turkesztánban, mint egy kis süveg-
cukor. Sok millió métermázsára rúg e cikkben Turkesztán és Perzsia fogyasztása. 
Gyakorlati közgazdasági kérdésekben nem érzem ugyan hivatottnak magamat 
tanácsokat adni, de mint geográfus, aki a nemzetek gazdasági életének regionális 
jelenségeit nem hagyhatom figyelmen kivül, érdeklődéssel tanulmányoztam e fontos 
cikk szállításának útjait. Egy másik, az előbbinél talán még fontosabb iparcikk, ami 
Európából jön, a gyapotárú. Orosz-Turkesztán és Bokhara ma már teljesen az 
oroszok piaca, mert a magas védővámok és tarifa-kedvezmények miatt a más 
országok ipara innen kiszorult. Ugyanez áll a khinai birodalom nyugati részéről, 
Kelet-Turkesztánról. És mégis mikor a kásgári bazárban jártam, sok helyen láttam 
bársony vagy gyapot ruházati cikkeket, melyek belsejében ott ékeskedett a felírás 
»Made in Germany*. Az átmeneti forgalom számára Turkesztán és Kaukázia vasutait 
elzárták a nem orosz államok számára, kíváncsi voltam tudni, hogy kerül mégis 
ide a német gyártmány. Azt a feleletet kaptam, hogy a posta útján öt kilós csoma-
gokban hozatják. Természetesen csak a finomabb árúkat. 

A »Zeitung d. Ver, deutsch. Eisenbahnverwaltungen, f. év. 71. számában »Der 
transkaukasische Durchgangsverkehr« című cikkében a fentemlített kérdéssel foglal-
kozik s abból tudtam meg, hogv a nyugateurópai, főként német ipar, minthogy 
Perzsiát észak felől teljesen elzárták az oroszok, ugyanezen a módon találta meg 
az útat a teheráni bazárok felé. 

Míg Orosz-Turkesztán és Bokhara természetesen egészen az orosz kormány 
kezében van, addig Kelet-Turkesztán, de főként Afganisztán és Perzsia bazárai 
nyitva vannak a mi iparunk számára is 
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A galaci útirány a mi kapunk kelet felé. 900 km. dunai és 1.C30 km. tengeri út 
Után az árú már Batumban van. Míg a nyugati Oroszországban üzemben levő 
cukorgyáraknak nagyobbrészt sok száz, sőt túlnyomó részben 1.000— 2.000 km. 
vasúti szállítás terheit kell elviselniök, addig Németország cukoripara is nagyobb 
nehézséggel küzd. A német cukoripar regionális elterjedésének fészke a Leipzíg— 
Magdeburg—Hannover vonal. Ezenkívül két jelentősebb cukoripari terület van még, 
az egyik a breslaui, a másik a Frankfurt a/O.-i. Bizonyára valamennyien a tengeri 
útvonalat választanák az északi kikötőn át, melyekkel jó és olcsó víziutak kötik őket 
össze. Ilyen körülmények között igen érdekes közlekedési földrajzi kép alakulna ki 
a háromféle útirány versenyéből. 

A Káspi-tavi reláción kivül természetesen a suezi kizárólag tengeri út nem hagy-
ható ki a tárgyalásból sohasem, mert amint a Fekete-tengeri útvonalak nem rejtenek 
magukban túlnagy előnyöket, a szabad tengeri versenyben könnyű ennek a babér 
a csak valamire való karavánút előtt. 

Most már azonban Perzsiába kell mennünk, a piacra. A perzsiai bevitel útja 
három irányú: 1. a Káspi-tó felől; 2. a Perzsa-öböl kikötőin és 3. Tábrisen át. 
A legnagyobb fogyasztó, mert leggazdagabb vidék Észak-Perzsia. Európa számára 
a legalkalmasabb kikötő Bender-Abbas, de az Teherántól légvonalban is 1.040 km. 
távolságra van, azonkívül rendkívül nehezen járható hágókon keresztül vezet az út 
észak felé. Basszora ebből a szempontból kedvezőbben fekszik, bár a tengeri út több, 
mint 1.000 km.-rel hosszabb, viszont a karavánút jóval rövidebb, alig 800 km., 
azonkívül alkalmasabb is. De mégis aránytalanul kedvezőtlenebb a Káspi-tó felőli 
útiránynál, ahol a karavánút csak 200 km. A tábrisi útat is háttérbe szorította a 
Káspi-tavi útirány rögtön, amint a transkaukázusi vasút megépült. 

Oroszország, a transkaukázusi vasút tulajdonosa ki is aknázta kedvező föld-
rajzi fekvését s így a versenyben ma az oroszok kezében van a győzelem. 

Figyelmen kivül hagynunk nem szabad, hogy a Káspi-tavi útirány is nagy rész-
ben tengeri út, tehát itt nem csupán egy szárazföldi vonal győzelméről van szó 
egy tengeri útirány fölött. 

Mikor a transkaukázusi vasút megnyílott, a perzsiai bevitel útja rögtön arra felé 
irányult, sőt e vasút forgalmának jó részét a Batum felől jövő európai transitonak 
köszönhette. Érdekes kimutatást közöl a Zeitung d. Ver. deutsch. Eisenbahn-Ver-
waltungen LI. Ig. 71. száma arról, hogy miképpen alakult bizonyos árúkban a 
szállítás addig, míg az orosz kormány az átmeneti forgalmat be nem szüntette s 
miképpen azután. 1879-ben szállított a transkaukázusi vasút Perzsiába 67.910 mm. 
cukrot Európából, de csak 6.520 mm.-t (alig egy tizedét) Oroszországból. 1884-ben, 
miután a tranzitó-forgalmat beszüntették, Európából már 6.083 mm. cukor ment 
keresztül Perzsiába, ugyanakkor Oroszországból már annak kétszerese 12.274 mm. 
Minthogy eddig a cukorbevitel Perzsiába túlnyomó részben Franciaországból történt, 
a francia ipar lassan teljesen elvesztette a perzsa piacot északon, s csak a déli 
részekben tarthatta magát. Ezalatt az orosz cukorkivitel Perzsiába 1909-ig közel 
650.000 mm.-ig emelkedett, több mint 12 millió rubel értékben. 

Európa egyébként is teljesen elvesztette az észak-perzsiai piacot. Az utolsó év-
tizedben azonban az élelmes német kereskedelem más utat talált Perzsiába. A közön-
séges postacsomag-forgalommal elég érzékeny versenyt csinált az oroszoknak a 
perzsa piacon, igaz, csak az értékesebb árúk terén. Egészen új kép ez a közleke-
dési földrajzban, s azt mutatja, hogy az orosz ipar csak a legmesszebb menő kor-
mánytámogatás mellett tudja megállani helyét a német iparral szemben. 

24* 



396 

Az új mesopotámiai vasút előreláthatólag nagy forradalmat fog okozni a perzsa 
piacon. A mai piaci árak európai cikkeket illetőleg valószínűleg ott is rendkívül 
magasak, Kásgarban 1909-ben egy font cukorért például közel 2 koronát kellett 
fizetnem. Az ilyen árakat a szállítási költségek éppen nem indokolják, hiszen 16 
kiló szállítása karavánúton 1'20 koronába kerül, tehát alig 10 fillérrel emeli az árát. 
Az orosz kereskedelem tehát óriási nyereséggel dolgozik. Már most, ha a bagdadi 
vasút szárnyvonala Kanakinig megépül, mindössze 250 km.-nyire lesz a német 
bevitel a teheráni piactól, tehát nem messzebb, mint az orosz. Előre látható tehát, 
hogy a német perzsiai kivitel győzni fog az oroszon, akár a teljesen szárazföldi 
útat választja Kis-Azsián át, akár a Perzsa-öböl kikötőjén, Basszorán keresztül irá-
nyul Kanakinba. 

Most augusztus 19-én kötöttek az oroszok és németek egyezményt a perzsiai 
bevitel dolgában. A németek szabad kezet engednek az oroszoknak Észak-Perzsiá-
ban vasutak építéséhez, de követelik, hogy az oroszok a teherán-kanekini vonal 
építéséhez két éven belül fogjanak hozzá, különben megépítik ezt a németek. 
A teherán-kanekini vonalon semmiféle nehézséget sem szabad az oroszoknak a 
szabad forgalom elé gördíteniök. 

Nemcsak a cukorra áll a német ipar túlsúlya ezután, hanem minden árúra vonat-
kozólag is. A fejlődő közlekedésügy útját vágja az oroszok példátlanul erőszakos 
kereskedelmi politikájának. Eddig a perzsa határt kezükben tartották az oroszok, s 
így a bevitelt teljesen kényük-kedvük szerint szabályozgathatták, mert a Perzsa-
öböl felől a nagy távolság és nehezen járható utak miatt Észak-Perzsia majdnem 
teljesen el volt zárva. Most megépül a kontinentális vasút, s a bagdad-teheráni 
hajdan fontos, de a transkaukázusi vasút építése óta nagyon alárendelt kereskedelmi 
út ismét megélénkül. A szuez— aden—basszorai tengeri vonal a basszora — bagdad --
teheráni vasút segítségével ismét sokat fog nyerni, mert a kisebb értékű és nagy 
súlyú árú erre fog irányulni. Egyebekben pedig a konstantinápolyi útirányra tere-
lődik a forgalom, hacsak az orosz kormányt éppen ez utóbbi nem fogja kényszerí-
teni arra, hogy a transkaukázusi vasútat megnyissa a szabad forgalom számára, amint 
azt a batumiak követelik is már. 

Ha beáll ez az utóbbi eset, a magyar ipar egyes ágai a Duna segítségével 
könnyen eljuthatnának a perzsa piacra, mert ha a német ipar aránytalanul kedve-
zőtlenebb körülmények között is tudott ott magának piacot szerezni, ez annál 
könnyebb a mienknek, amikor igen kedvező földrajzi fekvés támogatja azt a ter-
mészet nyújtotta előnyök le nem becsülendő erejével. •. 

A perzsa piac meghódításáért folyó mostani harc a maga részletedben is bizonyára 
fontos és érdekes közlekedés-földrajzi képeket fog mutatni. A Magyar Adria-Egye-
sületet különösen az érdekli, hogy ezen a földrajzi szempontból igen komplikált 
területen, ahol a tengeri útvonalak óriási kerülőket tesznek, miképpen fogják 
utóbbiak a versenyt megállani a sokkal előnyösebb konfigurációjú szárazföldi utak-
kal szemben. Reméljük, hogy néhány év múlva már részletesebb adatokkal érdeke-
sebb képet mutathatunk be ezeknek a küzdelmeknek az eredményéről. 



A „LIBERTÉ" KATASZTRÓFÁJA. 

mult hó 25-ikén reggel rendkívül súlyos csapás érte a francia hadi-
tengerészetet, melynek tökéletes hadi készültségét alig egy héttel 
azelőtt Delcassé, a francia tengerészeti miniszter feltűnést keltő, 
Európa-szerte élénken kommentált beszédben magasztalta. Mintha a 
Sors azt a régi babonát akarta volna igazolni, hogy aki legjobban 
dicsekszik, azt éri leghamarabb a legnagyobb csapás: éppen Toulon-

ban, Delcassé beszédének színhelyén megsemmisült Franciaországnak egyik legszebb 
hajója, elveszett kétszáznál több derék fia, és megrongálódott egy egész hajóhad-

A „Liberté" páncélos cirkáló hajó a robbanás előtt. 

osztálya. E szörnyű katasztrófához képest az olasz-török háború, legalább eddig, 
csak jelentéktelen epizódja napjaink történetének. 

A katasztrófa nem egészen félóra lefolyása alatt játszódott le, amennyire meg 
lehetett állapítani, a következő módon : 

Szeptember 25-én, hétfőn reggel 5 óra 35 perckor, amikor a legénységnek már 
fenn levő része éppen a reggelihez készülődött, a Liberté első részében gyors 
egymásutánban három robbanás történt. Arról a helyről, ahol az ágyúlövedékeket 
tartották, egy kis füst, és ennek nyomában lángoszlop szállott fel. Kétségtelen, hogy 
a tüzet egymásután három 194 mm. átmérőjű ágyúlövedéknek a felrobbanása 
okozta. Természetes, hogy a robbanások zajára és a tűz láttára a legénység meg-
ijedt; az emberek egy része a hajó hátsó része felé tartott, más része pedig a 
tengerbe ugrott. Az ügyeletes tiszt a tűzvészt jeleztette a trombitással; erre a jelre 
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minden matróznak oda kell futnia a parancsnokhoz. A fegyelem ereje oly nagy 
volt, hogy a fejüket vesztett matrózok is engedelmeskedtek a jelzésnek, sőt még 
azok is visszamásztak a hajóra, akik már a tengerbe ugrottak. 

Az ügyeletes tiszt egy pillanat alatt megértette a helyzetnek rendkívüli vesze-
delmességét, mert a robbanás helyének közelében a lövedék-raktár alatt volt a hajó 
puskapor-raktára. Legelső dolga az volt, hogy a Marconi-készülékkel megadta a 
vészjelet a kikötőben levő többi hajóknak, amelyek különben már a robbanások 
zajából is értesültek a szerencsétlenségről. Az ügyeletes tiszt azután kiadta a 
parancsot, hogy a puskaporos kamrát víz alá kell meríteni. Ezt a parancsot 
azonban a matrózok nem tudták végrehajtani, mert a sülyesztő készülék nem 
működött. 

A robbanás hatása a Liberté hajó-testén. 

5 óra 53 perckor az ügyeletes tiszt látva, hogy az oltási kísérlet teljesen hiába-
való, mert a tűz már nagyon elterjedt a hajótestben, és látva a rettenetes füstöt 
és érezve a már tűrhetetlen hőséget, jelt adott a menekülésre. A matrózok, akik 
eddig hősiesen kitartottak a helyükön, a hajó hátsó része felé futottak. Ebben a 
pillanatban történt a katasztrófát befejező nagy robbanás. A hajó középső része 
egy rettenetes kráterré változott: egy óriási robbanással a levegőbe repült a páncél-
zat középső része, és vele együtt minden, ami a hajó középső részében volt, majd 
egy hatalmas vízoszlop emelkedett fel a robbanás helyéről az ég felé. 

Egy szemtanú szerint a robbanás percében mintegy 600 m. átmérőjű körben 
elsötétült minden a Liberté körül, mintha sötét éjszaka lett volna, és azután a 
fölrepült vízoszlop piszkos, kormos eső alakjában hullott vissza a tengerbe. A rob-
banás rettenetes zaját mélységes csend követte. Amikor a borzasztó felhő eloszlott, 
látni lehetett, hogy a szép hadihajóból néhány másodperc alatt milyen szánalmas 
roncs lett. 

A robbanás ereje oly nagy volt, hogy a Liberté páncéljának egy 10.000 kilós 
darabja beleékelődött a hajótól 350 m. távolságban horgonyozó République páncél-
jába. A Liberté egyik matrózának holtteste a République fedélzetére esett le. 
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A Républiquen kívül a Liberté szétrepülő roncsai súlyosan megrongálták még a 
kikötőben levő többi hadihajók közül a Démocratie-1, a Ver Hé-1 és a Justice-1 is, 
ami nem csoda, mert a tömérdek hajópáncélon és a hajókürtőkön kívül a levegőbe 
repültek az összes ágyúgolyók, s a hajótest középső részén levő, 194 mm. kaliberű 
ágyúk is. 

A hajónak a fenékrésze kétoldalt megmaradt, bár rettenetesen megsérült, és így 
a hajó első és hátulsó része egyben maradt, de a kettő között csónakázni lehetett 
volna. A hajó vízalatti részéből is a levegőbe repült minden, ami nem volt a víz 
szine alatt legalább három méter mélységben. A robbanás után a víz azonnal be-
tolult a hajóba, mely a víz súlya alatt csakhamar oldalára fordult. 

A robbanás hatása a „Liberté"-n, elülről nézve. A hajó-test födele, melyet a robbanás ereje fölemelt, ráborul a hajó 
első részére ; ennek súlya alatt az ágyú-torony lefelé fordult; az ágyúcső (a csónaktól jobbra) egyenesen a vízbe néz. 

A kár, amit a robbanás az anyagiakban okozott, egyelőre kiszámíthatatlan ; magán 
a Libertén a kár huszonötmillió frank, de ehhez még hozzá kell venni a többi hajók 
sérüléseit is, amelyeknek a kára még nincsen megállapítva. 

A halottak száma 204, a sebesülteké 184. A Liberté egész személyzete 740 ember 
volt. Ezek közül vasárnap estére egészen hétfőn reggelig szabadságot kapott és 
nem volt a hajón 140 ember. A robbanást megelőző pillanatban a vízbe ugrott és 
ezzel mentette meg az életét körülbelül 200 ember; a hajón maradt 400 ember 
közül 12 maradt csak sértetlen. A hajó parancsnoka néhány nappal előbb kezdte 
meg szabadságát, a parancsnok-helyettes pedig szerencséjére a városban töltötte az 
éjszakát. A katasztrófa idején hat tiszt volt a hajón, ezek közül öt meghalt, egy 
megsebesült. 

A katasztrófa természetesen nemcsak a kikötőben keltett nagy izgalmat, hanem 
az egész városban. Még tíz kilométernyi távolságban is megrendítette a földet a 
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robbanás ereje, és az egész Toulonban mindazok az ablakok, melyek a kikötő felé 
voltak fordítva, az óriási légnyomás következtében bezúzódtak. 

Hogy mi okozta a szerencsétlenséget, az még nincs kétségtelen bizonyossággal 
megállapítva. A francia lapok egyrésze a legénységet okolta, mely szerintük fegyel-
mezetlen és gondatlan volt; ez azonban nem valószínű, mert éppen ellenkezőleg, az 
életbenmaradt szemtanuk mindegyike azt mondja, hogy egészen a katasztrófa bekövetkez-
tének pillanatáig, még az első robbanások után is példás fegyelem volt a Liberté fedél-
zetén, és a parancsokat mindenki híven teljesítette. Sokkal valószínűbb, hogy senkit 
sem lehet okolni a katasztrófáért, melyet a véletlen idézhetett elő. A francia ágyú-
lövedékek robbanóanyaga a melinit: ez az anyag esetleg magától is felrobbanhat, 
erre már volt példa; ugyanilyen robbanás okozta néhány évvel ezelőtt ugyancsak 

A „Liberté" páncélos cirkáló — a robbanás után. 

Franciaországban a Jéna hadihajó katasztrófáját. És érdekes, hogy a Jéna födél-
zetén is pontosan húsz percnyi időköz múlt el az első lövedék-robbanások és a 
hajó egyrészének légberöpülése között, úgy, mint a Liberté fedélzetén. Mind a két 
hajón egyenlő időtartam kellett a lőporos kamra falának teljes átmelegedéséhez. 
Vannak azonban szakértők, akik azt állítják, hogy nem a megelőző lövedék-robbanás 
gyújtotta fel a lőporos kamrát, hanem az magától is felrobbanhatott; a francia 
haditengerészetnél használt B jelzésű lőpor magától is könnyen robban, és gy 
hacsak ki nem küszöbölik a használatból, a jövőben is okozhat a Liberté pusztu-
lásához hasonló katasztrófát. 

A Liberté áldozatait természetesen óriási részvéttel temették el Toulonban ; koszorút 
küldött közös ravatalukra még a német császár is. A koszorú szalagján, talán csak 
azért, hogy ne sértse a franciák nemzeti érzékenységét, csupán egy szerény W betű volt. 

A magyar kormány, a magyar képviselőház és a főrendiház táviratban fejezte ki 
a francia nemzet iránt érzett részvétét a Liberté pusztulása alkalmából. 



A TENGERPARTI RAVASZLYUKAK. 

Irta Dr. STRÖMPL GÁBOR. 

karsztos területek sajátos alakulatai között a ponorok keltik fel 
leginkább érdeklődésünket. Azók az aknaszerűen bmélyedő, vagy 
menetelesebben lenyúló sziklaüregek, amelyek hozzáférhetetlenségük 
miatt jobbadán csak sejtett, mintsem tudott mélységekig vezetnek 
le a föld alá; amelyek elnyelik a vizet, eltüntetik a patakot. Sziklafalak 
peremzette napvilágos szádjukat ember, állat elkerüli, mert homályba 

vesző gádoruk, rejtett fenekük nem egy vigyázatlannak okozta már vesztét. Találóan 
mondja azért e sziklaüregeket ravaszlyuk-aknak a palóc, amennyiben már a névben 
is kifejezést ad e lyukak csalókaságának, félelmetességének. A geográfia a ponort 
használja megjelölésére, e lyukaknak délszláv elnevezését. 

A ravaszlyukak képződésének feltételeit csak a karsztokban, csak az elkarsztoso-
dott területeken találjuk meg; a tenger partjára, avagy magába a tengerbe is csak 
a szárazföldről kerülhettek bele, a partmenti karsztos hegységnek fokozatos sülye-
désével. A tengerparti ravaszlyukak keletkezésének feltételei tehát meglehetősen szűk 
határok közé vannak szorítva és éppen e körülmények elszórtsága magyarázza meg 
e tengeri víznyelők ritkaságát. Mindeddig talán valami 4—6-ot említ az irodalom. 
Tüzetesebben csak az egyiket ismerjük, az argosztolit. Ezt is csak azért, mert 
elnyelt vizének erejét gyakorlatilag is értékesítették. Malmot hajt. 

Érdekes szerkezetét a mellékelt rajzon adom. 
A földkerekség egyedüli tengeri malmának, Argosztoli (Görögország Kefalónia-

szigetén) világhírű nevezetességének kerekeit az a tengervíz hajtja, amelyik a malom 
alatti sziklaüreg torkán a földbe folyik. Az üreg szádja nem tágas, inkább a be-
zuduló víz ereje nagy, mert oly sebesen ömlik a mélybe le, hogy 80.000 m3-re 
becsülik a naponként elnyelt víz mennyiségét. 

Az argosztoli víznyelőhöz hasonló, de jóval kisebb arányú ravaszlyukak elő-
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fordulását Abbazia mellől (Südstrand) ismerjük, ahol is három helyen örvénylik le 
a tenger vize a föld gyomrába. »Ördögkútaknak« hívják e helyet. Még déli f rancia-
országból (Cette város közelében) is ismerjük e jelenséget s itt enversac (=inversae 
aquae) a neve. Ez a ravaszlyuk azonban csak a tél folyamán működik, nyáron 
pihen. Ha aztán még a fenti argosztoli malom melletti másodikat is megemlítjük, 
úgy be is fejeztük a sósvizet nyelő ravaszlyukak elsorolását. 

A tenger vizének e sajátságos eltűnését többféleképen magyarázták. A hegybe 
vesző vizet összefüggésbe hozták a vulkáni kitörések gőzexhalációival, majd a 
juvenilis, azaz a föld mélyéből felszálló meleg források vizeivel. Ezek azonban merő 
feltevések voltak; nem a helyszíni megfigyeléseken alapult magyarázatok. 

Fouqué, majd utána Wiebel tanulmányozták az argosztoli víznyelőket és az ő 
felfedezéseik megadják a jelenségnek az előbbi elméleteknél jóval egyszerűbb és ezért 
is elfogadhatóbb magyarázatát. 

F. brakkvízű forrásokat talál az argosztoli víznyelők közelében, W. meg felismeri 
az e forrásokat tápláló karszti eredetű barlangi vizek szívó hatását. Kettejük meg-
figyelési eredményeit egybevetve az argosztoli vízelnyelő működése a következő: 

A £>/-nél tengervízbe fakadó elegyes vizű források vize részben a tengerből, 
részben a karsztból származik. És pedig úgy, ahogy azt a rajzon jelzett nyilak 
iránya mutatja. A tengerparti ravaszlyukaknak ez a megfigyelt szerkezete magya-
rázza meg azután a kétféle víz kétféle mozgásának lehetőségét. Egyszerűen, ki-
elégítőn. 

A partmenti karsztnak a tenger felé lejtő és csak a tengervíz szintje alatt kibukkanó 
földalatti csatornájában folyó édesvíz, a karsztplatók leszüremkedett vize, nagy 
hidrosztatikai nyomás alatt van. Bugyborékolva buzog fel vize az üreg tátongó 
vagy rejtett száján át és ezt az erős felserkedését még tetézi az, hogy vize könnyebb 
a tenger sós vizénél. Még a felvett hidrosztatikai nyomás hiányában is, noha jóval 
gyöngébben, de édesvize felszállna a tenger tükrére. A b-bői jövő édesvíz sz-nél a 
tenger vizével találkozik, felszálló vizével magával szívja ennek nehezebb vizét és 
bf-nél, mint elegyes vizű feltörő forrás borzolja fel a tengernek amúgy is nyugtalan 
felszínét. Sz-nél, a szívás helyén, megindul a kisebbik csatorna vize és a már 
elragadott sósvíz után a malomi szádán át újabb tengervíz nyomul. 

A víz körforgása tehát itt is megvan, de jóval kisebb lefutásban, mintsem eleinte 
hitték. 



ERDŐK A TENGER FENEKÉN. 

z oceanográfia, ez az egészen fiatal tudományág megszületését jó-
formán a tengeralatti kábelek lefektetésének köszönheti. Az ezekkel 
járó mélységmérések, amelyeket a kábellerakástól függetlenül a föld-
kerekség összes tengereiben végrehajtottak, többek közt azt a hie-
delmet is megdöntötték, amely a tengerfenék természetére vonat-
kozóan egész az oceanográfia életreébredéséig uralkodott. 

Amíg ugyanis a tengerek intenzívebb kutatása kezdetét nem vette, a tengerek 
életét, természeti viszonyait misztikus homály borította, amelyben a kutató elme 
csak önkényes sejtelmekkel tapogatódzott. A mélységmérések előtt például általános 
hit volt, hogy a tengermedencék feneke hatalmas, puszta síkság, hasonlatos a Sza-
harához, amelyet kiszáradt, illetve fölemelkedett tengerfenéknek tekintettek. 

Alig indultak meg azonban az első mélységmérések, csakhamar kitűnt, hogy a 
tengerfenék felülete korántsem sík, hanem épp oly változatos, mint akár a földkéreg 
szárazon levő darabjáé. Halmok, sőt igazi hegyek, mély völgyek épp úgy szét-
tagolják, mint a szárazföldet. 

A téves nézetek azonban nehezen irtodnak ki. Ha meg is dőlt a tengerfenék sík 
volta, görcsösen tartotta magát ama másik nézet, mely szerint a tengerfenék kietlen 
pusztaság. Történt azonban, hogy a Szicília és Tunisz között lefektetett kábel el-
szakadt, aminek az okát kutatván, a kábel elszakadt végeit felszínre hozták. Az a 
gazdag és változatos élet, amely a hosszabb idő óta a fenéken heverő kábelre 
tapadva ebből a nagy mélységből előkerült, egy csapásra megszüntetett minden 
további tapogatódzást. A nagy expedíciók pedig, amelyeket az oceanográfiai tudo-
mány megszületésének hajnalán a nagy nemzetek egymással versengve szereltek 
föl, még tetemesebb mélységékből hoztak fel élőlényeket. 

A tengerfenék tehát nem sík, nem kietlen, kihalt pusztaság, hanem nyüzsgő, 
változatos élet színhelye. Olyan életé, amely kifogyhatatlan a legkülönfélébb és leg-
bizarrabb formák s a legpompásabb színek létrehozatalában, amihez a szárazföldön 
legföllebb a trópusok élete hasonlítható. 

Az ember, aki ezt a pompás életet az akváriumokban megfigyeli, új, folytonos 
meglepetésekkel szolgáló világban találja magát, legyen bár laikus avagy a szárazföld 
életét vizsgálgató tudós. 

Virágnak néznők, melynek szine fölülmúlja a legpompásabb krizantémumét s ime, 
a szirmok egyszerre megmozdulnak, az ártatlan virág elfogja a közelében úszkáló 
kis halat és begyömöszöli a szirmok tövében elrejtőző, örökkön éhes szájba. Amott 
— látszólag — ágas-bogas növény apró virágokkal. E virágok azonban nebánts-
virágok, alig érni hozzájuk, máris behúzódnak. Korallok ezek, amiket a laikus igen 
gyakran nehezen ismer el állatnak. Vannak elágazó szivacsok, amiknek az állati 
volta a szakemberek közt is sokáig volt vita tárgya. A tenger sajátságos életében 
így mosódik el az alakbeli határ az állat- és a növényvilág között. 
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A valódi tengeri növények legnagyobb része virágtalan, tagolatlan, alsóbb rendű 
növény: moszat. Igen sok moszat van azonban, amelyeken a virágosokéhoz hasonló 
gyökeret, szárat és leveleket lehet megkülönböztetni. A tengeri moszatok nagysága 
igen különböző. Vannak mikroszkopikus kicsinységűek s viszont olyanok, ame-
lyekre sehogysem illik rá a moszat név, melylyel a magyar ember a kicsinység 
fogalmát párosítja. Éppen ezért a moszat elnevezést felváltva használjuk az alga 
gyűjtőnévvel. Az algákat a színük szerint szokták osztályozni s ezen az alapon 
három csoportra: zöld, barna és vörös moszatokra oszthatók. 

Az algák dús mezőkben, rétekben, 
mérhetetlen bozótok alakjában lepik be 
a vizszinétől kezdve a tenger fenekét, 
sőt igen gyakran valóságos erdőket is 
alkotnak, amelyeknek a »fái« mellett 
még az eukaliptusfák, a szárazföld leg-
magasabb növényei is eltörpülnek. Ezek-
nek a tengeralatti »fák<--nak nincs merev 
törzsük, sőt törzsről egyáltalán beszélni 
sem lehet náluk, mivel — ami még 
érdekesebbé teszi őket — csak igen vé-
kony száruk van, hogy a víztömeggel 
együtt mozoghassanak. A legnagyobb 
ezek közül a Macrocystis pyrifera nevű 
alga, amely a déli oceánokban él. Ez 
az óriási alga két, sőt háromszáz méter 
hosszúra is megnő. A levelei körülbelül 
két méteresek s vékony nyéllel függenek 
össze a szárral. Az aranysárga leveleket 
egy-egy körtealakú hólyag tartja kite-
rülve. Nagyon közel áll ehhez a növény-
óriáshoz a Lessonia nevű alga is, amely-
nek az alakja még jobban emlékeztet 
a fákra. 

A Csendes Óceán északi medencéjére 
igen jellemző moszatok a Nereocystis 

és a Thallassophillium. A Nereocystis Lütkeana nevű alga, amelynek a képét itt be-
mutatjuk, szintén egyike a tenger óriásnövényeinek. Olyan nagyságot azonban 
korántsem ér el, mint közeli rokona, a már említett Macrocystis. Legföllebb száz 
méter hosszúra nő meg. A törzse — ha szabad ezt a kifejezést megkockáztatni — 
csaknem olyan vékony, mint a cérna és a végén üstök gyanánt, lándzsás levelek-
ből álló koronát visel. A levelek mindegyike tíz méter körül van. 

Ezekből a szerfölött egyszerű szerkezetű, alacsonyabb rendű növényekből álló 
erdőknek hozzájuk teljesen méltó lakóik is vannak: itt húzódnak meg a Macrocys-
tisek és Nereocystisek sűrűjében a tengerek vérengző haramiái, itt legel a bálna s 
a polipfélék legnagyobb fajai; a fenéken pedig a kagylók óriása: a Tridacna gigás, 
amelynek egy nagy példányát Jókai Mór ajándékozta a Nemzeti Muzeumnak. 

Azok a fékevesztett viharok, a mik a Csendes és az Atlanti Óceánon dúlnak, 
ezekből az algákból, valamint közeli rokonaikból: a hólyagos moszatokból (Sar-
gassum) igen nagy tömegeket tépnek ki. Az állandó irányú szelek s a tengerárarn-

7. Thalassiophytlum Clathrus, barna moszat. 
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Iások ezeket a letépett algákat összetere-
lik. így keletkezett a Sargasso-tenger el-
nevezés, amely alatt főleg az Atlanti Óceán 
északi medencéjében levő tájékot értik, 
melyet Kolumbusz óta ismerünk. Sargasso-
tenger azonban nemcsak az Atlanti, hanem 
a Csendes és az Északi Jeges Óceánban 
és a Vörös tengerben is előfordul s igen 
sok téves föltevésre adott okot. így pél-
dául régi tengerészmese, hogy a Sargasso-
tenger épp oly veszélyes a hajózásra, mint 
a zátonyok. Ezt a vak hitet maga Kolum-
busz döntötte meg, amikor keresztül hajó-
zott rajta, de viszont cserébe egy másik-
kal ajándékozta meg a világot, amely szá-
zadokon keresztül tartotta magát. Szerinte 
ugyanis a Sargasso-tenger algái (a Fucus-
félék) ott helyben teremnek, tehát a Sar-
gasso-tenger állandó, határozott területű. 
A térképeken még ma is szépen körülraj-
zolják a Sargosso-tengert, holott Kuntze 

2. Nereocystii Lütkeana. az alga-óriás, amely 
száz méterre megnő. 

már 1880-ban megdöntötte a körülirt 
területű Sargassum-tenger lételét. 

Ezek az algák mind a barna mo-
szatokhoz tartoznak. Színüket a klo-
rofill szemecskéket bevonó barna 
színű festőanyagtól kapják, amelyet 
ficofeinnek neveznek. Tudvalevőleg 
a klorofill adja a növényeknek a zöld 
szint, amelyet ez esetben a barna 
festőanyag takar el szemünk elől. Ide 
tartoznak még az ismertebb mosza-
tok közül az alakját tekintve a páva 
farkára emlékeztető Zonaria pavonia 
és a Cysloseira erica nevű apró tö-
visekkel borított moszat is. Mindkettő 
igen gyakori a Földközi-tengerben. 
Az előbbi igen közönséges a magyar 
tengerben is. A molo kövein, a fel-
szín alatti sziklákon mindenhol bő-
ségesen terem s a csalóka vizén ke-
resztül az avatatlan könnyen gombá-
nak vagy ha magánosan nőtt, kagyló-
nak nézi. Az utóbbinak egy másik 
faja a Cystoseira barbata él a Quar-

3. Zonaria pavonia nevű barna moszat, mely az Adriában is 
igen közönséges. 
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neróban s ez egyszersmind az Adria legnagyobb moszatfaja. — Alakjukra nézve 
sokkal változatosabbak, színükre sokkal feltűnőbbek a Rhodophyceák, vagyis a 
vörös algák. Színük, amely a klorofill zöld színét teljesen elrejtő fikoeritrin vagy 
más néven fikorodintól ered, a vörösszin teljes skáláját mutatja. A biborszintől a 
leheletszerű rózsaszínig minden elképzelhető változatot megtaláljuk. S e gyönyörű 
színekkel teljes harmóniában áll a külalak is. Fehérpapiroson kiterítve olyanok ezek 
a finom szálakból és levélkékből összetett moszatok, mint a legfinomabb csipke 
vagy a gyöngéden hullámzott selyemszalag. Az elhalt növénykéből különben a vörös 
színanyagot hideg édes vízzel is ki lehet vonni s ez az oldat élénken fluoreszkál. 

A vörös algáknak számos faja van, amik-
nek túlnyomó része tengerben él. Egyes fajok 
meszet is választanak ki, úgy hogy testük-
nek kilencven százalékát szénsavas mész 
teszi. A Quarneróban alig lehet hálót vetni 
a fenékre, hogy ezeknek a mészalgáknak bizo-
nyos fajai nagy mennyiségben ne lennének 
benne. 

A Rhodophyceák közül kettőt mutatunk be 
képben, amely ha ragyogó színeiket nem is, 
de gyönyörű alakjukat híven adja vissza. Az 
egyik az Amansia glomerata, amelynek csip-
kés szegélyű levélkéi a rózsavirághoz hasonló 
alakban csoportosulnak; a másik a Constan-
tinea rosmarina, amelynek a neve eléggé 
jellemzi az alakbeli hasonlatosságát. A ter-
mészet mintha csak ezekben a gyönyörű 
virágokhoz hasonló moszatokban akarta volna 
kárpótolni a tengert az igazi virágokért! 

Megemlíthetjük, hogy a vörös moszatok 
nagyobb számmal a tropikus tengerekben for-
dulnak elő. Az északi tengerek tipikus mo-
szatai (Laminaria stb.) ellenben a barna al-
gák sorából kerülnek ki. 

A tenger virágtalan növényeivel szemben 
elenyészően csekély a tengerben élő virágos 

növényeknek a száma. A legismertebb ezek közül a tengeri fű, népszerű nevén 
»Zégráz«, a Zostera marina nevű egyszikű növény, amely -- különösen kisebb 
mélységekben — óriási mezőket alkot a tengerben. Hogy valaha szárazföldi nö-
vény volt, amely később közvetlenül tért át a tengeri életmódra, misem bizo-
nyítja jobban, minthogy félig sós vízben még megél, de már édes vízben elpusztul. 
Különböző fajai a világtengerek mindegyikében széles elterjedésben és nagy tömeg-
ben fordulnak elő. Olyik helyen, különösen az Adria déli részein egy másik egyszikű : 
a Posidonia Caulini helyettesíti. 

A tenger és a szárazföld határain több virágos növény él. A legfeltűnőbb ezek 
közt a trópusokon a lapos partokat szegélyző Mangrove-vegetáció. 

A tengeralatti rétek és bozótok jó védelmet nyújtanak a védetlen állatoknak s jó 
vadászterületet a ragadozóknak. Bámulatosan vegyes társaság él itt együtt: csöves 

1. Amansia glomerata. Vörös moszat. 
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és szabadon élő férgek, mikroszkopikus rákok, halak, csigák, kagylók, mohaállatok, 
korallok, tizJábú rákok, lábasfejűek, szivacsok, szóval a tenger állatvilága teljesen 
és rengeteg számban van itt képviselve. Egyrészük az algákon legel, másrészük 
— a nagyobb a kisebbre — vadászik. Ezekben a látszólag csendes bozótokban 
tehát ugyanolyan, tán még erősebb és kíméletlenebb küzdelem folyik a létért, mint 
odafönt a szárazon. 

Ebbe a küzdelembe beleavatkozik az ember is. Ezek a bozótok jó halászterületek 
s ezenfelül még az algákat is lehet értékesíteni. Viharok után ugyanis igen sok moszat 
verődik ki a partra, amelyeket egyes helyeken — pl. Norvégiában, Skóciában és a 
Faroe-szigeteken — összegyűjtenek és a háziállatokat etetik vele. 

Olyik helyen a moszatok magának az ember-
nek a háztartásában is helyet találnak. Egyes 
algákat ugyanis zselatinszerű nyálkás hüvely vesz 
körül, amely nagy mennyiségben tartalmaz szén-
hidrátokat. Egyes algákban ezek a vegyületek 
igen gyakran cukornemű anyaggá változnak át. 
így pl. a Laminaria saccharina, amelyet erről 
a tulajdonságáról neveztek el, 15% cukrot tar-
talmaz. E miatt a cukor tartalom miatt sok 
moszatból ételt is készítenek. így pl az írek, 
akiknek a »Dillisk« és a skótok, kiknek a »Dules« 

nevű kedvenc ételük készül ilyen al-
gákból. Az északi tengerek Chondrus 
crispus nevű algájából pedig az iz 

landi zuzmóval keverve, orvosság is 
készül. Nagy hirre tett szert a Spha-
crococcus lichenrides nevű növény 
is, amely Ceylonban már régidő óta 

szolgál levesfőzelékül és kocsonyakészítésre. — 
A nagy barna moszatokból régebben szódát, 
hamuzsirt, jódot és brómot készítettek s ez sok 
ezer embernek adott kenyeret. A vegyészeti ipar 
fejlődése azonban csakhamar véget vetett ennek 
az iparágnak. 

Hasznát veszik a tengerifűnek is, amelyet a hullámok nagy tömegekben raknak 
le a lapos partokon A partramosott tengerifű barna vonala jelzi az árapály külön-
böző nivó-ingadozásait. A déli nap kiszárítja a füvet s nincs vele más tenni való, 
mint összegyűjteni. Triesztbe egész hajórakományok érkeznek a »Seegras«-bóI, 
amelyet csomagolásra, alomnak, továbbá párnák, derékaljak, bútorok stb. kitömésére 
használnak föl. 

Úgy a tengerifüvek, mint a fentemlített moszatok kloroflllal biró növények, ami 
más szóval annyit jelent, hogy szervetlen anyagokat szerves anyagokká tudnak át-
hasonítani, épp úgy, mint a szárazföldi növények legnagyobb része. Ehez az átha-
sonításhoz, melyet tehát a klorofilszemecske végez, világosság szükséges s ez a 
körülmény bizonyos szűk határok közé szorítja a tengerben élő növények mélység-
beli kiterjedését. Életfolyamataik a fényhez lévén kötve, csak addig élhetnek meg, 
ameddig a fény a tenger vizébe behatol. 

