
A T E N G E R 
TUDOMÁNYOS ÉS TENGERÉSZETI 
ISMERETTERJESZTŐ FOLYÓIRAT 

A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET KÖZLÖNYE 

MEGINDÍTOTTA 1911-BEN: 

G O N D A BÉLA 

DR. ENTZ GÉZA 

A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET ELNÖKE KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL 

SZERKESZTI DR. KOCH NÁNDOR 
A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET F Ő T I T K Á R A 

A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET TAGJAI A LAPOT TAGDÍJ FEJÉBEN 
KAPJÁK, MÁSOKNAK AZ ELŐFIZETÉSI D Í J : EGÉSZ ÉVRE BEL-

FÖLDÖN 8 PENGŐ, KÜLFÖLDÖN 12 PENGŐ. 
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, VIII. BAROSS-U. 13. 



TARTALOM: 
C I K K E K : 

Oldal 

Csányi József dr.: A trieszti gyorson. (Tárca , 2 képpel) — — — — 85 
Eniz Géza dr.: A tenger biológiai kutatásának újabb irányai — — 57 
Entz Géza dr.: Életképek Texel szigetéről. (4 képpel) -— •— — — — 79 
Entz Géza dr.: 923 méter mélyen a tenger szine alatt —- — -— — •—- 105 
Gramantik Mihály: A vándorkagyló és a balatoni hajók karbantarása — 133 
Haranghy László dr.: Sardegna népe és kul túrája . (10 képpel) — — - 70, 121 
Horváth Jenő dr.: A magyar királyok Dalmáciában — — — — — 19 
Koch Nándor dr.: Az északsarki „Nautilus-expediciő tudományos ered-

ményei — — — — — — — — — — — — — - - 39 
Koch Nándor dr.: A Magyar Adria Egyesület huszonöt éve. (6 képpel) — 111 
Leidenfrost Gyula dr.: A fiumei cápa. (4 képpel) — — -— •— — — 8 
Leidenfrost Gyula dr.: Fehér hajók a kék Adrián. (2 képpel) -— — — 43 
Leidenfrost Gyula dr.: Uj akvárium Triesztben. (4 képpel) — — — — 146 
Mladiáta János: A tenger és a tengeri ha józás a nemzetek kulturális és 

gazdasági, életében — — — -— — — — — — — •— 1 
Mladiáta János: A „Budapes t" motoroshajó első alexandriai útja. (2 kép) 61 
Tóth Géza: A levegőtenger az oceánok felett. (4 képpel) — — — — 26 
Wulff Oláf: A Budapest és a levantei kikötők közötti közvetlen ha jófor -

galom. (3 képpel) — — — — — — — •— — — •— 33 

K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K : 

Befejezés előtt a „Normandie" francia gyorsgőzös építése. (M. J.) — -— 48 
A „Scharnhorst" és a „Po t sdam" német gyorsgőzösök építése. (M. J.) — 48 
Feloszlott a német flottaegyesület. (K. N.) — —- — — — — — 49 
A Rouquairol-féle búvárkészülék légszabályozója. (1 képpel) — 50 
A „Meteor" ú jabb megfigyelései. (K. N.)— •— — — — — — — 50 
Amerikai repülőállomások a Csendes-oceánon>— — — — — —• •— 51 
Orvosi segítség szikratávíró útján -— — — — — — — — 51 
A nagyhatalmak tengeri légi hadereje - — - — — — — 51 
A „leállított" hajók száma — — — — — — — — — — — 51 
Épül a második Duna-tengeri hajó. (M. J.) — — — — — — •— 87 
Befejezés előtt a „Tannenberg" turbinás gyorsgözös. (M. J.) — — — 87 
Mérnöktisztek helyzete a német haditengerészetben. (M. J.) — — — 88 
Uj láthatatlan kutatósugár — — — — — — — — — — — 88 
Kémia a hajóüzemben — — — — — — — — — — — — 88 
Ujrendszerü hajóépítő-dokk - — — — — — —- — — 89 
Az angol parton obeliszkkel jelölik meg a greenwichi délkört — — — 89 
Ezüst trófeával jutalmazzák a „kék sza lag" győzteseit — — — — — 90 
Türr István tábornokról neveznek el egy olasz hadihajót — — — — 90 
Szilárd benzin — — — — — — — — — — — — 90 
A vitorlás teherhajók rekordere — — — — — — — — — — 91 
A világ tengeri kereskedelmi flottájának mai helyzete — — — — — 91 
Az Amerikai Egyesült Államok hadif lot tá ja — — — — — — 92 

jj M . T A K A D . r Y V T A R A [ 

/ ípr 



Oldal 

Anglia tengeri haderejének jelenlegi megoszlása — — — — — — 92 
Az 50 éves torpedó — — — — — — — — — — — -— 152 
A német kereskedelmi flotta újjáéjltése — — — — -— — — — 153 
Az olasz halpiac nehéz helyzete — •— — — — — — — — 153 
Óriás számok egy hajóóriásról — — — — — — — — — — 154 
Megjelent az egységesített dunai Hajózási és Rendőri Szabályzat — — 158 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S : 

Alfréd G. Nagcl: Drei Kreuzer Emden — — — — — — — — 52 
1. C. Padmore: The Slide Rule for ships'officers — — •— — — •— 52 
„Búvár" — — — — — — — — — — — — — — — 53 
A budapesti vámmentes kikötő forgalma — — — — — — — — 53 
Györy Lajos: A császár és királyi haditengerészet. (B L.) — — — 93 
A budapesti könyvtárakba az 1935. évben járó folyóiratok jegyzéke — — 93 
A budapesti vámmentes kikötő jelentése — — — — •— — — — 93 
Ozeanfahrt auf deutschen Schiffen. (K. N.) — — — — — — - 159 
Lambrecht Kálmán: Az ősvilági élet — — - — — — — — — — 159 
A ,.Búvár" első évfolyama — — — — — — — — — — — 160 
Gaál István: Amit rosszul tudunk — — - — — — — — — 160 

E G Y E S Ü L E T I H Í R E K : 

Halottaink — — — — — — — — — — — — 54 
Az Igazgatótanács ülése — — — — — — — — - — — 54 
A Magyar Adria Egyesület és a Rádió •— — — — — — — — 55 
A Magyar Adria Egyesület közgyűlése — — — — — — — — 95 
Országos tengerész-est Horthy Miklós kormányzó tiszteletére - — — 98 
A Bajtársi Emlékszakosztály szervezkedése —• — — — — — — 100 
Egyesületünk tagjainak ú jabb előadásai a Rádióban — — — — 102 
Jubileumi előadássorozatot tart a Magyar Adria Egyesület — — — — 103 
Az Igazgatótanács és a Választmány ülései — — - - — — 103 
A Magyar Adria Egyesület földrajzi pályázata — - - — — — —- 103 
A Magyar Adria Egyesület jubileumi közgyűlése — — — 155 
Címadományozás •— — — — 156 
A Magyar Adria Egyesület előadóestje — — — — — — — — 157 
Halálozás 157 

K É P E K : 

Emberevő cápa a Fiumei-öbölből — — — — — — — — — 9 
A kék cápa többsoros fogazata — — — — — — — — — — 11 
Harminchárom mázsás cápa — — — — - — — - - 14 
Párnaalakú cápatojások — — — — — — — — — — 17 
Meteorológiai állomás hajón — — — — — — — — — — 28 
Meteorológiai sárkány felbocsátása hajóról — — — — - — 30 
Pilótballon felbocsátása hajóról — — — — — — — — — — 31 
Magassági szélmérés tükrös-teodolittal — — — - — — — 32 
A „Budapest" visszaérkezése a fővárosba — — — — — — — 34 
A „Duna" a csepeli vámmentes kikötőben — — — — — — — — 35 
A „Tisza" a genovai kikötőben — - — — — — — — — 37 
Utasfülke a Compagnia Adriatica egyik motoros személyszállító hajóján — 44 
A Compagnia Adriatica egyik motoros személyszállító ha jó jának társalgója 46 
A Rouquairól-féle búvárkészülék légszabályozója — — — -— -— — 50 



Oldal 

A „Budapest" elindul a magyar fővárosból — — — — — — — 63 
A „Budapest" befut Beyrouth k ikötő jébe— — — — — — — — 65 
Sardegna térképe •—• — — — -— — — — — — — — —- 72 
Düna-tór nádassal Texel szigetén — — — — — — — — — 80 
Gullipán — — — — — — — — —- — — -— — — 81 
Küzdő szalonka — — — — — — — — — — — •— — 82 
Tengerfenék Texel part ján — — — — — — — — — — — 83 
Adriai képek — — — • — — — — — — — — — — — 85,86 
Tápay-Szabó László dr. arcképe — — -— — — — — — — 112 
Gonda Béla arcképe — — — — — — — — — — -— — 113 
Kövesligethy Radó dr. arcképe — — — — — — — — — — 115 
A Magyar Adria Egyesület első adriai kutatóút jának résztvevői - — — 117 
A Szent István-plakett — — — — — — 118 
Entz Géza dr. a r c k é p e — — — — — — — — — — — — 119 
Sardegna jellegzetes ősi építményei, a nuraghé-k - — — —• — — 121 
Sardegnai férfi-népviselet — — — — — — — — — - — 122 
Gallurai lovasok — — — — — — — — — — — •— — 124 
Sardegnai női népviselet — — — — — — — - — — — 123 
Sardegnai népi munkák — — — — — — — —- 125, 127 
Szántás az ősi sardegnai faekével — — — — — — — — 128 
Sardegnai ökörtalyiga — — — — — — — — — — — — 129 
Lovasok az o'.ienai úton — — — — -— — — — — — — 131 
A vándorkagyló lerakodása a Sió-zsilip cölöpéin — • — — —• —• — 134 
A siófoki kísérleti lemezek elhelyezésénél alkalmazott rekesz-rendszer — 136 
Lerakódás vörös-színű kísérleti lemezeken - — — — — — — — 139 
Lerakódás zöld kísérleti lemezeken — - - 141 
Lerakódás fekete kísérleti l emezeken— — — — — — — — 143 
A trieszti halcsarnok nyugati! része — — — — — — — — — 147 
A trieszti akvárium nagy m e d e n c é j e — — — — — — — — — 149 
Lepkehalak az Indiai-ocánból — — — — — — — — — — 150 
Skorpióhal az Indiai-óceánból — — — — — — - — — — 150 



XXV. ÉVFOLYAM 1935 I—VIII. FÜZET 

A T E N G E R 
TUDOMÁNYOS ÉS TENGERÉSZETI 
ISMERETTERJESZTŐ FOLYÓIRAT 

A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET KÖZLÖNYE 

M E G I N D Í T O T T A 1 9 1 1 - B É N : 

G O N D A B É L A 

DR. ENTZ GÉZA 
A M A G Y A R A D R I A E G Y E S Ü L E T E L N Ö K E K Ö Z R E M Ű K Ö D É S É V E L 

S Z E R K E S Z T I DR. KOCH NÁNDOR A M A G Y A R A D R I A EGYi S Ü L É T F Ő T I T K Á R A 

BUDAPEST 

A „Budapest" Duna-tengeri motoros hajó. 