Arra vonatkozólag, hogy a fény milyen mélyre hatol le a tenger vizébe, szám-

s. A Constantinea nevű vörös alga. 
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talan vizsgálat történt. így Villafranca mellett 430 méter mélységben mutatták ki a 
vegyileg ható sugarak behatolását. Fol és Sarasin kísérletei alapján megállapítható, 
hogy a fény a tenger vizébe körülbelül négyszáz méterig hatol le. Tartós növényi 
élet, amely asszimiláción alapszik, ezen túl tehát el nem képzelhető. Ebben a 
mélységben már csak alig-alig derengő homály uralkodik s ezen alul már az örök 
sötétség birodalma van, amelybe behatolni csak az állatvilág ezekhez a viszonyok-
hoz — gyakran igen sajátosan — alkalmazkodott alakjainak adatott meg. 

A TENGER 
A természeti szépségek iránt fogékony lélek 

talán egy természeti tüneményben sem talál annyi 
megcsodálni valót, annyi gyönyörűséget, mint a 
tenger színpompájában. A változatosság, amely 
a hatalmas vízfelület színjátékában mutatkozik, 
a természetben sehol másutt föl nem lelhető 
csodálatosan harmonikus színvegyülések olyan 
problémát rejtenek magukban, amelynek meg-
fejtésével a művészetek és a költészet mesterei 
már ősidők óta foglalkoznak. Homeros óta, aki 
a találó hasonlatok egész tömegével örökítette 
meg a tenger színpompája okozta mély benyo-
másokat és a nagy Böcklin óta, aki hatalmas 
alkotásain bámulatos hűséggel tárja elénk a 
tenger színgazdagságát, alig volt költő és festő-
művész, akit meg ne ih'etett volna a nagyszerű 
természeti tünemény. 

A kutató emberi elme nem elégedett meg a 
gyönyörűséggel és művészi élvezettel, hanem 
kutatni kezdte a tenger színének okait. 

A laikusok fölfogása szerint a tenger színé-
nek oka az égbolt visszatükrözésében keresendő 
és az égbolt színváltozásával magyarázható a 
tenger színének változatossága is. Ha az ég 
felhőtlen és a tenger nem hullámos, a víz színe 
mindenütt kék ; borús égbolt mellett a szürke 
szín az uralkodó, napkeltekor és napnyugtakor 
pedig vörös vagy sárga színben tündöklik a 
tenger. 

A tenger ezernyi titkát tudományos alapon 
kutató expedíciók nem mulasztották el a tenger 
színének vizsgálását sem. Különösen az utóbbi 
években fordítottak nagy figyelmet erre az érde-
kes jelenségre. A vizsgálódások és kísérletezések 
arra az eredményre vezettek, hogy a tenger 
színe a tengervíz optikai tulajdonságaival áll 
szoros összefüggésben. 

A tengervíz kis mennyisége éppen úgy, mint 
az édesvízé is, nem mutat szineződést, de ha 
vastagabb vízoszlopon bocsátunk át fehér fényt, 
a vizet kék színűnek látjuk. Ennek a jelenség-
nek az a magyarázata, hogy a víz a napfény 
vörös és narancssárga sugarait gyorsan elnyeli, 
absorbeálja, míg a kék sugarakat csak elenyésző 
mennyiségben. Ha a vízoszlop nem elég vastag 
ahhoz, hogy a vörös és narancssárga sugarakat 
tökéletesen absorbeálhassa, a víz színe kékes-

SZÍNÉRŐL. 
zöld vagy élénkzöld lesz. Ezért van az, hogy a 
tenger színei közül a kék és a zöld az uralkodó 
és hogy a tenger színárnyalatai szoros össze-
függésben vannak a tengerfenék mélységeivel 
A tenger felületét szemlélő ugyanis a tenger-
fenékről visszavert fénysugarak színét látja. Mi-
nél mélyebb a tenger, vagyis minél mélyebbről 
történik a reflexió, annál több vörös és narancs-
sárga fénysugár absorbeálódik és annál inten-
zivebb kék színben látjuk a tengert. A tenger-
fenék mélységének hatását a tenger színére igen 
jól meg lehet figyelni Capri szigeténél, ahol a 
sekélyebb víz zöld színétől élénken üt el a 
mélyebb részek sötétkék színe. 

Természetesen ahol a tenger nagyon mély, 
ott a tengerfenék nem játszhat szerepet a fény-
sugarak visszaverésénél, és ennek ellenére a 
tenger kék sőt zöldeskék színeződését az ilyen 
nagymélységű pontokon is észlelhetjük. Ez lát-
szólag ellenkezik az előbb mondottakkal, de 
hamarosan megtalálhatjuk a magyarázatot, ha 
a tenger vizében lebegő nagymennyiségű idegen 
testre, ásványi törmelékre gondolunk, amely mint 
megannyi reflektor szerepel. Ahol ezek az apró 
részecskék kis mennyiségben vannak a tenger-
vízben, a fénysugár hosszú utat tesz meg, amíg 
visszaverődhet; a visszaverődő sugár is tekin-
télyes utat fut be és így a részleges absorpcióra 
elegendő idő van. Ilyen esetben tehát ÍJ nagy 
mélységű tenger is intenzív kék színt ölt. Ellen-
kező esetben, azaz ha az említett idegen tes-
tecskék nagy tömege lebeg a tengervízben, az 
absorpcióra nem jut elég idő és a tengert zöl-
deskék színben látjuk tündökölni. 

A tengervízben lebegő idegen testecskék sze-
repe a tenger színeződésében e szerint igen 
jelentékeny, különösen ott, ahol föltűnő nagy 
mennyiségben vannak jelen, mert az ilyen helye-
ken saját színeződésük is befolyással lehet a 
reflektált fénysugarakra és ez által a tenger 
színére is. Olyan pontokon, ahol a normális kék 
vagy zöldeskék színtől eltérő vöröses vagy sár-
gás színben látjuk a tengert, ott ezek a színes 
idegen testecskék sőt sok esetben a tengeri szer-
vezetek okozzák a különös színváltozást. 

(K. N. dr.) 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

TENGERÉSZET. 
A nagyha ta lmak tengeri hadereje . 

Egy francia lap kimutatást közöl az egyes nagy-
hatalmak tengeri fegyverkezéséről. A gyarmat-
politika, a kereskedelmi érdekek expanziója 
készteti az államokat, hogy gazdasági pozíciójuk 
védelmére tengeri haderejüket oly mérvben fej-
lesszék, ami eddig példa nélkül való. Német-
ország — mint egy nemrégiben megjelent cikk 
kimutatta — 1917-ben 50 sorhajó fölött fog 
rendelkezni. A hármas-szövetség másik kct 
állama is milliókat öl bele új hadihajókba. 
Ausztria-Magyarország tudvalevően négy pán-
célost, három cirkálót, 6 darab torpedó-űzőt 
és 6 tenger alatt járót épit. Olaszországnak 
jelenleg 3 páncélosa épül ; egyenkint 23.000 
tonnások, tizenhárom 30 cm.-es ágyúval. — 
Ezenkívül épül még 3 hadihajója, amelyek 
földerítő-szolgálatot teljesítenek. 6 torpedóűzője, 
30 torpedólövője és 12 tenger alatt járója. 
Oroszország is hosszas habozás után végre 
elszánta magát, hogy tengeri haderejét regene-
rálja és kiépíti. Az új flotta-programm szerint 
a Fekete-tengeren 3 páncélosa lesz, egyenkint 
21.000 tonnás, 9 torpedóűzője és 6 tenger 
alatt j á ró j a ; a Balti-tengeren 8 páncélosa, 
egyenkint 23.000 tonnás, 4 páncélos cirkálója, 
egyenkint 20.000 tonnás, 4 földerítőszolgálato-
kat teljesítő cirkálója, 18 torpedóűzője és 
12 tenger alatt járója. Az északamerikai Egye-
sült Államok sem maradnak el az európai álla-
moktól. Az 1909—1910. évi programm alap-
ján 2 páncélost, egyenkint 26.000 tonnásat 
építenek, amelyek mindegyike 12 ágyút hord, 
azután 5 torpedőűzőt és 4 tenger alatt járót. 
Az 1910—1911. evi programm 2 páncélost 
irányoz elő, egyenkint 27.000 tonnásat, 6 
torpedóűzőt és 4 tenger alatt járót. Az 1908 — 
1909. évi programmban megszavazott hajók 2, 
egyenkint 22.006 tonnás páncélos, 19 torpedó-
űző és 8 tenger alatt járó, már nemsokára vizre 
kerülnek. 

TENGER. 

Az osztrák Lloyd ú j hajói, az osztrák 
Lloyd hajóstársaságnak mostanában öt hajója 
van építés alatt Négy hajó gerincén most dol-
goznak s az ötödik befejezéséhez van közel. 
Az előbbiek közül az első a »Báron Brücko, 
amely kettőscsavarú, 2.100 tonnatartalmú, 400 
indikált lóerővel épül, a második a »Marienbad« 
8.000 bruttótonnasúlylyal, 7.500 indikált lóerő-
vet, 150 első és 30 másodosztályú ágygyal, 
azután a »Gablenz« 8.000 tonnatartalmú, 
7.500 indikált lóerejű gőzös 150 első és 30 
másodosztályú ágygyal. 

E két utóbbi szintén kettőscsavarú gőzösön 
kivül épül az Abbazia egycsavarú gőzös 3.900 
tonnatartalommal, 30 első és 26 másodosztályú 
ágygyal. Végül a Helouan, a »Wien« gőzös 
testvérhajója 8.000 tonnatartalommal, 10.000 
indikált lóerővel, 167 elsőosztályú, 62 másod-
és 30 harmadosztályú ágygyal, befejezéséhez 
közeledik. E hajókkal az osztrák Lloyd hajó-
parkja ismét lényegesen megerősödik. 

A Dreadnought - t ípusú csa taha jók 
építése terén az egész világon élénk mozgalom 
mutatkozik. A már kész, épülőben levő és'" ter-
vezett hajók száma, amelyek egységes nehéz 
kaliberű lövegekkel bírnak, tehát a »Dreadnought« 
típushoz tartoznak, épen eléri a 100-at s az 
egyes államok közt következőleg oszlik meg: 

Állam El-
készült 

Epüló Terve 
félben zet 

Össze-
sen 

Angolország 14 13 5 32 
Németország . . . . . . ... . 5 12 4 21 
Egyesült-Államok 4 6 2 12 
Japánország . . . . . . ... . 0 3 4 7 
Olaszország . . . . . . ... 0 4 0 4 
Oroszország . . . . . . ... 0 4 0 4 
Franciaország . . . ... . 0 2 2 4 
Osztrák- Magyarország 0 2 2 4 
Brazília . . . . 2 1 0 3 
Spanyolország . . . ... . 0 2 1 3 
Argentinja . . . _ . . . . 0 2 0 2 
Törökország . . . . . . ... . 0 0 2 2 
Chile 0 0 2 2 

100 

n 
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Nemzetközi tengerjogi kongresszus 

P á r i s b a n . A Comité Maritime Internationale, 
mely tudvalevőleg az egységes nemzetközi ten-
geri jog megalkotására alakult, az idén Páris-
ban tartotta meg a tizedik kongresszusát. A 
kongresszuson, amely október 9-én nyilt meg, 
a francia hadügyi, tengerészeti és kereskedelmi 
miniszter is megjelent. A gyűlésen Anglia, 
Németország, Ausztria, Belgium, Dánia, az 
Egyesült-Államok, Franciaország, Görögország, 
Olaszország, Japán, Norvégia, Hollandia és Svéd-
ország képviselői vesznek részt. Hazánkból 
Fest Kálmán miniszteri tanácsos, a Magyar 
Tengerjogi Egyesület ügyvivő igazgatója, Fuhr-
mann Ferenc dr. miniszteri tanácsos, a fiumei 
Tengerészeti Hatóság vezetője, Dárday Dezső 
dr. miniszteri osztálytanácsos, a Tengerjogi 
Magyar Egyesület titkára, Vio Ferenc dr. fiumei 
podeszta, Polnai Jenő, az Atlantica vezérigaz-
gatója, Vio Antal dr., Rosenkárt György dr. 
és Kemény Ödön, az Adria fiumei főtitkára 
vettek részt a kongresszuson. 

A kongresszus örömmel vette tudomásul, hogy 
a hajótulajdonosok felelősségének kérdésében 
hozott határozatot a Brüsszelben tartott diplo-
máciai összejövetel elfogadta és hogy azok 
Angliában és Németországben már törvény-
javaslat formájában a parlament előtt vannak. 
A mostani kongresszusnak két tárgya van. 
Az egyik a hajótulajdonos felelőssége testi sé-
rülés és emberi élet pusztulása esetén. A ma-
gyar bizottság erre nézve külön javaslatot dol-
gozott ki, melyet nyomtatásban a tagok elé ter-
jesztettek. Ezt a javaslatot a tárgyalás egysze-
rűsítése érdekében Dárday Dezső dr, a magyar 
bizottság nevében visszavonta. A kongresszus 
ezután a felelősség megállapítása dolgában a 
mai angol jog álláspontjára helyezkedett, amely 
szer nt a hajótulajdonos tonnánként 7 font ster-
lingig személyesen felelős és ez összeg elég-
telensége esetében még felelős az árúk után 
járó tonnánkénti 8 font sterling netalán fön-
maradó összegéig. A másik tárgy a fuvardíj-
kérdés volt. E részben annyira elágazók a né-
zetek, hogy e kérdésben a végleges döntést az 
1903-ban Kopenhágában tartandó kongresszusra 
kell hagyni. A vita során magyar részről Vio 
Antal dr. szólalt föl élénk tetszés mellett. 

A »Norddeutscher Lloyd « jelenleg 84 
tengeri gőzösnek birtokosa, amelyek 617.239 
bruttoregistertonnát és 508.400 jelzett lóerőt 

képviselnek ; van azonkívül még 50 gőzöse az 
indochinai szolgálatra összesen 72.711 brutto-
registertonnával és 44.315 jelzett lóerővel, to-
vábbá 63 folyamhajója 6.389 bruttoregisterton-
nával és 13.721 lóerővel — 2 iskolahajója, 
212 uszályhajója és 10 különleges célokra való 
úszóműve. összes férőképessége 756.227 brutto-
registertonna 566.436 jelzett lóerővel. 

A német Levante-vonal részére a ro-
stocki Ncptun-hajógyárban vizrebocsáttatott az 
5.500 tonnás »01ympos«, mely 107'183 m. 
hosszú, 14-682 m. széles és 6 601 m. magas 
és háromhengerű gőzgépével 10 teng. mfld. 
sebességgel képes haladni. Es még egy ilyen 
gőzös munkába vétetett; úgy látszik, a Levante-
forgalom igen élénk. 

U j r e k o r d o t ért el a »Mauretania«, f. é. 
március hó 15-én elhagyván New-Yorkot, már-
cius hó 20-án Daunts Rock elé érkezett. Az 
egész utat 4 nap 19 ora és 35 perc alatt tette 
meg és így 25'38 csomó átlagos sebességgel 
utazott. Legnagyobb napi sebessége 2 6 6 csomó 
volt 612 tengeri mértföld mellett. 

300 méter hosszú hajót rendelt a 
Cunard Line a glasgowi Clyde Banknál! A gő-
zös, mely »Aquitania« névre fog kereszteltetni, 
eme óriási hosszával túlszárnyalja a Hamburg-
Amerika-Linie épülőfélben lévő »Imperator« 
gőzösét és a várakozások szerint elérendő se-
bességével szintén legelső helyre fog kerülni. A 
gőzös turbinákkal lesz fölszerelve s ezeknek át-
mérője 5'5 m., súlya 470 t. lesz. 

A Diesel-motoros ha jók fokozatosan 
meghódítják a hajósokat, mert előnyeiket már 
sehogy sem lehet eltagadni. A legutóbbi számba-
vehető eredményeket a »VulcanHs« nevű tar-
tányhajóval érték el; a hajó hossza 59'74 m., 
szélessége 11'506 m., oldalmagassága 4*036 
mf, önsúlya fölszerelve 900 t., rakodóképessége 
1.000 t., gépezete hathengeres négyütemű Die-
sel-motorból áll. Rotterdam és Stockholm kö-
zötti 735 teng. mfldnyi útját oda 8"5 és vissza 
8'9 teng. mfld óránkénti sebességgel tette meg 
és 010 teng. mfdnyi utat megtett 1 t. nyers-
olajjal, amelynek ottani ára tonnánként 42 Mk., 
úgy hogy 'ezáltal üzeme kereken 50°/o-kal olcsóbb, 
mint hasonló rakodóképességű gőzösé. Ez oly 
tekintélyes különbség, hogy a Diesel-motoros 
hajók hívei immár mindenütt tömegesen szapo-
rodnak. S. G. 



Az olasz flotta új jászervezése. Mint-
hogy Leonardi Cattolica altengernagy, olasz 
tengerészetügyi miniszter az olasz hadiflotta 
részben való megújítását befejezte, a miniszter-
tanács helybenhagyta a miniszter újjászervezési 
programmját, amely nagyjában a következő: 
Az olasz flotta két osztályból álló hajórajt ala-
kít, amelyek|mindegyike négy egységből áll. 
Minden hajóraj megszaporodik két kis cirkáló-
val, három torpedóűzővel és két segédhajóval. 
Ezenfelül felállítanak egy négy egységből álló 
iskolahajóosztályt és egy torpedófelügyelőséget, 
amelynek fenhatósága alá az összes torpedó-
naszádokon kívül két cirkálót is rendelnek. Az 
első hajóraj, amelybe csak elsőrendű és egyenlő 
erejű egységek osztattak be, a következő hajók-
ból áll: 1. oszt. »Viltorio Emanueleo, »Regina 
Elena«, »K'apoli«. 2. oszt. »Pisa< »Amalfi«, 
»S. Marco«, »S. Giorgio«. Ezenkívül a hajó-
rajhoz tartoznak az »Agordat« és »Partenopa« 
cirkálók, három 700 tonnás torpedóvadász és a 
»Vulkano« és »Tevere« mellékhajók. A hajó-
raj parancsnoka" Aruby altengernagy, akihez 
Thaon de Revei ellentengernagy van beosztva. 
A második hajórajba azokat a régibb típusú 
hajókat osztották be, amelyeknek még mindig 
tekintélyes harci értékük van. Ennek a Faravelli 
altengernagy és a mellérendelt Brebitero ellen-
tengernagy parancsnoksága alatt tartozó hajó-
rajnak az első osztálya »Benedetto Brin«, »Re-
gina Margherita«, »St. Bon« és »Emanuele Fili-
berto«, második osztálya a »Garibaldi«, »Varese«, 
»Ferrucci«' és »Marco Polo« hadihajókból áll. 
Beosztott hajók a »Coatit« és »Minerva« kis 
cirkálók, három 300 tonnás torpedóvadász és 
a »Titano« és »Eridano« segédhajók. A Borea 
Ricci ellentengernagy parancsnoksága alatt álló 
iskolahajóosztályához tartoznak a »Re Umberto« 
(tüzérségi iskolahajó), a »Sardegna«, »Sicilia« 
és »Carlo Alberto« (mechanikai s javítóhajó). 

Az abruzzoi herceg vezetése alatt álló tor-
pedófelügyelőség alá vannak rendelve a »Vett. 
Pisani« és »Lombardia« cirkálók, valamint az 
összes torpedónaszádok. 

Mindegyik hajóhadosztályban legalább 3 egy-
ségnek teljes létszámú tisztikarral és legénység-
gel kell birnia. A létszámkiegyenlítésnek a had-
osztályok keretén belül kell történnie. Az évnek 
legalább hat {hónapjában a hadiflotta összes 
egységeinek harcszerű felszerelésben kell len-
niök. 
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Román ia állami tengerhajózása . 
A román állami tengerhajózás vonalai szeptem-
ber közepétől kezdve egy új hajójáiattal szaporod-
tak. Az új gőzös Braila, Galac, Konstanca, Alexan-
dria és Beiruth közt rendes közlekedést tart fenn, 
de e kikötőkön kivül esetről-esetre felkeresi a Dar-
danellákat, Szalonikit, Szmirnát, Messzinát, Jaffát, 
Port-Szaidot stb., ha e kikötőkben elégséges 
árú veendő fel vagy adandó le. A román állami 
tengerhajózás 1895. szept. 25-én nyilt meg, 
midőn a Constanza és Konstantinápoly közti 
szolgálatot két rozoga gőzös látta el, melyeket 
magántársaságtól vásároltak. Ma, 15 év után 
a román állami tengerhajózás 12 kitűnő gőzös-
sel rendelkezik, melyek közül öt nagy fény-
űzéssel van berendezve. E hajók két vonalon 
látják el a szolgálatot ; az első vonalon Kon-
stantinápolylyal, Szmirnával, Pireusszal és Alexan-
driával tartják fenn a személy- és árúforgalmat, 
míg a másik vonalon közlekedő árúszállító hajók 
rendszeres végpontja Rotterdam, de időnkint 
megfordulnak Észak-Hollandia és a Földközi 
tenger más kikötőiben is. 

Az állami hajózási vállalat évi számadásai 
deficittel zárulnak, mert a szállítási díjak a 
magánvállalatok élénk versenye miatt nem emel-
hetők. A két első évben a deficit több, mint 
három millió lei volt, ma azonban már átlago-
san évi 400.000 leire csökkent. 

TENGERI HALÁSZAT. 

A dalmáciai ha lásza t fejlesztése. 
Bielics Antal, az osztrák kereskedelmi minisz-
ter képviselője a múlt hóban Zárában volt, hogy 
a dalmáciai halászat fejlesztése érdekében a 
lépéseket megtegye. Hír szerint az osztrák ke-
reskedelmi minisztériumban törvényjavaslatot 
készítettek a dalmáciai halászat fejlesztéséről, 
amit legközelebb küldenek át a magyar kor-
mányhoz hozzájárulás, illetve észrevételei meg-
tételei végett. A javaslatot állítólag már az 
őszszel terjesztik az osztrák képviselőház elé. 

Mélytengeri ha lászat az Adrián. 
Az Adria nagyobb mélységei nemcsak a szak-
emberek, hanem a gyakorlati halászok előtt is 
meglehetősen ismeretlen. Az Adria egész me-
dencéjében úgyszólván csak a parti halászatot 
űzik, úgy hogy a százötven méteren fölüli mély-
ségek faunája csaknem teljesen kiaknázatlan 
marad. Vinciguerra professzor, a római Sta-
zione di Piscicoltura igazgatója nemrégiben föl-

24* 
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vetette a kérdést, hogyan lehetne az Adria 
nagyobb mélységében a rendszeres halászatot 
megkezdeni. Első sorban rámutatott azokra a 
sikertelen kísérletekre, amelyeket az Északi 
tengeren gyakorolt halászati módszerekhez hason-
lóan az ekés hálókkal Fiumében és Triesztben 
halászgőzösökkel végeztek. Vinciguerra arra a 
célra, hogy a zsákmány lehetőleg hamar érjen 
partra s hogy vihar esetén gyorsan a kikötőbe 
térhessenek vissza a halászok, a nagyobb mély-
ségekben való halászatra az explóziós motorokat 
ajánlaná. 

Azok a gyér kutatások, amiket az Adria na-
gyobb mélységeiben eddig végeztek, arra val-
lanak, hogy ezekben a mélységekben gazdag 
fenékfauna van, amelynek a kizsákmányolására 
Vinciguerra a parangale-t tartja a legjobb esz-
köznek, amely szerinte még olyan mélységek-
ben is beválik, amelyekben már semmiféle háló 
sem alkalmazható gyakorlati célokra. A paran-
galét sorozatos horognak lehetne magyarul ne-
vezni, mivel egy méter hosszú zsinegre kötött, 
több száz erős horogból áll, amelyek egymástól 
bizonyos távolságra hosszú zsinegre vannak 
felerősítve. Csalétekül a Clupea papalina-t, az 
adriai szardellinát ajánlja, amely igen olcsó s 
mindenütt nagy mennyiségben van. Az új halá-
szati módszernek az a másik nagy előnye is 
megvolna, hogy a téli halászatot is megterem-
tené. 

Mindamellett Vinciguerra szükségesnek tartja, 
hogy a trólhálókkal tovább kísérletezzenek s a 
nálunk legjobban alkalmazható tipust kiválasz-
szák. Ezenkívül a varsákkal való kísérletezést 
is figyelembe ajánlja. 

Részünkről Vinciguerra érdekes fejtegetései-
hez csak annyi hozzáfűzni valónk van, hogy a 
trólhálókat mindenesetre célravezetőbbnek tart-
juk, mint az ekkora mélységekben csak igen 
nehezen kezelhető parangalet s reméljük, 
hogy ezt a véleményünket ép a magyar mo-
toroshalászok fogják beigazolni, akik Vinci-
guerra-tó\ függetlenül a nyilt Adrián való halá-
szatot is fölvették legközelebb megvalósítandó 
programmjukba. (L. Gy.) 

Az Adria t anu lmányozása , A Magyar 
Adria Egyesület a Quarneró halfaunájának és 
halászatának tanulmányozásával titkárát: Leiden-
frost Gyula tanárt bizta meg, aki húsvétkor 
látott neki feladata végrehajtásának. A Quarneró 
tudományos tanulmányozását a Tengerészeti 
Hatóság a megszokott készséggel támogatta. így 

húsvétkor a hatóság vezetője, dr. Fuhrmann 
Ferenc miniszteri tanácsos, egyesületünk választ-
mánya tagja, a »Kloti1d« gőzöst engedte át tit-
kárunknak, aki ez alkalommal a Morlák-csa-
tornán űzött motoros halászatot tanulmányozta. 
Ezen a tanulmányi kirándulásán résztvettek dr. 
Prinz Gyula, szakosztályunk elnöke és dr. Tur-
son János egyetemi magántanárok is. A halfauna 
tanulmányozását Leidenfrost a nyár folyamán 
folytatta s erre a czélra a Tengerészeti Hatóság 
helyettes vezetője, Dunay László miniszteri tit-
kár az » Előre* nevű kincstári gőzöst két napra 
rendelkezésére bocsátotta. Az »Előre«, melyet 
Cel igoi parancsnok vezetett, ez alkalommal 
Fiume—Canale di Mezzo—Piccolo—Plavnik— 
Loparo—Laganj— Arbe - Terstenik — Cherso — 
Lussingrande—Val Darche—Pta. Croce Veglia 
—Fiume útvonalat járta be. A kis Plavnikon és 
a Lagonj-on herpetologiai gyűjtéseket, Loparo 
és Arbe között fenékhalászatot, Cherso déli csú-
csánál parangaleval (négyszáz horog ho-szú 
zsinegre erősítve) végeztek halászatot. Az út 
második napján résztvett az Adria Egyesület 
állattani szakosztályának elnöke, dr. Entz Géza 
udvari tanácsos, akadémiai osztályelnök és ifj. 
dr. Entz Géza egyetemi magántanár, az állat-
tani szakosztály titkára is. 

Boszniában és Dalmáciában, Raguza környékén 
dr. Bolkay István muzeumi gyakornok gyűjtött 
hüllőket és kétéltűeket, továbbá néhány tengeri 
állatot az Adria Egyesület gyűjteménye számára. 

TENGERI METEOROLÓGIA. 

A magya r tengerpart időjárása 
1911. j ú n i u s á b a n . Június hónapját a nor-
málisnál valamivel alacsonyabb hőmérséklet, 
zivatarszegénység és csapadékbőség jellemzik. 
A hőmérséklet átlaga végeredményben kicsiny 
volt, a nyári napok száma azonban elérte a 
18-at s így jóval meghaladta a több éves átla-
got. A csapadékbőség kiterjedt az egész ten-
gerpartra, úgyszintén ezen elemnek a hőmér-
sékletet csökkentő hatása is jelentkezett az 
összes állomásokon. A napfény tartama közel 
260 óra volt, míg napfény nem volt 2 napon. 
A hónap első felében rendkívül bő, kiadós eső-
zések voltak, különösen 13.- és 14-én. (13.: Fiume 
78"3 mm., Csemetekert 89'1 mm., Cirkvenica 
13.1., Zengg 34-4. és Sv. Mihovil 23 4 mm., 
14. : Fiume 33"8 mm., Csemetekert 30 0 mm., 
Cirkvenica 34'1 m m , Zengg 7'2 mm. és Sv. 
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Mihovil 38" 1 mm.) A 13— 14-iki éjjelen Fiumé-
ben lehullott nagy mennyiségű csapadék heves 
zivatar kíséretében jött, az intenzitása oly nagy 
volt, hogy a város csatornái nem tudták befo-
gadni és elvezetni a rengeteg vizet s így sok 
úttest viz alá került s a forgalom teljesen meg-
akadt. 

Hetedikétől 15-éig nap-nap után voltak ziva-
taros esők, amelyek hol a Tengerpartunk felső, 
hol az alsó vidékén lévő állomásokon voltak 
kiadósabbak. 16-ától 25-éig kedvező időjárás 
állott be, derült napfényes idővel s csak 20-án 
volt újból nagyobb esőzés. 

A hőmérséklet változékonysága csak 1'39", 
tehát ép annyi, amennyi a normális érték Fiumére, 
a tengernek a hőmérsékleti szélsőségeket és 
ingadozásokat mérséklő hatása ebben is mutat-
kozik. A legmelegebb nap a hónap 25. és 26. 
napján volt Fiúméban 30'' felett, míg a többi 
állomáson 25 — 29° közötti maximumok észlel-
tettek. A leghűvösebb nap 16-án volt 8 — 10° 
körül. A júniusi csapadékösszegek legélénkeb 
ben bizonyítják, hogy mennyire eltérők lehetnek 
közel fekvő állomások csapadékviszonyai főleg 
a nyári hónapokban, mert amig a Csemetekert-
ben a havi összeg 172 mm., addig Cirkvenicán 
csak 83 mm.-t mértek, tehát kevesebbet, mint a 
mennyi Fiúméban egy nap alatt leesett. Az isztriai 
félsziget és a velencei öböl között, az Adria 
északi részén június 14-én este, éjjel és 15-én 
reggel orkánszerű vihar tombolt, amelyik nagy 
károkat okozott. Egyelőre csak annyit említünk 
meg, hogy a trieszti öbölben több hajó és bárka 
elsülyedt és vagy 20 tengerész halálát lelte Az 
orkán csak Triesztben és annak kikötőjében 
közel egymillió koronányi kárt okozott. Velen-
cében is kártevő volt az orkán, mert épületek-
ben rongálást vitt véghez s hajók is megron-
gálódtak. A Ouarneró ettől a veszedelemtől ez 
alkalommal meg volt kimélvc. 

A hónap első napjaiban a Tengerpart inkább 
alacsony légnyomás hatása alatt állott. Hatodikán 
egy-két napig magas volt a levegő nyomása, 
majd 9-étől újból depresszió éreztette hatását s 

teljesen annak birodalmába jut Tengerpartunk 
s különösen 13 —14-én rendkívül bő zivataros 
esők jelentkeztek. 16-án a depresszió elvonult 
északkeletre s újból a magas légnyomás lett 
uralkodó, derült, napfényes időjárással, 20-án 
mély depresszió érezteti hatását, majd benyomult 
a biscayai öbölben kifejlődött magas légnyomás' 
terület, mely gyorsan elvonult északkeletre s 
négy nap múlva újból helyet adva északnyugat-
ról bevonuló esős időjárást okozó alacsony 
nyomásnak. A hónap vége felé az izobárok 
ismét átmeneti jellegűek, de leginkább magas 
a légnyomás. Eszerint, mint látjuk, a Tengerpart 
időjárása felette változó volt s csak kis idő-
közökben volt tartósabb derült időjárás. 

Réthly A. 

A magyar Tengerpart időjárása 
1911 júl iusában. A csapadékban gazdag és 
viszonylag hűvös júniust egy felette száraz és 
rendkívül meleg jellegű július követte. A hő-
mérséklet nemcsak átlagban volt igen magas: 
l ' /^ -kal haladta meg a 30 éves közepet, hanem 
a forró nyári napok száma is rendkívüli nagy 
volt. 30 esetben a hőmérséklet maximuma meg-
haladta Fiúméban a 25"-ot és 15-ször 30-nál is 
nagyobb volt, míg 35u fölé öt izben emelkedett 
a hőmérő higanya Ez a magas hőmérséklet 
az egész Tengerparton éreztette kellemetlen hatá-
sát. A legmelegebb nap a hónap vége felé volt 
27. és 30-ika között és a Csemetekertben elérte 
a 39 0°-ot a maximum, sőt még a Sv.-Mihovilen 
is 32 4° volt ekkkor a hőmérséklet A leghűvö-
sebb nap hetedikén volt 13—15u körüli hő-
mérséklettel. A hőmérséklet változékonysága 
szokatlan magas, u. i. 175°, ami közel 03-del 
meghaladja a normálist A nagy hőséggel egyenes 
arányban áll a napfény tartamának magas értéke, 
összesen 286 2 órán át volt napsütés Fiuméban, 
míg napfény nélküli nap egy sem fordult elő 
A csapadék mennyisége rendkívüli nagy érték-
kel maradt a normális alatt, s épp csak Cirk-
venicán közelítette azt meg, mert 14-én 45 mm. 
esett felhőszakadásszerűen, ami a normális meny-
nyiségnek közel 2/3-a. Az esős napok száma 
a normális alatt maradt szintén, de még inkább 
az eső sűrűsége, mert pl. Fiuméban csak 1 '6 mm. 
eső jutott egy esős napra. Az uralkodó szelek ebben 
a hónapban is a keleti quadransból fújtak s csak 
épp az Akadémián volt SW az uralkodó annak 
védett fekvése miatt Zivatarokban gazdag volt 
az elmúlt hónap, azonban legtöbbje csapadék 
nélkül jelentkezett. 

1911. VI. F i u m e 
tkadímia Csemetekeri 

Cirkve-
nica Zengg Szent-

Mihovil 
Hómersíklel kWp C" 20'0 20 3 20-4 20-6 15-8 
Legmelegebb nap 30-0 26'. 31-0 26. 28-6/25. 29-0/26. 25-0 26. 
Leghidegebb nap 8'8 16 8-6/16. 10 5 17. 8-0 13. 5-4 16. 
Közepes borulás 4-4 4-5 4-5 4-4 36 
Csapadíkíssztg min. 160-5 171-7 833 114-8 170-0 
Esés napok szama 15 U 12 12 11 
Uralkodó szel SW NE SE E E 



414 

e 

t~ 
o 
"fs > 

0) 
N 
CO 

. o 
o 
CS 

E 

T 3 

03 

co 

re O) re 
s 

O) 
N 
CO 

í -
<u 
DO 
e 
o» 

co 

01 
E 
3 
£ 

co 

ro 

<D 
co 

vO) 
N 

OO 

73 8 

.2 
o 

o 
O) 
a) 

aj 
3 U. 
a 

'UIUI JJEJE 
EJO \,Z 

>lfpEClBS3 

KB E E 
® 9 ®©@ f- ' OíifO | j O - CM CO CO 00 in | j | | vo j | | | | 
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1911. VII. F i u 
Ikadémia 

m e 
Csemeíekerl 

Cirkve-
nica Zengg Szent-

Mihovil 
Hőmérséklet közép D" 24 6 25-6 24-6 250 200 
L e y m e l e y e b b nap 36-6 30 39-0/28. 36-0/27. 37 0 29. 32 4 28. 
Legliiilfjj lili nap 14-3 7. 15-0'7. 13-2'7. 15-5/7. 9 6 7. 
Közepes borulás 31 3-4 3-3 3-1 2-0 
[sapailékösszog mm 9-5 6-7 595 183 16 4 
Esős napok szama 6 6 4 4 3 
Uralkodó szél SW NE SE E E 

Az időjárás lefolyásának tükrét adja a fiumei 
táblázat, míg az ilyetén való kialakulást meg-
magyarázzák az időjárási térképek. A hónap 
első két napján a Tengerpart inkább az alacsony 
légnyomású területhez tartozott, harmadikára be-
nyomul nyugat felől a magas légnyomás, amelyik 
kiterjed Középeurópára és az Adriára is kiter-
jeszti hatását. A felmelegedésnek eme felette 
kedvező helyzete eltait 9-éig, amikor keleten egy 
depresszió alakul ki s a maximumot nyugat 
felé visszanyomja. Tengerpartunk átmeneti lég-
nyomási terület alá kerül s zivataros esők jelent-
keznek 10-én újból benyomul a magas lég-
nyomás, pár napig uralkodik a mi területünkön 
is, majd 14-én zivatarokra kedvező helyzet 
alakul ki, kisebb esőket hozva. Pár napig a 
kele'.i depresszió hatása alatt a hőség növeke-
désében szünet állott be, mig a hónap második 
dekádjának utolsó napján hatalmas légnyomás 
foglalja cl ismét Középeurópát és uralmát hosszú 
ideig megtartotta. Ekkor nagy mértékben emel-
kedett a hőség az erős besugárzás miatt s napokig 
felhőtlen ég volt. A hónap utolsó napjain Európa 
déli részén alacsonyabbá vált a levegőnyomás 
és gazdag, de esőnélküli zivatartevékenység indult 
meg a Tengerparton. Ekkor azonban már annyira 
száraz volt a levegő, hogy Fiuméban a levegő 
nedvessége 30"/« alatt volt, sőt az utolsó előtti 
napon már csak 20"/« volt a levegő nedvessége. 

Réthly A. 

A magyar tengerpart időjárása 1911 
augusz tus havában. Rendkívül meleg, 
derült, napfényes és nagyon száraz időjárás jel-
lemzik az augusztus hónapot A hőmérséklet az 
egész tengerpartunkon több, mint két fokkal a 
normálist meghaladta, s nem volt olyan periódus, 
amelyikben talán rövid ideig is a normális alatt 
maradt volna. A legmelegebb nap augusztus 
hetedikén volt, amidőn Fiuméban 35°, Zengg-
ben 37u-nyi hőmérsékleteket észleltek. A leg-
hidegebb napok augusztus 16—18-a voltak 
15—18° nyi lehűlésekkel, amelyek azonban épp 
csak a reggeli órákra szorítkoztak. Az augusztus 
7-iki felmelegedésnek az Európa felett hatodikán 

417 
fejlődésnek indult és 7-ére kifejlődött magas 
légnyomás volt kedvező és ettől az időjárás 
meleg jellegét megtartotta 13-áig, ekkor változás 
állott be, amelyik a lehűlést eredményezte 4—5 
nap múlva. Európa keleti felén Oroszország felelt 
mély és nagy kiterjedésű depresszió keletkezett, 
Ez hűvös, esős és szeles időjárást, erősebb lehű-
lést okozott nálunk átmenetileg és mintegy meg-
szüntetve a már tűrhetetlen nagy hőséget. Egy 
újonnan fejlődött magas légnyomás visszaszorítja 
a depressziót s újból megindul a hőség fejlődése, 
de most már rendkívüli mértékben, annyira, 
hogy a hónapnak vége felé egy második hőség-
periódus áll be, amelyik sok helyütt még az 
elsőnél is tűrhetetlenebb volt. 

1911. VIII. F i u m e 
ikadéinia | Csemeíekerl 

Cirkve-
nica Zengg Szent-

Mihovil 
Hőmérséklet közép C" 24-3 24'8 24-4 25 6 201 
Legmelegebb nap 34-7 7. 35-0 7. 34 6 7. 37-0 7. 28-8 23. 
Leghidegebb nap 15-7 18. 16 7 16. 14-0 18. 18-5 18. 13-0 18 

Közepes borulás 3-5 36 35 38 2-6 
Csapadékihszeg mm. 12 9 14 8 156 62-9 56-1 

Esős napok száma 9 5 7 5 6 
Uralkodó szél NE NE SE E E 

A sok átmeneti helyzettel — déli depresszió 
egyszer sem volt — együtt járt az igazi csapadék-
szegénység is. Ha érintette is hazánkat alacsony 
légnyomás, az bő, kiadós esőket sohasem hozott 
és a tengerparton sem tudott igazi bő eső ki-
fejlődni. Esős nap azért aránylag sok volt, de 
legtöbbje egy-két mm-en alul. A mennyiség a 
normálisnak kb. egy nyolcada volt Fiumében 
(107 mm. helyett csak 13 mm. esett), sőt a 
maximális eső mennyisége is csak 5—7 mm 
volt. Zenggben heves záporeső volt 24-én, amikor 
is 43 mm-t mértek. Zivataros napot Fiumében 
hatot észleltek, vihar egy sem volt itt, azonban 
a viharokban gazdag Zenggben hatot észleltek 
és a Szt. Mihovilon is 4 volt. Napfényben nagyon 
gazdag volt az elmúlt hónap, mert 245 óráig 
sütött a nap, de teljesen felhőtlen időjárású 
napok csak augusztus 28., 29. és 30-án voltak. 

Augusztus hőmérséklete a tengerparton, mint 
láttuk, ugyancsak jóval a normális felett volt, 
de a tenger vizének ismeretes mérséklő hatása 
erősen jelentkezett. Mert amíg pl. az országban 
augusztus 22—24. között 38—40°-nyi maximu-
mokat észleltek (Orsován), addig Fiumében 
ugyanakkor csak 30 —31°-nyi melegek voltak. 
Az éjjeli lehűlés mértéke is kisebb volt, ami 
csökkentette az ingadozás nagyságát. Ebből a 
szempontból ítélve az elmúlt augusztus kedvező 
volt. Réthly Antal. 
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Vegyesek. 

f P o r A n t a l . A Magyar Adria-Egyesületet 
is érzékeny csapás érte Pór Antal esztergomi 
kanonoknak szeptember 9-ikén történt elhunytá-
val. A kitűnő történctirő a legelső alapítótagja 
volt egyesületünknek. Mikor értesült a Magyar 
Adria-Egyesület megalakulásáról, azonnal be-
küldött egy posta-utalványon 300 K alapító-
tagsági díjat s az utalvány szelvényére e szava-
kat irta : »Szerencsémnek tartom, hogy a Magyar 
Adria-Egyesületnek tagja lehetek.« Szó volt róla, 
hogy a kitűnő történetíró, aki éppen azzal a 
korral foglalkozott különös szeretettel, melyben 
a magyar koronának fénye a legszebben ragyo-
gott a tengerparton, a »Tenger« számára is 
dolgozni fog, de ebben már megakadályozta őt 
hajlott kora és nagyon változó egészségi álla-
pota, mindnyájunknak élénk sajnálatára. 

Pór Antal 1834-ben született Esztergomban. 
1849-ben mint honvéd küzdött a hazáért, ami-
ért hadi fogságot is szenvedett. 1850 őszén 
papnövendék lett Esztergomban ; theologiai ta-
nulmányait Bécsben fejezte be. 1857-től 1871-ig 
gimnáziumi tanár volt Nagyszombatban. 1871-
ben esztergom-királyvárosi plébánossá válasz-
tották. 1874-ben pápai titkos káplán, majd 
esperes és egyházmegyei tanfelügyelő lett. 1887-
től 1891-ig országgyűlési képviselő is volt, 
szabadclvűpárti programmal. 1880-ban pozsonyi 
kanonok, 1885-ben címzetes apát, 1893-ban 
pedig esztergomi kanonok lett. Mint történet-
írónak legkiválóbb munkái: Trencséni Csák 
Máté életrajza (1888) és Nagy Lajos élete 
(1892) s az Anjou-ház korára vonatkozó rész 
a millenniumi Magyar Nemzet Története c. tíz 
kötetes nagy munkában. A Magyar Tudományos 
Akadémia már 1872-ben levelező-tagjának, 
1892-ben pedig rendes tagjának választotta. 

Egyesületi ügyek. 
A Magyar Adria Egyesület helyi-

sege. Egyesületünk működésének örvendetes 
fejlődése szükségessé tette oly helyiség szer-
zését, melyben a rendes adminisztráción kívül 
az igazgatósági, választmányi és szakülések, 
valamint az egyesületi könyv- és irattár részére 
is legyen megfelelő nagyobb terem. E célra az 

egyetem bölcsészeti fakultása s Magyar Nemzeti 
Múzeum között a Múzeum-korút 10. sz. házban 
béreltünk megfelelő lakást. Hogy pedig ennek a 
berendezése ne terhelje egyesületünk rendes 
költségvetését, körlevélben kértük t. tagtársainkat 
az egyesületi helyiség berendezési költségeihez 
való szíves hozzájárulásra. Erre a kérésünkre 
lapunk zártáig a következő adományok érkeztek, 
amelyeket ezennel köszönettel nyugtázunk : 

Korona 

Dr. Rónay Károly, Budapest... . . . ... 10 
Ifj. dr. Entz Géza, » ._ 10 
Bobula János, » . . . . . . ... 10 
Dr. Szemere Bertalan, Lipik 10 
Deréky Gyula __ . . . 10 
Majláth G. Károly gróf, Gyulafehérvár 10 
Jellinek Lajos, Budapest . . . . . . . . . . . . 10 
Zundl Péter, Kalocsa. . . __ . . . 5 
Czimmermann Pál, Szeged 5 
Majláth Géza gróf, Gárdony.. . . . . ... 50 
Vancsó Gyula, Budapest... . . . . . . . . . 5 
Steer Ferenc, Tiszaug... ... . . . . . . . . . 10 
Weisz Hermán, Susák . . . 20 
Dorner Gyula, Budapest . . . . . . . . . . . . 5 
Dr. Polgár Iván, Székesfehérvár 5 
Szabai Ferenc, Baja . . . . . . — 10 
Karig Emil, » . . . . . . 10 
Lévay Ferenc, Budapest . . . . . . 8 
Medovanicky Mátyás, Békéscsaba . . . 2 
Dr. Méhes Gyula, Budapest . . . 10 
Banovics Kajetán, » . . . . . . 6 
Sebestyén Arthur, » . . . 10 
Simon Jakab, » . . . . . . . . . 20 
Bischitz Arthur, » __ 25 
Schuler József, » 25 
Pucher István, » 25 
Bangha Aurél, » 2 
Lendl Adolf, » 10 
Mladoniczky Győző, Győr 10 
Bródy Emil, Budapest... . . . . . . . . . . . . 10 
Pékár Imre, » 20 
Hanny Gábor, Pécs . . . . . . 20 
Özv. Bartha Endréné . . . 5 
Bálint Sándor, Budapest . . . 10 
Dr. Bittó Béla, » 10 
F'rankfurter Albert, Trieszt 50 
Vízaknai Antal, Budapest... 5 
Steller Antal » . . . 15 
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Dr. Th. Schmer : Eisenversorgung 
Europas. {Problemed.Weltwirtschaft.) Heraus-
v. Prof. Bernhard Harms. IIB. Verlag Gusztáv 
Fischer Jena 1911. Ára 14 márka. 

Roosevelt a hágai kongresszuson figyelmeztette 
a gazdasági világot, fogjon kezet valamennyi 
művelt nemzet a nemzeti gazdasági források 
óvatos értékesítésére s akadályozza meg a ter-
mények elpocsékolását. E felhívásra jelent meg 
a stockholmi geol. kongresszus nagy műve : »The 
Iron Ore Resources of the World •, mely a világ 
vaskészletét elénk tárta. Csakhogy a nemzetek 
gazdagodása nem csupán vaskészletüktől függ, 
hanem a vas feldolgozásától, elszállításától, szó-
val geográfiái kérdésekkel is kapcsolatos. Ez 
utóbbi szempontjából írta meg Schmer Európa 
részesedését a vasnak világforgalmában, sorra 
véve az államokat, hol természetesen első helyen 
Németország szerepel 3 607,700.000 tonna vas-
készletével, mi az európai 12 milliárd t. vas-
kontingensnek 28'8"/o. Utána azonnal Francia-
ország következik 20°/o-al, Svédország 15É6°/o, 
majd Britannia 9'8°/o, Oroszország 8"2°/o, Spa-
nyolország 7 N o r v é g i a 2 a többi államok 
ma hasznosítható vaskészlete 100 millió tonnán 
aluli. Érdekes az a része a könyvnek, mely az 
államok érckivitele, fogyasztása s azon tekin-
tetek mérlegelésével foglalkozik: melyik állam 
vihet ki vasat, melyik szorul behozatalra s 
melyiknek kell megszorítania a vaskivitelt. 
Az első csoportba Skandinávia és Görögország 
tartozik, hol kevesebb az erdő és szén, mint a 
vaskészlet, a másik Anglia és Németország, 
Belgium, a harmadik csoportba monarchiánk 
tartozik, hol olcsóbbá kell tenni az ércszállítást 
benn, de drágítani kifelé, hogy olcsó vasárúink 
megbírják a versenyt a külföldi gyártmányokkal, 
így tehát zárt vámterületet ajánl nekünk Schmer. 
Monarchiánk vastermelése 3.662 ezer tonna. 
Boszniával 4.357 ezer t. vasbevitele 233 ezer t. 
Kivitele 263, Bosznia vasát beszámítva e két 
szám így módosul: behozatal 217 ezer t., kivi-
tel 384 ezer t. Ez utóbbi szám azonnal érthetővé 
teszi, miért lendült föl Trieszt vaskohászata és 
ércbevitele Boszniából, Görögországból. Algirből ? 
Egyut'al szinte provokálja, hogy Fiume is csinál-
jon közelségéhez a trieszti »Servolához« hasonló 
telepet. Magyarország eddig vasércfeleslegét 
400—500 ezer t. Ausztria dolgozta fel (184 t.), 
ezentúl Fiume felé kellene irányítani e jölösleget. 
Magyarország vaskészlete 112 millió tonna, ebből 

a felvidékre 74 millió t., a délvidékre 99 millió 
tonna, magában Hunyadban 17 millió t. a vas-
készlet és a jövőben ezenfelül még 4 millió t. 
értékesíthető. Egész Magyarországon 32 millió 
tonna készlet még kiaknázatlan, ami 86 esz-
tendőre elég. Azután ? Vasércet veszünk Boszniá-
ból, Görögországból, Algériából, hacsak új érc-
telepekre nem találunk s a statisztikai számítások 
helyesek. Nálunk e tekintetben furcsa érzékeny-
ség uralkodik. Aki a hivatalos statisztikai adatok 
pontosságát kétségbe meri vonni, egyszerűen 
bepörlik. Németországban Schmer könyvének 
348. 1. nyíltan kiirja, hogy a németbirodalmi 
bányászati hivatalos havi jelentések 30 -50°/o-ot 
tévednek az idegen vasérc behozatalában, ezért 
nincs baj Germániában. Végül tanulságos a 
könyvhöz csatolt térkép is, mely a vasércek 
felhasználásáról, be és kivitele felől tájékoztat. 
Azon legelső Németország, mint termelő és fel-
használó, utána Anglia következik, mint amely 
állam'.a legtöbb vasat fogyaszt. Magyarország 
két vasérctelepe ezekhez képest igen szegény. 
A délvidék egyáltalán nem ad el nyers vas-
ércet, a felvidék termelésének felét kiviszi. Még 
néhány adatot a vastermelő országok vasterme-
léséről, vaskiviteléről és behozataláról. Görög-
ország vastermelése 523 ezer t., kivitele ugyan-
annyi. Spanyolországé 8.680 ezer t., vaskivitele 
7.823 ezer t. Svédország vasércből termelt 1907. 
4.479 ezer t., kivitt belőle 3.522 ezer t. Orosz-
ország vastermelése 6.001 ezer t., kivitele 453 
ezer t. Még az is sok az oroszországi vasinség-
ben! A következő államok és országoknak jelen-
tékeny vasérctermelésük, behozataluk és kivitelük 
van. Németország termelése 1907-ben 27.697 
ezer t., kivitt 3.248 ezer t., behozott még 4.108 
ezer t. vasércet feldolgozva. Anglia 1907. ter-
melése 15.732 ezer t. érc, nem adott el belőle 
semmit, még vett 7.635 ezer t. ércet. Belgium 
255 ezer t. vasérctermelésével Európa vasban 
sínylődő proletárja, de vevőereje nagy, hiszen 
1907-ben 3.620 ezer t. vasércei vett, 1900-ban 
2.561 ezer t. Franciaország termelése 10.000 
ezer t., kivitele 2.147, behozatala 1.999 ezer t. 
Monarchiánk 1907. termése 6.357 ezer t., kivi-
tele 389, behozatala 217 ezer t. Vagyis elég 
szorgalmas vasérceinek felhasználásában. 

Dr. Czirbusz Oéza. 

A Tengerészeti Akadémia értesítője. 
A fiumei Tengerészeti Akadémia értesítője ez 
idén az intézet életének tizenötödik évfolyamá-
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ról számol be. Az Akadémia egy előkészítő es 
három rendes osztályból áll A felvételi vizsgát 
rendszerint július első napjaiban tart ják meg s 
a felvett növendékek a tengerészeti pályára való 
alkalmasságuk kipróbálására az egyik intézeti 
szaktanár és í z utolsó évfolyam négy növendé-
kének felügyelete alatt az >:Adria« hajóstársaság 
egyik hajóján körülbelül két hónapig tartó útra 
mennek. Az így behajózott növendékek a tanév 
elején még szeptember közepén visszatértek s 
így 17-én már a beírásokat is befejezhették. 
Ennek eredményeképen az előkészítő osztálynak 
15, az elsőnek 14, a másodiknak 15 és a har-
madik osztálynak 11, s így az intézetnek csz-
szesen ötvenöt növendéke volt, mely szám az 
év végére — az előkészítőből történt kilépések 
folytán — 53-ra redukálódott. Örömmel látjuk, 
hogy a növendékek számának jóval több, mint 
fele magyar. Az 53 növendék közül 35 az or-
szág belsejéből, tizenhat a tengermellékről való. 
Osztrák alattvaló és horvát nemzetiségű növen-
dék egy-egy volt ebben az iskolai évben. Az 
anyanyelvet illetőleg harminckét magyar, tizen-
négy olasz, három horvát és négy egyéb anya-
nyelvű növendéke volt az kadémiának. Az in-
tézettel kapcsolatos internátusban husz ingyenes, 
nyolc félingyenes és négy fizető növendék kapott 
ellátást. 

A növendékek tanulmányi előmenetele, amelyet 
itt nem részletezünk, az intézet mindenütt elis-
mert magas nívójáról tanúskodik. 

Az elméleti oktatással párhuzamosan gyakor-
lati kiképzést is nyertek nautikusaink. Erre a 
célra a Tengerészeti Hatóság a második félév-
ben hetenkint kétszer, hol a »Klotild«, hol meg 
a »Vontató« és az »Előre« nevű kincstári gő-
zösöket engedte át. Az utóbbin tettek meg a 
hajózástan tanárának vezetésével a harmadik 
osztály végzett növendékei az év végeztével 
szokásos tanulmányújukat . 

A záróvizsgálatokat júniusban tartották s ezekre 
tizenkét növendék jelentkezett, akik mindannyian 
megfeleltek. 

A szertarak kevés gyarapodást mutatnak. 
Ezeket 1910. évi december havában Bardage 
svéd mérnök látogatta meg s készített róluk 
fényképfölvételeket. Bardage kormánya meg 
bízásából tanulmányozta a külföldi tanítóintéze-
teket és különösen az iskolai szertárak beren-
dezését, s az Akadémia szertárairól a legelis-
merőbben nyilatkozott. 

Az Értesítő jelzi hogy az Akadémia számára 
két tankönyv van megjelenőfélben. Az egyik a 
tengeri meteorológia és oceanográfia, a másik 
a hajózástan kézikönyve. Az előbbi Mazelle 
Meteorologia ed Oceanografia című jeles tan-
könyvének Hankó Márton, akadémiai rendes 
tanár által készített magyar fordítása, amely már 
teljesen készen van, az utóbbi PavUcsek Rezső 

akadémiai rendes tanár eredeti munkája, amely-
nek most készül a második része, s amely olasz 
nyelven is megjelenik. Mindkét könyvet a ke-
reskedelmi minisztérium adja ki, s mind a kettő 
régen érzett hiányt fog pótolni. E két új tan-
könyvön kívül ugyanis a fiumei Tengerészeti 
Akadémián csupán a mertannak és a számtan-
nak van tankönyve, a Bach-korszakból ránk-
maradt Mocnik-féle iskolai könyvek olasz fordí-
tásai, a többi tárgyakból pedig a növendékek 
úgyszólván egyedül a tanár magyarázatára van-
nak utalva. Igen kívánatos volna tehát, hogy a 
növendékek a többi tárgyakból is — az akadémiai 
nívóhoz mért — tankönyvhöz jussanak. 

A tanári testület tizenhat tagból áll. Az aka-
démiai ranggal azonban sehogysem tudjuk ösz-
szeegyeztetni, hogy a míg az igazgatón kívül a 
rendes tanárok száma csak öt, addig igen fon-
tos tantárgyakat — minők a történelem, föld-
rajz, természerajz stb. — óradíjas tanárok lát-
nak el mellékfoglalkozáskép s így az óradíjas 
tanárok sz;íma éppen kétszerese a rendes taná-
rokénak. Mindezek mellett még az intézet igaz 
gatója a kereskedelmi minisztériumban, egyik 
rendes tanára pedig a fiumei Tengerészeti Ható-
ságnál teljesít szolgálatot. A kereskedelmi minisz-
térium 1908-ik évi költségvetésének megokolása 
igéri ugyan, hegy a hiányzó tanszékeket egy-
másután rendszeresíteni fogják, mégis marad: 
minden a régiben. 

Az évi jelentés szóval sem említi ugyan, de 
a sorok közt ott lappang az Akadémianak egy 
másik nagy s régóta vajúdó kérdése : az iskola-
hajó. Hivatalos és nem hivatalos ankét volt már 
bőven ebben az ügyben, sőt országos gyűjtés 
is, mind amellett is ott vagyunk, hogy amíg 
a buccarii, horvát Nautikának a mostani már a 
második iskolahajója, addig a fiumei Tengeré-
szeti Akadémia még mindig nélkülözi a gyakor-
lati kiképzés eme legelemibb eszközét, mely nél-
kül tengerészeti akadémi el sem képzelhető. 

Ezeken a hiányokon rövidesen segíteni: első-
rangú nemzeti érdekünk, s e két irány vezet 
a magyar Tengerészeti Akadémia tovább nem 
halogatható, teljes kifejlesztéséhez. 

Hibaigazítás. Ifj. dr. Entz Géza »A ber-
geni biologiai kurzus« című cikkébe három érte-
lemzavaró hiba csúszott be, melyek következőleg 
helyesbítendők : 

1. 324. oldal, alulról 6. so r : forrt-állkap-
csúak helyett bojtko, oltyúsak. 

2. 328. oldal, alulról 9. sor : , fülcsontok helyett 
hallási kő. 

3. 330. oldal, felülrőt 7. sor : márna helyett 
menyhal. 

PESTI K Ö N Y V N Y O M D A R É S Z V É N Y - T Á R S A S Á G . ( H o l d - u t c a 7 . ; 



A MAGYAR ADRIA-ÉGYESÜLET FÖLDRAJZI SZAK-
OSZTÁLYÁNAK MUNKATERVEZETÉHEZ. 

Irta PRINZ GYULA dr. 

^ idei veneziai tengerkutatási tanácskozás a mi részvételünk nélkül 
folyt le. Az Adria kutatásával foglalkozó olasz és osztrák körök 
maguk között intézték el az Adria oceanográfiái kikutatásának 
programmját. Nem udvariatlanságból történt ez, vagy a mi jogaink 
ránti hagyományos feledékenységből, hanem azért, mert eddig 
m volt nekünk fórumunk, amely a magyar tengerpart tudo-

mányos kutatásával törődött volna. F. é. junius 17-én alakult csak meg egyesüle-
tünk földrajzi szakosztálya, mely szerény erőihez képest részt kiván venni tenger-
partunk kutatásának munkájában. 

A szakosztály főcélja, hogy a szorosan vett magyar tengerpart fizikai és antropo-
geografiai problémáit kikutassa s ezen a réven a magyar föld egyetemes rajzolatá-
hoz egy okvetlenül szükséges és megbízható monográfiát szolgáltasson. 

A magyar tengerpart geológiai felépítése még nincs kiderítve. A földrajzi részletes 
tanulmányokhoz természetesen elengedhetetlen a geológiai szerkezet behatóbb isme-
rete. Mindez ideig csupán az osztrák geológiai intézet munkálatai állanak rendelke-
zésünkre, de ujabban a magyar földtani intézet is küldött felvevő geológusokat 
tengerpartunkra s így remélhetjük, hogy még a mi munkálataink folyamán ezen oldalról 
is kapunk olyan eredményeket, melyek azt megkönnyítik és gyorsítják. A terület 
nagysága miatt ugyanis részletes geológiai felvételekre nem vállalkozhatnánk. 

Annál közelebbi munkatervünk kell hogy legyen a tengerpart és környéke 
arculatának és felszíni tagolódásának tanulmányozása. A mállás és lehordás, törme-
lékkúpok és hegyomlások, a folyóvizek kimosása és lerakódásai olyan tényezők, 
amelyeknek ismerete szükséges minden más geográfiái probléma kutatásakor az 
adott területen. Egységesen azonban az arculat kialakulásának problémájához a leg-
közelebbi jövőben nem foghatunk az anyagi eszközök hiánya miatt, mert az ilyen 
tanulmányok hosszas és költséges utazásokat igényelnek. Ehhez egyelőre csak 
a bevezetést végezzük el, amennyiben megismerkedünk a Karszt oromettiai tagoló-
dásával. Ezeknek ismeretére szükségünk volna bizonyos antropogeografiai munká-
latoknál, melyekről későbben lesz szó. 

A TENGER. 28 
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Mielőtt tovább mennénk, szükséges kijelölnünk munkaterületünknek határait. 
Nem ragaszkodunk szorosan a politikai határokhoz, mert természettudományos kuta-
tásoknál csak morfológiai határoknál szabad megállanunk. A magyar tengerpart, 
a Kulpa, Kurana és Una folyók völgyei közötti terület a legszorosabban vett 
munkaterületünk. Ez az a természetes gát, mely elválasztja hazánkat a tengertől 
s meg vagyok győződve arról, hogy majdan ennek a gátló hatásnak ellensúlyozá-
sára törekvés sokkal jobban meg fogja mozgatni a magyar közvéleményt, mint 
akár a Duna-Tisza csatorna, akár pedig m á s közlekedési tervek, amelyek eddig 
megszülettek. Ezen a területen van legjobban helye annak a magyar geográfusnak, 
akinek van érzéke hozzá, hogy jól informálja nemzetét. A hegygerincek, hágók, 
lejtők, völgyek, hegytalapzatok, tömbök orometriai értékei értékes felvilágosításokat 
nyújtanak majd a Karszt valóságos méreteiről. 

Az orometriai tanulmányok mellett kizárólag a fizikai földrajz keretébe tartozik 
a tengerpart morfológiájának tanulmányozása. A folyóvizek hordalékja, delták, tenger-
alatti törmelékkúpok keletkezése egyfelől, másfelől pedig a tenger munkája, a hullám-
verés hatása nemcsak általában a tudományra hasznos problémákat rejtenek maguk-
ban, hanem olyan jelenségeket is mutatnak, melyeknek megismerése közgazdasági 
tevékenységünknek is fontos lehet. Dr. Haltenberger Mihály munkatársunknak »A 
tenger romboló munkája diluviális és alluviális partokon" cím alatt ugyan-e füzetben 
közölt dolgozata záloga annak, hogy ezen a téren szakosztályunk érdemes és hasz-
nos munkát végezhet. A tengerpart tagolódása, felépítése a tengeri hajózás néző-
pontjából is döntő fontosságú, mert kérlelhetetlen döntő befolyást gyakorol a ki-
kötőkre. 

A Quarnero oceanográfiai kutatása s majdan az Adria szomszédos területein is 
hasonló kutatások végzése nem lehet most még közvetlenül programmpontunk, mert 
egyesületünknek nincs még hajója. Egyes adatokat azonban már most is gyűjt-
hetünk, ha arra mód és alkalom kínálkozik. így a tengerparti morfológiai kutatásokra 
is fontos lesz annak a megismerése, hogy a tengerfenék felépítésében minő eredetű 
anyagok vesznek részt a par t közelében s általában a Quarnero és a tengerpart 
hosszában húzódó csatornák fenekének morfológiája és lerakodásainak ismerete 
szükséges is. 

Szakosztályunk meteorológus tagjaira hárul a feladat, hogy a partvidék klímájáról 
bennünket részletesen tájékoztassanak. Tud juk , hogy mekkora befolyást gyakorol 
a partvidék klímája a hajózásra . Különösen a légmozgás tüneményei, a szelek és 
szélirányoknak a partvidéken elhelyezkedése fontos anyaga a tanulmányozásnak. 
Szakosztályunk a Karszt állami erdészeti közegeinek bevonásával meg fogja kísérelni 
fenológiai hálózat létesítését, amelyre nemcsak a klimatológusnak van szüksége, 
hanem még inkább az antropogeografusnak, aki a Karszt adriai lejtőjének gazdasági 
földrajzával foglalkozik. 

A különböző geológiai képződmények kőzeteinek mállási termékeit is meg 
kell vizsgálnunk s ezzel kapcsolatban kiterjesztjük figyelmünket a termőtalajra. 
A geológiai felépítés, termőtalaj, klíma, a növényzet nyári élete, a gazdasági 
növények, végül a nép elterjedése és eloszlásának tanulmányozása éppen a magyar 
tengerparton olyan érdekes kulturgeografiai eredményeket nyújthat, amelyeket mint 
iskolai példákat fognak mindenütt emlegetni. 

Ilyen természetű munkálatokhoz természetesen pénz kell. Hiszem, hogy minisz-
tériumaink nem fognak elzárkózni attól, hogy esetről-esetre néhány száz koronát 
rendelkezésünkre bocsássanak a fentemlített célok megvalósítására, addig is, míg 
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egyesületünk megerősödik. Ezek a célok a magyar tengerpart gazdasági földrajzának 
megírásához vezetnek bennünket, amely műben, ha azt jószerencsénk engedi úgy 
befejeznünk, ahogy óhajtjuk, a magyar közgazdasági élet munkásai fontos forrás-
munkát nyerhetnek. 

Szakosztályunk e munkát a közlekedés tanulmányozásával óhajtja elkezdeni. 
A vezetőfonalát utóbbinak a következőkben fogom vázolni: 

A mű egyes fejezetekből fog állani, melyeket külön-külön a szakosztálynak arra 
vállalkozó tagjai fognak megírni. Amennyiben a kitűzött fejezetek némelyike rövidebb 
vagy hosszabb tanu'mányútat igényelne, szakosztályunk az egyesületi igazgatótanács 
útján igyekezni fog a szükséges összeget előteremteni. Amint a munkatársak egyike 
elvállalt munkájával készen van, az saját címe alatt »A Tenger*-ben fog megjelenni. 
Minden egyes értekezésről később megállapítandó mennyiségben különlenyomatot 
fogunk készíttetni, amely azután közös cím alatt mint önálló mű is megjelenik. 

Ezek a fejezetek a következők lennének: 
1. A magyar tengerpartra és a nyilt A.lriára vezető csatornák geomorfológiai 

viszonyainak hatása a kikötőkre és hajózásra. 
2. A magyar tengerpart klímájának hatása a kikötőkre és hajózásra. 
3. A Karszt geológiai szerkezete, morfológiája és orometriája, valamint közlekedés-

földrajzi jellemzése ezek alapján. 
4. A Karszt denudácziója és hidrografiája és azok hatása a közlekedés útjaira. 
5- A Karszt klimájának hatása a közlekedésre. 
6. A magyar tengerpart kikötőinek természetes hátiországai (Hinterland), és azok 

közlekedésföldrajzi jellemzése a tengeri forgalom nézőpontjából. 
7. Magyarország földrajzi fekvése a tengerekhez, s az azokhoz vezető útjainak 

közlekedésföldrajzi jellemzése, az adriai és aldunai relácziók földrajzi összehason-
lítása a személy-, teher- és postaforgalom szerint. 

8. Fiume és kikötőversenytársainak közlekedésföldrajzi összehasonlítása. Közép-
Európa Adrián át vezető közlekedési útvonalainak kritikai összehasonlítása, a magyar 
kikötők versenyképességének megállapítása céljából. 

9. A magyar tengerpart közlekedésének fejlődéstörténete, különös tekintettel a 
fiumei vasút megnyitása utáni időre. (Izochron-térképekkel.) 

Az egyes fejezetek terjedelmét és tárgyalási módját teljesen a szerzőkre bízzuk. 
Az egyetlen kérő szavunk az, hogy a tanulmányok szigorúan földrajzi jellegűek 
legyenek Egy percre sem szabad a szerzőknek szemük elől téveszteniük, hogy mi 
a földnek és tartozékainak az emberi kulturára gyakorolt természetes hatásait kutat-
juk. Ha ezt szemünk elől tévesztenők, munkánk nem földrajzi, hanem közgazda-
sági lenne. Ugyanazt az anyagot, melyet eddig csak a közgazdaságtannal foglal-
kozó szakembereink tanulmányoztak, mi a kulturgeografia szemüvegén át kutatjuk. 
Kitűnő példa ilyen munkához Wiedenfeldnek »Die nordwesteuropáischen Weltháfen 
in ihrer Verkehrs- und Handelsbedeutung« című munkája A vezető motívumokat 
Richthofen »Siedelungs- und Verkehrsgeographie« című munkájában találjuk meg. 

Nyugaton már széltében jelennek meg hasonló földrajzi tanulmányok, mi az első 
lépést tesszük vele a magyar földrajzi irodalomban. Az ilyen kulturgeografiai kuta-
tások sok értékes adatot fognak még kideríteni a röghöz kötött ember és a föld 
kapcsolatáról. A magyar tengerpartnál szebb és érdekesebb munkaterületet pedig 
keresve is alig lehetne találni. 
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A TRAUI DÓM ÉS A JÁKI TEMPLOM. 
Irta Dr. SZABÓ LÁSZLÓ. 

gyik legérdekesebb építészeti emlékünk: a román stílű jáki templom. 
Nem valami világraszóló dolog, az igaz, mert Nyugat-Európában a 
román stílnek sokkal remekebb emlékei is maradtak meg, de ránk 
nézve értékes, mert hazánkban a román stílnek ez volt a legszebb, 
legtökéletesebb alkotása. A külföldet inkább abból a szempontból 
érdekli, hogy oly korszakban keletkezett, amikor a nyugaton már a 

csúcsíves stíl volt uralkodó. Mindenesetre feltűnő (első tekintetre) az is, hogy egy 
ily becses és aránylag nagyméretű művészi alkotás egy kicsiny faluban létesült. 
A vasmegyei Ják községnek talán ma sincs harmadfélezer lakosa, de a templom 
építésekor, a XIII. század elején vagy közepén, talán harmadfélszáz lakosa sem 
volt. A templom tulajdonképpen nem is csak a nép miatt épült: egy hatalmas 
kolostornak, a híres jáki bencés apátságnak volt a kiegészítője. A környékbeli nép 
a maga erejéből alkalmasint sohasem emelhetett volna ily nagyszerű épületet, míg 
egy gazdag és hatalmas szerzetesrend megbírta a költségeket. Abban a korban gya-
kori dolog volt, hogy idegen származású papok kerültek a magyar főpapi székekbe 
és a szerzetesrendek apátságainak élére. Ezek az idegenek finomodott ízlésükkel 
és néha a magyarokénál nagyobb kultúrájúkkal természetesen döntő befolyást gya-
koroltak az egyházi építkezésekre. így abban, hogy egy nagy és művészi tökéle-
tességű templom egy kis községben épült, tulajdonképpen semmi különös nincsen, 
ha első tekintetre feltűnést kelt is ez a körülmény. 

Már Fittler utalt a Pallas Lexikonban közölt nagyméretű építészettörténeti tanul-
mányában1) arra, hogy a jáki templom mintája után készült a zágrábi székesegyház 
főbejárója is, de hogy a jáki templom egyes motívumai felismerhetők a dalmát építő-
művészet egyik remekén, a traui székesegyházon is, ezt egy angol építész2) vette 
észre és méltatta legelőször. 

Azt kérdést, hogy vájjon a jáki templom építője gyakorolt-e befolyást a traui 
székesegyház építőjére, vagy pedig a traui székesegyház építője a jáki templom 
építőjére, — nem lehet egyszerűen igennel vagy nemmel eldönteni, mert még az 
sem állapítható meg minden kétséget kizáró módon, hogy melyik templom épült 
előbb, — csak az bizonyos, hogy körülbelül egy időben készültek és hogy alkal-
masint mindakettőnek a sorsára nagy befolyással volt a XIII. századnak nagy 
veszedelme, a tatárjárás. 

A jáki templomról kétségtelen, hogy a XIII. század elején vagy közepén épült és 
hogy 1252 május 2-án szentelte fel Omodé győri püspök. Abból, hogy a felszen-
telés 1256-ban történt, nem lehet biztos következtetést levonni arra nézve, hogy 
mikor kezdődött az építés. Még a jelenkorban is eléggé gyakori dolog, hogy egy 

l) VI. k. 247. 1. 
! ) T. G. Jackson, Dalmatia, the Quarnero and Istria. Oxford, 1887. II. k. 14. fej. 
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nagy templom félszázadig is épül (mint pl. a budapesti Szt. István bazilika), a XIII. 
század elején tehát valószínűleg szintén nem épülhetett fel egy-két év alatt egy 
nagyméretű templom; hiányoztak ehhez a technikai segédeszközök; a kőanyag 
szállítása és a szobrászmunka alkalmasint sokkal tovább tarthatott, mint napjaink-
ban. Semmiképpen sem tudjuk bizonyítani, hogy az építkezés már a tatárjárás előtt 
megkezdődött, mert kezdődhetett elvégre a tatárjárás után is ; a tatárok elvonulása 
(1242.) és a felszentelés (1256.) között csaknem másfél évtized telt el. De ha a 
tatárjárás következtében szertefutott az ország népe (a hazatérő IV. Béla király 
tizenöt napi járóföldön nem talált élő embert) és ha a tatárjárás után nagy ínség 
következett be, melyet még maga a király is megérzett, a hajléktalanná és koldussá 
vált népre nézve nem egy művészi becsű templom építése lehetett a legsürgősebb 
szükséglet. A nép bizonyára feldúlt házait sietett előbb felépíteni és az első eszten-
dők erős munkáját a legégetőbb hiányok pótlására kellett fordítani. A jáki bencé-
sek már csak munkaerő híján sem siettethették az építést. Valószínűleg helyes nyo-
mon jár tehát Eitelberg,1) amikor azt állítja, hogy a jáki templom a tatárjárás előtt 
épült. Eitelberg tanár erre az eredményre nem a föntebb közölt valószínűségi követ-
keztetesek után jutott el, hanem úgy, hogy ő a magyar építőművészetnek román 
és gót korszakát élesen elhatárolta egymástól a tatárjárással ; szerinte az 1241. előtti 
kor a román stíl, az 1241 után következő kor pedig már a csúcsíves (gót) stíl 
ideje volt. Persze még ez sem bizonyosság, csak valószínűség. A tatárjárás után 
újra fel kellett építeni az országot s e célra IV. Béla király (és az ő példájára a 
főpapság is) nagyon sok építészt hívott az országba Német- és Franciaországból. 
Több, mint valószínű, hogy az 1242. után nyugatról érkező művészek már az új 
stílnek a hívei voltak, mert a nyugaton akkor már nem kultiválták a román stílt. 
Különben egy oly nagyméretű templomnál, mint aminő a jáki, az építésnek már az 
előkészületei is sok időt vettek igénybe. Gondoskodni kellett a tetemes költségek 
fedezetéről és egyezségre kellett lépni a kiválasztott és meghívott építőművészszel, 
akinek tervrajzot is kellett készítenie s a tervrajzot bemutatnia. Akkoriban még nem 
voltak oly sürgősek az emberek dolgai, mint manapság és így évek is eltelhettek 
az előkészülettel. Mindezek a tekintetek nem teszik valószínűvé azt, hogy a jáki 
templom a tatáijárás után behívott építészek valamelyikének a műve. Ha azonban 
a tatárjárás előtt épült a jáki templom, akkor jóval a tatár járás előtt, akár a XIII. 
század elején is elkezdhették az építését, amikor a román stíl még virágjában volt. 
Az, hogy 1256-ban történt a felszentelés, nem döntő körülmény, mert 1256-ban 
felszentelhettek nem egy új, hanem egy már restaurált templomot is. A katholikus 
egyház újra szentelteti fel a templomot már akkor is, ha valaki vért ontott benne; 
ha a tatárok megrongálták a templomot, vagy ha lovaikat belekötötték (tatárról, 
törökről gyakran írnak ilyet a krónikák), az újra való felszentelésnek már szükség-
képpen meg kellett történnie. 

Ami építésének történetét illeti, a traui székesegyházzal szemben sokkal 
kedvezőbb helyzetben vagyunk, mint a jáki templommal szemben, mert a székes-
egyház történetét többszörösen megírták2). Tudjuk, hogy Trauban már Konstantin 
császár idejében is volt templom, melyet 503-ban restauráltak; ezt a templomot 
1123-ban elpusztították a szaracénok. A mai székesegyház építését 1200—1203 között 
kezdették meg, de csakhamar abbahagyták. Bizonyos csak annyi, hogy a firenzei 

' ) Mittelalterliche Kunstdenkmale des Oesterreichischen Kaiserstaates. 
s) I. Paolo lAndreis kézirata a traui káptalani levéltárban. II. Lucius, Memorie di Trau. III. Vinc. di 

Celio Cega : La chiesa di Trau. Spalato, 1855. 
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eredetű Treguano püspök idejében láttak csak hozzá komolyan az építéshez, 
1213—1251 között. Jackson szerint a falakkal 1251-ben készültek el. Abból a 
körülményből, hogy a templom hajójának nyugati ormán Casotti püspök címere 
van, Casotti pedig 1362—1371. között volt Trau püspöke, Jackson arra következ-
tet, hogy VI. Béla kora után hosszú időre abbahagyták az építést és csak Nagy 
Lajos idejében folytatták, sőt szerinte a hajó boltozata csak 1440-ben készült el, a 
campanile alsó emelete (a csarnok teteje fölött) 1421-ben készült el, míg a campa-
nile csúcsát csak 1598-ban fejezték be, amint ezt a hajó északi falán egy felirat 
bizonyítja. 

Körülbelül négyszáz esztendeig tartott tehát a traui székesegyház építése. É s 
ez a lassú építkezés, melyet száz évre is abbahagytak, korántsem volt valami rend-
kívüli dolog. Ha ezt a körülményt nem tévesztjük szem elől és tudjuk azt, hogy a 
jáki templomot 1256-ban már felszentelték, akkor legalább is valószínűnek kell tar-
tanunk, hogy a jáki templom mégis régibb, mint a trani székesegyház. 

A dalmaták, illetőleg ezeknek csekélyebb részben vérszerinti, nagyobb részben 
jogszerű utódai, a horvátok természetesen nem dicsekednek a magyar befolyással, 
sőt ellenkezőleg, szívesen szerepelnek, mint az olasz kulturának a magyarsághoz 
való átszármaztatói, közvetítői és hivatkoznak régi kulturális szupremáciájukra. 

Azt a kérdést, hogy a traui székesegyház építésének idején a magyar nép volt-e 
magasabb kulturális fokon, vagy a dalmát, nem lehet egyszerűen a német, francia 
és dalmát írókból vett idézetekkel eldönteni, mint ahogyan ezt Jackson1) teszi. Mi 
egyszerűen mesének tartjuk azt, hogy a magyarság kultura tekintetében nemcsak a 
tengerparti olasz elemnél, de még az akkori horvátoknál is alacsonyabb fokon állott, 
mert egészen fölösleges bizonyítgatnunk, hogy a magyarság a XIII. században mái-
nem volt nomád és nem lakott sátrakban. Jackson Petrarcának egy levelére hivat-
kozik (bár Petrarca aligha volt nagy szakértő a magyarországi dolgokban), midőn 
azt állítja, hogy a magyaroknak még a XIV. században is csak nagyon gyéren 
voltak szilárd anyagból épült házaik. Ezzel szemben mi viszont arra hivatkozha-
tunk, hogy román stílű templomunk oly sok volt, hogy még ma is megvan négy-
száznál többnek a romja. Ahol ily impozáns számban voltak templomok, melynek 
stílja még ma is megállapítható, ott a nép már nem lehetett sátorlakó és nem lehet 
igaz, hogy ott »tartós anyagból épült házak csak gyéren voltak találhatók.. Az, 
hogy a dalmát, olasz és német krónikák barbároknak nevezték a magyarokat, nem 
jelent egyebet, mint hogy abban a korban barbárnak tartottak mindenkit, aki hódí-
tott ; a magyar nyelv, amelyet nem értettek, a magyar temperamentum, a magyar 
viselet, a magyarok rendkívül heves támadása, a győzelem után tanúsított féktelen 
jókedve : mind a barbárság megnyilatkozásaként tünt fel mindenütt, ahol a magyar 
mint hódító lépett fel. Egészen természetes, hogy a magyar igát például Nápolyban 
nem tűrték szívesen s a gyűlölet könnyen hajlik a méltatlan becsmérlésre. 