A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET TAGJAI A LAPOT TAGDÍJ FEJÉBEN 
KAPJÁK, MÁSOKNAK AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGÉSZ ÉVRE BEL-

FÖLDÖN 8 PENGŐ, KÜLFÖLDÖN 12 PENGŐ. 
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, VIII. BAROSS-U. 13. 



A Magyar Adria Egyesület helyisége és könyvtára, valamint „A T e n g e r " szerkesztősége 
és kiadóhivatala: VIII., Baross-utca 13. sz., földszint. 

A felelős szerkesztő lakása: XI., Horthy Miklós-út 76. sz. 

TARTALOM 
Mladiáta János, főkapitány: A tenger és a tengeri hajózás a nemzetek 

kulturális és gazdasági életében — — — — — — — —• 
Leidenfrost Gyula dr.: A fiumei cápa (4 képpel) -— — — — — — 
Horváth Jenő dr.: A magyar királyok Dalmáciában — — — — — — 
Tóth Géza: A levegőtenger az ooeánok felett (4 képpel) — — — — 
Wulff Oláf, ny. vezérfőkapitány: A Budapest és a levantei kikötők közötti 

közvetlen hajóforgalom (3 képpel) — — — — — — — — 
Koch Nándor dr.: Az északsarki „Nautilus"-expedició tudományos eredményei 
Leidenfrost Gyula dr.: Fehér hajók a kék Adrián ( 2 képpel) — — — 
Kisebb közlemények: 

Befejezés előtt a „Normandie" építése. (M. ].) — A „Scharnhorst" 
és a „Potsdanr". (M. j.) — Feloszlott a német flottaegyesület. — 
A Rouquairol-féle búvárkészülék légszabályozója (rajzzal) . — A 
„Meteor" újabb megfigyelései. (K. N.) — Amerikai repülőállomások 
a Csendes-oeeánon. — Orvosi segítség szikratávíró útján. —• A nagy-
hatalmak tengeri légi hadereje. — A „leállított" hajók száma — — 

Könyvismertetések: 
Alfréd G. Nagel: Die Kreuzer „Emden". — I. C. Podmore: The Slide 
Rule for ships'officers. — „Búvár." — A budapesti vámmentek ki-
kötő forgalma — — — — — -— — — — — — — 

Egyesületi hirek: 
• ' Halottaink. — Az Igazgatótanács ülése. — A Magyar Adria Egyesület 

és a Rádió. — A Magyar Adria Egyesület helyiségeinek és könyvtárá-
nak használati rendje — —- — — — — — — — — — 

KÉRELEM A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET T. TAGJAIHOZ! 

Folyóiratunknak ehhez a számához csekklapot mellékelünk, azzal a tisztelet-
teljes kéréssel, hogy annak felhasználásával 

a folyó (1935.) évi tagdíjat, valamint az esetleges tagdíjhátralékot 
mielőbb befizetni szíveskedjenek. 

* 

Bizalommal kérjük valamennyi t. Tagtársunkat, hogy a Magyar Adria 
Egyesület hazafias törekvéseit és kulturális munkáját új tagok szerzésével is 
támogatni szíveskedjék. Ha minden tagtársunk csak egy tagot szerez, máris 
biztosítva van az Egyesület jövője és céljai megvalósításának lehetősége. 

Az új tagok bejelentése a Magyar Adria Egyesület titkárságához címzett 
postai levelezőlapon történhetik. (Budapest, VIII., Baross-utca 13.) 

Tisztelettel: 
A Magyar Adria Egyesület elnöksége. 

1 
8 

19 
26 

33 
39 
43 

48 

52 

54 



A TENGER ÉS A TENGERI HAJÓZÁS 
A NEMZETEK KULTURÁLIS ÉS GAZDASÁGI ÉLETÉBEN 

I r t a : MLADIÁTA JÁNOS 
főkapitány*) 

Dos Mcer und die Seeschiffahrt im kulturellen und wirtschaftlichen Le-
ben der Völker. —- 11 mare e la navigazione nella vita culturale e economica 
dei popoli. — The sea and the navigation in the cnltural and economical life 
of the peoples. — La mér et la navigation dans la vie culturelle et économiquc 
des peuples. 

Tenger! Mily bűvös visszhangja van e szónak a legtöbb ember lelké-
ben! A mérhetetlen nagynak, a fenségesnek, a titokzatosnak és a veszélyes-
nek fogalmát öleli fel e varázslatos szó. Összülöhelye az életnek e földön. 
Évmilliókkal ezelőtt, történelemelőtti távoli időkben a meleg tengerből kú-
szott partra az első élő sejt és ma is a tenger az élő lények miriárdjainak 
lakhelye, s a bálnáktól a parányi kis foraminiferákig a létért folyó gigászi 
küzdelmek színitere. 

A tenger nemcsak az anyagi élet forrása, milliók táplálékának dús-
gazdag tárháza, hanem a szellemi életnek is inspirátora, és mozgalmas élete 
a költészetnek is örök tárgya. 

A görög Hellas szépségittas lelke is a tenger habjaiból ébresztette 
Arroditét, a szépség isteninőjét. 

Gondoljunk csak Pierre Loti „Izlandi halászai"-nak megrázó jelene-
teire, melyek mesteri módon ecsetelik a halászok küzdelmes életét, a tenger-
rel folytatott örökös, kemény harcát; azután a költő megkapó képét festi a 
ködbe burkolt sírna tenger ezerszínű arculatának, majd apokaliptikus előjá-
tékhoz hasonlítja a mindinkább erősbödő vihar által felkorbácsolt tengert, 

*) A szerzőnek a Rádióban 1935. március 27-én tartott e lőadása. 

M. T . AKAD. KÖNYVTÁRA 
Nov ióknapló. 
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2 A TENGER 

a vészesen üvöltő szélvészt, a háborgás nagy lelkét, a láthatatlan hatalmat, 
mely mindent i rányí t . . . 

Valóban nincs is szebb és fenségesebb jelenség, mint a végtelenbe 
vesző sima tenger, vagy mint a háborgó elemek örvénylése, midőn a hullá-

mok összecsapnak, tarajuk sisteregve atomokká porzik, mintegy jelképei az 
•emberi sorsnak . . . 

Baudelaire a tenger mélységéhez hasonlítja az emberi lelket. Heine 
.a viharos tengerben keres párhuzamot, midőn így ír : 

„Szívem a tengerhez hasonlít, 
Ezt is szántják viharok, ár és apály." 

Költőileg legtökéletesebben a norvég Ibsen-nél nyilatkozik meg a ten-
ger utáni vágy és a tenger szeretete. Nála a tenger az emberiség jövő éle-
tének szimbólumává lett. 

Boldogult nagy királynénk, Erzsébet is szerelmese volt a tengernek. 
Görög ta;;.nra, Christomanos, írja róla naplójában, hogy viharos időben 
jachtja fedélzetén a korláthoz köttette magát, hogy így zavartalanul gyö-
nyörködhessen a haragos hullámok vad játékéban, s ha olykor-olykor végig 
seperte a hullám a fedélzetet, örömittasan felikacagott. Nála a tengeren és a 
tengerrel való élet boldogító teljesülése volt valódi lényének. Találóan mon-
dotta egyizben önmagáról, hogy az egész végnélküli tenger lelkünkből való 
és annak nagy, örök morajlása lelkünk valódi légköre. 

A tengernek azonban nemcsak lelket üdítő, hanem a testet edző hatása 
is van. A tengeri levegő tisztább, csíramentesebb, oxigéndúsabb, mint a szá-
razföld feletti levegőé, tehát az életerőt növeli; íszénsavtartalma kisebb, pára-
tartalma egyenletesebb s kevesebb ingadozásnak van alávetve, sótartalma 
pedig tetemes, ami mindmegannyi fontos gyógyhatású tényező. A tengeri 
klima kiegyenlítettebb, mérsékeltebb, mint a hasonló szélességen fekvő szá-
razföldeké; zord telek és forró, tikkasztó nyarak itt ritkábbak, vagy egyál-
talában nincsenek. Oka ennek abban rejlik, hogy a tenger víztömege lassab-
ban melegedik fel, de lassabban is hűl le, mint a szárazföld. Említsük még 
a meleg tengeráramlások ha tásá t a települési viszonyokra. így pl. Európa 
északnyugati partvidéke a poláris körön túl is lakható még, mert éghajlatát 
a meleg Golf-áram enyhíti és partvidékét itt jégmentesíti, a csapadékot pe-
dig növeli. 

A tengerek, mint a ha józás nagy útvonalai és így a népek összekötő 
kapcsai, a világgazdaság legfontosabb tényezői is, A tenger nemcsak a ke-
reskedőnek, hanem az állaniférfiúnak látókörét is növeli. ,,Csak a tenger 
nevelhet valódi vüághatalmakat" — írja Ratzel „A tenger, mint a nemzet nagy-
ságának forrása" című müvében. A tenger jellemnevelő hatása közismert. 
Bátorság é s kitartás, tetterő, vállalkozó szellem és önbizalom jellemzik a 
tengerjáró népeket. 

Már az ókori népeknél megnyilvánult az a törekvés, hogy kezdetleges 
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-szerkezetű hajóikkal tengerre szálljanak és távoli országokkal kulturális és 
gazdasági kapcsolatokat létesítsenek. Kőbe vésett feliratok igazolják, hogy 
az egyiptomiak evezős és vitorlás hajóikkal már a Kr. előtti 3-ik évezred ele-
jén a föníciai paitokig hatoltak fel s onnan cédrusfával megrakodva tértek 
vissza. A 150 évvel későbbi időben uralkodó Sahure király sirkamrájának 
falain pedig ilyen tengeri hajók képmásaival is találkozunk már. Byblos, 
Tyrus és Sidon voltak e tengeri kereskedelmi hajózás célpontjai. 

A második évezredben Kr. e. már ott látjuk egyiptom tengeri hajóit a 
Vöröstengeren is, hogy a kincses Punt-tartomány áruival megrakodva térje-
nek vissza Thébába. 