Villars de Honnecourt, a cambrai-i székesegyház építője, a XIII. század közepén 
jár t Magyarországon, állítólag ő építette az esztergomi régi székesegyházat is. Fen-
maradt vázlat-könyvében megemlékezik magyarországi tanulmányairól és itt számos 
vázlatrajzot is készített, alkalmasint nem a sátrakról, hanem a kétségbevont magyar 
építészetnek művészi becsű alkotásairól. 

A kérdés tehát még nincs megoldva azzal, hogy a magyarok Dalmácia meg-
hódításakor nem voltak a kulturának magas fokán és hogy nem valószínű, hogy 
oly művészi ideákat vittek magukkal , amelyekkel befolyásolták volna egy a civili-

l ) Többször idézett munkájában, I. k., 215. és köv. lapokon. 
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zációnak magasabb fokán álló népnek a művészetét,') Mert ha a magyarság nem is 
hozott magával Ázsiából építőművészi képességeket, bizonyára hozott magával 
fényűző hajlamokat és pompaszeretetet és a kulturának olyan szomját, minő ritka-
ság az egész világtörténelemben. Szent István korában már jöttek a görög művé-
szek és nem sokkal utóbb a németek, franciák. A magyar királyok voltak akkor a 
civilizált világ legbőkezűbb mecenásai. A magyarságnak kétségtelenül volt érzéke a 
művészi alkotások iránt, megvolt benne a vágy, hogy7 neki is legyenek művészi 
alkotásai és elég gazdag is volt arra, hogy fényűző szükségleteit kielégíthesse. 
A XII. században Magyarország volt a legnagyobb hatalom az Adrián, királyaink 
hatalmas pártfogói voltak a tengerparti városoknak. Mindezek a körülmények ért-
hetővé teszik, hogy a művészi 
és kulturális áramlatok, melyek-
nek északról délre való haladását 
senki sem vonja kétségbe. 
Nyugatmagyarországon és Kraj-
nán át haladtak Dalmácia felé 
és ennek az áramlatnak a hullá-
mai Dalmáciából csaptak át 
Olaszországba. Abban a korban 
ugyanis Dalmácia művészi szem-
pontból legalább is egy nivón 
volt It-iliával. 

Dalmácia szellemi munkások-
ban, művészekben és mester-
emberekben nem volt gazdag; 
főpapjai igen gyakran Olasz-
országból kerültek Dalmáciába; 
a városok gyakran hívtak po-
desztákat Itáliából, úgyszintén 
tanítókat is. Azokban a céhek-
ben azonban, amelyek a művészi 
ipart kultiválták, nagyszámmal 
voltak magyarok is. Gelcich, 
aki a dalmát céhek történetét 
megírta, megállapította, hogy a 
mesterembereket leggyakrabban 
Itáliából hívták be a dalmaták, 
a jegyzőket, trombitásokat és 
más zenészeket pedig többnyire Magyarországból, néha Ausztriából. Az aranyozok, 
lakatosok, festők, fafaragók, kőfaragók, szobrászok és építészek szintén Magyar-
országból és Ausztriából kerültek Dalmáciába.2 

') »Such a people as the Hungarians were at the time of their conquest of Dalmatia in 1102 were 
not likely to bring with tbem new artistic ideas to influence the art of a people who were superior 
to themselves in the art of civilized life.« Jackson i. m. I. k. 216. 1. 

' »I salariati (inaestri) sono per lo piu chiamati d'Italia; i notari perö, i trombettieri ed i musici 
assai piu spesso d'Ungheria, e qualche volta anche dalle provincie dell'Austria centrale. I doratori, i 
fábbro ferrai, i pittori e gli iniagliatori dall'Ungherid, e dall 'Austria, donde s 'ebbero anche degli 
scalpellini e dei maestri architetti«. G. Gelcich : Le Confraternite laiche in Dalmazia, Ragusa. 1885. 
225. 1. 

/ . A jáki székesegyház, melyet 1745-ben restauráltatott 
Erdődy Gábor gróf. 
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Mindez nem arra vall, hogy a magyarok kulturális tekintetben alacsonyabb fokon 

álltak, mint a dalmátok, vagy mint Jackson állítja, még alacsonyabb fokon, mint a 
tengerparti szláv népek. Magyarok dolgoztak az építőiparnak minden részében, kezük-
nek nyomai ott vannak a még máig is megmaradt építészeti emlékeken. 

Még azok is, akikben nagyon tüzesen lobog a horvát nemzeti, vagy helyesebben 
szólva: horvát faji érzés, kénytelenek elismerni kultúrájúknak teljesen idegen ere-
detét. Még az angol Jackson is, aki különben szimpátiát árul el irántuk és a törté-
neti igazsággal ellenkezően a szláv ^hódítókról* beszél, kénytelen megjegyezni, hogy 
e barbár nép a tengerpartra érve ott csak tanulhatott, de nem taníthatott, művé-
szetük a bizánci alkotások kezdetleges utánzása volt; ugyancsak Jackson konsta-

tálta azt is, hogy a tisztán 
szláv vidékek híres ezüstműves 
munkái alig különböznek a 
VIII—IX. századbeli bizánci mű-
vészek alkotásaitól.1 Szláv épí-
tészeti elemeket a legszorgosabb 
keresés mellett sem találhatunk 
a dalmáciai építészeti emlékek-
ben. A latin kulturájú dalmat 
városokba művészi motívumo-
kat mindenki vihetett, csak á 
városokba lassankint betelepedő 
szláv törzsek nem. Ez a betele-
pedés pedig, mint ez eléggé 
ismeretes, csak az újabb korban 
történt meg. 

A traui dóm és a jáki templom 
egyezésének problémájából tehát 
egész bátran és teljesen kikap-
csolhatjuk a máskülönben igen 
tiszteletreméltó és impozáns fej-
lődést mutató szláv kulturát a 
magyar és dalmát művészet-
történet ezen érdekes érintkezési 
pontjának tanulmányozásánál. 

A jáki templom és a traui 
székesegyház hasonlósága akkor 
tűnik fel leginkább, ha kívülről 

a templom szentélyével állunk szemben. (L. az 1. és a 2. ábrát.) A jáki templom 
főbejárata nyugatra nyílik, szentélye tehát keletre fordul és képünk a templomot 
keletről tekintve mutatja. A két templomnak összehasonlításakor látjuk, hogy 
mindkettőnek három-három, kerek apszisza van, a hármas hajónak megfelelően. 
Mind a két templomnál az apszisz fölött fal emelkedik s a középső apszisz fölött 
a fal oly magas oromban végződik, hogy bőségesen jut hely egy nagy kerek ablak-

1 »The Slavonic conquerors came in as barbar ians with everything to learn and noth ing to t each ; 
they gradual ly received the re l ig ion and in a rude way imitated the art of the fiyzantine Empire to 
which they paid a nominal subject ion, but they never developed an art of their own, and the silver-
smith's work which has been produced in pure ly Slavonic districts in modern times is but little removed 
from the Byzantine art of the eigth and ninth century«. Jackson, Dalmatia, Oxford, 1887. I. k. 204. 1. 

2. A traui székesegyház, a mult század utolsó éveiben 
végzett restauráció után 



445* 

nak. Már ennyi hasonlóság is elég, hogy az ember megállapítson legalább annyit, 
hogy a két templom épitője ugyanazon mesternek a művein tanult. Csupán a szel-
lemek véletlen találkozásával nem lehet ily nagy hasonlóságot megmagyarázni. Fel-
tűnően egyezik a két templom abban is, hogy alapjának a méreteihez képest mind 
a kettő nagyon magas. A két templom alaprajza is feltűnően hasonlít egymáshoz, 
ami azonnal szembeötlenék, ha a traui templom oldaláról lebontanák a keresztelő 
kápolnát, sz. Jeromos és Ursini sz. János kápolnáit és az idomtalan sekrestyét a 
templomnak szemközt levő oldalán olyan szabályos négyszögű sekrestyével pótolnák, 
mint aminőt a jáki templomban láthatunk. Mivel az említett függelékek sokkal 
későbbi eredetűek, mint maga 
a székesegyház, bizvást föl-
tehetjük, hogy az első száza-
dokban a traui székesegyház 
még sokkal jobban hasonlított 

a jáki templomhoz, mint ma. 
Eredetileg a traui dómra is két 
tornyot akartak építeni, mint 
ahogyan két tornya van a jáki 
templomnak is, de Radován 
mester, a traui dóm építője csak 
a tornyok alapjait rakta le és 
még az egyik torony is csak 
évszázadok múlva készült el. 
(A meglevő déli tornyot 1422-ben 
kezdte építeni Goycovich Máté, 
utána István mester folytatta 
és csak 1598-ban fejezte - be 
Boccanich Trifon.1) 

A két templomon feltűnően 
hasonló az apsziszok fölött levő 
oromfalak csipkés párkánya, 
mely a jáki templomon el-
nagyoltabb, mint a traui székes-
egyházon. Egyeznek az apszi-
szok külső részén végigfutó 
oszlopok, sőt még ezeknek a 
száma is ugyanaz ; az apsziszok 
párkányának csipkézete is egye • 
zik a mellék-apsziszokon és a traui dóm fő-apsziszán is ugyanaz, de a jáki templom 
fő-apsziszán már eltérő. 

Rendkívül díszes mind a két templomnak a főbejárata. Mindkettőnél remek és igen 
változatos oszlopok tartják az ívboltozatot és mind a kettő nagyon gazdag figurális 
díszekben. (L. a 3. és 4. ábrát.) Felötlő azonban a jáki templom főajtajának vegyes 
stílja, a belső három ív még kerekded, román stilű, míg a három külső már csúcsos 
ív. Ennek alig találjuk más magyarázatát, minthogy a főbejárat úgy, amint ma van, 
nem egyszerre készült, belső része a templommal együtt épülhetett, míg külső, gót-
stílű részét csak később, az ú j stíl uralmának idején építették hozzá, hogy díszét emeljék. 

3. A jáki templom nyugati oldalának főbejárata 
oly állapotban, mint a mult század utolsóelőtti évtizedében volt. 

1 A. Rössler, Dalmatien. Wien u. Leipzig, 1911. 30. 1. 
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A jáki templom nem oly művészi bevégzettségű, mint a traui dóm. Kétségtelenül 

sokkal hamarabb elkészült, mint a traui, de a késlekedés nem befolyásolta a traui 
dóm szépségét, mert oly szigorúan őrködtek a stíl és a dekoráció egységének meg-
tartásán, hogy e tekintetben a traui dóm valósággal iskolai példa lehetne. Ellenben 
a jáki templomon nem csodálhatjuk meg a művészi egységet. Kétségtelen, hogy 
nem egy kézben volt az építés és a díszítés. Mivel az építés belső része nehéz-
kesebb és ügyetlenebb, Jackson, a munkának ezt a részét valamely magyar építő-
mesternek tulajdonítja, míg a kitűnő szobrászati dísz szerinte valamely idegen, alkal-
masint francia művésztől ered. Meg nem állhatjuk, hogy be ne mutassuk itt a 

zárai S. Grisogono - templom 
keleti oldalát, melynek hármas 
apszisza és az apsziszok felett 
levő oromfala feltűnően hasonlít 
úgy a traui dómhoz, mint a 
jáki templomhoz. (L. az 5. ábrát.) 
Itt csaknem minden lényeges 
rész egyezik. A fő-apszisz még 
szebb, mint a traui dómon 
vagy a jáki templomon, mert 
karcsú oszlopos galleriája dísze-
sebbé és nemesebbé teszi. Ér-
dekes, hogy a jáki templomon 
a középső apszisz kivülről eme-
letesnek látszik, éppen úgy, mint 
a zárai Grisogono-templomon 
és egész ornamentikája dísze-
sebb, mint a traui dómon. 
Szépség és fejlettség dolgában 
a jáki fő-apszisz a traui és a 
zárai között áll. 

Kétségtelen, hogy e három 
templom között bizonyos rokon • 
ságot megtagadni nem lehet. És 
így azt a problémát, hogy a traui 
dóm gyakorolt-e befolyást a jáki 
templom építőjére, vagy meg-
fordítva, nagyban komplikálja 
a zárai templomon is felötlő 

hasonlóság. Tudjuk ugyanis, hogy ez a templom még régibb, mint akár a traui 
dóm, akár a jáki templom. 

Hogy S Grisogono temploma mikor épült: nehéz eldönteni. Már 649-ben volt egy 
Grisogono-templom Zárában; ezt^a templomot 986-ban újraépíttette Madius zárai 
rektor, aki egész Dalmáciának kormányzója volt. A XII. század végén ismét restau-
rálták a templomot, melyet 1175-ben szentelt fel Lampridio érsek és kétszáz év 
múlva újabb restauráció vált szükségessé, melynek befejezte után 1407-ben történt 
meg az újabb felszentelés. Hogy a hármas apszisz mai alakja és dísze melyik 
restaurálás alkalmával került a templomhoz, azt ma már lehetetlen megállapítani. 
De az 1175-iki consecratio leírásában még csak egy apszisz van említve. Ez ugyan 

4. A traui székesegyház nyugati oldalának főbejárata a restauráció után. 
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nem bizonyít még semmit, de nem is zárja ki azt a feltevést, hogy az egyező 
részek esetleg még ujabb eredetűek, mint akár a jáki, akár a traui templom. 

Mindent összefoglalva: nem igényeljük a felvetett problémáknak végleges eldön-
tését, de nagyon valószinűeknek tartjuk a következő tételeket: 

1. A traui dóm nem régibb alkotás, mint a jáki templom; ennélfogva a jáki 
templom nem a traui dóm kópiája. 

2. A két műalkotás számos egyezése arra vall, hogy alkotóik egy iskolában tanul-
tak és ugyanazon minták után dolgoztak. 

3. Mivel abban a korban magyar építészek, kőfaragók, szobrászok és egyéb 
építőiparosok kétségtelenül nagy 
számban vándoroltak be Dalmá-
ciába, ellenben semmi nyoma 
sincs annak, hogy ilyen művé-
szek és iparosok Dalmáciából 
is vándoroltak volna be Magyar-
országba : valószínű, hogy a 
magyar művészek és mester- • 
emberek gyakoroltak befolyást 
a traui dóm építésére és nem 
valószínű, hogy dalmát mesterek 
és művészek befolyást gyakorol-
hattak a jáki templom építésére. 

Nem hagyhatjuk figyelmen 
kivül azt a körülményt se, hogy 
a két templom építésének ide-
jében sokkal többet tudtak a 
trauiak Magyarországról, mint 
a jákiak Dalmáciáról. Trau akko-
riban Magyarországhoz tartozott 
és éppen a traui dóm építésének 
idejében a király, IV. Béla, elég 
huzamosan tartózkodott Trau 
városában, illetőleg annak köze-
lében. IV. Béla a tatárok elől 
Dalmáciába menekült, mégpedig 
legelőször Spalatóba. E város 
falai között azonban nem nagyon 
érezte magát biztosságban és 
e miatt váltig sürgette a spalatóiakat, hogy készítsenek neki egy gályát, ame-
lyen minél hamarabb tovább menekülhet a tatárok dühe elől.1) A gálya elké-
szülvén, feleségével és hűséges kíséretével és kincseivel együtt el is menekült 
Trauba. De még ott sem volt egészen nyugodt s a városból átköltözött a szem-
közt levő kis szigetre, mely Bua szigetének végénél van és amelyet IV. Béla huza-
mos ott tartózkodásának emlékére ma is Kraljevác-nak (Király-lak) neveznek. 
A tatárok, akik valósággal vadásztak Béla királyra, meg is jelentek Trau előtt, 

') »Fecerunt autem Spalat. omnia ad regis placilum, hoc excepto quod ei quandam galeam minimé 
potuere tani celeriter praeparare quantum rex declinans Tartarorum abiem expetebat. Quod factum 
non satis aequanimiter tutit reguis animus«. Tamás főesperes a Hist. Salonitana XXXiX. fejezetében. 

5. A zárai sz. Grisogono-templom keleti oldala. 
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de mivel a kopár Dalmáciában a lovaiknak nem .találtak elég eleséget, csakhamar 
visszafordultak. 

Tudjuk, hogy IV. Béla király nagyon bőkezű volt azokkal szemben, akik szoron-
gattatásának idején pártjára állottak. Hálás volt a dalmát városok iránt is. Nem 
túlságosan merész föltevés tehát, ha valószínűnek tartjuk, hogy IV. Béla tudomással 
bírván a traui székesegyház nagyon nehezen haladó építéséről, országának szivébe 
visszatérve, talán mesterembereket és építőművészt küldött Trauba, hogy e dalmát 
város főtemplomának építését elősegítse. A székesegyház sorsához bizonyos érzelmi 
szálak is fűzték, mert hiszen leányának, Margitnak vőlegénye, Vilmos herceg, 
Balduin császár fia Trauban halt meg és a király akarata szerint a traui székes-
egyházban temették el. Dalmácia különben örökké emlékezetes maradt a királyra 
nézve ; a tatárok elől való futása közben, Dalmáciában halt meg mind a két leánya, 
Margit és Katalin; a spalatói székesegyházban vannak eltemetve. Mikor IV. Béla 
Trauból Veglián át hazatért az anyaországba, feleségét és fiát, az ifjú Istvánt még 
jó ideig Dalmáciában hagyta Clissa várában. Általában Trau és Spalato birtokát igen 
fontosnak tartotta IV. Béla. Igaz ugyan, hogy ezek a dalmát városok IV. Béla távo-
zása után igyekeztek teljesen függetleníteni magukat és hozzáláttak a köztársasági 
szervezkedéshez, de csakhamar hadat üzentek egymásnak; 1244-ben Spalato Ninosz-
kláv bosnyák bánt hívta segítségül Trau ellen, a trauiak pedig IV. Bélát Spalato 
ellen. A magyar király Szlavónia és Dalmácia bánját , Dénest bízta meg a rendcsi-
nálással, aki igen hamarosan véget vetett a rövid életű traui és spalatói köztársa-
ságoknak. Dénes bán a békességet tökéletesen helyreállította és Csezmei Ugrin (vagy 
Ugolin) személyében olyan magyar embert ültetett a spalatói érseki székbe, aki a 
világi és katonai hatalmat is erősen tartotta a kezében. IV. Béla 1244-ben megosz-
tozott Velencével Dalmácia birtokán ; bár átengedte Velencének Zárát és a dalmát 
szigeteket: Traut , Sebenicot és Spalatot megtartotta a magyar korona számára, 
amiből szintén kitűnik, hogy T r a u igen kedves volt neki, és nagy fontosságot tulaj-
donított birtokának. 
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Keleti-tenger német partvidéke lesz vizsgálódásunk helyszíne. A pome-
rániai parttal szemközt fekvő Rügen-sziget nyugati mellékszigete, 
Hiddensoe foglalkoztasson most bennünket. Első sorban lássuk a 
sziget rövid topográfiái s geológiai leírását. 

Hiddensoe egy a száraztól levált sziget, melyet anyaszigetétől, Rügen-
től csupán csak keskeny tengerszoros választ el. A 16 km hosszú 

sziget 4 részből áll: a 3,5 km hosszú s 1,5 km széles északi, Dombitsch-nixk 
nevezett diluviális dombvidékből, melynek fekvési iránya .S' W — NE s mely délen a 
kis Kloster-Griebeni lapályba megy át, 14,3 km hosszú s 100 — 1500 m széles 

RÜGEN-SZIGET geomorfológiai térképe. Mérték 1 :508.471-57. 
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Hiddensoei alföldből'), amely a dombvidék SW7 részéhez kapcsolódik s SSW7 a 
főkiterjedés iránya, továbbá az 1,2 km hosszú s 100 — 550 m széles Fáhr-sziget-
ből, amely a Hiddensoei alföld keleti part jának felső harmada mentén fekszik s 
végül a 3,5 km hosszú s 100—700 m széles lapályos Alt-Bessin-félsziget-ből, 
amely a dombvidék NE részével függ össze. 

Az északi hullámos dombvidék W felé emelkedő dombokból áll, melyek leg-
magasabb pontjukat a 72,4 m magas Bakén Berg-ben érik el. Ez egészen a domb-
vidék északi peremén emelkedik. Eme magaslatok, amelyek a dombvidék egész 
északi peremét alkotják, a tenger felé meredek fallal végződnek. A tengeri abrázió 
itt már a legmagasabb térszíni kiemelkedéseket, mint pl. a Bakén , Schluckswick 
(világítótorony van ezen) s a Swant i Berg-et sem kiméli meg. A fölszín képében tehát 
nagyon élesen jut érvényre a dombvidéknek északról dél felé folytonosan tartó lejtősödése. 

/. A NE partomlás 1909 szeptemberben, W-rő! nézve. 
(Szerző felvétele.) 

A meredek part kétféle t ípusú. A keleti felének fölépítésében különösen moréna-
márga s agyag játszanak szerepet, ennek megfelelőleg tehát nagyon meredeken 
lejtenek a tenger felé; a nyugat i felén nem találkozunk ezen meredek partfalakkal, 
ezek lejtésszöge mindinkább hegyesedő, mert hiszen diluviumi homok építi föl őket. 
(pl. Swantewitschlucht.) Az egész meredek part peremének lefutása nyugati felében 
majdnem egyenes, a keleti részében azonban ív irányt vesz föl (SW-—A'S—E.) — 
Nagyobb kiugró szirtek s beöblösödések nem fordulnak elő. Csak a Dornbusch 
legnyugatibb pontja, az úgynevezett Hucke nyúlik be erősen a tengerbe, míg a 
legkeletibb pont ja , az Enddorn minden megszakítás nélkül észrevétlenül köti össze 
a dombvidéket a lapályos Alt-Bessinnel. A dombvidék belsejében az isohypsák dél 

' ) Ezen elnevezés alatt az egész 14,3 km hosszú ú jonnan keletkezett szárazat, alföldet értem, tehát 
már a 6,6 km hosszú Gellen-nek neveze t t déli része is benne van az elnevezésben. 
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felé, a Vitter Bodden csendes vize felé mindjobban széjjelfutnak s itt a déli parton 
csupán csak valami 500 m hosszú vonalon alkotnak egy kissé meredek partot, a 
helyenkint 17,4 m magasságot elérő Schwedenufert. A Dornbusch látszólag s a-
bálytalanul fekvő dombjai között Günther szerint azért mégis találhatunk egy kis 
rendet, amennyiben 2—3S1V— NE irán}'ú parallel hosszanti s valami 5 —öNW SE 
lefutású párhuzamos harántvölgyet vehetünk észre, melyek szerint tehát az egyes 
kiemelkedések egyes vonulatokba sorolhatók. 

Ritkán mutatkozik egy sziget képében oly éles különbség, mint épen itt a domb-
vidék s a Hiddensoei alföld között. Utóbbi a tengeri üledékes szárazföld félre-
ismerhetetlen karakterét viseli magán s különösen a külső s belső part közötti 
különbség válik szembetűnővé 

Mélyen benyúló tengeröblök s keskeny tengerszorosok kisérik a Hiddensoei alföld 

2. A NE partomlás 1910 májusban, E-ről nézve. 
(Szerző felvétele.) 

keleti belső partlefutását (pl. a Klostertől délre fekvő öblök), amelyek közül egyesek 
már lefűződtek a tengertől s mint parti tavak szerepelnek (pl. a Neuendorftól 
északra lévők s a Klimphores Bucht-tól délre fekvők), melyek nem kerülhetik ki 
idővel az elláposodást. Az alföld nyugati külső partja ellenben meglehetősen sza-
bályos lefutású, erősen homokos s dűnesorokkal teli. 

A déli pontja a Gellerhaken-nek nevezett homokzátonyba megy át, amelyből 
különböző vízállásoknál a vízből csak különböző nagyságú részek látszanak ki. 

A Fáhr-szigeten kissé más viszonyok uralkodnak. Majdnem egész partja homokos 
s csak a déli középső beöblösödése lápos szegélyű. 

Alt-Bessin-félsziget felszíni alakjára nézve sokban megegyezik a Hiddensoei alföld-
del. Keleti külső partja homokos, nyugati belső partját pedig különböző radiusú 

' ) A. Giiniher : Die Dislokationen auf Hiddensoe. Rerlin. (Dissert.) 1891. 47. old. 
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öblök szaggatják. Külső partját homokzátonyok kisérik, amelyek egymással s a fél-
sziget partjával 2—3 párhuzamos sorban helyezkednek el; éppen eme homokzáto-
nyok jelenléte különbözteti meg Alt-Bessint a Hiddensoei alföldtől. A félsziget déli 
pontja éppen úgy, mint a Hiddensoei alföldnél, homokzátonyban, a Bessin'sche Sehaar-
ban folytatódik. 

Hiddensoei szigetnek általában Rügen-szigettel megegyező a geológiai fölépítése s 
csak annyiban különbözik tőle, hogy felületén a kréta sehol sem helytálló. Csak 
egy a Hiddensoei alföldön, Vitte mellett eszközölt mély fúrás hozott föl krétát 49 m 
mélységből. Vájjon helytálló kőzet ez ott a mélységben, az még megfejtésre vár. 
Különben a diluvium előtti kőzetek közül, amelyek valamikor a közelben helytállók 
lehettek, csupán csak glecserektől szállított kőtuskókat találunk, és pedig egyrészt 
krétakorabelieket (wealden és senon), másrészt tercierkorúakat, paleocéni úgynevezett 

3. Iszapér Hiddensoe magas partján. 
(Szerző felvétele.) 

turitellakőzeteket s oligocéni borostyánkövet, amely az északi parton oly gyakran 
található. A felszínen lévő rétegek kivétel nélkül quarterkorabeliek. A diluvium az 
eléggé magas északi dombvidéknek képezi anyagát. Lerakodásait behatóan Günther , ' ) 
Munthe,2) és Elbert3) tanulmányozták. Munthe vizsgálatai nyomán a következő szel-
vényt kap ják : 

Futóhomok . . . __ . . . 1'20 m. 
Sárgásszürke morénmárga III. . . . 1" 10 » 
Tengeri agyag d ... .. 0 '90 » 

' ) A. Günther: Die Dislokationen auf Hiddensoe. Berlin, 1891. 8 — 14. oldal . 
2) H. Munthe: Studien über al tere Quar tarablagerungen im südbaltischen Gebiete. (Bull. Geol. Institut. 

Upsala. III. No. 5. 1896. 40—53. o lda l . ) 
3) I. Elbert: Die Standfestigkeit de s Leuchtturmes auf Hiddensoe. (X. Jahrbr . d. geogr. Gesellseh. 

zu Greiswald. 1906. 4—6 oldal.) 
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Rétegzett homok . 9'40 m 
Morénamárga II 6"60 » 
Rétegzett homok l'OO » 
Tengeri agyagréteg e . . . . . . . . . . . . 0"60 » 
Rétegzett homok . . . — ... 2'30 » 
Tengeri agyagréteg b . . . . . . . . . 0"60 » 
Rétegzett homok . . . . . . . . . . . . __. . . . 15"50 » 
Zöldesszürke morénamárga 1. __ 2"80 » 
Cyprinaagyag a !) ... . . . . . . . . . . . . 1"20 » 

A dilluviumi Dornbusch-sal ellentétben a Hiddensoei alföld, a Fáhr-sziget s Alt-
Bessin-félsziget, valamint a Kloster-Griebeni depresszió is kizárólag allnvinmi üle-
dékekből van fölépítve. És pedig a külső partokon kavics s tengerihomok-lerakódá-
sokat találunk, amelyekhez a száraz felé dűne-képződmények csatlakoznak; továbbá 
láp- és tőzegképződményeket, amelyek a tengeri üledékekből álló lapályos területek 
depresszióiban keletkeznek s amelyek a belső part felé közeledve, mocsárba men-
nek át. Úgy a lápokat, mint a 
mocsarakat betölti idővel a futó-
homok s eme szárazzá tételükben 
segítségükre van még a növény-
zet is. Még a legfiatalabb allu-
viumi képződményeket, a ho-
mokzátonyokat kell említenem, 
amelyek a külső partok mentén 
párhuzamos sorokban helyez-
kednek el, avagy a lapályos 
területek déli csúcsainak foly-
tatásaként jelennek meg. Ezek 
igen finom homokból állanak. 

Az alluviumi területek anyaga 
Hiddensoe szigeten nagyobb-
részt a diluviumi magból ered, 
melynek tömege a diszlokáczió 
s partomlások 2) kedvezése foly-
tán darabokban válik le s a tenger hullámainak martalékává lesz. Hogy micsoda 
szerepe van a tengernek a partot pusztító munkában, figyeljük meg működését 
magán a helyszínen. Amint már a címben is jeleztem, külön akarom ismertetni a 
tenger e rombolását a diluviális s külön az alluviális partokon, vagy ami szige-
tünkön ugyanaz, a meredek (mondjuk inkább magas) s a lapályos partokon. 

Ismerkedjünk meg először is a normális erősségű tenger hullámok pusztító 
munkájával, melyet abráziónak neveznek. 

1. A meredek partok abráziója, mely Hiddensoen első sorban említendő, 
már gyakran volt beható vizsgálatok tárgya Richthofeir), G. Hagen4), v. Zahn5), 

') Munthe az a agyagot a és .B-vel, a 6-t 6-vel, a c-t a -va l s a d-t 1—-5, 7, 9, 10-el jelzi. Egy -
szerűség kedvéért a különféle je jzés helyett eme rövidebbet haszná l tam. 

2) A. Giinther: ugyanot t 49—64. oldal. 
3) P. v. Richthofen : Führer für Forschungsreisende. Berlin, 1886. 336—364. old. 
4) G. Hagen: Handbuch der Wasserbaukuns t . Berlin, 1878. III. 1., 97. és folyt o ld . 
4) Lásd 424. oldal 1—3. jegyzetét . 

A TENGER. OA 

4. Kliffüreg Hiddensoe Hucke nevű partrészletén. 
(Szerző felvétele.) 
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s tárgyalásánál különösen — amint ezt majd később fogom rés letesebben kifej-
teni — a következő tényezőkre kell tekintettel lennünk: a fölépítő kőzet ellenálló-
képessége és a rétegek elhelyeződése, valamint a hullámok erősségére. 

A meredek partnak csak a legalsó része tartozik a hullámtorlódás övébe, mely-
nek kiterjedése természetesen a hullámzás erősségétől, valamint a vízállás magas-
ságától függ, amiért is ingadozásoknak van alávetve. Hiddensoen erős hullámzásnál 
a meredek partnak majdnem a fele tartozik ezen övbe, kivéve az ellapályosodó W. 
és E. végeit; gyenge hullámzáskor pedig csak valami 500 m. hosszú, de nem 
összefüggő partvonal számítandó ide. 

A tergerhullámok maró munkáját különféle abráziós alakulatok tüntetik fel. 
Gyakran számtalan abráziós barázdát (Hohlkehle), kliffüreget (Kliffhöhle) a kliff-
szorost (Kliffschluchten) találunk, melyeknek tanulmányozásával különösen Zahn1) 

5. Kliffüreg a viharágyúbódé alatti partrészleten. 
(Szerző felvétele.) 

foglalkozott. Az abráziós barázda, amely hosszú lefutású, főként tengerjárásnél-
küli partokon2) fordul elő, s »egy a partvonallal a partfalában párhuzamosan futó 
vályúszerű, árokszerű képlet«3) Hiddensoen majdnem teljesen hiányzik, jóllehet a 
Keleti tenger majdnem egészen tengerjárásnélküli. Csupán csak két rövidebb le-
futású s kisebb méretűről lehet itt Hiddensoen említést tenni, melyek közül az 
egyik a Hucke ellenálló szürke morénamárga falában található s még fölvételem 
alkalmával is 0'9 m magasan volt, mint Schmidt4) felmérésekor. 50 cm mély s 

1) G. W. v. Zahn: Die zers törende Arbeit des Meeres an Steilküsten. Mitt. d. Geol. Gesellsch. 
in Hamburg, Bd. XXIV. 1909. 193—282. old. 

2) G. W. v. Zahn: Ugyano t t 235—236. old. 
3) G. IV. v. Zahn : Ugyanot t 233. old. 
4) E. W. Schmidt: Landver lus t und Landgewinn auf Hiddensoe bei Rügen. — Neues Jahrb. 

f. Miner., Geol. u. Paleont. XXIX. Beilage-Band. 2. Heft. Stuttgart . 1910. 324., 325. old, 
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2'5 m hosszú volt ez az 1910 május havi felvételem alkalmával. A másik valami 
500 r»-nyi távolságra van, nyugatra a Swantewitschluch-tól s hasonlóképen ellen-
álló szürke morénmárgába vájva, azzal a különbséggel azonban, hogy itt a kőzet 
nem helytálló, hanem lecsúszott rög, melynek 7 m a hossza s 8—9 m a magas-
sága. Schmidt1) adatai szerint ezen abráziós barázda 1907 novemberben 0'5 m 
magasan volt s mélysége valami 30 cm, magassága pedig 1 m volt. 1908 március-
ban 70 cm-rel mélyebbre lett mosva, míg végre felvételem alkalmával 1910 május 
18.-án már egy 1'5 m magas alsó mélyebb s egy 2*5 m-ig érő felső laposabb 
részből állott. Az egésznek hossza 5 m volt, mélysége pedig az alsó részében 55 
cm, a felső részében pedig csak 25 cm volt. (A következő két rajz tüntesse föl 
ezen abráziós barázdák fejlődését. Lásd 1 — 2. ábrát.) Ezen barázdák hiányának s 
gyenge kifejlődésének oka abban keresendő, hogy a felépitőkőzet már kis területen 
belül is nagyon változó összetételű, továbbá hogy a rétegek nagyon zavartan 

| | = homok 

|,'"/n/"/7l — márga 

7-/./VI - - laza márgaanyag. 

1. és 2. ábra. Abráziós barázda a Swantewitschluchttól nyugatra. 

helyezkednek el, ami viszont részint nagy diszlokációk, részint jelentős partomlá-
sok következménye. Végül az iszapárak (1. a 3. fényképet) föllépte is megakadá-
lyozza az abráziós barázdák keletkezését. 

Hasonlókép nagyobb s maradandóbb kliffüregek is alig keletkeznek Hidden-
soen. A kevésbé ellenálló diluviumi kőzet folytonosan beomlik s homályossá teszi 
a képet. Ily maradandóbb kliffüregeket2), melyek azután további fejlődésükben 
kliffszorosokba mennek át, hiába keresünk itt Hiddensoen. 

Csak a Huckenél s a viharágyúbódé irányában levő kliffüreg említendők meg. 
Az előbbi (1. 4. fényképet) 

8 m mély, 
3 » magas a bejáratánál, 

') E. W. Schmidt: ugyanott, 333. old. 
2) G. W. v. Zahn : ugyanott, 246., 258. old. 

28* 



445* 

4 m magas, 2 m mélyen a bejárattól, 
3 » » 3 » » » » 

2 '75 » » 4 » » » » 
0 '20 » » 5 » » » » 
0"20 » » 8 » » » 

2 m széles a bejáratánál. 
Szélessége azután lassankint csökken, elegészen 28 cm-ig. Az üreg talaját 1910 

május 18.-án 2 m-re a bejáratától egészen a végéig törmelék borította, míg ellenben 
Schmidt ') fölvétele alkalmával, 1907 augusztusában az üreg középbelsejének még 
4 m volt a magassága. Az üreg szélességére s hosszára vonatkozó adatok ugyan-
azok voltak Schmidtnél, mint nálam. 

A másik kliffüreg (1. az 5. és 6. fényképet) 

6. Kliffüreg a viharígvúbódé alatti partrészleten közelebbről. 
(Szerző felvétele.) 

4 m hosszú, 
50 cm mély (középértékben) a keleti 1'5 m hosszú részleten, 

s alig 20 cm mély (középértékben) a nyugati 2 5 m hosszú részleten, 
továbbá 1'5 m a legnagyobb magasságban, 

s alig 50 cm a legkisebb magasságban. 
Ezen üreg egész bejárata előtt egy kis törmeléksánc látható, melynek 

6 '5 m a hossza, 
valami 50 cm a magassága 

s i m a szélessége. 
Ezen sánc nagyon zavart tá teszi az üreg képét s nagy nehézségeket gördít a pontos 

mérések elé. 
' ) Schmidt: Ugyanott. 324., 325. old. 
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Míg az előbbi, a Huckenél levő, jóval nagyobb kliftüreg valószínűleg valamely 
tengerárnak a szülötte, addig az utóbbi, mely a viharágyúbódé irányában (lásd 5. 
és 6. fényképet) található, nézetem szerint tisztán erősebb hullámtorlódás munkájá-
nak köszöni létét; hisz ennek méretei sokkal kisebbek is, mint az előbbié. 

A kliffüregek talaja úgy a nagyobbak-, mint a kisebbeknél gyakran nagyon me-
redek. Könnyen is érthető, mert a hullám torlódásoknál a hullámok ereje megtörik, 
amint a lejtőre fölér. A súrlódás s a viznek visszafolyása okozói a jelenségnek. 

Az ábráziós alakulatuk harmadik faja a kliff'szorosok1) hiányzanak Hiddensoe-
szigeten. A diluviumi kőzetek nem engedik, hogy ily alakulatok jöjjenek létre, rögtön 
keletkezésük közben tönkremennek. A pusztulás képe folytonosan változik. A laza 
diluviumi kőzet folytonosan a hullámok martaléka lesz, a meredek part párkánya 
mind beljebb s beljebb van már a szárazföld felé, s csak egynéhány nagyobb vándorkő 

7. Parti sánc a Swantewitschluchtnál. 
(Szerző felvétele.) 

s kisebb morénakő, melyek az elmosott morénamárgából visszamaradtak, jelzik az 
egykori szárazt. Ezen kövek gyakran hatalmas parti sáncokban halmozódnak föl 
(1. a 7. fényképet), különösen pedig a tenger viharos hullámzása után. így 1909 
augusztus végén alkalmam volt megfigyelni egy ily parti törmeléksáncot, mely valami 
150 m hosszú, 2—2'5 m magas s4—5 m széles volt. Ennek nyomait 1910 májusá-
ban már csak két kicsiny párhuzamos, alig 1 m magas sánc őrizte. 

2. Sokkal nagyobb fontosságú szigetünkön a lapályos partok abráziója. Itt nem 
pusztítanak a normális hullámok. Csak Alt-Bessin E partjának egynehány helyén 
láthatni egynehány kicsiny, 50 cm. magas meredek falat, — mint pl. a NE kampószerű 
földnyelv (Hakentől délre) — melyek erősebb hullámzások nyomai. Továbbá a 
Hiddensoei alföldön, az elődűnéken látható a hullámok abráziós munkája. Ezen elő-

') G. W. v. Zahn: Ugyanott. 25S. old. 
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dűnék 1—2"5 m magasak s alig 30 m-re feküsznek a víz határától. Ezen pusztító 
jelenségek is inkább csak a tengeráraknál fordulnak elő, mint pl. 1872-ben ; a kö-
zönséges erősségű hullámok nem pusztítanak ily intenziven. 

A partlejtő lejtésének (Strand) nagysága a homokszemek, kavicsok s kövek nagy-
ságától függ; a finomabb homok gyönge hajlású, — a durvább homokszemek, 
kavicsok s kövek meredekebb lejtőn helyezkednek el. 

Sokolow1) szerint a parti lejtő valami 5°-ú, ha a kőzet- s ásványszemek nagy-
sága 0"5 — 1 mm átmérőjű, ellenben 1—2°, ha a szemek 0'5 mm-nél kisebbek, 
viszont 1—3 mm nagyságú szemeknél 7—8'5° a lejtésszög. 