Később a föníciaiak hajói a Földközi-tenger, sőt Észak-Afrika nyugati 
partjait is felkeresték, de ezen túl sem a görögök, sem a rómaiak nem jutot-
tak. Ámbár a középkorban a normannok merész hajósai az északi Atlanti-
óceánt is átszelték és Grönland partjait is elérték, az antik világ hajózása 
lényegében a Földközi-tengeren bonyolódott le. 

A tengeri forgalom valódi jelentősége a világgazdaságra csak az újkor 
hajnalán, a természettudományok reneszánszával, a nagy fölfedezések kor-
szakával kezdődik. 

Az iránytű alkalmazása a hajózásban, Kolumbus Caravelláinak emlé-
kezetes útja az Atlanti-(jceánon át, mely Amerika felfedezésére vezetett 
1492-ben, a portugál Vasco da Gama keletindiai útja 1498-ban és a spanyol 
Magelhaens első földkörüli útja 1519-től 1522-ig, ezek voltak a tengeri ha-
józás új korszakának mérföldkövei. 

Ezek nyomán az emberiség új képet alkohatott magának földünkről 
és a kontinenseket összekötő óceánokról. Ehhez járult a 18-ik században a 
gőzgép, mely az emberiség évezredes gazdasági rendszerét változtatta meg. 
És midőn a régi vitorlás hajók helyébe Fnlton alkotása, a gőzhajó lépett, a 
"hajózás és a vele immár összefüggő világgazdaság terén a fejlődésnek oly 
szédületes irama indult meg, melyet a világháború tömérdek vesztesége sem 
íudott feltartóztatni. 

A Szuez- és a Panama-csatornák kiépítése, mely többezer mérfölddel 
rövidítette meg a kereskedelmi gócpontok közti távolságot, továbbá a föld-
tekét behálózó tengeri kábelek, majd ujabban az éter hullámain lebonyolított 
rádió-hirszolgálat áthidalták a népeket és kulturközpontoikat egymástól év-
ezredeken át elszigetelő távolságokat, s így az egész földet nagy gazdasági 
egységgé alakították. 

És a fejlődésnek e nagy távlatú világgazdasági irányvonalát még a 
világháború következményeként itt-ott felbukkanó, politikai szempontoktól 
irányított, szűk látkorű, elzárkózó, autarchikus törekvések sem fogják meg-
változtatni. 

Az oceánok földünk 510 millió négyzetkilométernyi felületének 70 és 
fél százalékát foglalják el. É s a hajózás nagy jelentőségét misem érzékelteti 
és bizonyítja nyomatékosabban, mint az, hogy a világkereskedelem több 
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mint háromnegyedrésze a tengereken bonyolódik le, s ez értékben közel 120 
milliárd pengőnek felelt ineg az 1932. évben. 

Hogy fogalmat alkothassunk e forgalom méreteiről, álljon itt néhány 
jellegzetes adat. 

A száz tonnánál kisebb befogadóképességű hajókat mellőzve, 1934 
júniusában a világ kereskedelmi flottája kereken 31.000 hajóból állt s ezek-
nek befogadóképessége összesen 65.57 millió brutto-register-tonna volt. 
(Egy brutto-register-tonna 2.83 nr', tehát nem súlyt, hanem űrmértékegysé-
get jelent.) 

1934-ben: 1914-ben,: 
a vi'lágtonnage 

A fenti hajók közül széntüzelésű gőzös volt 
olajtüzelésű gőzös ,, 

tehát összesen gőzhajó „ 
motorhajó „ 

vitorlás „ 

Míg tehát 1914-ben a háború előtt az összes kereskedelmi hajók tonna-
tartalmából — mely 45.4 millió b. r. t.-ra rágott — alig 190.000 b. r. t. volt 
motoros, addig 20 év múlva a motorosok részaránya közel 90-szer nagyob-
bodott, a vitorlásoké pedig több mint a negyedére csökkent. Feltűnő jelen-
ség továbbá a gőzhajónál az olajtüzelés nagyarányú alkalmazása a széntü-
zelés rovására, ami az olajtüzelés gazdaságosabb üzemében leli magyaráza-
tát. Hasonló az eset a motorosoknál, a gőzüzemű hajókkal szemben. Fellen-
dülő irányzatot mutat továbbá a tankhajózás, melynek össztoninatartalma 
8.7 millió b. r. t. volt és ennek közel 40%-a motoros. 

Hogy mily óriási mértékben motorizálódik a kereskedelmi világflotta, 
azt legjobban az épiilö hajók számaránya mutatja. így 1934 szeptemben vé-
gével az építés alatt állott 296 hajó közül 162 (55%) volt motoros, a tonna-
tartalom szerint pedig 58.4%. 

A vitorlások pedig — a tengerek e festőien szép bolygói, melyek év-
ezredeken át rótták a nagy vizek jelteien útjait és képviselték az igaz tenge-
rész szellemet, —• lassanként letűnnek a küzdelem színteréről. 

A gépi hajózás korszakát éljük, midőn függetlenül az időjárás szeszé-
lyeitől, menetrendszerű járatok szelik át a világtengereket. 

Az elmúlt 40 év alat t a világ kereskedelmi flottája rendkívüli mérték-
ben fejlődött. 1892-től 1932-ig 35 millió b. r. t.-ról 68 millió tonnára szök-
kent fel befogadó képessége. 