A különböző nagyságú homokszemekből álló partlejtőn azután parti sáncokban 
halmozza föl a hullám az anyagot, mely sáncok magassága s alakja szintén az őket 
fölépítő anyag szemeinek nagyságától függ. Sokolow2) megfigyelései szerint a 0 2 mm 
nagyságú szemek alig 0"5 m magas parti sáncot eredményeznek, míg ellenben, ha 
morénakövekből s görgetegekből állott a sánc, úgy 5 m magas s 20° lejtésszögű is 
volt. A homokos s görgeteges parti sáncok pedig középhelyet foglalnak a két említett 
között, lejtésszögük is tehát közbenfekvő. A hullámzás erőssége is befolyásolja a 
partlejtő hajlásszögét. (Lásd a 3. ábrát.) Erős hullámzásnál, viharoknál a partlejtő 
majdnem egészen horizontális s hajlásszöge alig 0"5 — l0.8) 

A lapályos partok lejtőjének hajlása tehát egyrészt az őket felépítő anyag szemei-
nek nagyságától, másrészt a torlódó hullámok erősségétől függ. G. Hagen4) vizsgá-
latai s kísérletei alapján a lapályos partlejtő alakja körülbelül következőképen jelle-
mezhető — mint ezt az ábra is mutatja — »a lejtő tengerfölötti része lapos , »a 
tenger szine alatt folytatódó része pedig eleinte a lemosott anyag fölhalmozódása 
folytán széles és lapos s csupán csak bizonyos távolságra a parttól változik át 
meredeken eső terrasszá«.5) 

Intenzivebb mértékben jelentkezik a szél hatása a tengeren a tengeráraknál. Amíg 
az egyszerűbb hullámoknál csak a lemosott anyagok nyugodt leüllepedése válik 
lehetetlenné s a parteltolódás (Küstenversetzung) jelensége folytán piszkos csíkban 
húzódik a törmelék mint partifolyás (Küstenstrom) a part mentén, addig a tenger-
árak alkalmával kiönt a tenger s a lapályos területek víz alá kerülnek. 

Hogy fogalmat szerezzünk az esetleg föllépő tengerárak pusztításáról, leírom itt 
») Sokolow: Die Dünen. 26. old. 
s) Sokolow: Die Dünen. 29. old. 
3) Sokolow: Ugyanot t . 29. old. 

*) G. Hagen: Handbueh der Wasse rbaukuns t . 97. és folyt. old. 
6) E. Kaiser; L,ehrbuch der allgemeinen Geojogie. 3. Aufl. Stuttgart, 1909. 484—485. old. 

3. ábra. Harántszelvény egy lapályos partlejtön. 
(O. Hagen : Handbueh d. Wasserbaukunst, III. Teil, Kupfertafeln, Bd. I. Taf. I., Fig. 6, után.) 
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az 1903. április 19—20-iki esetet, melyet Wenzlaff Emil úr, egykori világítótorony -
főőr megfigyelései alapján bocsátok közre. A szél először gyengén S felől fujt. 
Délután 2 órakor E-ibe csapott át s azután VV-i lett s zivatarfelhővel volt teli. 
Majd NW felé fordult, 9—10 erősségű lett, miközben havazott s jégeső esett, mely 
havazás s jéghullás oly erős volt, hogy semmit sem lehetett látni. Eközben hirtelen 
emelkedett a víz úgy a külső, mint a belső parton. Valami 4 óra tájban elérte a 
szél erőssége maximumát, a 12 fokot. Majd lassankint alábbhagyott a lökésekben 
tovaterjedő szél (Bőén), tisztult az ég s a szél NE-i lett. Reggel felé pedig már 
8-ra sűlyedt az erőssége s a víz emelkedése is megszűnt. Délben már csak 5 — 6 
erősségű szél fujt s az idő egészen kiderült. Ezután fokozatosan a víz is alább-
szállott. 

Ezen tengerár alkalmával az egész Hiddensoei alföld víz alatt állott s a víz Vitte 
s Neuendorf-Plogshagenben a házak földszinti ablakáig ért. Ha a szél még csak 
'/a órát fujt volna NW felől, jelentékeny kár lett volna a tengerár eredménye, a 
házak majdnem mind elpusztultak volna. A Dornbuschon is pusztított a szél. A 
világítótoronyőrök lakóházáról 
leszakgatta az esőcsatornákat 
s messzire, a szántóföldekre 
vitte ; a világítótorony s Grieben 
helység közelében lévő sürgöny-
póznákat kidöntötte s a magas 
parton, a Swantewitschlucht 
melletti süppedés is mélyebb 
lett, mely Elbert ') adatai szerint 
1901-ben csak valami 1 m mély 
volt, most pedig már 1'5 m-rel 
lett mélyebb. 

Már ezen egyetlen példa is 
képes megmagyarázni, micsoda 
nagy károk érhetik a száraz-
földet a tengerárak alkalmával. 

Már pedig ezek nem is olyan 
ritka jelenségek. így Hiddensoen 
550 éven belül valami 29 tengerár pusztított. Ezen tengerárak nagyobbrészt NW, N és NE 
szelek szüleményei voltak. Megelőzőleg azonban már hosszabb ideig kellett valami W 
szélnek uralkodnia, mely a vizet az Északi-tengerből a Keleti-tenger medencéjébe 
hozta, melynek keleti részében azután azt fölhalmozta. A szélirány (NW, N, NE) 
hirtelen megfordulása folytán >a Keleti-tenger vize a tultöltött medencéből W felé 
kicsordult«, mint ezt E. Bornhöft2), Bánsch3) után indulva, behatóan kifejtette. 
Ezen lengerárak pusztító munkái úgy a meredek partokon, mint az alföldön is ki-
mutathatók. Az előbbin hatalmas tömegeket szakít le az ár, az utóbbin nagy üregek 
jönnek létre, mint pl. a Huckenél lévő, s az elmosott tömegek következtében nagy 
partszakadások történnek. A pusztítás tanúiúl pedig a diluviumi morénamárgából 
kimosott nagy mórénatuskók maradnak vissza. A hiddensoei lapályos területeket 

Elbert^: Die Landverluste an den Küsten Rügens und Hiddensees. 15 old. 
! ) E. Bornhöft; ugyanott . 6 4 - 6 5 . old. 
3) Baensch: Die Sturmflut vom 12/13. Nov. 1872 an den Ostseekiisten des preuss. Staates . (Zeit-

schrift f. Bauwesen. 25. Jhrg. Berlin, 1875. 195. oldat.) 

8. Partifolyás Hiddensoe magas partja mentén. 
Felülről nézve. Szerző felvétele. 
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még nagyobb pusztítás éri. Egész darabokat szakít le a tomboló tenger, szagga-
tottá teszi a partvonalat s még sokáig beszélnek a friss sebek a tenger egykori 
munkájáról. Az 1872-ik évi tengerár pl. Plogshagentől délre kettészakitá') a Hid-
densoei alföldet; megmarta ennek W parti elődűnéit úgyannyira, hogy Neuendorftól 
délre helyenkint még mindig igen meredek ezeknek a tenger felé fordított széloldali 
lejtőjük; a Klostor-Griebeni lapályt is elöntötte az ár s mint a pusztítás emléke 
maradt vissza a nyugati természetes parti sánc, nem azonban a keleti mesterséges 
sánc, melyet a stralsundi Heilige-Geist Kloster készíttetett a tengerár után. — 
Alt-Bessinen nem volt a tengerárnak ily szabad tere; egészében valamivel maga-
sabb térszinű, mint a Hiddensoei alföld. A lapályos területek lápos részei is szen-
vedtek némi változást, amennyiben egyes részei elszakadtak, melyek manap mint 
kicsiny pázsitszigetek szerepelnek. Az Alt-Bessin SW csúcsa mellett fekvő kicsiny 
sziget s a Gánsewerder ily eredetűek, de nem az 1872-iki tengerár Szülöttei. 

9. Kampóalakú földnyelv a Hiddensoei alföld déli csúcsán. 
(Szerző felvétele.) 

Még egy jelenséget érdemes ezen a helyen megemlítenünk, mely jóllehet a part-
pusztítás normális folyásában nem játszik számottevő szerepet, erősségénél fogva 
azonban még sem egészen elenyésző változások okozója. Ez az úgynevezett Seebar2) 
jelenség. Álló hullámok ezek, a genfi tavon »seiches<*-nek nevezik őket s a víz-
állás áramlásain alapulnak. Hirtelen, nem várt s ismétlődő fölléptükkel,3) átlag 
rövid tartalmukkal (10—15 percig) s közvetlen eltűnésükkel tűnnek ki. A nyugodt 

' ) Mai nap ismét összenőttek s egy kb. 1'5 km hosszú, mesterséges kősáne védi a sziget e pont já t . 
2) A Bahre vagy Bare = Woge = hul lám, dagadás, emelkedés régi szóból vezethető le, melynek 

analogonja a f r anc ia »la barre« (C. A c k e r m a n n : Beitráge zur physischen Geographie der Ostsee 
221. old.) 

3) R. Credner: Über den Seebar der west l ichen Ostsee von 16/17. Mai. 1888, — III. Jahrb . der 
Geogr . Gesellsch. Greisfswald. 1888. 
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tenger szine hirtelen dagad, a hullámok 1—2 m-t érnek el s 10—15 perc múlva 
ismét minden nyugodt. 

Ily jelenségekről Hiddensocn is tesznek említést. R. Credner2) két esetről tudósít, 
amelyek közül az egyik 1885-ben (vagy 1884?), a másik pedig 1888-ban történt. 
Különösen ez utóbbiról vannak jó adataink. E jelenség 1888-ban játszódott le a 
Hiddensoei alföldön, s Vitte mellett figyelték meg. Először E szél uralkodott, amely 
gyorsan W-be csapott át s a Seebar után ismét E felől fujt . A Seebár hullámai 
2 m magasak voltak, elöntötték a 30 m széles partlejtőt, s ferdén érintették NW-ről 
a szigetet. Nagy károkat nem okoztak, csak a halászcsónakokat vetették ki valami 
30 lépésnyire a vizhatártól az elődűnék lábai elé. 

Ezen tárgyalt két eseten kivül még egy újabbat is említenek, amely 1909 máju-
sában történt, sajnos — erről azonban nincsenek megfigyelések. A Seebar okai felől 
azelőtt nagyon különbözők voltak a nézetek. Némelyek a szélnek a tenger mélyé-
ben való hatását fogadták el oknak, majd mások tengerbe hullott meteorkövekről, 
tenger alatti zivatarokról, víz alatt kiterjedő elektromos jelenségekről, víz alatt föl-
halmozódott anyagok elektromos kisüléseiről, avagy a tenger feneke alatti gázkelet-
kezésekről beszéltek, mely föltevésekre az árjelenség föllépte előtt sokszor meg-
figyelt morajok adtak alkalmat. Ezen morajok azonban inkább helyi viharoktól 
származtak, melyek keskeny vonalszerű pályán lépnek fel s csak egy pontban 
ütköznek a szárazföldbe, amiként pl. 1888-ban a Fáhr-szigeten *) történt. R. Cred-
ner-) véleménye szerint pedig légköri befolyásoknak köszönik e Seebár-ek létüket. 
E. Boll3), P. Lehmann 4), C. Ackermann 5) s O. Krümmel6) végül szeizmikus erők 
nyilvánulásainak tartják ezeket, s így tehát mint tengerrengések s lökőhullámok 
(Stosswellen) foghatók fel. 

A tenger romboló munkájáról tervezett kép már kialakult, láttuk milyen eredmény -
nyel dolgozik a tenger a diluviális magas s az alluviális lapályos partokon; miképen 
módosítja a szárazföld képét a normális hullámzás, mennyivel intenzívebben pusztít 
a tengerár s micsoda szomorú emlékeket hagy hátra a hirtelen jelentkező s hirte-
lenül is eltűnő Seebár. 

Az elmosott anyag azonban nem tűnik el nyomtalanul, lerakódik más helyen (pl. 
kampóalakú földnyelvek alakjában, 1. 9. fényképet), de mint valami nyughatatlan, 
üldözött lélek folytonos mozgásban van, s engedelmeskedik a Davis-féle geográfiái 
ciklus-törvénynek. 

' ) és 2)ZR. Credner: Über den Seebar . . . . 
') E. Boll: Beitrage zur Geognosie Mecklenburgs. Neubrandenburg 1856. 1 1 0 - 118 old. 
4) P. Lehmann: Studien" zur Ostsee. — Pommerns Küste von der Dienow bis zum Darsz. Bres-

lau 1878. 
s) C. Ackermann: ugyanott. 221—223. oldal. 
6) O. Krümmel • Handbuch der Ozeanographie. — 2. Aufl. 1907. 

» » Zum Problem des liuripus. 
Pet. Geogr. Mitt. 1888., 331. térképpel. 



BOSZNIA VASÚTJA AZ ADRIÁHOZ. 
Irta Dr. POLGÁR IVÁN. 

bban a terjedelmes emlékiratban, amit a bosnyák-hercegovinai tarto-
mányi tanács 1911 május elején terjesztett a közös minisztertanács 
elé, egyéb fontos vasutak1) mellett ott szerepel a Bugojno—Arzano 
közt építendő vonal is. Az emlékiratnak első célja az, hogy Bosz-
nia szániára nyugatnak Ausztriához, északnak Magyarországhoz a 
mai korba illő, gyorsvasúti összeköttetést létesítsen; másik törekvése 

pedig oda irányul, hogy Bugojnotól egyrészt Rama érintésével Hercegovinán át a 
Narenta torkolatához, másrészt a dalmát Arzanón keresztül a spalatói kikötőhöz 
szabványos vasutat építhessen. 

Azon vasúti tervek közül, amik Bosznia földjéről az Adria partjához iparkodnak útat 
nyitni, l . az előbb említett Bugojno—-Rama —Narenta torkolat iránya Hercegovinátköti 
össze első sorban az Adriai-tengerrel: 2. a Bosnanovi —Bihac —Knin vonal legtöbb 
terv szerint a bosnyák-horvát határral párhuzamban, de Horvátország területén 
húzódik le dalmát földre2); 3. a hazánknak sokat igérő Ujkapela—Batrina—Banja-
luka—Knin tervezet3) most már egészen háttérbe szorul, mivel hazánk — úgy 
látszik — b e fogja érni azzal, ha Ogulin—Knin hosszú útján juthat le valaha dalmát 
partra. Nem marad eszerint más hátra, mint 4. Bugojno—Arzano vasútja, ami a 
bosnyák-hercegovinai államvasutak Dolnjivakuf—Bugojno vonalának végállómását 
fogja meghosszabbítani átlagos délnyugati irányban mindaddig, míg a dalmáciai 
osztrák államvasutak Sinj— Spalato vonalának Dugopolje állomását el nem éri. 

Bugojno—Arzano vasútja nem mai keletű gondolat, hanem hosszasan előkészített, 
nyilvánosan végigtáryyalt és szentesítéssel ellátott országos törvényen alapszik. Az 
1902 : XIII. t.-c., midőn 1. §-ában felhatalmazza a bosznia-hercegovinai országos 
kormányt a sarajevo —uvaci és a Szávavölgy—vardistei vonalak építéséhez szük-
séges kölcsön felvételére, 3. §-ában kimondja azt is, hogy »Közvetlenül az 1. §-ban 
megjelölt vasutvonalak elkészülte után, a samac—doboji és bugojno —arzanói vona-
lak egyidejűleg ugyanoly nyomtávval építendők ki, mint az illető határponton 
csatlakozó vasút.« 

Ma, mikor ezen törvénycikk meghozatalának tizedik évfordulójához érünk, mit 
mutat a valóság a tervezettel szemben? Azt, hogy a két első vaspálya a török és 
szerb határhoz üzemben van, a másik kettő azonban, aminek szintén a tarto-
mány határáig kellett volna mennie, még ma sincs kiépítve. 

Ami a samac—doboji vonalat illeti, kétségtelen, hogy a törvénycikk hazánkra 

' ) V. ö. Zeitung des Vereins Deutscner Eisenbahnverwaltungen. 191 í . évi máj. 24-én a 672. lapon. 
2) V. ö. Havass Rezső : A magyar-dalmát összekötővasut jelentősége. 13. lap térképe. (Különlenyo-

mat a »FöIdrajzi Közlemények* 1911. évf., XXXIX. kötet, II. füzetéből). 
3) V. ö. »Budapesti Hirlap* 1909 má j . 1. az 51., 52. és 53. lapon. 
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nézve nagyfontosságú,4) hiszen maga a törvénycikk magyarázó jegyzete is azt 
jelöli meg főcélul, hogy Bosznia »Magyarország vasúti hálózatával és ez úton 
közvetve a monarchia egész területével minél jobb összeköttetésbe hozassék*, 
mégis azt látjuk, hogy mostanáig sem valósult meg és talán épen a magyar érde-
kekre való nagy jelentősége volt eddig is, meg lesz ezentúl is az akadály.") 

A negyedik és utolsó vonalnál főleg az volt az irányadó, hogy Bosznia területe 
a tengerparttal nyerjen kapcsolatot és így a dalmát partokat könnyebben lehessen 
megvédelmezni. Az előrelátó törvénycikkben azonban hazánk hiába emelte föl 
figyelmeztető szavát, Bugojno—Arzano vasútja még most is csak tervben v a n ; 
pedig forgalomban levő vonalára ugyancsak szükség lett volna az annexió u t án ! 

Kérdéses vasutunknak első tervezete be akarja vonni a forgalomba Livnót is, 
ettől a községtől fogva némelyek előtt Arzano, mások előtt meg Linj lebeg dalmát 
földön elérendő cél gyanánt. Ez a vonalvezetés Livnóig távol jár a falvaktól, Liv-
nóban 808 m. magasan van a tenger fölött, aztán a Livanjsko polje déli részén 
és a Prologplanina 800 m. magas nyergén lépi át a Dinári Alpokat s egyúttal a 
bosnyák-dalmát ha tá r t ; a Cetina-folyó áthidalása után felhasználja a Sinj—Spalato 6 ) 
osztrák államvasutat. Másik változata pedig Livnótól Podhum érintésével tart 
Arzano felé. 

A második és általánosan elfogadott terv a közismert bugojno —arzanói. Ez az 
569 m. tengerfölötti magasságon fekvő Bugojno mai pályaudvarától nyugatra for-
dulva, elhagyja a Vrbas völgyét s az 1.766 m magas Piazenica délkeleti lábánál 
Kupres falutól délre megy el, érinti a 2.006 m. magas Cincer tövében Dolnjimolo-
vant és Snicát, innét azonban az országútnak7) déli ágát követve Zupanjacon 
keresztül Prisoje és Korito közt halad el, a Dinári Alpok átlépése után délre for-
dulva jut be az első dalmátparti, azaz leendő osztrák államvasuti pályaudvarra, a 
645 m. magas fekvésű Arzanóba. Innen délnyugati s utána nyugati kanyarodóban 
előbb Bosujak falut mellőzi el, aztán Üljane mellett átszeli a zuhatagos Cetina 
medrét és Dugopolje állomáson csatlakozik az osztrák államvasutak üzemben levő 
Sinj—Spalato vonalához. 

Ez a Bugojno — Arzano — Dugopolje-nyornjelzés több községet s így lakottabb terü-
letet érint, a Dinári hegységnek alacsonyabb hágóján kel át, hosszabb útjánál fogva 
szelídebb lejtőben tud majd megküzdeni a hatalmas hegygerinc északi és déli nehéz-
ségeivel. Miközben 9 nagyobb községet fölkeres és 2000 m.-ig hatoló zord hegyek 
közt 3 nagy vízválasztón áthatol, leirt útja jól megnövekszik, mert összesen körül-
belül 136 km.-re tehető. Ebből az Arzanótól északra levő 94 km. vonalrész bos-
nyák-hercegovinai, a délre eső mintegy 42 km. pedig osztrák államvasút lesz. 

Itt a keleti Schweizban, a sziklák hazájában nem lehet tetszés szerinti arányban 
beosztani a pályatest emelkedéseit. Mindazáltal rendkívüli nehézségek nem igen for-
dulnak elő; nagyobb vonalkifejtésre csak Arzano előtt és után van szükség a határ 
átlépésekor. 

A fent idézett t.-c. az építésre megszabott bosnyák vasutakról megjegyzi, hogy 
a szabványos nyomtávú vasút irányviszonyait vegyék alapul. Ha szólt ez a 
76 cm.-es keskeny vonalakra, annál inkább követendő az egyenest szabványosnak 

*) V. ö. Fővasút Bosznián keresztül. »Budapesti Hirlap« 1910 máj. 22. a 39, lap. 
5) V. ö. még erre vonatkozólag a »Pesti Hirlap« 1910 nov. 2. a 2. és 3. lapon és nov. 8. a 

13. lapon ; úgyszintén dr. Havass Rezső: A magyar-dalmát összekötővasut jelentősége 19. és 20. lapját . 
6) V. ö. "Budapesti Hirlap« 1909 dec, 19. az 53. lapon. 
') Nem hiába mondja dr. Czirbusz Géza (»A Tenger« 1911. VIII—IX. füzet, 359. 1.), hogy a Karszt 

és Tengermellék megjárhatósága csupán a régi természetes utakon lehetséges. 



445* 

tervezett vaspályáknál, amilyen ez a bugojno — dugopoljei vonal is. Itt is érvényes 
tehát az a követelmény, hogy a kanyarulatok legkisebb sugara 200 m.-nél kisebb, 
a legmeredekebb lejtő pedig 18°/oo-nél nagyobb nem lehet. Hogy ez a vasút szab-
ványos nyomtávon építendő, bent van már magában az említett t .-c.-ben s) is, mert 
Arzanóban csakis dalmát-osztrák államvasuthoz csatlakozhatik ; ez pedig, miként a 
ma üzem alatt álló vonalakon, úgy a dugopolje — arzanói szakaszon is csak normális 
nyomtávolságú lehet. De ezt kivánja továbbá nemcsak a boszniai országos emlék-
irat, hanem egész birodalmunk közös törekvése, amely Bosznián keresztül erre akar 
Spalato és Sebenico kikötőjével átmenő forgalmat létesíteni, ami pedig az általáno-
san elfogadott széles vágányok használatát föltétlenül megköveteli. 

Meg sem lehet számlálni, hányszor szóvá tették már ezt a bosnyák-dalmát vas-
utat tartományi-, birodalmi- és országgyűléseken, továbbá magán és országos jel-
legű, meg miniszteri tanácskozásokon, valamint nagy birodalmunk kiterjedt köz-
gazdasági irodalmában! Elég, ha csak a legújabb időből említünk néhány esetet. 

A zarai tartománygyülésen a képviselők felszólalására kijelenti Nardelli helytartó9) , 
hogy a bosnyák vasutakhoz való dalmáciai csatlakozás kérdésében a kormány továbbra 
is nyomatékkal sietteti az Arzano —Bugojno közt létesítendő kapcsolatot és reméli, 
hogy sikerülni fog ezt a fontos vasúti kérdést kielégítő megoldáshoz juttatni. 

Bienerth báró, akkori osztrák miniszterelnök, a delegáció külügyi albizotiságának 
ülésén1 0) részletesen nyilatkozik Dalmáciának Boszniával való összekötéséről és 
pedig^Arzanóból Bugojnóba vagy a bosnyák Jajce — Dolnjivakuf vasútvonal más 
alkalmas pontjáb r vezető vasúttal, hogy aztán lehetővé váljék ennek a dalmát 
szempontból rendkívül kívánatos tervnek gyors megvalósítása. Ugyanő az osztrák 
delegáció teljes ü l é sében" ) is hangsúlyozta, hogy az osztrák kormány egész erejé-
vel fog föllépni az Arzano és Bugojno közt tervezett összekötő vasút kiépítése érdekében. 

Az osztrák képviselőház ülésein pl. Biankini képviselő a dalmáciai csatlakozó 
vasút ügyével foglalkozva ,2), szemére veti a kormánynak, hogy játéklabda Magyar-
ország kezében, mivel még a törvényben biztosított Arzano—Bugojno vonalát sem 
építik meg. 

Budapesten Héderváry Károly gróf miniszterelnöknek nyújtotta át ta) fölterjeszté-
sét a bosznia-hercegovinai küldöttség, szóban is kifejezve azt, hogy a két tarto-
mány jelen vasúti hálózata teljesen elégtelen s a kifelé való kapcsolatot csaknem 
egészen nélkülözi: ez az állapot a közgazdasági helyzetre valódi csapást jelent és 
rajta segíteni hivatva van egyebek közt Arzano vasútja is. 

Zágrábban meg a horvát jogpárt központi pártvezetősége t a r t o t t u ) olyan érte-
kezletet, amelynek közösen elfogadott programmja a legelőször munkálatba veendő 
3 vasút közt magában foglalja kérdéses vonalunkat is. 

Mindez s a többi sok tárgyalás mit bizonyít ? Nem mást, minthogy erre a vas-
útra monarchiánknak — úgy az egésznek, mint nagyobb-kisebb alkatrészeinek — 
égető szüksége van. Ha ugyanis monarchiánkat földrajzi helyzete tényleg arra 
predesztinálja,16) »hogy a Balkánon gazdaságilag vezető szerepet vigyem-, ha kettős 

8) 1902 : XIII. t.-c. 3. §. 
0) 1910 okt. 21. 
10) Bécs, 1910 okt. 29. 
» ) Bécs, 1910 nov. 12. 
12) 1910 dec. 6. 
13) 1911 május 16. 
u ) 1911 okt. 4—7. között. 
" ) V. ö. A Közlekedés. 1911. 2. szám. 81. lap. 
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birodalmunknak ^elsőrendű érdeke az, hogy a Balkánon a kultúra, a gazdasági 
élet erőteljesen fejlődjék*, akkor mindenekelőtt az a kötelességünk, hogy magunk 
járjunk elől jó példával, hogy saját területünkön a ma még elszigetelt Bosznia-
Dalmácia földjén gondoskodjunk a mai korba illő és mintaszerű forgalmi esz-
közökről. 

Ha vasutunk pénzügyi oldalát tekintjük, amennyiben Dalmácia van érdekelve, 
könnyű a megoldás, hogy a dalmát vonalszakaszt az osztrák államvasút építi; 
amennyiben azonban Boszniáról van szó, az a főkérdés, ki fizeti a vasutak épí-
tését. Ugyanezt kérdezte Burián báró közös pénzügyminiszter is az osztrák dele-
gáció külügyi albizottságától 1910. évi május hó 29-én. És azt a következtetést 
vonta le belőle, hogy első sorban azon vonalakat kell tárgyalni, amelyekhez magá-
tól Boszniától lehet megkívánni az építkezés költségét. 

A bosnyák memorandum l 6 ) erre vonatkozólag azt javasolja, hogy az építés 
összegét a monarchiának kellene födöznie vagy legalább is garantálnia. 

Minthogy az ügv újabb halasztást szenvedett, az osztrák képviselőházban többen 
azzal a kérdéssel állottak elő,17) hogy milyen stádiumban van a Bugojno-Arzano 
vasút építésének pénzügyi biztosítása? Mennyire vannak a törvényjavaslat elkészí-
tésének és beterjesztésének előmunkálatai ? Mikép menti magát a kormány, hogy a 
vasútépítést Dugopoljétól Arzanóig még most sem kezdte meg? 

Az erre nyert válasznak tekinthetjük a bosnyák vasútépítésekről Bécsben végbe-
ment miniszteri tanácskozást,18) amely azzal végződött, hogy a Novi-Bihac, Ban-
jaluka — Jajce és Tuzla —Brcka vonalak tervét a legrövidebb idő alatt a boszniai 
tartománygyülés elé lehet terjeszteni. Ebből aztán látható, hogy az arzanói vasúti 
átkelés tervét még továbbra és jobb időkre halasztották. 

Milyen haszonnal jár majdan ez a Bugojno—Dugopolje közt lefektetendő vágány? 
Boszniának 10 végállomása közül egyet mindjárt megszüntet, vele aztán fontos 

átmenő forgalomnak színhelyévé avatja a tartományt egész hosszában, föltéve ter-
mészetesen, hogy északról birodalmunk vágányhálózatától készen lesz Bugojnóig a 
szabványos sinpár. Sarajevo ezen az úton 308 km. távolságra tehető Spalato 
tengerpartjától. Ez azt je lent i : míg ma a legjobb összeköttetés felhasználásával 
6 óra 30 perc kell ahhoz, hogy Sarajevóból Bugojnóba jussunk, addig ezen a 
fővasuton annyi idő múlva már az Adria szépséges spalatói panorámájában gyö-
nyörködhetünk. Ilyen változás rövid idő alatt átalakítja Boszniának, ennek a ter-
mészettől oly gazdagon megáldott országnak anyagi és ipari fejlődését, amivel min-
denhol lépést tart a szellemi művelődés is. Ha a már is fellendült ipari vidékek, 
bánya- és gyártelepek soha nem tapasztalt közeli és gyors összeköttetést nyernek 
a tengerhez, mekkora arányban fognak azok fejlődésükben tovább haladni! Mikor 
a bosnyák főváros, a Vrbas és Bosna termékeny völgyei1 0) közvetlen érintkezésbe 
lépnek az Adriai tengerrel, ennek legjelentékenyebb kereskedelmi és kikötő helyei-
vel, a mai keskenyvágányú Metkovic irány mellett ez az út nagyfontosságú 
lesz az Adriától Boszniába haladó bevitel terén és megfordítva a bosnyák kivitel 
kérdésében. 

Mialatt Bosznia határát manapság 4 helyen lépi át a vonat, Brcka, Brod, Doberiin 

u ) V. ö. Az idézett Zeitung 1911 május 24. a 672. lapon. 
17) V. ö Zeitung 1911 augusztus 5. a S)68. lapon. 
" ) V. ö. Zeitung 1911 október 11. az 1250. lapon. 
'*) V. ö. Kreutzbruck: »Neue strategische Eisenbahnen in Bosnien und in der Herzegowinac. 

A Petermann-féle Mitteilungen aus Justus Perthes geographischer Anstalt, 1911 szeptember, a 173., 
174. lap. 
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és lent Rama mellett, addig Dalmácia még annyira elszigetelt, hogy határán — a 
legdélibb szegélyét kivéve — sehol nem hatol keresztül a naítveíötfés legkiválóbb 
szárazföldi országút ja : a vasút. Pedig ez a fővasút óriási méretekbeh fogja fel-
virágoztatni Spalato és Sebenico nagy forgalmát! Diocletianus hajdani nyara-főtele-
pének és palotájának (palatium) környéke akkor lép csak be igazán a modern for-
galmi pontok közé, mikor belőle először indul meg a szárazföld belseje felé a gőz-
mozdony, az országok átalakító eszköze, amely végre lehetővé teszi a hegyvidék 
és tenger közt a gyors árúcserét és személyszállítást. 

Spalato maga úgyis a lánchegyaljai kikötők'20) közé sorolandó, még pedig úgy, 
hogy csak a hegyláncon túl fekvő országnak, Boszniának lehet természetszerűleg 
alkalmas kikötője. Boszniában aztán majd szétágazik az ő vasúti fővonala. 

Boszniában és Dalmáciában legelőször a helyi érdekek az irányadók, hazánkra 
és Ausztriára nézve pedig dönt az átmeneti forgalom. Akár a Samac—Doboj — Lasva, 
akár a Brcka—Tuzla—Sarajevo-irány épül is ki Magyarországból Bosznia közepébe 
fővasút gyanánt, Bugojno—Arzano elkészültével mindjárt rendelkezésünkre áll egy 
Duna—Adria-vasút, amely a Duna medencéjét, t. i. a magyar Alföldet kapcsolja 
össze az Adiiai tengerrel a gombosi dunahid és Spalato kikötője között. Mekkora 
hasznot fog ez hajtani Magyarországnak! Ez az eszme is a samaci és bosnavölgyi 
irányt ajánlja tengerhez vivő út gyanánt. 

Minthogy hazánk oly sok vért és pénzt áldozott a megszálláskor s az annexió 
költségeiből is férfiasan kiveszi a részét, méltányos dolog, hogy kárpótlásul Bosz-
nián át vasutat nyerjen a tengerhez; ez lesz a befekteti tekintélyes tőkéből 
állandóan kihasználható kamat. 

Az ismertetett vasutakat mért sürgeti jobban Ausztria mint hazánk ? Először, mert 
az építendő vonalból 2/3 rész boszniai, '/3 pedig osztrák államvasút lesz, s így 
Ausztria kétszeresen van érdekelve ; meglevő dalmát vasúthálózata egyrészt növe-
kedni fog, másrészt meg ezzel kap legelőször csatlakozást Boszniához. De másodszor 
csak valljuk meg őszintén, azért is, mivel Ausztria saját jának tekinti a dalmát 
tengerpartot, Magyarország pedig nem, habár papíron levő jogunk nekünk van hozzá. 

É s valóban, tárgyalásunkból kiolvasható, hogy a bosnyák-hercegovinai tanács 
kérelme nyomán Ausztria alighanem előbb nyeri el Bugojnón át a spalatói csat-
lakozást, mint a sokkal közelebb fekvő Magyarország! 

Hogy vasútunk hadügyi tekintetben valóban nagy hiányt fog pótolni, országosan 
elismerte az 1902: XIII. t.-c., még világosabbá tette az annexiót követő mozgósítás, 
de bizonyítja az is, hogy itt bizony már a forrongó Balkánon vagyunk, ellenséges 
népek szomszédságában! Pedig a még folyton működő Vulkán közelében minden 
eshetőségre készen kell állani. 

Azonban ez a vaspálya nemcsak a magyar-osztrák birodalomnak válik javára, 
hasznát veheti annak Szerbia is, amely úgyis oly sokat töri a fejét azon, mikép 
járhatna le az Adria partjára. Ezt a kérdést is tárgyalja Kreutzbruck cs. és kir. 
őrnagy idézett cikkében, ahol a Valjevo-Losnica tervezett szerb vasút kiépítése után 
Bljelina—Dolnji—Tuzla—Sarajevo leendő vonalat gondolja célravezetőnek, hogy 
Bugojnón át Szerbia az Adriával közlekedni tudjon. Sokat jelentő gondolat, hiszen 
csakugyan olcsóbban és rövidebb pályán kész akkor a Duna—Adria2 ' ) vasút, mintha 

20) V. ö. dr. Prinz Gyula : Magyarország fekvése a tengerhez. (Különlenyomat a Vasúti és Hajó-
zási Hetilap 1905. évf. 49., 50. és 51. számából.) a 12. lapon. 

21) Ez a Duna—Adria-vasútnak sok fajtúja közül az úgynevezett osztrák—szerb-irány. Lásd rész-
letesen dr. Wittek Henrik ny . osztrák vasútügyi miniszter közleményét »A Közlekedés* 1911. 4. szám 
195 — 198. lapjain. 
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egész Szerbián és Albánián kell átvonulni a Vaskaputól San Giovanni di Meduáig; 
és ráadásul még kikötőt is kell építeni, holott Spalatóban ez megvan már. Csak-
hogy attól eltekintve, hogy Szerbia nem egyhamar fogja tengeri forgalmát magyar-
osztrák területen át lebonyolítani, ne hagyjuk figyelmen kivül azt sem, hogy a szer-
bek meghosszabbítják ugyan vasútjukat Valjevótól Losnicáig, de csak a drinaparti 
határhoz akarnak közel jutni és nem Boszniába átkelni. Ellenben tervbe vették azt, 
hogy Valjevótól délnek Pozegán át csatlakozó vasútat vezetnek a vardistei bosnyák 
határhoz. Ezen az úton majd a Vardiste—Sarajevó fővonali átépítése22) után tény-
leges csatlakozást s az előbbinél alkalmasabb irányt nyernek az Adriához, akár 
Bugojnónkon át Spalatóba, akár Rámán keresztül a Narenta öblébe Ha Bosznia 
a szerb átmenő forgalomra számot tart, akkor ez is inkább a török határhoz futó 
pálya átalakítását sietteti, nem pedig újabb költséges pályanyom áttörését Tuzla— 
Sarajevó irányában. 

Bárcsak hamarosan teljesedve látnók királyunk 0 Felségének szavait, amiket buda-
vári palotájában egyik2:!) udvari ebéd után Dalmátországról beszélgetve, Tresic dele-
gátushoz intézett: »Reméllem, hogy nemsokára vasutakat is fognak kapni !« 

z2) V. ö. Gönczy Béla m. á. v. felügyelő tanulmányát »A Közlekedés« 1911. 2. számában, főleg a 
73. lapon. 

23) 1911. márc. 1.-én. 



A KARSZTRÓL. 
I r ta VOGL VIKTOR dr. 

a vonattal Zágráb felől Fiúméba igyekszünk, Lic állomás után, 
körülbelül egy órával célunkhoz való érkezésünk előtt úgyszólván 
hirtelen változás áll be a vidék arculatában. A sűrű fenyvesek, 
melyek útunkat eddig kisérték, lassan kiszorulnak s mind kétségbe-
ejtőbb kősivatagnak engedik át helyüket. Már Lic állomásnál nagy 
sziklákat pillantunk meg az évszázados fenyőfák között, később 

Zlobinnál az erdők elmaradoznak, s amikor Plase környékéről megpillantjuk a tengert, 
egyúttal nagy kiterjedésű kopár sziklás terület tárul fel előttünk. »Ez akarszt«, mondják 
laikus útitársaink, s aiapjában véve igazuk van. Igazuk van akkor is, ha a * karszt <• 
szót mint helyrajzi elnevezést használták s igazuk van akkor is, ha ezt a szót 
oly értelemben alkalmazták, mint másutt a »sivatag« vagy a »puszta« (Steppe) 
szót, szóval, ha a • karszt« néven a vidék geomorfológiai sajátságait akarták 
jellemezni. 

A karszt ' ) szónak ugyanis voltaképen két jelentése van. Egyrészt s eredetileg 
jelentette és jelenti az úgynevezett dinári hegylánc egyes részeit, nevezetesen északi 
Isztria és a magyar tengerpart északibb részeinek láncolatait, s ily értelemben egyen-
rangú pl. a »Tátra*, »Mátra« névvel, szóval tisztán helyrajzi fogalom. Később azonban 
a tudományos földrajz rátette a kezét a karszt szóra és geomorfológiai fogalommá 
emelte, jelölvén vele oly területeket, melyeken megvannak mindazok a jelenségek, 
amelyek a leghatalmasabb méretekben éppen a mi területünkön, Isztriában, a magyar 
tengerparton, Dalmáciában, Bosznia-Hercegovinában, szóval az Adriai-tenger egész 
északkeleti partvidékén találhatók meg. A következőkben a karszt szót mi is ez 
utóbbi értelemben használjuk, s röviden megismertetjük azokat a jelenségeket, 
melyek együttvéve valamely vidéket karszttá tesznek. 

Hogy valamely terület karsztvidékké alakuljon, ahhoz elégséges, hogy vizben 
oldható kőzetből legyen, s hogy a kőzet felszíne szabadon, vagy legfeljebb vékonyabb-
vastagabb termőtalajjal legyen fedve. Ilyen vizben oldható kőzetek első sorban a 
kősó, aztán a gipsz, végül a mészkő és dolomit. A kősó és a gipsz ritkábban 
fordul elő, azért a mi szempontunkból kevésbbé fontos. Annál gyakoribb a mészkő 
és a dolomit, amiért is ezek a kőzetek a karsztképződés szempontjából első sorban 
veendők tekintetbe. 

Az említett kőzetek mállás közben megrepedeznek. Az eredetileg hajszálnyi 
vékony repedésekbe behatol a víz, s miután úgy a mészkövet mint a dolomitot 
kissé oldja, a vékony repedések hosszú idő folyamán kitágulnak, üregekké, járatokká 
bővülnek. Minden mészkövet, dolomitot — különösen ha a felszínen van vagy a 
geológiai múltban hosszabb ideig a felszínen volt — az ilyen földalatti üregeknek, 
barlangoknak egész hálózata já r ja át, melyek repedések vagy tágabb járatok útján 

' ) Karszt (kras vagy krs) délszláv szó követ, sziklát jelent. 
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a külvilággal is közlekednek. A földalatti csatornarendszer ezeken a járatokon át 
felveszi az esővizet, mely aztán a föld alatt folyik mindaddig, míg végül a ten-
gerbe jut. 

Ebben van a karsztos és nem karsztos vidék egyik fő különbsége: nem karsztos 
területen a lehulló csapadékvíz előbb-utóbb földalatti patakokat, folyókat táplál s a 
föld felszínén folyik le a tengerbe. Ha pedig beszikkad a földbe, akkor is egyen-
letesen oszlik el bizonyos mélységben, talajvizet alkotva. Evvel szemben a karszt-
ban hosszabb földfeletti vízfolyások nincsenek, hanem a csapadékvíz csakhamar a 
föld alá kerül. Itt nem oszlik el egyenletesen, nem alkot szorosabb értelemben vett 
talajvizet, hanem csatornarendszerre szorítkozik, s javarészt földalatti folyás után 
ömlik a tengerbe. 