Nagyok voltak az eltolódások az egyes államok részesedési arányá-
ban is. Míg Anglia, egykoron a tengerek korlátlan ura, 1892-ben még 54%-át 
bírta az összhajóürnek, ma már az 27.4%-ra csökkent; ugyanakkor az Egye-
sült-Államok a kereskedelmi tengeri hatalmak sorában a második helyre 
kerültek 19%-os részesedéssel, melyet Japán, a távoli Kelet új tengeri nagy-
hatalma, mint harmadik a sorban 6.3%-al követ. 
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A világtonnageban beállott változásokhoz tartozik a hajók életkorának 
mérlegelése is, ami a flotta teljesítőképességének, korszerű berendezéseinek 
és gazdaságos üzemének fontos kérdéseivel függ össze. 

1932. júniusában e tekintetben a helyzet a ikövetkező volt: 
A tíz éves, tehát az utolsó tíz évben épült hajók tonnatartalma, a 

brutto-tonnagera vonatkoztatva és százalékban kifejezve, Angliában 31.5%, 
az Egyesült-Államokban 21%, Japánban 42.3% és Németországban 24.4% 
volt, míg a világtonnage átlaga ugyanakkor 32.6%-ra rúgott. 

Ha a világ-hajótonnage nagyarányú megnövekedésében az utolsó két 
évben némi visszaesés mutatkozott is — ami részben a prosperity évei után 
a világkereskedelem terén észlelhető hanyatlásban leli magyarázatát, részben 
a háború utáni politikai törekvések gazdaságellenes voltában és végül na-
gyobb számú öregebb hajónak kiselejtezésében — úgy kétségtelen, hogy ez a 
fluktuáció csak átmeneti jellegű. 

Ezt bizonyítják nemcsak az egyes (kormányok nagy hajózási, illetve 
hajóépítési programmjai, hanem a nagyhatalmak ama lázas törekvése is, hogy 
a világkereskedelem hanyatló irányzatát megállítsák, a termelés anarchiáját 
megszüntessék, ésszerűbb termelést, áruelosztást és üzemvezetést teremtse-
nek és a valutáris nehézségeket leküzdjék. Nem kell hangsúlyoznom, hogy a 
politikai feszültségek enyhítése vagy megszüntetése is elő fogja ezt mozdítani. 

Ily célt követnek a különböző hajózási kartelek és üzemközösségek vagy 
poolok ii?, melyek hatása a világgazdaság növelése szempontjából azonban 
még kétséges. Példaként említjük a HAPAG-Lloyd Unió-t, a La Plata-pool-i, 
a norvég Tanker-pool-1, a Cunard és japán hajótársaságok közti egyezményt 
a távoli keleti viszonylatban, az olasz tengerhajózási társaságok egyesülését 
(,,Italia", Lloyd Triestino), a francia Compagnie Transatlantique és a Messa-
gerie Maritime közti megállapodásokat, stb. 

Vizsgáljuk most azt a hatást, melyet a földszorosok átvágásával létesí-
tett tengercsatornák a világkereskedelemre gyakoroltak. 

A Szuez-csatorna, mely 1869-ben nyílt meg, a távol keleti forgalom 
útvonalát, mely azelőtt a délafriikai Fokföld körül vezetett, lényegesen meg-
rövidítette. Ezért vált e csatorna a keleti forgalom főiitőerévé, megszüntette o ' o 

egyben a Földközi-tenger zárt tengeri jellegét és így emelte kikötőinek a 
forgalmát. 

A csatornán 1932-ben 5032 hajó haladt át 28.3 millió nettó-regiszter-
tonna .tartalommal, melynelk több mint a fele angol volt. A Szuez-csatorna-
társasáig bevétele a csatornailletékekből, mely 6.65 aranyfranc per tonna, 
1932-ben 834 millió fr. franc volt. A részvények 44 százaléka az angol kincs-
tár birtokában van. Csak e 'horribilis illetéknek tulajdonítható, hogy ma iis még 
sok hajó, melynek szállítmánya e nagy költséget nem bírja el, inkább az 
Afrika-körüli, több ezer mérfölddel hosszabb utat választja. 

A Panama-csatorna megnyitása (1914) a Csendes- és az Atlanti-óceán 
közötti forgalmat élénkítette és főleg a Kelet-Ázsia és Amerika közti árucsere 
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szempontjából nagy fontosságú. Forgalma 1932-ben 4506' hajó volt 
19.8 millió tonna áruval. A bevételek 20.7 millió dollárra rúgtak. 

E csatornák növelték az Atlanti-óceán világkereskedelmi forgalmát is, 
amit neki már földrajzi helyzete is biztosított. Hisz itt bonyolódik le a világ-
forgalom közel kétharmada. Ennek partjain fekszenek a legnagyobb kikötök. 
Innen indul a nagy hajójáratok 90 százaléka. Ide ontják áruikat a közeit 
nagyipari termelőhelyek. Ily világkereskedelmi relációval bíró kikötők: 
London, Southampton, Liverpool, Antwerpen, Rotterdam, Hamburg, Bremen, 
le Havre, New-York, Philadelphia, Quebec, New-Orleans, Buenos-Ayres, 
Montevideo. Ide kapcsolódnak a Panama-csatorna révén az Amerika nyugati 
partján fekvő nagy kikötők is, mint San Francisco, Seattle, Vancouver, Val-
paraiso, Los Angeles. Az Atlanti-óceánba torkollik földünk legtöbb nagy fo-
lyamrendszere is. 