Vannak ugyan a karsztban is felszíni folyók, patakok, de ezeknek természete sok 
tekintetben más, mint egyéb területek folyóié. Rendesen hatalmas forrás, kész folyó 
alakjában fakadnak s aztán legtöbbnyire rövedebb-hosszabb folyás után épp oly 
hirtelen eltűnnek valami ú t jukba eső üregben, »ponorban«. Akiknek volt alkalmuk 
valamilyen részletesebb karsztérképet megtekinteni, azok tapasztalhatták, hogy egyik-

Karszt -törmelék a tengerbe szakadó patak torkolatánál. 

másik folyó úgyszólván szaggatott vonal alakjában jelenik meg a térképen, amennyi-
ben hol eltűnik, hol megint előbukkan. Az ilyen vízfolyások egyébként rendesen 
csak látszólag folytatásai egymásnak. Sokan foglalkoztak kísérletileg evvel a kér-
déssel. Hogy meggyőződjenek arról, vájjon a föld alá siető víz csakugyan azonos-e 
avval, amely odébb újból előbukkanik, érzékeny festékekkel festették meg azt, vagy 
faforgácsot úsztattak le rajta, de a távolabb előretörő víz rendesen színtelen maradt 
s a faforgácsok örökre eltűntek. Itt-ott mindazonáltal kimutatható az ilyen földfeletti 
vízfolyások összetartozása. KatzerJ) említi, hogy a boszniai Magiajtói ÉNy-ra, a 
Rakovac-ponorban2) eltűnő patakba egy gyermek egyízben fatálat ejtett, mely 

' ) Karst und Karsthydrographie. Zur Kundé der Balkanhalbinsel. Heft 8 , 52. old. 
s) Ponor szláv szóval jelöljük va lamely földalatti ka rsz t já ra t felszíni torkola tá t , amelyben földfeletti 

vízfolyás tűnik el. 
A TENGER. 30 
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néhány óra múlva a két és fél kilométernyire onnan eredő Ponikva-patakban újra 
előkerült. Ily eset azonban ritkább s mondhatjuk, hogy az ilyen látszólag össze-
tartozó földfeletti vízfolyások között vagy semmi, vagy csak részleges összefüggés 
van. A folyó eltűnik a föld alatt, vize talán egy darabig együtt marad, de rendesen 
csakhamar szétoszlik szűkebb-tágabb járatokba, repedésekbe, melyek a vizet külön-
böző irányba elviszik. Másutt ugyanez a folyamat ellenkező irányban megy végbe : 
különböző járatok, repedések mindenfelől hoznak vizet, ez történetesen összefut 
valami nagyobb üregbe és kijut a napvilágra. Az itt kibukkanó víznek valószínűleg 
kevés köze van az imént eltűnt vízhez. Ennek igazolására utalhatok a Recina 
folyóra is, mely Fiume mellett Fiumara név alatt szakad a Quarneróba. Hatalmas 
karsztforrás alakjában ered ez a folyó Dolnyi Jelenjétől északra, további lefolyásában 
azonban nem tekinthető karsztfolyónak, mert majdnem végig homokos, márgás 
kőzeteken folyik. A Recina a néphit szerint azonos az isztriai Klana mellett eltűnő, 
szintén Recina nevű folyóval. Hogy ez mennyire valószínűtlen, azt egyik mult évi 
kirándulásunkon tapasztalhattuk. A klanai Recina medre ugyanis ottjártunkkor, 

Potior a Karsztban. 

1910. évi május hó 19-én a tartós szárazság következtében teljesen száraz volt, 
mig a fiumei Recina forrása ugyanazon napon hatalmas vízmennyiséget szolgál-
tatott. A klanai Recina vize talán a cantridai tengerparti és részben tengeralatti 
források alakjában szakad a tengerbe, a Fiumara vize pedig alkalmasint a grobniki 
poljétól északra emelkedő magasabb hegységből gyűlik össze. 

Az imént vázolt vízrajzi sajátosságokon kívül még több felületi alakulat is jellemző 
a karsztra, melyek közül a ponorokat az előbbiekben már többízben érintettem. 
Mint láttuk, ezek földalatti karsztjáratok felszíni torkolatai, melyek a felületi vizeket 
nyelik el. Ezenkívül még csak a karsztos vidékre oly jellemző dolinákról és pol-
jékról kívánok röviden megemlékezni. Mindkettő köröskörül zárt ^lefolyástalan* 
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mélyedés és csak alakjában, bizonyos fokig méreteiben és valószínűleg keletkezésében 
különbözik egymástól. A dolina kerek vagy ritkábban tojásdad körvonalú tölcsér-
alakú mélyedés, melynek legmélyebb pontján ponor nyeli el a dolinába kerülő 
csapadékvizeket. Nagysága meglehetősen változó, átmérője rendesen 20—50 m. 
között ingadozik; vannak azonban ennél kisebb s ritkán jóval nagyobb dolinák is. 
Szép nagy dolinát láthatunk Fiúméba menet Meja és Buccari állomások között, a 
vasúti vonal jobboldalán. A polje, éppúgy mint a dolina szintén köröskörül zárt 
mélyedés, alakja azonban többnyire szabálytalan, feneke többé-kevésbbé sík és 
nagysága jóval túlhaladja a dolináét. Természetes, hogy a polje sem lefolyástalan, 
mert a belé kerülő csapadékvizek ponorokon át földalatt folynak el. 

E mélyedések keletkezésének kérdése még távolról sincs véglegesen megoldva. 
Annyi valószínű, hogy kivételes esetektől eltekintve más a dolina és más a polje 
eredete. A dolinákat régente olyan földalatti karsztüregeknek tekintették, melyeknek 
mennyezete beszakadt. Annyi bizonyos, hogy a karsztvidékek számtalan dolinája 
között akad olyan is, melynek ez az eredete, de általánosságban ez a magyarázat 
nem állhat meg, mert ilyen eredet mellett érthetetlen volna a dolináknak rendszerint 

Frangepán-vár Plasseval szemben a Karszton. 

oly szabályos alakja. Katzer újabban (id. m.) diluviális glecscser-töbröknek tekinti a 
dolinákat, de úgy hiszem ez a magyarázat is csak kivételes esetekben állja meg 
helyét. Legvalószínűbb, hogy a dolina egyszerű víztől kimosott völgyképlet, mely a 
mi eróziós völgyeinktől alapjában véve csak annyiban különbözik, hogy benne a 
víz egy központ felé, a ponorba folyik, hogy torkolata tehát középpontján van. 
Lényegében így keletkeztethetők valószínűleg a poljék is, csakhogy ezek létre-
jöttében legtöbbnyire hegységképző erőknek, tektonikus mozgásoknak is részük van. 

Az itt felsorolt felületi alakulatok felette jellemzők a karsztra, sokkal fontosabbak 
azonban, főként nemzetgazdasági szempontból az előbb vázolt vízrajzi viszonyok, 
a nagy vízhiány, mely mint láttuk a karszt kőzetének üregességére vezetendő 
vissza. Aonban bármennyire üreges is a karszt mészköve, vízbefogadó képessége 
még sem határtalan s ebből következik, hogy tavasszal, a hóolvadás után igen 

80* 
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gyakoriak és ijesztő arányúak az áradások, melyek azonban szintén egészen saját-
ságos karsztszerű stilusban folynak le. Képzeljünk el valamilyen lefolyástalan, 
jobban mondva köröskörül zárt karsztteknőt, valami dolinát vagy poljét. Az ilyen 
mélyedés — még ha nagyobb poljét veszünk is — rendes körülmények között 
teljesen száraz, nincsen abban sem folyó, sem álló víz. Egy-egy nyári záporeső, 
felhőszakadás sem sokat változtat a képen. A lezuhogó víztömegeket mohó gyor-
sasággal nyeli el a sok repedés, a számos ponor, s mire a nap újból előbújik, 
megint majdnem ugyanazt a szomorú tájat pillantja meg, mindössze talán a 
növényzet üdült fel kissé az esőtől, de az is csak rövid időre. Más látványt nyújt 
ez a kiaszott polje tavasszal, a tavasz bizonyos szakában. Elérkeznek az első 
tavaszi napok, a nap sugarai erőre kapnak és megolvasztják a poljéban télről 
visszamaradt havat. A hólé a legrövidebb úton eltűnik a repedésekben, ponorokban 
és néhány tavaszi nap után sem hó, sem víz nincs a mélyedésben, a polje meg-
szokott szárazságában mutatkozik. A napsugarak azonban tovább munkálkodnak, a 
hóolvadás mind magasabb és magasabb tájakra terjed ki ; sorra kerülnek a maga-
sabban fekvő pontok is, a hegység nagy része egyszerre : a hó mindenütt olvad, 

Sziklaszoros a Karsztban. 

az olvadékvíz pedig mindenütt a legrövidebb úton eltűnik a föld színéről. De éppen 
a felszívódás gyorsasága — mely aránylag sokkal nagyobb és főként egyenlőtlenebb 
mint más vízáteresztő kőzeteknél — nagy veszélyt rejt magában, mert bekövetkezik 
az az eset, hogy a bevétel nagyobb mint a kiadás. A földalatti víz nem képes oly 
gyorsan elfolyni a tengerbe, mint a mily gyorsan szaporodik, az üregek mindinkább 
megtelnek vízzel s a vége az, hogy a mélyebb helyeknek, tehát a mi poljénknak 
is, a ponorjai egyszer csak kezdik ontani a vizet, mely rövid idő alatt elönti az 
egész teknőt. Rá sem ismerünk erre a kiaszott vidékre! T ó az most s a víz mind-
addig ott marad, míg az egyensúly helyre nem áll, míg a földalatti víz fölöslege 
bele nem jut a tengerbe. Ekkor aztán lassan-lassan újra visszaszívódik ugyanazokba 
a földalatti üregekbe, melyek még csak néhány napja kiontották s helyet ad a nyári 
vízhiánynak. 
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Ilyen szertelenségekkel találkozunk víz dolgában a Karsztban. Nagy területek 
vannak itt, amelyeknek felületéről hiányzik az éltető elem, a víz. Sok helyütt 
— főleg Lika-Krbavamegye sivár sziklatengerében — a lakosság alig ismer más 
vizet, mint a lokvák kétségbeejtő folyadékját. Esővíz ez, mely egyes karsztagyaggal, 
a terra rossával kibélelt dolinákban megáll s ott természetesen csakhamar teljesen 
megromlik, elposhad. Lika-Krbavamegye egyes részeiben előfordul, hogy ez az 
egyetlen »víz«, s a lakosság kevés háziállatját sokszor több óra járásnyira kény-
telen hajtani, hogy egy ilyen lokva vizéből megitassa. Ezen a vízhiányon — sajnos — 
gyökeresen segíteni nem lehet. Kútfúrás csak a tengerpart közelében kecsegtet 
némileg biztos reménynyel, amennyiben itt néhány méter mélységben rendesen 
találnak vizet. Azonban ebben sincs köszönet, mert a víz rendesen többé-kevésbbé 
sós, a tengertől távolabb eső területeken azonban körülbelül teljesen kilátás nélkül 
való a kútfúrás, ami igen könnyen belátható, ha tekintetbe vesszük azt, hogy a 
karszt kőzetében a víz nem oszlik meg egyenletesen, h a n e m üregekre, járatokra 
szorítkozik; már pedig ugyancsak nagy véletlen lenne, ha a kútfúrásnál valami 
nagyobb, vízben gazdagabb érre bukkannánk. 

A vízzel való ellátásnak a Karsztban két módja lehet. Az egyik a vízvezeték, 
melynél egyes közelebb-távolabb fekvő források vize használható fel. Fiúmétól elte-
kintve, vízvezetéke van például Portorénak. A víz a bukkarii öböl hossztengelyében 
a tengerparttal párhuzamosan húzódó Vmodol nevű völgyből való, melynek feneke 
agyagos, márgás közetekből áll s amely ennélfogva bővelkedik kitűnő forrásokban; 
üde növényzetével, számos kristálytiszta forrásával — melyek közül több foglalva 
van — valóságos oázis a kiaszott Karszt közepette. 

A vízvezetéknél olcsóbb, s bizonyos feltételek mellett teljesen kielégítő módja 
a vízzel való ellátásnak ciszternák építése. Kútaknák ezek, melyeket valami víz-
rekesztő anyaggal bélelnek ki, s a melybe esővizet gyűjtenek. Ha ilyen ciszternát 
tisztán tartanak, ha megóvják attól, hogy baktériumok vagy másféle szenny tele-
pedjen meg benne, akkor vize igen egészséges, elég jó ivóvíz lehet. 



KIIRTOTT TENGERI ÁLLATOK. 
I r t a D r . HANKÓ B É L A . 

z utóbbi években örömmel tapasztalhatjuk, hogy a társadalom is kezd 
érdeklődni az élő természet kincsei iránt. Egyesületek alakulnak a 
természet szépségeinek és ritkaságainak megőrizésére. A sokat üldözött 
és megtizedelt állatokat is törvényekkel védik már. 

Végre belátták, hogy az az irtóhadjárat, amelyet az emberi kincs-
és vérszomj intéz évszázadok óta az állatok ellen, végpusztulással 

fenyegeti az állatokat. 
Eddig is már hány érdekes és hasznos állatfaj pusztult ki a föld színéről, épp 

úgy, mint a tengerekből! 
Valódi tragédia egy-egy faj pusztulásának a története. Ilyen az óriási alka (Plautus 

inpennis L.) története is. 
* 

A X V . század utolsó éveiben K O L U M B U S példájára útra kelt C A B O T SEBESTYÉN, hogy 
körülhajózva a földet, megkeresse Kelet-Indiába az utat. O is csak Amerikáig jutott, 
épp úgy mint elődje. De míg K O L U M B U S Közép-Amerika tropikus növényekkel pompázó, 
gyönyörű szigeteire ért, addig C A B O T hajóit messze elsodorta a vihar észak felé és 
Észak-Amerika zord, sötét szirtekkel szegélyezett partjaira vetette. Nem voltak itt 
pálmafák s nem röpködtek azúrkék égen tarka, rikácsoló papagáj-csapatok. Itt hideg 
volt. Az ólmos ég alatt a partról sötét kőszirtek nyúltak bele a tengerbe. Tajtékot 
verve tört meg a lábuknál a hullám. A szirtek tetején nagy fekete-fehér, furcsa 
arcú madarak ültek mozdulatlanul, hosszú sorokban. Majd méternyi magasak voltak, 
repülni nem tudtak, nehézkesen és ügyetlenül, de kedves, bizalmas kíváncsisággal 
tipegtek a partra szállt felfedezők elé. 

Olyan képet láttak itt CABOT emberei, mint mostanában S C O T T vagy SHACKLETON 

a déli Sarkvidék szikláin, ahol ma is sorokban ülnek nagy, furcsa, repülni nem tudó 
madarak, a pinguinek. 

De ezek az északamerikai madarak nem voltak pinguinek, bár hasonlítottak 
hozzájuk. Egészen más családba tartoztak, az alkák közé. Ott ültek végtelen 
tömegekben Amerika partjain az alkák legnagyobbjai, az óriási-alkák Puha, apró, 
fénylő, fekete tollak fedték a hátukat, amelyek a ráeső napfényben ércesen csillogtak. 
A hasuk és mellük pedig olyan fehér volt, mint a frissen esett hó. Szárnyaik egészen 
aprók, csenevészek voltak s csak apró tollak szegélyezték őket. Repülni nem tudtak 
velük, de az úszásnál, evezők módjára, kitűnően használhatták. Lábaik rövidek 
voltak s egészen hátul állottak. A madár embermódjára felegyenesedve tipegett rajtuk. 
A legfurcsább azonban az egész madáron a fej, az arc kifejezése volt. 

Fekete tollak fedték a fejét is, de a nagy szemek előtt minden oldalon egy-egy 
tojásdad fehér folt világított. A fejből nagy, kétoldalt lapított ráncos csőr meredt 
előre. Az egész arcnak valami komikusan mogorva kifejezése volt. Önkénytelenül 
is elmosolyodott az, aki először látta. Mint ahogy nem lehet ránézni egy 
tacskó-kutyának öregesen komoly, ráncos pofájára, mosolygás nélkül. 
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Furcsák voltak a szokásai is az óriási-alkának. Fejjel előre ugrott bele a m gas 
sziklákról a habzó hullámokba. Kitűnően úszott és bukott s könnyen fogta el a fürge 
halakat. Csőrében egy hallal kiúszott megint a sziklákig s ott azután ügyetlenül bukdá-
csolva mászott felfelé s tipegett oda a kotló párjához, hogy odaadja néki a hozott falatot. 

Ha jóllakott és jól érezte magát az egyik lábán állva, végtelen furcsa mozdulattal 
megsimogatta a fejét a másik lábával. 

A partraszállt embereket együgyű, bizalmas kíváncsisággal tipegte körül s hagyta, 
hogy kézzel megfogják. Szokatlan, feltűnő alakú és furcsa szokású madár volt. 

De C A B O T emberei mindebből csak azt látták, hogy ezt a madarat kényelmesen agyon 
lehet ütni, hogy puha és mel^g a tolla és jó a húsa. Nem is kímélték őket. Ezóta azután 
évről-évre egyre több hajó éléskamráját töltötték meg az óriási-alkák lemészárolt ezrei. 

Uj-Fundland mellett egy kis sziget, 1536 körül, annyira tele volt az óriási-alkák 
tojásaival, — pedig csak egyet rak egy évben — hogy járni sem lehetett rajta. 
Egész bárkákat töltöttek meg a csodálatosan nagy és tarka tojásokkal. A szigetek 
szirtjeiről vitorlát feszítettek ki a hajók palánkjáig hidak gyanánt és ezeken át terelték be 
százával az alkákat a hajókba, hogy ottan azután kényelmesen agyonüthessék őket. 

Hamarosan elterjedt ennek a » húsos fazékn ak« a híre az egész földön. Egész 
halászflotillák kötöttek ki évről-évre tavasszal Uj-Fundland környékén s az óriási-
alkákat ezerszámra sózták be és szállították haza Európába. CARTIER JAQUES írja, 
hogy 1534-ben emberei körülbelül ezer óriási-alkát öltek le, de maradt még annyi, 
hogy 40 bárkát megtölthettek volna velük. Félóra alatt két bárkára valót markol-
hattak belőlük. Tonna számra sózták be a hullákat s szállították át Európába. 

Itt Európában senki sem ismerte már ekkor az óriási-alkákat, pedig éppen olyan 
tömegekben éltek itt ők valamikor, mint C A B O T idejében odaát Amerikában. Mikor 
Nagy Sándor idejében '334-ben Kr. e.) PYTHEAS, a híres mathematikus és astronomus 
elindult a ködös észak felé, hogy megnézze, vájjon csakugyan gömbalakja van-e a 
Földnek és felfedezte Észak-Európa partvonalát : Észak-Németország, Dánia és 
Skótország partjain éppen úgy ott ülhettek ezrével az óriási-alkák hosszú sorokban 
mint a katonák, éppen oly kíváncsian és ügyetlenül tipeghettek eléje, mint odaát 
Észak-Amerikában C A B O T elé. 

Erről ugyan irott kútfő nem beszél, de azért mégis úgy lehetett. 
A dániai szigeteken nagy számmal találták meg a híressé vált kjökkenmöddin-

gereket, hatalmas konyhahulladék rakásokat, a kőkori ember prehisztorikus lako-
máinak maradványait. Sok kagyló- és osztrigahéj, nyers kőszerszámok és dirib-darab 
cserépedények meg széjjelhasított állatcsontok között ott vannak nagy tömegekben 
az óriási-alka csontjai. Legkevésbbé sem kételkedhetünk abban, hogy ekkor Észak-
Európa egész partvidékén, Írországtól Svéd- és Norvégországig mindenütt ott éltek 
nagy tömegekben az óriási-alkák. Ez a madár, amely nem tudott repülni, kényel-
mes táplálékát képezhette az ősembernek. Pusztította is valószínűleg irgalmatlanul. 

Ebben az időben az óriási-alkák seregei benépesítették azt a végtelen partvonalat, 
amely Floridától Grönlandig és Islandig, innen Írországig, Dán-, Svéd- és Norvég-
országig terjed. Ez az impozáns és feltűnő alakú madár ott ült még mindenütt 
ezeken a partokon úgy Krisztus születése körül is. 

Azóta lassan, észrevétlenül kiirtotta őket ideát az ember. Krisztus születése óta 
hány ezer éhes horda verődött össze ezen a partvidéken, hány millió óriási-alka 
lelte sírját kóborló rablók éhes gyomrában ! 

Mikor CABOT-ék Amerikában kikötöttek, nem ismerték meg már a madarat, új 
volt előttük, mert itthon sohasem látták, 
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Pedig itt élt még Norvégia partjainak egy-egy szirtjén a XVIII. században is az 
elpusztított óriási-alkatömegeknek kicsiny maradványa. 

LINNÉ 1746-ban le is irta Alca inpennis, szárnyatlan alka néven és hozzáteszi: 
ythdbitat in mare Norvegico rarius". 

Ritka, nagyon ritka volt tehát már. Benn a szárazföldön egyáltatában nem is 
ismerték. De a 'vad, meredek szirteken, künn az Óceánban élt még egy-két helyen. 
Fogyott a számuk azonban ott is. Lassan, de egyre fogyott. 

A Faroek-szigeteken már 1673 körül is ritka volt; de mégis megélt ott egynehány 
példány a XVIII. század elejéig. 

Pinguinek. 

St. Hildán, a nyugati Hebrid-szigetek egyikén 1697 körül még nagyban készültek 
évről-évre május elején az óriási-alka vadászatára. Májusban költött "künn a szik-
lákon s juniusban megint eltűnt a nyilt tengeren. De 1758-ban már azt irják, hogy 
ki-kimarad néha, s nem jön már évenkint. 

Ez az utolsó adat, mely az Európa területén fészkelő óriási-alkákra vonatkozik. 
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Az utolsó európai példányt 1758-ban Kielben lőtték. 
A XVIII-ik század második felében B U F F O N tudományos értekezést irt, melyben 

kifejtette, hogy az a nagy tengeri madár, melyet C A B O T emberei fedezték fel Észak-
Amerikában s mely itt-ott alighanem Észak-Európában is él, nem azonos a déli 
félgömb pinguinjeivel. 

A tudósok foglalkozni akartak ezzel a kérdéssel s megindult a hajsza az óriási-
alkák után. Átmentek értük először Amerikába, azokra a helyekre, ahol 150 év 
előtt még hajórakományszámra öldösték őket. És ekkor kisült a szomorú valóság, 
hogy Uj-Fundlandtól le Floridáig sehol sem költ már ez a madár. A tömeges mé-
szárlások kipusztították őket a szigeteken is. Az utolsó félszázad alatt hírüket sem 
hallották. Sőt maguk az amerikai ornithológusok is elfelejtették már őket. 

A XlX-ik század első éveiben jelent meg B O N A P A R T E L U C I Á N nagy munkája Észak-
Amerika madarairól; de az óriási-alka már nem szerepel benne. 

A történelmi időkön belül, rövid idő alatt, olyan alaposan kipusztították őket 
Amerika partján, ugyanott, ahol másfélszázad előtt még milliós seregekben éltek, 
hogy az említett nagy búvár azt sem tudta már róluk, hogy valaha ott éltek. 

Nem volt egyetlen amerikai muzeuin, mely az óriási-alka egy példányát megőrizte 
volna. Még kitömve sem maradt meg egyetlen példány sem odaát. 

Kipusztult Európában, kiirtották Amerikában, de éltek még óriási-alkák Island 
körül az apróbb szigetecskéken. 

Ezeknek is meg voltak már számlálva napjaik. Maga a természet esküdt össze 
ellenük. Legnagyobb fészkelőtelepüket, amelyen sokezer pár költött, tengerbesülyesz-
tette egy vulkáni katasztrófa. 

Island szigetén, a reykjaviki levéltárban egy 1730-ból való régi okmány szépen 
leirja, hogy hogy élt az óriási-alka a Geirfuglaskeren. Azóta a geirfogl kihalt, a 
Geirfuglasker pedig elsülyedt a tengerben! De a régi irás elmondja, hogy hogyan élt 
a madár a 2.700 négyszögölnyi szigeten ; hogy milyen volt a teste, mik voltak a szokásai 
és hogy milyen töméntelen mennyiségben lepte el a szigetet tavasszal a költés idején. 

Vadászták őket itt is ősidőktől fogva. De itt jól választották meg a költőhelyüket. 
A sziget, melyen fészkeltek, minden oldalról meredeken emelkedett ki a tengerből, 
csak egy helyen lehetett kikötni és itt is csak életveszélylyel, mert tele volt a tenger 
szirtekkel e tájon és irtózatos volt a hullámverés. 

Mégis meglátogatták évente egyszer ezt a szigetet az islandiak. Nagyon is csábító 
volt a jutalom, ha sikerül a vállalkozás. 

Pedig a szegény halásznak, aki az életét tette kockára, alig maradt valami a 
zsákmányból. 

M A L D A G A már 1397-ben említi, hogy a vogri Maria-templom évente magának 
követelte a zsákmány felét. Az utskalai templom pedig 25%-ot kapott. A szegény 
halászoknak tehát alig maradt valami belőle. Képzelhető, hogy ilyen kedvezőtlen 
üzleti viszonyok mellett micsoda pusztítást vittek véghez a szigeten, ha egyszer-
egyszer sikerült ott kikötniök. 

Csak mennél többet ölni, hogy minél nagyobb hajórakománnyal térhessenek 
haza : ez volt a jelszó. 

Az előrelátható következmények nem maradtak el. A tömeges gyilkolás már a 
17-ik század eleje táján annyira megritkította az óriási-alkák sorait, hogy már nem 
nagyon fizette ki magát a sok veszéllyel egybekötött vadászatuk. De még ezért a 
kicsi haszonért is kockára tették a halászok az életüket. 1628-ban azonban 12 
emberük vizbefult, amidőn a szigeten ki akartak kötni. 
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Most már azután 75 évig feléje sem néztek többé a szigetnek. 
A kimélés ezen évei alatt megint felvirágzott az óriási-alkák telepe. 
ANDERSON szerint 1729-ben már ú j ra tömegesen költöttek a szigeten. 
Az isiandi halászok nagy örömmel üdvözölték a kedves vendégeket és megint 

alaposan hozzáláttak az öldökléshez. S hogy pótolják a mulasztottakat, nem is 
egyszer, hanem háromszor évente. 1 8 1 3 - b a n pedig H A N S E N P É T E R vezérlete alatt 
nagy svéd hajó kötött ki a szigetnél és a szó legszorosabb értelmében kipusztította 
ott az óriási-alkákat. 

Tojásaikon ütötték agyon őket, de nagyrészüket, mert közben vihar tört ki, 
agyonverve ott hagyták a szigeten. 

A telep egy-két megmenekült, széjjel kergetett tagja lassankint visszatért. A kopen-
hágai múzeumnak 1828-ban küldtek onnan egy példányt. Lehetett akkor ott még 
több is. 1830-ban azután mindenestül elsülyedt az egész sziget. Elpusztult a sokat 
veszélyeztetett, de mégis szívósan megtartott utolsó nagy fészkelőtelep. 

Óriási-alka. 

A sziget elsülyedése után felbukkant itt is, ott is egy-egy menekülő óriási-alka. 
Islandon magán többet lőttek. Írország partjain pedig elevenen fogtak egy példányt, 
amely közel volt már az éhenhaláshoz. 

A megmenekültek legnagyobb része azonban visszatért az elsülyedt telep köze-
lébe s megszállott ott egy kis .sziklaszigetet. De itt sem maradhattak békében. 
Halálos ellenségük, az ember itt is megtalálta őket 
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Island fővárosától Reykjaviktól nem messze van Rejkjanes fok. Szemben vele 
künn a tengerben a láthatár szélén fehér négyszögletes sziget van. Ez Eldey. Partjai 
régen egészen meredeken hullottak le minden oldalon a tengerbe. Élet nem volt rajta. 
De az 1830-iki földrengés, mely Geyrfuglaskert elsülyesztette, megváltoztatta az 
alakját. Egyik meredek sziklafala leomlott s lépcsőzetes plateaut alkotott a tenger 
felé. Ide menekültek az utolsó óriási-alkák. 

De a leszakadt sziklafal nemcsak az alkáknak tette hozzáférhetővé a szigetet, 
hanem az embernek is. 

Újból megindult a hajsza, de most már sokkal veszedelmesebb formában. Már 
nem a húsáért kellett a madár, most a múzeumok keresték! Megértették nagy 
zoologiai értékét és hihetetlenül felszökött az ára. Megindult hát az irtóháború. 
De már alig-alig akadt egynéhány példány. 1830-ban lőttek ugyan Eldeyen még 
vagy 20 darabot, 1831-ben pedig 24 példányt, de már 1833-ban csak 13 óriási alka 
és 1 tojás, 1834-ben 9 alka és 8 tojás volt a zsákmány. 1840-ben pedig már mind-
össze csak 4 példányt tudtak elejteni. Az elhaló faj utolsó érlökései ezek a számok. 

Felvirradt végre az utolsó nap 1844 június 3-án. 
Az előző nap estéjén nyolcevezős bárkán 14 ember indult el Kyrkjevogrből Eldey 

felé. Nem volt könnyű az útjuk. Keményen meg kellett küzdeniök a széllel és a 
hullámokkal. De tudták, hogy miért teszik. Messze idegenből egyre többen kérde-
zősködtek egy nagy, felegyenesedve járó tengeri madár, az óriási-alka után. 

Ismerték ezt a madarat az emberek jól. Régebben maguk is tömegesen ölték künn 
az elsülyedt szigeten. Igaz, hogy azóta alig látták, de most 100 márkát kínáltak az 
állatkereskedők darabjáért. 

Hátha van még belőlük Eldeyen ? 
A sziget alatt azonban olyan félelmetes volt a hullámverés, hogy az emberek nem 

akarták kockára tenni az életüket. 
Három halász mégis megpróbálta. Nagynehezen sikerült kijutniok a sziklákra. 

Rögtön meglátták, hogy az omladék legmagasabb pontján az apróbb vízimadarak, 
a lundák (Fratercula artica L.) és közönséges alkák (Alka torda L.) káprázatos gomo-
lyából két nagy feketefehér madár emelkedik ki. Őket keresték. Rövid volt a hajsza. 
A többi madár mind elröpült, csak a két szerencsétlen óriási-alka maradt ott, hisz 
nevetségesen apró szárnyacskáikkal nem tudtak röpülni. 

A tenger felől az üldözők, hátul a meredek sziklafal. A fal tövében tipegett föl -
alá a halálra szánt megrémült párocska. Bekerítették és megfojtották őket. Ott, 
ahol ültek, megtalálták nagy tarka tojásukat is, de mert meg volt repedve a héja, 
hát megint eldobták. Sietni kellett. Vihar készült. 

Ezek voltak a föld legutolsó óriási-alkái! Azóta soha, seholsem látta őket ember. 
Kihalt az óriási-alka, kiirtották olyan alaposan, hogy múzeumokban is alig-alig 

maradt meg egy-egy kitömött példánya. 
1820-ig egyáltalán nem volt belőle egy múzeumban sem. De éppen ez időtájt 

lettek figyelmesekké reá az angolok. A Brittish Múzeum 308 márkát fizetett egy 
darabért. Ez a nagy ár feltűnést keltett. Most már minden múzeum azon volt, hogy 
egy-egy példányt beszerezzen Még ekkor nem gondoltak arra, hogy ez a faj már 
alig él. Azt hitték, hogy csak ritkaság. 

Mikor az utolsó fészkelőtelep elsülyedése után egyszerre több példány került az 
állatpiacra, az áruk leszállt 300 márkára. Az ár tehát tíz év alatt nemhogy nőtt 
volna, hanem még sülyedt is. Aránylag sok óriási-alka került ez időtájt piacra. A követ-
kező pár év alatt leszállt az áruk 100 márkára. Hogy ezek a csapatosan szállított 
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madarak Eldey utolsó mohikánjai, arról itt mit sem tudtak. Sőt a harmincas évek 
eleje táján még kisebb lett az értékük. Akinek szerencséje volt, 50—60 márkáért 
vehetett egy-egy példányt. Olyan árt fizettek ekkor érte, amit ma a csőrösemlősért, 
amelynek a kihalásáról manapság még szó sem lehet. 1844-ben, amikor a föld két 
legutolsó óriási-alkája elpusztúlt, 120—128 márka volt egy példány ára. 

Lassankint aztán köztudattá vált, hogy kihalt az óriási-alka. Egyszerre felszökött 
az áruk. 1861-ben 1.200 márkát, 1868-ban már 2.614 márkát fizettek darabjáért . 
A nyolvanas években 3.200 márka , 1890-ben pedig 6.075 márka volt az ára egy 
példánynak. Értsük meg jól 1 Nem frissen lőtt vagy eleven példányokért fizették ezt 
az árt, hanem régi, rosszul kitömött madárbőrökért. 

így állt az árfolyam, amikor megjelentek a milliomos északamerikai múzeumok 
az állatpiaczon. 

Most szökött csak fel az óriási-alkák ára igazán! 1895-ben például 7.442 már-
kát fizettek egy példányért. Ma körülbelül 9.000 — 10.000 márka az ára, ha ugyan 
van olyan múzeum, amely eladja legritkább kincsét ennyiért. 

A praktikus amerikaiak felkeresték a régi óriási-alkamészárlások színhelyeit, hogy 
összeszedjék a csontmaradványokat. Ezideig csak egyetlen óriási-alka csontvázat 
őr iz tek: a párisi múzeumban. Most megalakult egy amerikai társaság, mely céljául 
tűzte ki, hogy az Új-P'undlandon és a környező apró szigeteken felgyülemlett vastag 
madárguánó-réteget értékesítse. 

Rövid idő alatt 35 tonna guánót emeltek le a sziklákról s természetes, hogy 
ebben a nagy tömegben tömérdek alkacsontot is találtak. De előkerült még egy 
nevezetesebb lelet is. Két láb vas tag jégkéreg alatt megtalálták egynehány óriási-alka 
múmiáját, úgy ahogy azokat régen a tömeges mészárlások idejében ott felejtették. 

Ezt a híressé vált mammutleletek mintájára előkerült leletet O W E N RICHÁRD irta le 
1865 ben. 

1 8 7 4 - b e n M I L N E JOHN körülbelül 5 0 óriási-alka csontmaradványait lelte meg a 
szigeten. PALMER és L U K A S pedig 1 8 8 7 - b e n még körülbelül 7 0 0 egyénből származó 
csontot szedett össze. Ezekből aztán összeállítottak egynehány teljes csontvázat. 

A tudomány számára sikerült tehát mégis megmenteni egynehány csontvázat 
meg kitömött óriási-alkabőrt. De vájjon a tojásokból maradt-e fenn va lahány? 

A szenvedélyes tojásgyűjtők bejárták a régi francia halásztelepek kunyhóit Brest 
és Boulogne környékén. Meg is találták nem egy helyen a tarkabarka csigaházak 
és apróságok között a kihalt madár szép nagy tojásának héját , melyet a halász 
felesége szobadísznek használt. 

Vagyont ért egyszerre a szegény halász poros tojáshéja! 
1844-ben 80 márkát, 1846-ban 160 márkát , 1869-ben pedig már 1.312 márkát 

fizettek egy tojásért . 1880—81-ben 2.050—2.195 márka volt az ára. 1885-ben 
3.280 márkát, 1887-ben pedig 4.556 márkát ért egy darab. 1894-ben két tojás 
közül az egyik sérült 5.596 márkáért, a másik ép pedig 6.780 márkáért kelt el. 

G R I V E SYMINGTON 1898-ban összeállította a világ összes nyilvános és magángyűj-
teményében lévő óriási-alkák és alkatojások jegyzékét. Kiderült, hogy összesen 
80—82 db. kitömött bőr, 2 db anatómiai készítmény, 21—24 db. teljes csontváz és 
72 db tojás van. 

Ennyi maradt meg azokból a végtelen óriási-alkatömegekből, melyek néhány száz 
év előtt körülülték az Atlanti-óceán egész északi partvonalait. 

így pusztította ki az ember, rövid idő alatt, a föld legérdekesebb tengeri madará t ! 



A TENGERI FÉRGEK ÉLETÉBŐL. 
Irta dr. SZŰTS ANDOR. 

ÉREG! Erről a fogalomról érdekeset és tanulságosat írni csak azért 
nehéz, mert az ember zoológiai ismeretek hiányában a körébe vonja 
mindazt, ami utálatos, ami hitvány, ami haszontalan, semmirevaló. 
A zoológiai ismeretek világításában egészen másként áll a dolog. A 
muzeumi gyűjtemények borszeszes készítményei közt, vagy a nápolyi 
aquarium remek medencéiben csodálkozva pillantunk meg valóban 

gyönyörű alkotású állatokat, amelyeket a zoológia a »férgek« nagy kiterjedésű 
körébe osztott. Régebben maguk a zoológusok se voltak tisztában azzal, hogy milyen 
állatokat tekintsenek férgeknek. Egy régi jellemzés, amely alá a férgeket összefog-
lalták, így hangzik: a szívük csak egy gyomorból áll, pitvara nincs, vérük fehéres 
és hideg, csápjaik nincsenek, helyettük tapintó fonalakat találunk testükön. Ez a 
jellemzés épp úgy ráillik a tengeri csillagokra, a kagylókra, a csigákra, vagy a 
polipokra, mint a férgekre. Minden alsóbbrendű, puhatestű állatot, amelyet a bogarak, 
rákok, csigák, tengeri tüskésbőrűek, polipok és medúzák, vagy a szivacsok közé 
nem tudtak beosztani, a férgek körébe soroztak be. Cuvier, a XIX. század elejének 
nagy zoológusa, az »izelt állatok« ( = Articulata) körében írja le, a rovarokkal és a 
rákokkal együtt, a gyűrűs férgeket, a » sugaras állatok« ( = Radiata) közé pedig a 
tengeri tüskésbőrűeken, medúzákon és virágállatokon kívül az élősködő lapos fér-
geket sorozta be. Mint sok más állatcsoportban, úgy a férgek rokonsági viszonyai-
nak és hozzátartozóságának a megállapításához sok útbaigazítást adott az állat fej-
lődésének az ismerete. Ha megismerjük az álcaalakokat, amelyeken a petéből kibúvó 
állat keresztülmegy, amíg végleges, kifejlődött állapotát eléri és ha ezekhez hasonló-
nak találjuk valamely más, kifejlődött állapotában nagyon eltérő állatnak a fejlő-
dését, akkor valószínű, hogy a két különböző állat rokonságban van egymással. A 
tengeri gyűrűs férgek fejlődésében azt találták, hogy a fejlődő petéből egy kicsiny, 
mikroszkopikus nagyságú álca keletkezik. A Trochophora, amint a férgek álcáját 
elnevezték, szabálytalan, gömbölyded testén két pillaszőr-koszorút visel. A Tro-
chophorához hasonló, csak részletekben eltérő álcát sok más állatcsoport fejlődésében 
is találtak, ebből építették föl azt az elméletet, hogy mindazok az állatok, amelyek 
fejlődésükben a Trochophorához hasonló állapoton mennek keresztül, egymáshoz 
közel rokonságban állanak, amennyiben mindnyájan a Trochophorához hasonló 
ősi állatalakoktól, a hypothetikus Trochozoonoktól származtak. Az ős-Trochozoon 
hasonmásait nemcsak a féreg-álcák, hanem a kifejlett állatok közt is megtalálhatjuk, 
ilyenek a kerekes-férgek (Rotatoria), amelyek szájnyílásuk körül bonyolódott szer-
kezetű koszorút viselnek, mozgatható pillaszőrökből. Ujabb búvárlatok alapján a 
férgek rokonsági viszonyaihoz a kulcsot a lapos férgek egy csoportjában, a pilla-

IP 
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szőrökkel borított testű örvényférgekben kell keresnünk, amelyek a tengeri virág-
állatokhoz hasonló ősöktől származtak és amelyeknek a szervezetéből a gyűrűs 
férgek szelvényekből összetett teste is könnyen levezethető. 

Az említett gyűrűs férgek (Annelida) a csoport legmagasabb fejlettségű állatai. 
Általánosan ismert képviselőjük a nem éppen szemre való földi giliszta és pióca, 
az aquariumok díszeit azonban éppen a tengeri gyűrűs férgek közt találjuk. A ten-
geri gyűrűs férgek hosszúkás teste egymásután sorakozó gyűrűkből, szelvényekből 
épül fel A szelvényeken nyúlványok, az u. n. csonkalábak vannak, ezeken pedig 
változatos alakú, hosszú sörték pamatai ülnek. A fejük, t. i. az első testszelvényük 
alakját ugyancsak igen változatossá és csinossá teszik a raj ta levő tapogató fonalak, 
kopoltyúk, vagy állkapocscsá átalakult lemezek. 

Lemezeket és kopoltyúkat a gyűrűs férgek egy részénél valamennyi testszelvé-
nyen találunk. A szelvényeket a test belsejében választó falak, sövények választják 
el egymástól, ily módon testüregüket egymásután sorakozó kamrácskákra osztják. 
A vastag, izmos fallal, az u n. bőrizomtömlővel borított test belső szervei, neve-
zetesen az idegrendszer, a vérerek és a kiválasztó szervek is szelvényes szerke-
zetűek. 

A tengeri gyűrűs férgek egy része szabadon él a tenger vízében, rabló élet-
módot folytat, nagyobbrészt a partok közelében, találunk azonban nyilt tengeri 
pelagikus fajokat is. Apró állatkákat ejtenek zsákmányúl hatalmas állkapcsaikkal, a 
nagy fajok még a kisebb halakat is megtámadják. Ilyenek a nagy Eunicidák Szá-
m o s sörtét viselő csonkalábaikon kívül belégzésre szolgáló kopoltyúik is vannak 
szelvényeiken. El vannak látva a tengeri rabló minden fegyverével: kígyózó moz-
gással kitűnően és sebesen úsznak, fejükön hatalmas állkapcsokat, a tájékozódásra 
szolgáló szemeket és tapintó szerveket találunk. 

A legtökéletesebb látószerveik vannak a nyilt tengerben élő, planktonikus Alciopi-
dáknak. Ezek a szép férgek a nyilt tengeri életmódhoz való alkalmazkodás és testük 
nagy víztartalma következtében tökéletesen átlátszó, üvegszerű testűek. Az aqua-
riumban úszó Alciopából alig látunk egyebet, mint egy sor ibolyaszínű pontocskát, 
ezek a lábak tövében levő mirigyes szerveik és két nagy vörös félgömböt, a sze-
müket. Ez a szem oly tökéletes optikai készülék, hogy amikor Quatrefages azt 
mikroszkóppal vizsgálta, a szem hátterében a környező tájék visszatükröződött, 
mint a camera obscurában. 

Igen sok fajt ismerünk a tengeri szabadon élő gyűrűsférgek közt, amelyek a leg-
változatosabb színekkel gyönyörködtetik a szemet. A kövértestű tengeri hernyó 
(Aphrodité) sortéi a legváltozatosabb aranyos fémfényben ragyognak, a karcsú 
Phyllodocidák pedig különösen kecses úszásuk közben zöldes, viola, kék és arany 
színeket játszanak. 

Nem a szépség, vagy rabló életmódja, hanem más körülmények miatt igen érde-
kes állat a Palolo-féreg (Eunice viridis). A Samoa- és Fidsi-szigetek körül lakik a 
tengerben. Szaporodásmódja rendkívül érdekes. Egy helyt ülő életmódot folytat a 
tenger mélyében, amidőn testük hátsó vége megtelik a szaporodás termékeivel és 
ondósejtekkel, ez a hátsó vég leválik a test elejéről és pedig rendesen őszszel, két-
ízben, október és november hónapban. A visszamaradó elülső részletből aztán újból 
klsarjadzik a test és a tél folyamán újból megindul benne a szaporító sejtek ter-
melése. A levált részek, telve a szaporító termékekkel, óriási tömegben jelennek 
meg a part közelében, a tenger felszínén. A méhek rajzásához lehet hasonlítani ezt 
a jelenséget. A Samoa és Fidsi szigetek lakói táplálék gyanánt fogyasztják a nagy 
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tömegben megjelenő férget, nekik a palolo féreg rajzása az aratásuk. Valóságos 
forradalom van ilyenkor a partokon. Odagyűlnek a lakók és kosarakkal halásszák 
ki a palolót a vízből. Kereskedők forgolódnak köztük, akik az árúcikket szállítják 
a sziget belsejébe, hogy a partoktól távolabb élőket is ellássák a csemegével, akik 
maguk nem vehettek részt az aratásban. A palolot vagy nyersen eszik meg, vagy 
pedig friss levelekbe takarva sütik meg. A lakók érdekes megfigyelésekből tudják 
meg előre, hogy mikor rajzik a palolo, mikor érkezik az aratás áldott ideje. Októ-
berben kisebb, novemberben nagyobb tömegben jelenik meg a palolo, az elsőt 
»mblalolo lailai« = kis palolo időnek, a másodikat >>mblaloio levu« = nagy palolo 
időnek nevezik a bennszülöttek. Amikor az Erythrina indica nevű pillangós virágú 
bokros növény skarlátvörös virágai nyílni kezdenek, közeledik a palolo ideje és 
amikor a »Szizi«, egy myrtus-forma Eugenia-faj virágzik, akkor a holdat kell nézni. 
Ha a hold napkeltekor mélyen áll a nyugati szemhatáron, akkor még 10 nap van 
hátra a palolo rajzásáig. A férgek hajnali szürkületkor jelennek meg, legtöbb van 
napkeltekor, de már 2—3 óra múlva teljesen eltűnnek. 

A tengeri gyűrűs férgek egy másik nagy csoportja a partok iszapjában, a homok-
ban, vagy sziklarepedéseken, köveken és más szilárd tárgyakon megtelepedve, sa já t 
maguk építette házikókban, csövekben él. A csőben lakó gyűrűsférgek szépségükkel 
még a szabadon élőket is fölülmúlják. Növényekkel táplálkoznak, ezért különösen 
a tengeri fűvel (Zostera marina) benőtt övben találják otthonukat, ahova magukkal 
csalják a ragadozó fajokat, amelyeknek viszont ők szolgálnak táplálék gyanánt. 
Csak a legelső szelvényeiken viselnek kopoltyúkat, ezt a bokor- vagy ecsetszerű 
kopoltyú-pamatot kidugják csövükből, a finom fonalak szabadon mozognak a vízben, 
ily módon frissítik fel a vérüket, lélegzenek. Nagyon szép a.z ilyen csinosan épített 
csőben lakó állat, amint kopoltyúit kiterjeszti. Nincs szebb látvány az aquariumban, 
mint a Spirographis Spallanzanii nevű csőben lakó féreg. Finom fonalakra hasado-
zott, spirálisan összecsavart tölcsérhez hasonló kopoltyúja barnán és fehéren tar-
kázott. A kényes állat nyugalmának legcsekélyebb megzavarására, a legkisebb 
ingerre utánozhatatlan elegáns mozdulattal rakja össze kiterjesztett kopoltyútölcsérét 
és gyorsan visszahúzódik a csövébe. Színpompa dolgában se kell a csőben lakó 
férgeknek szégyenkezniük. Ott találjuk köztük a narancssárga Myxicolát, ibolya-
színű kopoltyúival, és a Terebellidák halványpiros és bordószínű, hajszálfinom hosszú 
kopoltyúfonalait. A Terebellidák az építkezésben is igen ügyesek, nézzünk meg egy 
ilyen férget munkája közben. Tapogatófonalaival szilárd törmelékeket, összetört 
csigahéjakat keresgél az iszapban, azokat tapadós fonalai segítségével testéhez húzza 
és ott összehalmozza. Mielőtt az építéshez hozzá fogna, szájába veszi az anyagot, 
tapadós váladékával összegyúrja, megformálja. A meggyúrt építőanyagot az ajkával 
rakja egymásra és egyengeti simára. Egyszerre többféle munkára is képes a figyel-
mét fordítani. Tapogatói egy részével építőanyagot keres, más részével megfogja 
és összegyűjti azt, ezalatt szájával folyton gyúrja, rakja és simítja az épülő lakó-
házat. 

A különböző fajok cső-lakásaiban nagy változatosságot találunk. A pirosbojtos 
Serpulák mészből raknak rendkívül szilárd, kemény csöveket. A Serpula-csövek oly 
ellentállók, hogy még a letűnt régi geológiai korok rétegeiben is megtaláljuk őket, 
mint kövületeket, igaz, hogy a Serpula-csövekkel, eltekintve néhány kő-lenyomattól, 
amelyeket mint nagy ritkaságot találtak, ki is merült az őskori féregkövületek 
száma. Amikor a Serpula v.sszabujik a csövébe, a cső nyílását egy nyeles, tölcsér-
szerűen kiszélesedő koronggal zárja el, amelyet különben a kiterjesztett kopoltyú-
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fonalak közt láthatunk és maga sem egyéb, mint átalakult kopoltyu-nyúlvány. A 
Myxicola bőrmirigyeinek a váladékából épít cellulozaszerű kocsonyás csövet, a 
Spirographitok agyagból vagy iszapból épült csöveiket szintén bőrmirigyeik váladé-
kával gyúrják össze. Más fajok nem tapasztják oda valami szilárd tárgyhoz a csö-
veiket, hanem, mint példáúl a Lanice conchilega vagy az Onuphisok, mindenféle 
törmelékből összeragasztott csöveikben olyan módon élnek a tenger fenekén vagy 
az iszapban, mint a tegzes-szitakötők vízben lakó és csövet építő álcái. Az Arenicola 
már egyáltalában nem épít csövet, hanem a földi giliszta módjára él az iszapba és 
homokba fúrt járataiban, amelyeknek a falát ragadós váladékával vonja be. A kopol-
tyúkat viselő Arenicola színében is megtaláljuk a lakóhelyül szolgáló talaj befolyá-
sát ; a tiszta homokban élő Arenicolák világos, sárgás-szürke szinűek, a bomló, 
rothadó anyagokkal telített iszapban élők pedig piszkos, sötétolajzöldek vagy feke-
ték. Az Arenicola a tengeri horgászok körében is a giliszta szerepét tölti be, ameny-
nyiben »csali« gyanánt használják. Ez a használhatósága különösen Európa északi 
tengerpartjain annyira kiterjedt, hogy ott az Arenicola árúcikk gyanánt szerepel, 
magán Norderney szigetén a halászok évente 9 és fél millió darabot fogyasztanak 
belőle, ami körülbelül 14—18.000 korona értéknek felel meg. Nagyon érdekes álla-
tok a Cirratulidák. Testüket rengeteg sárga színű, rendkívül hosszú, vékony kopoltyú-
fonál borítja. Az iszapos, kavicsos, homokos törmelékből, amelyben rejtőzködnek, 
fonalaikat minden irányban kinyújtják. A fonalak, mivel tapadós váladék fedi őket, 
teleragadnak mindenféle törmelékkel, és ingerlésre az állat nagy mennyiségben veti 
le őket magáról. Éppen ezért rendkívül nehéz a Cirratulidákat sértetlenül konzer-
válni. A tengervizes tálba, amelybe a férgeket tettük, lassan és nagyon óvatosan 
híg chromsav-oldatot kell csepegtetni, ettől az állatok pár óra alatt kinyújtott 
kopoltyúfonalakkal halnak el, és ekkor finom ecsettel a törmeléket is le lehet simí-
tani a fonalakról. 

A dalmát szigetek közt, különösen a socolizzai partokon, Lesina szigetén, a part 
kövei közt rejtőzik egy igen érdekes állat, a Bonellia viridis. A kövek közt a vízben 
sajátságos, zöldszínű, T alakúan elágazó férget látunk mozogni. Ha közelebbről 
megnézzük, észrevesszük, hogy ennek a hosszúkás, zöld színű féregnek a folyta-
tása egy hasonlóan zöld színű, bibircsókkal borított gömbölyded zacskó. A zacskó 
az állat teste, amely a kövek közt rejtőzködik, a hosszúkás féregszerű nyúlvány 
pedig az ormánya, amelyet a kövek közül a vízbe nyúj t ki. Ilyen a Bonellia nős-
ténye. A hím egész kicsiny, csak mikroszkóppal látható, lapos, levélalakú állat. A 
Bonellia nősténye tehát igen nagy fokban különbözik a hímjétől, ezt a jelenséget 
ivari kétalakúságnak nevezik. A kis hímek egy darabig szabadon úszkálnak a vízben, 
addig, amíg egy nőstény ormányát meg nem érintik. Ekkor a szájnyíláson keresztül 
bevándorolnak a nőstény garatjába és ott élősködnek. Közben kifejlődnek bennük 
az ivartermékek, ekkor elhagyják a garatot és a nőstény ivarnyílásában telepednek 
meg és ott kényelmesen elvégzik a termékenyítés munkáját . A Bonellia és rokonai, 
az úgynevezett csillagférgek semmit se hasonlítanak a gyűrűsférgekhez, pedig ezek-
hez igen közel állanak, amennyiben álcaállapotuk teljesen olyan, mint a gyűrűs-
férgek Trochophora-álcája. A csoport egy oldalága a gyűrűsférgeknek, olyan gyű-
rűsférgek, amelyek a szelvényezettséget, a csonkalábakat és a kopoltyúkat elvesz-
tették. Régebben tengeri uborkáknak tartották őket. A tengeri férgek nagy sokasá-
gában a gyűrűsférgektől úgy külső alak, mint belső szervezettség tekintetében is 
nagy mértékben különböző állatokat is találunk. Ilyenek a zsinórférgek (Nemertini). 
Testük hosszú, de lapos és nem találunk benne üreget, hanem a testet lágy, sejtes-
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rojtos anyag tölti ki, az úgynevezett parenchyma, szerveik ebbe vannak beágyazva. 
A férgek egy nagy csoportjának, a lapos férgeknek (Platyhelminthes) ez a saját-
sága. A tengeri zsinórférgeknek kinyújtható ormányuk van, amely nyugalmi álla-
potban a bélcsatorna felett visszafordított keztyűujj módjára van visszatűrve. A 
visszafordított vak zacskó végében egy hegyes szuronyt láthatunk, mellette pedig 
mérges váladékot termelő mirigyek vannak. Ebből a berendezésből sejthetjük, hogy 
a zsinórférgek veszedelmes ragadozó állatok. Ha zsákmányt akarnak elejteni, az 
ormányt nyílsebesen kilökik, a szurony a kilökött ormány hegyére kerül, a méreg-
mirigyek kiöntik váladékukat és így az állat valóságos mérgezett nyíllal nyársalja 
föl zsákmányát. 

A zsinórférgek a tengerben az iszapban, kövek alatt tartózkodnak. Egyes fajok 
rengeteg hosszúra nőnek, az angol partok közeieben élő Linneusok 40 láb hosszú-
ságot is elérnek. A tengerben élő fajokon kívül vannak köztük édes vízben, sőt 
nedves, mocsaras földben élő fajok is. A Bermuda-szigetek és más tropikus tájak 
tengerparti mangrove-mocsaraiban számos zsinórféregfaj él. 

A lapos férgek igazi képviselői, a levélalakú örvényférgeknek számos faja él a 
tengerben. Az édesvízi örvényférgek többnyire kicsiny, fekete, fehér vagy átlátszó 
testű, első pillanatra a meztelen csigákhoz hasonló állatok, a tengeri fajok ellenben 
jókorák és rendkívül gazdag színpompájukkal tűnnek ki. 

A lapos férgek legnagyobb része, a mételyek és a galandférgek, élősködő élet-
módot folytat. A tengeri halakban és teknős békákban számos fajukat találjuk. 
Közülök a gyöngykagylónak újabban felfedezett parazitáját említem. A gyöngy-
kagyló különböző testrészein, különösen a kopoltyúlemezeken, jókora dudorodásokat 
vettek észre. A megvizsgálásnál kitűnt, hogy ezek úgynevezett cysták, amelyekben 
egy galandféreg álcája él. A cystát a kagyló teste választja el, a beléje került féreg 
izgatására. Az álca kifejlődött alakját, a Tylocephalum marganitiferae néven leírt 
galandférget, az Aetobatis narinari nevű hal spirális belében találták meg. A halak 
spirális bele igen sok galandféreg-fajnak kedves tartózkodó helye. Régóta tudjuk, 
hogy a gyöngykagyló a kopoltyú lemezei vagy köpenye közé szorult homokszem 
izgatására a szemecske körül rétegenkint választja el azt az anyagot, amelyből az 
igazgyöngy képződik. Valószínű, hogy a galandféreg-álca cystái is okai lesznek a 
gyöngyképződésnek. 

A TENGER. 31 
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földet borító növényzet elterjedése ép oly nagy mint az állatoké ; 
nem marad növény nélkül, kopáran, csak az örökös hó határán 
felül levő szikla. 

Egységes nagy takarónak kell gondolni a földet borító növény-
zetet, mely takarón csak itt-ott találhatunk kisebb-nagyobb lyuka-
kat. Kiterjed ez a takaró még az oceánok fenekére is, talán itt 

alkotva a növénytakaró legszínpompásabb részeit. 
Minden növény keresi az ő alkalmazkodó képességének és faji sajátságainak meg-

felelő termőhelyet, részben módosul hozzá, enged kívánságaiból s az a legelterjed-
tebb, melynek legkevesebbek az igényei. 

Aki bírja az mar ja! így alakul ki azután az a bámulatos szép, szemet-lelket 
gyönyörködtető, változatosan gazdag növényvilág, mely földünk egyik legszebb 
ékessége. 

Nemcsak a száraz föld, hanem a tenger sekély feneke is szemkápráztató, pompás 
növényköntöst visel és sem a formák változatosságát, sem a színek viruló pompáját 
tekintve, nem marad a szárazföld növényzetének mögötte. 

A tenger növényei lemondanak a szabadlevegő-tengerről, mely szárazföldi test-
véreiket élteti, lemondanak a napsütés melegéről, a méhek döngicséléséről és az 
aranyos pillék pajkos röpködéséről. Egy más világ lakóivá szegődnek, egy rideg, 
homályos birodalom lakói lesznek. 

Mit kapnak cserébe ? Bámulatos színpompát s biztos megélhetést. 
E sok lemondással együtt jár a teljes átalakulás, nemcsak színben, hanem alak-

ban, sőt még belső szerkezetben is. Lemondanak a virágzás pompájáról. A tenger 
legtöbb növénye virágtalan s a virágosak közül csak a fűfélék vannak képviselve. 
De ez a virágzás is laikus szem előtt rejtve marad, mert nagyon igénytelen. 

Két családba sorolhatók: a Hydrocharitaceák és Potamogetonaceák családjába, 
azonban a jellemvonások, melyek ezt a két családot egymástól elválasztják, nem 
markansak, úgy hogy sok esetben a hovátartozás kérdése meglehetősen komplikált 
az egybefolyó tulajdonságok miatt. 

Némi tekintetben a külső formát, a szemlélőre gyakorolt általános benyomást véve> 
a tengeri füvek hasonlítanak a szárazföldi füvekhez. Hosszú, keskeny, nyeletlen 
hüvelyes leveleik ép úgy ringanak a tenger vizében, mint a róna füvei a végigfutó 
esti szélben. Alkalmazkodik a külső alak a termőhely sajátságaihoz ; kell a keskeny, 
hosszú levél, mert a hullámzás nem tűr széles, nagy ellentállást keltő leveleket, 
hanem irgalmatlanul összeszakgatja. Ép úgy mint a szárazföldi füvek, mindenütt 
megtalálhatók, csak a sarki tájakon nem. 
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Függőleges elterjedésükre jellemző, hogy a 10 m.-nél mélyebb vízben már nem 

igen találhatók. Persze itt már oly kevés a fény, hogy ez csak a tengeri moszatok 
(algák) tenyészésére elegendő, azonban a füvek táplálkozására már sehogyan sem 
elég. Könnyen érthető tehát, hogy elterjedésük csak a partok mellékére szorítkozik, 
ahol ily sekély vízmélység lehetséges. Megtelepednek a kontinensek s szigetek sekély 
vizeiben és szép zöld selyemfényű leveleikkel azt a benyomást keltik az emberben, 
mintha egy árvíz által elborított mező előtt állana. 

A tengeri fű fenéken kúszó szárával, melyből gyökerek erednek, belekapaszkodik 
a tenger fenekébe, legyen az bár homokos (Északi-tenger) vagy iszapos vagy akár 
trópusi koráll-iszap. Sőt Ascherson említi, hogy a kaliforniai sekély tenger szikláin 
is megélnek egyes tengeri fűfajok (Pooidonia és Phyllospadix). 

A legtöbb tengeri növény elterjedését korlátozza a víz sótartalma, azonban a 
tengeri füvek még erről is lemondanak, valóságos ubiquisták, mindenütt-lakók: meg-
élnek nemcsak a sósvízben, hanem a folyótorkolatok félsós úgynevezett brack vizei-
ben is, sőt mintha az édesvizeket is meg akarnák hódítani, messze felhatolnak a 
folyókba s általán mindenütt megtalálhatók, ahol az erős parti hullámzás, a »bran-
dim g« ellen védelmet találhatnak. 

Néhol bámulatos tömegekben lepik el a kikötőket (Nápoly), úgy hogy még a 
kikötést is nehézzé teszik. A tengeri fű ellenállását mi sem mutatja jobban, mint 
hogy apály alkalmával pár órára levegőre kerülve, ha aztán ismét elborítja a víz, 
tovább folytatja életét. 

A tengeri füvek ily majdnem általános elterjedését könnyen megérthetjük tehát, 
mert a 27 faj teljesen alkalmazkodni tudott a körülményekhez. Részletesebb geo-
gráfiái elterjedésüket tekintve sok érdekes dolgot tárnak a kutató szeme elé. Nehéz 
az egyes fajok elterjedési körét pontosan megszabni, mert ily elterjedési köröket az 
eddigi adatok nyomán csak a nemekre vehetünk fel. A nemek elhelyezkedését oly 
korban kell keresnünk, melyben a föld mai arca, a szárazok és vizek eloszlása 
egészen más volt, mint ma. Lehet, hogy más klimatikai tényezők is közrehatottak, 
olyanok, melyek ma már nem léteznek s a szárazok és vizek más eloszlása oly 
utakat nyitott a vándorlásra s oly útakat zárt el, melyeket ma nem tudunk pon-
tosan meghatározni. Másrészt a fajok elhelyezkedése abba az időbe eshetett, mely-
ben a föld mai arca már ki volt alakulva s a klimatikai tényezők azonosak voltak 
a maiakkal. S mégis a fajok vándorlásának, elhelyezkedésének útjait keresve, folyton 
érthetetlen akadályokra találunk s hamarosan meggyőződhetünk, hogy a vándorlás 
útjait igen sok esetben nem tudjuk térképünkbe belerajzolni. 

Máskor, talán az adatok elegendő mennyisége vagy más kapcsolatok megtalálása 
folytán egy-egy fajnak az elterjedése, vándorlása szépen megmagyarázható. A Posido-
nia nevű tengeri fű egyik faja, mely a Földközi-tengerben honos, a Gibraltáron 
keresztül végig vándorolt az Iberiai-félsziget partjain észak felé, de nem érdektelen 
megjegyezni, hogy a Földközi-tengerrel jól összefüggő Fekete-tengerben még senki 
sem tudta megtalálni. 

A másik Posidonia-faj, testvére az előbbinek, messze az ausztráliai vizekben 
ringatódzik. Hát ez hogyan szakadt ide ? ki a megmondhatója két rokon faj ilyen 
elkülönüléseinek ? A szárazföld növényeit előbb ismerte az ember, hasznuk közvet-
lenebb volt, így a róluk szóló tudomány előbb is fejlődött ki. A tenger növényei 
rejtettebbek voltak s a róluk szóló adatok még ma sem elégségesek ily kérdések 
teljes tisztázására. Amit róluk tudunk, az néhány ember munkája, néhány kutató 
érdeme. 

28* 
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A természet bölcs berendezését dicséri az a tény, hogy mint a legtöbb nagy 
elterjedésű növény, a tengeri fű is hasznos az embernek. 

A chemiai tudományok bámulatos gyors előhaladása jórészben kikapcsolta a 
tengeri fű ipari felhasználását az emberi keresetforrások sorából, azonban még ma 
is az ezzel a növénynyel való foglalkozás ezreknek ad kenyeret . 

A szóda gyártása, melyre régebben a tengeri füvet használták, ma egyszerűbb 
módon történik, tengeri fű nélkül. Olcsóbb s egyszerűbb lett a szódanyerés konyha-
sóból, mely úgyszólván akár korlátlan mennyiségben szolgáltatja nekünk a szódát. 

A tengeri fű egy régibb, szintén Angol-, Német - és Norvégországban ma is hasz-
nálatos feldolgozása az, melynek végterméke az ágyainkba kerülő »seegras«, a 
drága, de mindenesetre jobb lószőr pótlója. Az Északi- és Keleti-tenger partjain, 
ahol ez a növény általánosan elterjedt, a tenger szintje alatt, közel a partokhoz való-
ságos tengeralatti kaszálókat alkot. Kúszó gyökereivel behálózza a tenger sekély 
fenekét s egyúttal menedéket ad számtalan apró tengeri állatnak. 

A parti lakosok nem is hagyják kihasználatlanul a szép kövér kaszálókat, hanem 
derékig gázolva a vízben lekaszálják. A gyökereiről levágott fű feljön a víz színére s 
most csak össze kell szedni. Csolnakokra rakva s hozzágyűjtve a hullámzás által 
leszakított darabokat, kiviszik a füvet a meleg homokos partra s szétteregetik. 

Ezután a szárítás következik. 
Csak a teljesen kiszárított fű értékes, ha már nincs benne semmi só. A sónak 

ugyanis az a sajátsága, hogy a légkörből s a környezetből magába veszi a vizet, 
amíg tehát a tengeri fű sót tartalmaz, soha sem száraz. A tökéletes kiszárítás úgy 
történik, hogy három-négy hétig hevertetik a lekaszált és szétteregetett füvet, hogy 
az eső s az erre következő napsütés, a meg-megújuló száradás folytán kevesbítse 
a sótartalmat. . 3 — 4 hét múlva teljesen sótalan a fű s akkor 10—15 kilogrammos 
csomagokba fonják s beviszik a városba. Az értékesítés már nem okoz gondot 
(50 klg. ára kb. 2*20 márka), mert a szárított tengeri fű keresett árú az egész 
kontinensen. 

Más, de csak lokális jelentőségű felhasználása a tengeri fűnek a trágyázás céljaira 
való felhasználás. Ez a legrégibb feldolgozás, mert biztos adataink vannak róla, 
hogy a tengeri fű hamuját már századok előtt, mint jó t rágyát ismerték. 1811-ben 
Courtis jód előállítására kezdte használni s ez még ma is szokásos, mert a jódot 
mai napig legnagyobbrészt tengeri fűből nyerik. 

1884-ben az angol Stanford kísérletezett a tengeri fűvel. A friss fűből indult ki, 
melyet szódaoldattal kevert s főzött. így nyálkás folyadékot kapott, mely további 
kezelésre sav lett. Ebből a savból azután alkaliákkal kezelve nyálkás folyadékot 
kapott, majd enyvet, mely kiszárítva víztiszta szarunemű »algin« lesz s mint appretur-
anyag kerül a kereskedésbe. 

Stanford felfedezése nagyban hozzájárult, hogy a tengeri fű értékes anyaggá 
váljék s utána, tőle függetlenül (Axel Krefting norvég mérnök) nagy vállalatok 
keletkeztek az algin előállítására. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

TENGERÉSZET. 

Magyar hajójáratok Ausztráliába. 
A tengerhajózási összeköttetéseinknek több 
irányban szükségessé vált újjászervezésére vo-
natkozó tárgyalásokat köztudo másulag még 
néhai Hieronymi miniszter indította meg és a 
Lukács László kereskedelmi minisztersége alatt 
létesült nagyfontosságú megállapodásokat Beöthy 
László kereskedelmi miniszter véglegesítette. 
Ezek során a Magyar Keleti Tengerhajózási 
Részvénytársaság szerződéses szolgálata is újra 
szabályoztatott és működési köre lényeges ki-
bővítést nyert. 

A kereskedelmi kormány ugyanis Fiúménak 
Ausztráliával és Hátsó-Indiával való közvetlen 
összeköttetésbe hozatala végett ezen viszonylat-
ban rendszeres hajójáratok berendezését hatá-
rozta el és ezáltal céltudatos és messzetekintő 
előrelátással igen értékes új relációkat biztosí-
tott külkereskedelmi forgalmunknak. 

Az új berendezés felette alkalmas lesz arra, 
hogy a magyar iparnak és kivitelnek nevezetes 
fogyasztási piacokat, a behozatalra nézve pedig 
nyerstermények (különösen ércek és foszfátok) 
és gyarmatárúk (rizs, kávé stb.) tekintetében oly 
beszerzési forrásokat biztosítson, amelyek köz-
vetlen hajózási összeköttetések hiányában eddig-
elé csaknem hozzáférhetlenek voltak. 

Az ausztráliai kiviteli és behozatali árúfor-
galom az utolsó évtizedekben ezen világrész 
nagy gazdasági fellendüléséről tesz tanúságot. 
Az összes árúforgalom ugyanis az 1889. évi 
1.600 millió koronáról az 1908. évi 2.750 millió 
koronára emelkedett. 

Ausztria és Magyarország ebben az árú-
forgalomban eddigelé csak kerülő utakon, mint 
Hamburgon vagy Antwerpenen át, vagy pedig 
nápolyi, port-saidi, bombayi vagy singaporei 
áthajózás útján vehetett részt, aminek követ-
keztében árúink egyrészt a tűlmagas áthajózási 
díjtételekre való tekintettel a külföldi verseny-
nyel meg sem küldhettek, másrészt az idegen 

lobogó alatt elszállításra került cikkek túlnyo-
mólag idegen cégér alatt nyertek elhelyezést' s 
ezek kivitele természetszerűleg nagyobb lendü-
letet nem vehetett. 

Ha tehát az osztrák-magyar monarchiának 
Ausztráliával való külkereskedelmi statisztikája 
a jelzett visszás állapotok dacára is a forgalom 
élénküléséről tesz tanúságot, úgy ebből joggal 
vonható le azon következtetés, hogy a minden 
idegen érdektől független hazai hajózási vonal 
szolgálata révén forgalmunknak oly mérvű fel-
lendülése várható, amilyen más távoli tengeren-
túli viszonylatban alig vehető kilátásba. 

Hivatalos adatok szerint Magyarország és 
Ausztria kivitele Ausztráliába volt : 

1905-ben 1,950.000 K, 
1908-ban 6,370.000 » 

A monarchia behozatala Ausztráliából vol t : 
1905-ben 9,250.000 K, 
1908-ban 11,980.000 » 

Ezen összegekben természetesen nem foglal-
tatnak benn azon jelentékenyebb szállítmányok, 
amelyek magyar vagy osztrák származása, illetve 
rendeltetése kifejezésre nem jutott. 

A Magyar Keleti Tengerhajózási R.-T.-gal ez 
iránt létrejött egyezmény szerint a kiviteli vi-
szonylatban Fiúméból kiindulólag és a behozatali 
viszonylatban Fiume végállomással egyelőre 
évenként 8—8 járat lesz teljesítendő a főbb 
ausztráliai és a szükséghez képest hátsó-indiai 
kikötők érintésével, de a kereskedelmi miniszter-
nek jogában áll a járatok szaporítását is köve-
telni. Ezen járatberendezés folytán lehetővé válik 
az is, hogy az Ausztráliába és Hátsó-Indiába 
indított vonalakon a közbe eső országokba rendelt 
árúk közvetlen fuvarlevelekkel hajóztassanak el. 

A forgalom céljaira teljesen modern, posta-
szállításra is alkalmas, új hajók építése vétetik 
kilátásba, amelyek szikrafogó táviró-készülékkel 
és személyszállítási berendezéssel lesznek el-
látva. A hazai kereskedelem érdekében utazókat 
és ügynököket a társaság hajónként korlátozott 
számban díjmentesen fogja szállítani. 
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Az első járatot a társaság már f. évi december 
hó folyamán indítja meg Fiúméból. 

Mint ismeretes, a Magyar Keleti Tengerhajó-
zási Részvénytársaságnál a mult év elején a 
Magyar Általános Hitelbank megfelelő érdekelt-
séget vállalt s a fenti ú j forgalom felvételével 
kapcsolatos hajóbeszerzések céljaira a társaság 
a nevezett pénzintézet közreműködésével a közel 
jövőben alaptőkéjét felemelni fogja. A Magyar 
Általános Hitelbank továbbá intézkedéseket tett 
az i rányban is, hogy a szóban levő viszony-
latokban közvetlen kereskedelmi összeköttetések 
létesüljenek. 

A fiumei h a jógyá r ügye. A fiumei 
kincstári hajógyár ügyének mai állásáról az 
1912. évi állami költségvetés indokolásában a 
következő tájékoztató adatokat o lvassuk : A 
F'iume-bergudi kincstári hajóépítő-telep kibőví-
tése céljából a Danubius hajó- és gépgyár rész-
vénytársaság által végrehajtandó sziklarepesz-
tési, feltöltési és hajósiklóépítési munkák költ-
ségeinek részbeni megtérítésére 850 000 K irá-
nyoztatott elő. E tétel indokolására szolgáljanak 
a következők. 

Sem Fiuméban, sem tengerpartunk más pont-
j án nincs oly kiterjedésű és berendezésű hajó-
építőtelep, mely alkalmas lenne nagy csata-
hajók, vagy nagyméretű kereskedelmi hajók 
építésére. Ebből közgazdaságunkra az a nagy 
hát rány származott, hogy a hadihajók megren-
delésénél hazai hajóépítőiparunk nem részesül-
hetett a quóta szerinti arányban, sőt hazai hajó-
zási vállalataink is kénytelenek voltak hajóik 
legnagyobb részét Angliában megrendelni. E hát-
rányos helyzet megszüntetése végett a Danubius 
ha jó - és gépgyár részvénytársasággal 1910. évi 
má jus hó 26-ikán oly értelmű szerződés kötte-
tett, hogy az 1905. évben kötött bérleti szer-
ződés alapján 50 évi használatra átengedett 
F'iume-bergudi kincstári hajóépítőtelepet — ame-
lyen jelenleg csak j kisebb kereskedelmi- és 
torpedó-hajók építhetők — akként tartozik ki-
bővíteni és felszerelni, hogy azon az eddig elő-
állított hajókon kívül a legnagyobb típusú csata-
hajók is építhetők legyenek. 

A hajóépítőtelep kibővítésének előfeltétele a 
közvetetlen szomszédságban fekvő Whitehead-
féle telkeknek a bergudi kincstári hajóépítő-
telephez való csatolása, minélfogva az említett 
szerződésben kiköttetett, hogy azokat a terüle-
teket a m. kir. államkincstár legfeljebb 2 millió 
korona költségösszeg erejéig megveszi és mint 

az államkincstár tulajdonát a létező bergudi 
hajóépítőtelep használata iránt 1905-ben kötött 
szerződés időtartamára, vagyis 1955. évi szep-
tember hó 5-ig terjedő időre a Danubius ha jó -
és gépgyár részvénytársaságnak évi 20.000 K-ért 
bérbeadja. A szóban levő területek már 1910. 
évben megszereztettek és a Danubius hajó- és 
gépgyár részvénytársaságnak átadattak. A vétel-
árnak legnagyobb része az 1910. évi zárszám-
adásban el is számoltatott. 

A megvett terület legnagyobbrészt hegylej tő 
s a gyár kibővítésének céljaira csak úgy hasz-
nálható, ha a tenger 0 viz szine felett 11 '8 m 
magasságra lehordatik, a mélyen fekvő helyek 
feltöltetnek s az ekként 11*8 m. felszinmagas-
ságra kiegyenlített terület a voloscai útnak több 
helyen való áthidalásával a létező hajóépítő-
teleppel összekapcsoltatik. Erre való tekintettel 
a gyár szerződésben kötelezettséget vállalt az 
iránt, hogy a szükséges hegylehordási, feltől 
tési és áthidalási munkálatokat a saját költsé-
gén fogja létesíteni. Ezenkívül a nevezett rész-
vénytársaság tartozik két nagy hajóépítősiklót 
— a hozzájuk tartozó vágánynyelvekkel együtt — 
megépíteni és a bergudi hajóépítőtelep kibővíté-
sére a tenger mellett 23.000 m2 területet fel-
tölteni. Az elősorolt és mintegy 3 millió koro-
nába kerülő munkálatokon felül a nevezett rész-
vénytársaság teljes felelősséget és kötelezettsé-
get vállalt 5 millió korona költség erejéig úgy 
gyári épületeknek és vágányberendezéseknek 
létesítésére, valamint az egész telepnek a leg-
nagyobb csatahajók építhetését biztosító módon 
való felszerelésére és megfelelő munkagépekkel 
való ellátására. 

Viszont a kormány kötelezettséget vállalt arra 
nézve, hogy a nevezett részvénytársaság által 
végrehajtandó munkák költségeinek részbeni 
fedezésére egyfelől a fentebb említett 2 millió 
koronából a Whitehead-féle telkek mégvétele 
után fenmaradó összeg fog fordíttatni és hogy 
ugyanerre a célra kialkudott további 1,750.000 
koronának a törvényhozás által leendő enge-
délyezése iránt annak idején a megfelelő intéz-
kedések meg fognak tétetni. 

E szerint a Whitehead-féle telkek megszerzé-
sére és a Danubius által végrehajtandó munká-
latok költségeinek részbeni fedezésére az állam 
által 3,750.000 K lesz fordítandó. Ez összegből 
az említett pénzmaradvány és az 1,750.000 Knyi 
hozzájárulási összeg a gyár által teljesítendő 
telepbővítési munkák előhaladásához mért rész-
letekben akkor utalványozandó, amikor meg-
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felelő előirányzatszerű fedezet áll rendelkezésre. 
Ilyennek hiányában a gyár fizetésre igényt nem 
tarhat s arra várni tartozik, vagyis a kijáró 
összegek csakis a törvényhozás által e célra 
előirányzott hitel megszavazása után válnak 
esedékesekké. 

A Danubius által létesítendő áthidalások, hajó-
építősiklók, feltöltött területek és csatornák az 
államkincstár tulajdonát képezik s azokért a 
Danubius a fentjelzett hozzájáruláson kívül 
semmiféle egyéb megtérítést nem igényelhet. 
Ellenben a Danubius gyár részvénytársaság által 
5 millió korona költség erejéig létesítendő épü-
letek, berendezések és felszerelések a gyár tu-
lajdonát képezik s azokat a szerződés meg-
szűntével tartozik eltávolítani. 

Az előadott szerződéses határozmányokra, 
valamint arra való tekintettel, hogy a Danubius 
hajó- és gépgyár részvénytársaság a Fiume-
bergudi kincstári hajóépítőtelep kibővítése cél-
jából szükséges sziklarepesztési és feltöltési 
munkálatokat, nemkülönben két nagy hajóépítő-
siklónak az építését és az ezekkel kapcsolatos 
munkálatokat már 1911. év tavaszán megkezdte 
s mindezen munkálatokat oly erővel végzi, 
hogy azok az 1912 év első hónapjaiban előre 
láthatólag befejezést is nyernek, szükségesnek 
mutatkozik az ezen munkálatok költségeinek 
részbeni fedezésére az 1911. évi költségvetés-
ben a fiumei kincstári hajóépítőtelep kibővíté-
séhez szükséges terület megszerzésére felvett 
1,965.000 koronának e célra fel nem használt 
részén felül 850.000 koronának az 1912. évi 
költségelőirányzatba való felvétele. 

Ú j p a r t h a j ó z á s i v o n a l a k é s a 
h o s s z ú j á r a t o k . Az 1912. évi állami költ-
ségvetésben a kereskedelmi miniszter »Az újabb 
parthajózási vonalak biztosítása« című rovaton 
az idei 500.000 korona helyett 900.000 koronát 
irányozott elő a végből, hogy a szerződéses 
parthajózási szolgálat a fokozódó forgalmi igé-
nyekhez képest addig is teljesíthető legyen, amig 
az egész szerződéses hajózás általános űj ren-
dezése keresztül lesz vihető 

De nemcsak a parthajózás, hanem az utóbbi 
évek alatt beállott nagy változások folytán a 
hosszú tengerjáratok^ szolgálata is teljes átszer-
vezést igényét. Ugyanis^ úgy az Adria, mint a 
Magyar-Keleti tengerhajózási részvénytársasággal 
több mint 10 év előtt kötött szerződések már 
nem felelnek meg a forgalom által támasztott 
fokozott igényeknek. A most nevezett j társasá-

gok szolgálata tehát újabb szerződésekkel lesz 
szabályozandó; addig is azonban, míg ez az 
újraszabályozás keresztülvihető lesz, szükséges 
gondoskodni arról, hogy a meglevő szolgálat 
legészrevehetőbb hiányai mielőbb pótoltassanak. 
Ennélfogva a hosszabb tengeri hajójáratok foko-
zatos fejlesztésére egyelőre 1,600.000 korona 
hitel engedélyezését kéri a törvényhozástól a 
kereskedelmi miniszter. 