A tengerhajózás fellendítéséhez nagy mértékben járultak a különböző 
államok által új hajók építésére vagy hajójáratok beállítására nyújtott segé-
lyek is. Ezek jellege különböző volt: anyagi támogatás, szubvenció, kölcsönök, 
kedvezmények, stb. Céljuk részben a gazdasági világválság enyhítése, rész-
ben az ipar foglalkoztatása, a kereskedelem fejlesztése, részben pedig poli-
tikai, illetve hadi jellegű volt. 

E téren Olaszország és az Egyesült-Államok vezettek, míg Anglia in-
kább a kikötők segélyezését és kiépítését finaneierozta. így 1931-ben Olasz-
oiszág 75, az Egyesült-Államok 135, Franciaország 32 és Anglia 20 millió 
pengő segélyt nyújtott a tengeri hajózásnak. 

Az Egyesült-Államok kormánya 15 év alatt, 1916-tól 1931-ig kerek 
IS milliárd pengővel szubvencionálta a tengeri hajózást, ami fogalmat ad e 
közlekedési ág fejlesztéséről. Ehhez járulnak még a különféle közületek által 
adott segélyezések. 

A francia kormány postaszubvenció címén 1930-ban 153 millió frankot 
adott négy hajózási társaságnak. Ezt az összeget 1932-ben 196 millióra 
emelte fel. Ezenkívül 2.3 milliárd frank hajóépítő-segélyt is folyósított a hajó-
építő társaságoknak. 

Hatalmas összegekkel segélyezte Olaszország is kereskedelmi hajózását. 
Tizenkét év alatt 2.5 milliárd lirát áldozott postaszubvenció jellegével a hajó-
zás céljaira és több mint fél milliárd lirát hajók építésére. Törvény intézkedik 
arról, hogy minden épített hajó bruttó register tonnája után 9—12 líráig ter-
jedő hozzájárulást ad a kormány. 

Az Egyesült-Államok azonkívül azáltal növelik a hajóforgalmat, hogv 
10 százalékos „lobogó-vámot" rónak minden árura, mely nem amerikai hajó-
val érkezett. Németország pedig kedvezményes vasúti tarifákkal támogatja 
hajózását. Hasonló intézkedésekkel találkozunk más államokban is. 

Végül hadd említsem még a halászatot is, melynek szolgálatában a kis 
hajók ezrei állanak s ezek így a gazdasági élet fontos eszközeivé válnak. 
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íme egy vázlatos kép a tengerhajózás kulturális és gazdasági vonatko-
zásainak az egész emberi életet felölelő nagy perspektívájáról. 

Ebbe a távlatba kell beállítanunk a magyar jövőt is. 
De ha a történelmi múlt nagy emlékein — Szent Lászlótól 1918 novem-

beréig — oda le, a magyar tengerpartra irányul is révedező tekintetünk, ha a 
római paktum és a nettunói egyezmény új reményeket fakasztottak is lelkünk-
ben, e most még távoli tájak helyett ma más úton kell keresnünk a tengerhez, 
a népek e nagy küzdőteréhez vezető kijáratot. 

És ez az út a Duna, hazánk folyamrendszerének e gyiijtőere, melyeit 
hajóink a Majna—Rajna folyókon át az Északi-tengerbe, déli irányban pedig 
a Fekete-tengeren át a Földközi-tengerbe juthatnak. 

És hogy ez az út járható, arra bizonyság a „Budapest" áruszállító mo-
toros hajónk első 8000 kilométeres nagy próbaútja a Budapest—Sulina— 
Beirut—Alexandria—Budapest vonalon, midőn a hazai ipar termékeit át-
rakodás nélkül Syria és Egyiptom kikötőibe szállítva, közvetlen gazdasági 
kapcsolatot létesített Magyarország fővárosa és e távoli onszágok között. 

A Magyar Folyam és Tengerhajózási Társaság a „Budapest" hajójá-
val ismét a tengerre jutott. Magyar lobogó leng már egy oly hajón is, mely 
hazai kikötőkből indul és ide tér vissza, messze tájakon hirdetve, hogy a ma-
gyarság sorscsapástól sújtva is kész a népek békés versenyében, az emberiség 
fejlődését előmozdító újraépítő munkára. 

így valóra váltak legjobbjaink régi álmai, törekvései és Kossuth apánk-
nak egykoron oly sok lelket igéző, hívó szava: 

,,Tengerhez magyar, el a tengerhez!" 



A FIUMEI CÁPA 
I r t a : L E I D E N F R O S T G Y U L A dr.*) 

e g y e t e m i m . t a n á r 

Die Haifische. — 1 pescicani. — The sliarks. — Les requins. 

A régi jó békevilágban az olvasóközönség egy kalap alá foglalta a 
hírlapi kacsát meg a fiumei cápát. Szentül meg volt róla győződve mindenki, 
hogy a fiumei cápáról szóló hírt a ravasz szerkesztők évről-évre elteszik és 
akkor veszik elő, amikor az eseménytelen nyári szezon bekövetkezik. Hát 
pedig nem volt igazuk, mert a hírlapi kacsa csak az újságok 'hasábjain él, 
de a fiumei cápa eleven valóság, ha nem is mindet Fiume környékén fogták. 
A „ f iumei" elnevezés azért ragadt rá, mert a Quarneróban fogott cápák leg-
nagyobb részét Fiumébe szálltíották. Ennek megint két oka volt. Az egyik 
az, hogy a cápák fejére a fiumei Tengerészeti Hatóság tetemes vérdíjat tűzött 
ki, a másik meg az, hogy Fiúméban sok idegen megfordult, akik szívesen 
fizettek beléptidíjat, csak hogy láthassák a tenger félelmetes haramiáját. 