A Suez-csatorna hajóforgalma. A 
Suez-csatorna hajóforgalma az utóbbi években 
tekintélyes növekedést mutat, amelyben főleg 
a német és az angol hajóknak volt nagy részük. 

Az 1910. év folyamán a csatornán 5.433 hajó 
ment át összesen 16,581.898 tonna tartalommal. 
Első helyen volt Nagybritannia 2.778 hajóval, 
illetőleg 10,423.610 tonna tartalommal. Utána 
Németország 635 hajóval. A csatornán keresztül 
való hajózásért járó illetéket leszállították és 
rakott hajóknál 7 25, üres hajóknál pedig 4*75 
frankban állapították meg tonnánkint. A jövő 
1912. évben az illetékeket tonnánkint további 
0'50 frankkal le fogják szállítani. 

A port-saidi kikötő bejárata előtti mólót 
2.500 m.-rel meg fogják hosszabbítani, hogy 
e csatorna bejáratának behomokolását meg-
akadályozhassák. E munkálatokat egy olasz 
vállalkozónak adták ki 15 millió frank költ-
séggel. 

Az osztrák sziget-vasút. Bizony-
talan formában már régebben híre járt, hogy 
az osztrák kormány Magyarország kikapcsolá-
sával akarja a dalmáciai vasúti összeköttetést 
megteremteni. A mult hónap végén ez a kissé 
különös hír pozitivebb alakot öltött s kiderült, 
hogy az osztrák vasútügyi minisztérium ko-
molyan foglalkozik a tervvel, amely szerint az 
új összekötő vasút Mattuglietól indulna ki 
Preluccáig, onnan Cherso és Pago szigeteken 
keresztül menne Záráig. Call báró, az osztrák 
vasúti miniszter, fiumei híradás szerint, ezzel a 
tervvel kapcsolatban a Máv. által rendelkezésérc 
bocsátott különvonaton október végén tanul-
mányozta a brajdicai alagútat, amelyhez hasonló 
módon akarta volna a Mattuglie-Prelucca közötti 
összeköttetést létesíteni. Az osztrák miniszter 
tanulmányútját s az osztrák »Ferry-boat« tervét 
annak idején a napi sajtó a mi szempontunk-
ból bőségesen kommentálta. Mi ezeket a kom-
mentárokat megismételni ezúttal nem szándé-
kozunk, hanem inkább az osztrák részről ellene 
emelt kifogásokat akarjuk megismertetni. 
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A sziget-vasút mondhatnánk fantasztikus terve 
ugyanis Ausztriában sem mindenütt talált szives 
fogadtatásra. Legkevésbé pedig az osztrák tenger-
parton s első sorban Triesztben, jóllehet a 
»Ferry-boat«, legalább is látszólag, ezeknek az 
erdekeit szolgálta volna mindenekelőtt. 

Trieszt és az osztrák tengerpart legtekintélye-
lapja, a »Piccolo« november hó 10-iki esti ki-
adásában Grioni tanácsos tollából II »Ferry 
Boat« via Preluca e l'isola di Pago címmel 
hosszabb cikket közöl, amely leghívebben fejezi 
ki a tengerpart érdekelt szakköreinek az új 
tervvel szemben elfoglalt álláspontját. E cikk 
írója az új vasút tervét a jövedelmezőség szem-
pontjából bírálja. Erre a bírálatra Grioni annyi-
val inkább hivatott, mivel hivatalos ügyekben 
tiz esztendőn át jár ta azokat a vidékeket, me-
lyeken a tervezett vonal haladna s így tökéle-
tesen ismeri ezeknek a szigeteknek a gazdasági 
életét. Emellett régóta foglalkozik a dalmát vasút 
kérdésével és szakavatottságáról több cikkben * 
tett bizonyságot 

A »Ferry-boat« a hatvanöt kilométer hosszú 
és 2 — 12 km. széles Cherso szigeten folytatód-
nék. Ennek a sajátságos alakú szigetnek 8.618 
lakosa van. Székhelye Cherso város, a hasonló 
nevű, jól védett öbölben, 4.379 lakossal. Nagyobb 
helysége még ezenkívül csak egy v a n : Ossero, 
amely azonban csak 305 lakóval bir. A sziget 
belseje sziklás Karszt, csupán a partokon van-
nak szőlők és olajfák. A szigetnek kivitele úgy-
szólván nincs is. Csupán a kedvezőbb termésű 
években szállítanak innen bort és olajat Fiúméba. 
A szállítás még akkor is bárkákon történnék, ha 
a kompvasútat mégis megcsinálnák, mivel sokkal 
olcsóbb és egyszerűbb. Cherso kikötőjében évente 
körülbelül hétszáznegyvenhat hajó fordul meg 
68 ezer tonnával. Ezek bonyolítják le a sziget 
egész forgalmát, amely Fiumébe irányul. 

Árúforgalomra tehát a kompvasút, amelyet a 
terepnehézségek különben igen költségessé ten-
nének, nem igen számíthat. Utasszállításra pedig 
még kevésbbé. A személyforgalom harmad-
osztályú utasokra aligha számíthatna. Ugyanis 
tizszázalékot kivéve, a 8.618 főnyi lakosság 
földműveléssel foglalkozik avagy tengerész s 
ezek a vasutat nem használják. íme, a sziget-
vasút hatvanötkilométernyi útat árú- és személy-
forgalom nélkül futná be. 

Cherso déli csúcsától a »Ferry-boat«-nak a 

* Pl. Piocolo, 1910, I. 16., Neue Freie Presse, 
1011, III. 7. 

Quarnerolót kellene keresztül szelni Págóig, a 
Valle di Slatináig, Ez az út légvonalban körül-
belül húsz tengeri mértföld. Págó a bóráról 
híres. Emellett még a zaulei bóra is eltörpül, 
pedig az másfél évvel ezelőtt vonatot borított föl. 
A szőlők és a termőföldek pusztulása után az 
állam sótermelő telepet létesített a sziget északi 
csúcsán s egyébként is gyakran kénytelen se-
gélyt nyújtani az állandóan éhséggel fenyegetett 
lakosságnak. A bóra miatt a sziget legnagyobb 
részén nem ver gyökeret semmiféle növényzet, 
legkevésbé pedig az olajfa. A szél rohamainak 
egyetlen magas szárú növény sem tud ellen-
állani, csupán Puntaloni mellett, a Morlák-
csatorna felé van néhány árva olajfa, amelyek-
nek törzse erősen a szélirányban görnyedt. 
Poljana felé, a sziget déli részén kopasz min-
den, ott a bóra a teljhatalmú úr. A lakosok 
ennek következtében fölöttébb szűkös viszonyok 
közt tengődnek. 

Págó területe 29.471 hektár s ezen csak 
7.039 lakos él. E sziget központja Págó városa, 
mely 3.966 lelket számlál. Ez azonban a ter-
vezett vonaltól négy kilométernyi távolságra 
fekszik s a többi helységek is szerte szét szórva 
feküsznek A lakosság legnagyobb része jófor-
mán soha sem mozdul el hazulról, személyforga-
lomra tehát itt nincs kilátás. 

A sziget bort és sót termel. Jóllehet a só-
termelő-telepek, salinák, a kincstár tulajdonában 
vannak, a vasút a sószállításra mégsem szá-
míthat, mivel erre a célra az érárium külön 
szállítóhajókat szerzett be, amelyeken a sót 
Dalmáciába szállítják. 

A szigeten, a szélárnyékban fekvő, védett 
völgyekben, állattenyésztés is folyik. Az állat-
állomány a legutóbbi becslés szerint évente 24 
ezer ökör. Kis mennyiségben sajtot is készíte-
nek, de kivitelre alig kerül, mivel igen drága. 

Ezeket az árúkat a Magyar-Horvát Tengeri 
Gőzhajózási Társaság hajói szállítják Fiumébe, 
ahova a sziget egész kereskedelme, be- és ki-
vitele, irányul. Págó Fiumétől hatvanhét mér-
föld s ezt az utat a sziget lakói, ha dolguk 
akad, az Ungaro-Croata hajóin teszik meg, mivel 
ezek Carlopagót, Zengget és Nóvit is érintik. A 
»Ferry-boat« tehát Págótól sem sokat remélhet. 

A kompvasút elé azonban még csak ezután 
gördülnek a legnagyobb nehézségek: Poljánától 
Brevilaquáig, vagyis a szigetnek a szárazzal 
való összekötése. A csatorna feneke itt iszapos 
s így hid építése igen költséges lenne. A költ-
ségeket az is nagyban emelné, hogy a hid 
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egyik szakaszának nyithatónak kellene lennie, 
nehogy az élénk gőzös- és vitorlásforgalmat a 
zárai csatorna és a Canale di Morlacca között 
megakassza. A ljubaci szoroson hidat építeni 
lehetetlenség, mivel erős bórában a hid szűk 
nyílásán keresztül a vitorlások és a gőzösök 
nem tudnának áthatolni s a ljubaci kikötőben 
oltalmat keresni, hanem a Punta Debelánál 
tönkremennének. 

Záráig Brevilaquától nem több, mint tizenhat 
kilométer, a sík területnek a községektől való 
kisajátítása azonban sok bajjal járna. Ezek a 
nehézségek Págón is megvannak. 

Mindezeket összevéve, kiviláglik, hogy a pre-
luca - zárai vasút terve elé rengeteg akadály 
torlódik halomra, első sorban pedig az, hogy 
a tervezett vonal jövedelmező nem volna. A 
trieszti kereskedők tehát — mondja végül Grioni 
— cseppet sem lehetnek elragadtatva a dalmát 
összeköttetés kérdésének eme sajátszerű meg-
oldásával, amelyet porhintésnek nevez. 

Egyúttal felhasználja az alkalmat, hogy a 
Novi—Banjaluka—Jajce—Bugonjo — Raguza— 
Neum-vonal mellett foglaljon állást. Ezt a tervet 
tartja — persze osztrák szempontból — a leg-
előnyösebbnek Triesztre és Dalmáciára. 

»A magyarok, — írja Grioni, — akik Bosz-
niában és Hercegovinában tudvalevőleg abszolút 
túlsúllyal (?) birnak, Budapestet Neummal, 
Hercegovina kikötőjével akarják összekötni. 
Ezzel a magyaroknak két kikötője lenne : Fiume 
és Neum.« A szerző igéri, hogy »Trieszt és 
Dalmácia közös veszedelmévek legközelebb külön 
cikkben fog foglalkozni. 

Messze eltérnénk a tárgytól, ha ennek a zá-
radéknak a kommentálásába bocsátkoznánk. 
Egyelőre megelégedhetünk annak a konstatálásá-
val, a hogy preluca—zárai összeköttetésnek poli-
tikai okokból fölvetett eszméje, mint Grioni 
cikkéből látjuk, szinte áthághatatlan akadályokba 
ütközik s hogy jövedelmezőségre nem számít-
hatván, megvalósítása többé aligha kerül szóba. 
Különben Grioni cikkével egyidejűleg a Piccolo 
Della Sera fiumei forrásból közöl hirt, mely 
szerint a tervezett vonal megvalósítása elé stra-
tégiai szempontokból is elháríthatatlan nehéz-
ségek tornyosulnak s hogy a tervet ennek kö-
vetkeztében végleg el is ejtették. 

(L. Gy.) 

A fiumei kikötő fejlesztésének 
érdekében a budapesti Kereskedelmi és Ipar-
kamara azzal a kérelemmel fordult a kereske-

delemügyi miniszterhez, hogy a behozott árúk 
kirakását, elraktározását és megóvását rendezze. 
Ugyanis a kivitelt szolgáló eszközöket nagy 
anyagi áldozatokkal a modern fejlődés leg-
magasabb fokára emelték, míg a behozatal fej-
lesztésére szolgáló berendezések teljesen hiány-
zanak. így például alig vannak raktárak, han-
gárok, kirakodó-daruk stb. Ennek következtében 
azután a kirakodási, elraktározási és megőrzési 
költségek Fiúméban sokkal nagyobbak, mint 
Triesztben. Ezért sok, behozott árúkkal keres-
kedő magyar cég árúit Fiume helyett Triesztben 
rakodtatja ki, aminek kárát természetesen a 
fiumei kikötő és a magyar vámpolitika látja. 
Ezért kéri a Kereskedelmi és Iparkamara a fiumei 
kikötőnek raktárakkal és technikai eszközökkel 
való ellátását, hogy a kirakodási költségek ne 
legyenek nagyobbak, mint Triesztben. 

(L. J.) 

Az első német kábelnek 1896-ban 
történt megnyitása volt az első lépés Német-
ország függetlenítése felé az angol kábelmono-
poliumtól. Ez a vonal a spanyolországi Vigoba 
vezetett és egy amerikai kábel első szakaszának 
tervezték. A nagy sürgönyforgalom miatt azon-
ban ezt a tervet feladták és 1900-ban átadták 
a forgalomnak az első amerikai kábelt, mely 
Emdenből az Azori-szigeteken át New-Yorkba 
vezetett. 4 év múlva ugyanezen vonalon fek-
tettek le egy másik kábelt. 1909-ben kezdték 
meg egy délamerikai kábel munkálatait. 1910-ben 
már készen volt az Emdenből Teneriffába és 
onnan Monroviába vezető szakasz és 1911. 
március 29-én megnyitották az emden—pernam-
buco-i 10.740 km. hosszú kábelt. ( L . J.) 

Az »()lympic« út ja . 2500 utassal in-
dult cl New-Yorkból az angol kereskedelmi 
tengerészet legnagyobb személyszállító hajója, 
a 45.000 tonnás »OIympic« nevű White-Star * 
gőzös. Az amerikaiak természetesen megragad-
ták a nem mindennapi alkalmat és 735 első 
osztályú, 495 második osztályú és körülbelül 
1.100 fedélközi utast, vagyis a legénységgel 
együtt csaknem 3.000 embert szállított a világ 
legnagyobb személyszállító hajója. Menetdíjak-
ban 1,500.000 IC volt a bevétel, de a tiszta 
nyereség nem volt túlságosan nagy, mert egy 
ily utazás kiadásai is hatalmasak. Látható ez 
pl. abból a nagymennyiségű élelmiszerből, 
amelyet a hatnapos út alatt az Olympic utasai 
elfogyasztottak. Volt a hajón 8.000 tyúk, 7.000 
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font hal, 2.000 homár, 8.000 gallon tej, 6.000 
font vaj, stb. stb Mindezt elfogyasztotta az a 
vándorló embertömeg, mely az óriáshajó fedél-
zetén utazott. 

TENGERI METEOROLÓGIA. 

A magyar tengerpart időjárása 
1911. szeptember havában. A nyárutó 
hónapja a meleg nyár méltó folytatása volt, 
mert még szeptemberben is a normálisnál mele-
gebb időjárás uralkodott úgy Fiúméban, mint 
Zenggben. A hőmérséklet egy foknál nagyobb 
átlagos hőfelesleget mutat. Különösen a hónap 
első fele volt igen meleg, amikor Középeurópát 
borító magas légnyomás felette kedvezett a fel-
melegedésnek és miután még a Tengerpartunk 
a 765 mm.-es izobáron belül esett, a besugár-
zott hőség mindinkább raktározódott. A hónap 
4. és 5. napján érte el a maximumot Fiúmé-
ban 33-70 és Zenggben 36-0'»-kal. De a ked-
vező időjárási helyzet — hogy nyugaton és délen 
is újabb magas légnyomás fejlődött — meleg 
száraz időjárást biztosított a hónap első felére. 

Lényeges fordulat állott be 14. és 15-én, a 
délnyugati magas légnyomás felbomlik és észak-
ról lenyomuló mély minimum sok esőt hozva, 
lehűti a levegőt, a 18—19-iki derült éjjelek is 
kedveztek a kisugárzásnak, ami létrehozta 19-én 
a Tengerpart leghidegebb szeptemberi éjjelét 
10-0°-kal. 

22-én sirokkó kezdett fújni, a meleg déli szél 
egyenletes tikkasztó meleget okozott, amit a 
22. és 23-iki hőmérsékleti adatok is bizonyí-
tanak. 22-én reggel 1 7 " í d é l r e csak 6u-kal 
emelkedett és estére csak 4n-kal sülyedt a hő-
mérséklet; a sirokkóval jött kiadós eső ugyan 
lehűtötte a levegőt és 23-án reggel 14'3°-ot ész-
leltek, de délben 20'9° és este ismét csak 15 5° 
volt. Alig volt változás a hőmérsékletben, pedig 
eső csak éjjel esett. A fiumei szélmegfigyelések 
nem mutatják ki a sirokkót, csak 23-án az erős 
délkeleti szél vall arra, a 22/23-iki éjjelen is 
erősen dühöngött s erejének a Napóleon I. (220 

tonnás) vitorlás is áldozatul esett, amennyiben 
a Stabilimento Lazzarus és a Mária Terézia 
hullámgát között fekvő hullámtörőnek nekisodor-
tatott, a hajó elsülyedt, de emberéletet nem 
követelt. (B. H. 1911. szept. 24.) 

Az időjárási főbb elemeket illetőleg, mint emlí-
tettem. a hőmérséklet a normálist meghaladta, 
a csapadék közel maximális volt, Cirkvenicán 
azonban már kevesebb esett. A zivataros napok 
száma az átlagnál több volt, ugyanis 7 (5 helyett), 
a felhőzeti viszonyok kedvezőbbek voltak. 
A nap 208 órán át sütött és teljesen napfény 
nélküli nap 4 volt, ami aránylag sok. A keleti 
quadránsból fújó szelek voltak ismét az uralkodók. 

Réthly A. 

OCEANOGRAFIA. 

Új oceanográfiái múzeum. A new-
yorki természetrajzi múzeum igazgatója Henry 
F. Osborn egyik cikkében foglalkozván a 
múzeu'ii megnagyobbításának kérdésével, azon 
óhajának adott kifejezést, bárha akadna va-
laki, aki lehetővé tenné a múzeumnak oceano-
gráfiái osztállyal való kibővítését. Ezt a cikket 
véletlenül elolvasta John Murray, az ismert 
amerikai milliomos, aki azonnal 20 millió dol-
lárt bocsátott e célra a múzeum rendelkezésére. 
Az új múzeumot a newyorki Central Park-ban 
fogják építeni, a hozzá való anyag összegyűj-
tésére pedig már több nagyobb expedíció indult 
útnak. Midőn ezt az örvendetes eseményt kö-
zöljük, nem hagyhatjuk említés nélkül azt, 
hogy mennyire mások nálunk a viszonyok. 
Igaz, hogy Magyarországon a milliomosok 
száma nagyon is elenyészik az amerikaiak 
mellett, azonkívül vagyonuk amazokét meg se 
közelíti, de azért nem akad senki, aki az ame-
rikaiakéhoz képest nagyon is szerény kívánsá-
gainkat csak némileg is elősegítené. (Cs. EJ 

A tengeri múzeum megnyitása 
Triesztben. Alig néhány hónapja, hogy Tri-
észtben a tengerészeti múzeum megalapítása érde-
kében a mozgalmat megindították s ez máris oly 
sikerrel járt, hogy a múzeumot november 4-ikén 
már meg is nyithatták. A Museo del more meg-
nyitása az új intézmény fontosságának meg-
felelő ünnepélyességgel történt. Az ünnepies 
megnyitáson jelen volt Valerio podesztán kivül 
Attcms tanácsos a helytartóság képviseletében, 
Rizzi dr., Isztria tartományfőnöke, Demetrio, 
a kereskedelmi és iparkamara képviselője, Gas-

1911. IX. F i u m e 
Ikadémla Csemetekert 

C i r k v e -
n i c a 

Zengg Szent-
M i h o v i l 

Hőmérséklet közép C" 19-9 203 20 0 20-9 15-6 
Legmelegebb nap 33-7,4. 33 5 4. 33-0/4. 35-0/5. 29-6 4. 
Leghidegebb nap 10*2 19. 10-0/19. 11-0/12. 10-0 20. 6-0/18. 
Kűzepes borulás 4-2 4-2 4-3 4-4 39 
Csapadékísszeg mm. 1927 151-4 144-6 196-4 406-1 
Esős napok száma 11 9 7 9 9 
Uralkodó szél N E N E S E E E 
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ser, Pittaco és Salato képviselők és a trieszti 
tudományos társaságok vezetőfértiai, valamint a 
város nobilitásai teljes számban. 

A megjelenteket a szervezőbizottság elnöke, 
Bruttner lovag üdvözölte hosszabb beszéddel, 
amelyben ismertette a bizottság tevékenységét 
és a múzeum megalapításának történetét. A mú-
zeum szervezésében a legnagyobb érdeme Valle, 
Vitai, Beden és Cuccagna professzoroknak van, 
akik mindent elkövettek, hogy az úi múzeumot 
megteremtsék. 

Az üdvözlő beszédre a polgármester válaszolt. 
A szervezőbizottságnak a kikötőváros nevében 
hálás köszönetet mondott a múzeumért és biz-
tosította az elnököt arról, hogy a város az új 
intézetet a legmesszebb menő támogatásban 
fogja részesíteni. Ugyanilyen értelemben nyilat-
kozott a helytartóság nevében Áttems tanácsos 
és a kereskedelmi kamara nevében Denietrio 
lovag is. A tengerészek és halászok nevében 
Budinich fejezte ki köszönetét. 

A megjelentek ezután megtekintették a mú-
zeumot, amely tengerészeti és halászati osztály-
ból áll s a legteljesebb elismerésüket és cso-
dálkozásukat fejezték ki afölött, hogy a mú-
zeum az előkészítés rövid időtartama mellett is 
ily gazdag gyűjteménnyel rendelkezik. 

(L. Gy.) 

BIOLÓGIA. 

Változások az Adria északi me-
dencéjének fauná ja - és f lórájában. 
A tenger állat- és növényvilága összetétele nem 
állandó, hanem lassú, de folytonos változásnak 
van alávetve. Ilyen változásokat a trieszti öböl-
ből újabban Steuer, az innsbrucki egyetem 
professzora irt le. Steuer ezeket a változásokat 
a trieszti öbölben évek hosszú során keresztül 
folytatott vizsgálataiból állapította meg. 

A trieszti világítótorony mellett a partra ki-
vetve húsz esztendővel ezelőtt minden nagyobb 
sirokkó után találtak néhány Codium tomento-
sum nevű zöld moszatot. Ez az alga a Quarneró-
ban is él s igen nagyra megnő. A telep teste 
korongos ésalul-fölül kissé benyomott. A belsejét 
víz tölti ki. Pechet kimutatja, hogy ennek az 
érdekes algának a trieszti öbölben manapság 
már alig akadni nyomára. Ujabban Schiller, az 
osztrák Adria-Egyesület botanikusa gyűjtöt te az 
öbölben ezt a növényt. Steuer abban a véle-
ményben van, hogy ez az alga a trieszti öböl-
ből visszahúzódott. A Quarneróban a Codiumok 

mennyisége nem változott. A Codiummal együtt 
más moszatok is pusztulásnak indultak az öböl-
ben. E moszatfajok visszavonulását Steuer a 
kikötő vizének a szennyeződésével magyarázza. 

Ugyanerre vezeti vissza a faunában történt 
változásokat is. A »Diga«, vagyis a régi hullám-
törő gát litorális állatvilága nem mutat válto-
zást, mivel a kikötő más irányban fejlődött. 
Annál nagyobb a változás a világítótoronytól 
a Lloyd-arzenálig, ahol a partot feltöltötték. 
A part ezen részén a faunát jelentékeny vesz-
teségek érték. 

A kikötőépítkezéseknek az áldozata lett pél-
dául a zoológiai állomás előtti parton Lucer-
naria-nem két faja, a melyeket ott a nyolcvanas 
évek elején fedezett fel Graeffe, aki a trieszti 
öböl állatvilágának pontos katalógusát is elkészí-
tette. Ezt a katalógust a mostani faunával össze-
hasonlítva, még egyéb veszteségek J s megállapít-
hatók. Ugyanazon a helyen élt még ugyanis 
a Nassa limata nevű csiga, az Arenicola 
és a Syllis proliferaférgek és egy tengeri sün, 
a Sphaerechinus granularis is. A feltöltéssel 
ezeket az állatokat is kipusztították. Számos 
állat élt a fabójákon is, különösen a farágó 
Chelura, Teredo és a Limnoria, amelyek a 
bójáknak a vasuszókkal történt kicserélésével 
szintén eltűntek. Megkevesbedett a Lepas-félék 
száma is, amelyek a vitorlások fenekére tapad-
nak. A gőzhajózás fejlődése jelentékenyen meg-
tizedelte ezeket a kacslábú rákokat is. A Terézia-
móló átalakítása a Cerianthus nevű virágállatok 
és a makkrák (Balanus) életébe került. 

A gyárak szennyvize s a kikötő terjeszkedése 
a halászatra is hatással volt. A muggiai öböl-
ben levő osztrigatelepet a közelben épült petro-
leumfinomító miatt meg kellett szüntetni. Meg-
csappant a homárok száma is. 1906-ban ötszáz, 
a következő évben pedig már hétszáz darab 
homárral került kevesebb a trieszti halpiacra. 
A homárral együtt természetesen érdekes parazitái 
is pusztulásnak indultak. 

Az 1881-iki szokatlan magas hőmérsék miatt 
jelentékenyen megcsökkent Spondylus gaedero-
pus nevű kagyló is. Azóta a trieszti öbölben is 
csak igen kevés található. 

Vannak azonban olyan fajok is, amelyeknek 
a száma növekvőben van. Ezek a kevésbé érzé-
keny fajok. Ilyen pl. az Asterias glacialis nevű, 
mindenütt közönséges tengeri csillag. 

Vannak észak felé vándorló fajok is. Ilyen 
az Arbacia nevű tengeri sün, továbbá a Spiro-
graphis nevű csöves féreg is, 
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Ezek az adatok mutatják, hogy a jövőben 
a biológiai állomások helyeinek a megválasztásá-
nál nagy figyelemmel és körültekintéssel kell 
eljárni. 

Érdekes volna ilyen megfigyeléseket a fiumei 
öbölben is végezni, mivel az egymásután kelet-
kező gyáraknak a tengerbe vezetett szennyvize 
a parti flórára és faunára egyre nagyobb átalakító 
hatást gyakorol. 

(L. Gy.) 

Vegyesek. 

Az Atlanti óceántól az Indiai 
óceánig. Nemrégiben a belga parlament hozzá-
járult annak a vasútnak az építéséhez, amely a 
Tangonyika-tó és Lualaba között fog járni, azon 
föltétellel, hogy a német-keletafrikai vasút a 
Tanganyika-tóig fog haladni. Nemsokára tehát 
meglesz az első összeköttetés az Atlanti és az 
Indiai óceán között a következő szakaszokban: 

jelenleg még hiányzik a 7. szakasz és a 9. 
szakasz fe le ; ha ezek meglesznek, az egész 

4.537 km.-nyi út megtevésére (2.392 km. vasút, 
2.145 km. hajó) Matadiból Daressalamba 32 
nap, ellenkező irányban 22 nap lesz szükséges. 

Tengeralatti alagút Franciaország 
és Anglia k Ö Z Ö t t . A vasutépítészet fejlő-
désével felmerült a La Manche csatorna alatti 
alagút eszméje. Nemcsak földszorosokat vágnak 
át csatornákkal, hanem a gyorsabb és kényel-
mesebb vasutvonalakat is át akarják vinni tenger-
szorosokon. A franciák nagy lelkesedéssel karol-
ták fel az ügyet, de minden buzgalmuk meg-
tört az angolok ellenállásán. De a franciák nem 
adtak fel minden reményt. Az 1872. augusztus 
2-án alakult társaság még mindig működik és 
akkora tevékenységet fejtett ki, hogy az angolok 
beleegyezését követő napon már megkezdhetnék 
a munkálatokat és 5—6 év múlva már készen 
is volna az alagút. A költségeket angol részről 
160. francia részről 200 millióra becsülik. Az 
alagút közgazdasági haszna óriási volna, de az 
angolok aggodalma miatt eddig még minden 
terv meghiusult. (L. J.) 
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IRODALOM. 

Garády Gauss Viktor : A norvég 
rák vagy scampi (Nephrops Norve-
gicus) és halászata különös tekin-
tettel tengeri halászati érdekeinkre. 
Budapest. 1911. Ezzel a címmel, ötvenhárom 
oldalas, számos képpel és a szerző több rajzá-
val díszített, csinos kiállítású füzet jelent meg, 
amely a fiumei Halászati Biologiai Állomás első 
kiadványa és Hieronymi Károly emlékezetének 
van ajánlva. A népszerűen megirt dolgozat az 
a jelenlés, melyet a Biologiai Állomás vezetője 
olasz nyelven a május végén, Rómában meg-
tartott nemzetközi halászati kongresszus elé ter-
jesztett. A norvég ráknak eddig még mindig 
csak hézagosan ismert biológiájára támaszkodva, 
a szerző az érdekelt államoknak kiméleti idő-
szak, védelmi terület és minimális hosszmérték 
megállapítását ajánlja ennek az értékes és állat-
földrajzi szempontból is annyira érdekes rák 
kipusztításának megakadályozására. Az indít-
ványt, amelyet a kongresszus tetszéssel foga-
dott, az tette szükségessé, hogy a motoros halá-
szat megalapításával, a fenékhálókkal való halá-
szatot a norvég rák eredeti termőhelyén, a Mor-
lák csatornában is meghonosították. 

Die Hydromedusen des Golfes von 
T l ' i e s t . Mitteilung aus d. k. k. zoologischen Sta-
tion inTriest. Von V. Neppi und G. Stiasny. Zoolo-
gischer : Anzeiger, 1911, Bd. XXXVIII., p. 395. 
Amíg mi, hajó és biologiai állomás nélkül tét-
lenségre kárhoztatva vágyó szemmel, sóvárogva 
nézzük Quarnerónak a tudományra és a gyakor-
lati életre nézve egyaránt értékes kincseket rejtő, 
kék tükörét, addig szomszédaink, elhalmozva a 
tudományos munka minden elképzelhető, ké-
nyelmes eszközével, egymásután jelentetik meg 
vizsgálataik tudományos eredményeit. 

A fenti címmel két esztendőn keresztül foly-
tatott gyűjtéseik eredményét közlik a szerzők, 
akik hat, a tudományra nézve teljesen új Hydro-
meduza fajt fedeztek fel a trieszti öbölben. Az 
Authomeduzák közül négy fajt találtak, ame-
lyeket eddig a Földközi-tengerből nem ismertük 
és négy olyat, amelyeket a trieszti öbölben 
eddig még senki sem gyűjtött . A Leptomeduzák 
közül két új fajt fedeztek fel, amelyek a Föld-
közi-tengerre nézve újak, egy pedig a trieszti 
öbölre nézve új faj. A Trachy-meduzák közül 

egy új akadt, amelyet eddig a trieszti öbölből 
még nem halásztak. 

Kaysers Physik des Meeres, zweite 
Auflage, neubearbeitet von dr. Carl Forch, mit 
einem Beitrag über die leuchtenden Meeresorga-
nismen von Prof. Dr. Paul Zenetti. Paderborn, 
1911., F. Schöningh kiadása. 384 oldal, 39. ábra. 

A szokásosnál exaktabb tudónányos tárgya-
lást igérő cím alatt teljesen népszerű munka 
rejtőzik. Semmivel sem fizikaibb, mint a hasz-
nálatban levő oceánografiai kézikönyvek. Leg-
inkább talán az különbözteti meg a többitől, 
hogy a tenger szerves világából csak a világító 
lényeket tárgyalja. 

A munka első fejezetei a bevezetés után a 
víz és a szárazföld eloszlását meg az óceáni 
medencéket tárgyalja. Ezt ugyan alig nevezhet-
jük a tenger fizikájának, annál kevésbbé, mert 
a mélységmérésnek éppen a ; fizikai módszereit 
hiába keressük benne, holott más oceanográfiái 
könyvek e szellemes és tanulságos méiési mód-
szereket tüzetesen tárgyalják. Különösnek talál-
juk a tenger szintváltozásainak olyatén magya-
rázatát, amely szerint a fenékre jutó üledékek 
nyomása síilyeszti a tenger szintjét. Tudomá-
sunk szerint a nyomás soha sem oly nagy, 
hogy annyival sülyeszthetné a szintet, mint a 
feltöltés magassága. Ilyen okoskodásnak minden 
tapasztalatunk ellentmond. 

A hullámmozgás című fejezetben »Entstehung 
der Wellen« alcímet is találunk, de a hullá-
moknak csak leírását találjuk benne, fizikai 
magyarázatát nem. Sajnosan nélkülözzük itt 
legalább rövid népszerű tárgyalását, vagy akár 
megemlítését annak a törvénynek, amely sze-
rint két különböző sűrűségű folyadék felületén, 
ha egyik a másik fölött elcsúszik, szükségkép-
pen hullámmozgás keletkezik. Ez volna az 
»Entstehung der Wellen« tárgyalása, nem pedig a 
vízcsöppek út jának leírása. Ide tartoznék a holt 
víz tüneménye is, amit azonban szintén hiába 
keresünk a »Physik des Meeres«-ben. 

A szerző praktikus érzékére vallanak az »Aus-
niitzung des Seegangesc és »Ausnützung der 
Gezeiten« címek. Viszont a szépért is tud lel-
kesülni, amit nemcsak az »Ásthetik des Meeres« 
cím bizonyít, hanem lendületes leirása is. Álta-
lában könnyed, élvezhető, népszerű munkának 
kell minősítenünk a »Physik des Meeres«-t. 

Dr. Pécsi Albert. 



Dr. Kümmerle Jenő Béla: A Pilea 
nemzetség egyik képviselőjének a 
Velebit hegységben történt felfedezé-
séről. Über die Entdeckung eines 
Vertreters der Gat tung Pilea auf 
dem Velebit-Gebirge. Magyar Botanikai 

Lapok. 1911., X., 8/11. sz. 
A magyar botanikusok figyelmét a Velebit és 

a tengerpart szerfölött érdekes és kevéssé ismert 
flórájára azok a nagyszabású és eredménydús 
kutatások irányították rá, amelyeket dr. Bégen 
Árpád, egyetemi magántanár és a M. k. Vető-
magvizsgáló Állomás igazgatója éveken keresztül 
folytatott, s amelyeknek az eredményei a közel 
jövőben fognak megjelenni. 

A Velebit flóráját kutatja már évek óta Küm-
merle dr., a Nemzeti Muzeum növénytárának 
őre és a Magyar Adria Egyesület növénytani 
szakosztályának titkára is. A szerző 1909 májusá-
ban kereste fel először a Velebitet, s ugyan-
ebben az évb^n, juniusban még egy florisztikai 
kirándulást tett a tengerpartra és a Velebitre. 
1910-ben Szurák János dr. muzeumi segédőrrel 
gyűjtött a hegységben. 

Ebben a dolgozatában csak a Karlopágótól 
délre fekvő vidék, Lukovo-Sugarije közötti terület 
flóráját ismerteti saját kutatásai alapján. Számos 
igen érdekes növényt ir le innen, a legérdeke-
sebb azonban a Pilea (Adice) microphylla nevű 
növénynek a felfedezése. Ezt a növényt a szerző 
Milkovica falu közelében, Lukovo-Sugarije felett 
körülbelül hatszázötven méter magasságban ta-
lálta meg. A Pilea microphyllát, ezt a tropikus 
Amerika hegyein élő fajt, Európában eddig két 
helyen találták meg. Legelőször 1890-ben fedezte 
fel Abd-ur Rahman Nadji török botanikus 
Szaloniki fölött, négy-ötszáz méter magasságban 
fekvő sziklarepedésekben, 1906-ban pedig a 
mannheimi kikötőben találták meg. A Balkán-
félszigetnek eme két, egymástól távol eső pont-
ján oly viszonyok közt való előfordulása, me-
lyek e növény természetes előfordulási viszonyai-
hoz nagyon hasonlók, nem zárják ki azt, hogy 
talán egy, Európában bennszülött növénnyel 
van dolgunk a Pilea microphylla előfordulási 
eseteiben. A mannheimi kikötőben másként áll 
a dolog. Oda minden valószínűség szerint be-
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hurcolták. A kérdést véglegesen csak a Balkán 
flórájának a további, rendszeres kutatása fogja 
eldönteni. 

A többi adat közül különös figyelmet érdemel 
még a Saxifraga petrea is, amelyet Kümmerle 
dr. a Pecarski Kuk hegy barlangjaiban fedezett 
fel. Ennek a növénynek ez az első biztos termő-
helye a tulajdonképeni Velebiten. A szerző igen 
alapos és érdekes leírását adja a tengerparti 
flórának és a bórának a litorális zc'na növény-
zetére gyakorolt hatásának is. 

A szerzőnek, ki egyike legjelesebb flóristáink-
nak, ez a munkája, mint a fentiekből is kitűnik, 
igen becses adatokat szolgáltat a tengermellék 
növényvilágának a megismeréséhez. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy e terület flórájának a ki-
kutatása magyar tudósok nevéhez fűződik. 

Terzaghi Károly : Megjegyzések 
Buccari környékének tektonikájához. 
(1. rajzzal.) Földtani Közlöny. 1911., 639. 1. 

A Magyar Birodalmi Földtani Intézet igaz-
gatója : Lóczy Lajos dr. egyetemi tanár a mult 
évben az országos felvételeket a magyar korona 
egyik társországára : Horvátországra is kiterjesz-
tette. A felvételt Kadics Ottokár dr., Kormos 
Tivadar dr. és Vogl Viktor dr. a geológiai inté-
zet tagjai és Koch Ferdinánd dr. a zágrábi 
muzeum őre, végzik. A munkálatokat a tenger-
partról kiindulva már a mult év nyarán meg-
kezdték s az idei nyáron folytatták. 

Vogl dr. Buccarit választotta kiinduló pont-
nak. A felvételi munka folyamán a helyszínén 
kereste föl a szerző, aki másfél évig geodéziai, 
földtani és hidrologiai kutatásokat folytatott 
Likában, főleg pedig a Draga völgyben és a 
Gacskopoljében. Terzaghi néhány napon át 
Vogl dr.-ral együtt tanulmányozta a Buccari-i 
öböl tektonikai viszonyait s eközben ezeket a 
viszonyokat illetőleg a Vogl dr.-éval ellenkező 
véleményre jutott. Ezt a véleményét a szerző, 
aki a központi Alpok és az Ardennek tektoni-
kájával is foglalkozott, a meggyőző érvek és 
adatok egész halmazával támogatja. Ezután a 
kiváló és széleskörű szaktudással megirt dolgozata 
után, fokozott érdeklődéssel várjuk a Karszt tek-
tonikájáról szóló munkájának közeli megjele-
nését. 
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EGYESÜLETI HÍREK. 

A növénytani szakosztály meg-
alakulása. Májusi közgyűlésünk a növény-
tani szakosztály elnökévé a Nemzeti Muzeum 
növénytárának igazgatóját Filarszky Nándor dr., 
egyetemi magántanárt választotta meg. Az alap-
szabályok értelmében ugyanez a közgyűlés válasz-
totta a szakosztály első tagjait is. A botanikai 
szakosztály tagjai lettek: Filarszky Nándor dr., 
Richler Aladár dr. egyetemi tanár, Kümnierle 
Jenő dr. muzeumi őr, Jávorka Sándor dr. és 
Szurák János dr. a növénytár segédőrei, Ber-
nátsky Jenő dr. egyetemi magántanár, Szabó 
Zoltán dr. főiskolai magántanár, Ibos József dr. 
adjunktus, Sztankovits Rezső dr. tanár, Behyna 
Miklós tanár, Kovácli Géza és Lengyel Géza dr. 
a Magvizsgáló Állomás asszisztensei és Quint 
József tanítóképzőintézeti tanár. 

A szakosztály alakuló ülését november 5.-én 

délután öt órakor tartotta meg az egyesületi 
helyiségben. Az elnöki megnyitó után alelnökké 
Richter Aladár dr. kolozsvári egyetemi ny. r. 
tanárt, titkárrá pedig Kümmerle Jenő Béla dr. 
muzeumi őrt választották meg egyhangúlag. 
A budapesti alelnököt a szakosztály a követ-
kező ülésen fogja megválasztani. Ugyanakkor 
tárgyalják majd az ügyrendet s a szakosztály 
munkaprogrammját is. 

Az egyesületi helyiség berendezési 
költségeire újabban a következő adományokat 
kaptuk, melyeket köszönettel nyugtázunk: 

Daday Jenő dr., Budapest . . 20 K 
Márki Sándor dr., Kolozsvár 2 » 
Prinz Gyula dr., Budapest . 20 » 
Czirbusz Géza dr., » . 5 » 
Zsakó Gyula, Kolozsvár . . 5 » 
Jakab László, » . . 5 » 
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