Annak is megvan a maga természetes magyarázata, hogy a fiumei 
cápa rendszerint nyáron köszönt be. Nem azért, hogy a holtszezonban hír-
anyagot szolgáltasson a szegé ly szerkesztőknek, hanem azért, mert ilyenkor 
a legmelegebb a víz. Az emberevő vagy kék cápa ugyanis nem rendes lakója 
sem a Földközi-tengernek, sem az Adriának. Mindakettőt csak a kánikula 
idejé,! tiszteli meg látogatásával. Hazája a melegvizű tengerekben van, de 
kalandos vére messze tá jakra elcsalogatja. Lehet, hogy nem is annyira ka-
landvágy vonzza, mint inkább az, hogy ezekben a hónapokban vonulnak fel 
a tömegesen ívó halrajok. Erre a szüretre vonul fel a cápa is az Indiai-óceán-
ból. Pár ezer kilométer meg i-em kottyan az ilyen igazi globetrotternek. A 
tengerészek azt állítják, hogy a kék cápa azóta látogat el tömegesebben az 
Adriai-tengerbe, mióta a Szuez-csatornát megnyitották. Ez nagy közlekedés-
földrajzi érzékre vall és lehet is benne valami, mert a cápafogás statisztikája 
azóta emelkedést tüntet fel, de meg egyébként is érthető, mert a Szuez-csa-
torna megnyitása óta a cápának sem kell megkerülnie egész Afrikát. 

*) A Rád ióban 1934 o k t ó b e r 9-én tartot t e lőadás . 
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A Quarneróban minden nyáron kézrekerül néhány cápa. Olykor csak 
egy, de van olyan év is, amikor többet kihalásznak. Nem mondhatnám, hogy 
a halászok túlságosan örülnének a zsákmánynak, mert a cápafogás u , gtöbb-
ször sokkal többe kerül, mint a fejére kitűzött jutalom. A cápának ugyanis 
— tisztelem a gusztusát — a tonhal a kedvelt eledele. Ezek a pompás, tor-
pedótestü halak is csapatosan ívnak. A cápa utánuk veti magát. Vagy a nyílt 
tengeren tizedeli meg őket, vagy pedig beszalad utánuk a tonnárákba. Mik 
azok a tonnárák? Tonhalfogó telepek a tengerparton a halvonulás út jában. 
Nagy, L-alakú háló lebeg a tengerben, a nyílása arra felé néz, amerről a 

Emberevő cápa a F iumei-öbölből . Maye r (Abbazia) feli-. 

tonnhalrajok érkezni szoktak. A háló felett a tengerparton hatalmas létra 
van. Annak a tetejéről kémlelik a vizet felváltva a halászok. Éjjel-nappal, 
dermesztő bórában és fojtó sirokkóban ott gubbasztanak a létra tetején és 
a kristálytiszta vízben messziről észreveszik a tonhalakat. Gyakran megesik, 
hogy a tonhalak a cápa üldözése elöl kitérnek a megszokott irányból és elke-
rülik a tonnárát. A halászok, akik a cápát amúgy sem kedvelik, ilyenkor igen 
erős kifejezéseket használnak a cápanemzetség fel- és lemenő ágbeli minden 
tagjára. De ez a káromkodás igen enyhe ahhoz képest, ha a cápa a tonhalak-
kal együtt rohan be a hálóba. A cápa elvakult falánkságában még a hálóban 
is megdézsmálja a zsákmányt, vagy pedig észreveszi, hogy csapdába került 
és olyan erővel ront neki a hálónak, hogy kiszakítja a falát. Már pedig egy-
egy tonhalász-háló több ezer pengőbe kerül, nem is szólva arról, hogy a 
kitörő cápával együtt a tonhalak is egérútat vesznek. A bukkaricai tonnará-
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ban megesett egyszer, hogy a cápától kiszakított hálórésen keresztül elillant 
az egész zsákmány, amelyet jó pár ezer tonhalra becsültek. Az értékük is 
kitett vaiami 15—20 ezer pengőt. Ugyancsak a bukkaricai tonhalász-telepen 
történt, hogy 1912 március havában a halászok makrahalfogásra hálót vetet-
tek a bukkarii öbölben. A hálóba egy óriási kék cápa gabalyodott bele. A ha-
lászok rögtön csónakra kaptak. Szerették volna a hálót a ritka zsákmánnyal 
együtt a partra vonni. A cápa azonban más véleményen volt. Elkezdett kifelé 
száguldani az öbölből és vontatta maga után a hálókötélnél fogva a két bár-
kát. órák hosszán át tartott haláltusája. Súlya meghaladta a féltonnát. Ek -
kora bestiát még sohasem láttak a halászok. 

A lukovói tonnárában fogott cápát magam is láttam. Hat méter hosz-
szú, hatalmas hímpéldány volt. A tonnárában úgy rohant bele, hogy egy má-
zsás tonhalat üldözött. Már nem volt ideje felfalni, s így mindketten kézre-
kerültek. Láttam a bevonulását is Fiumébe, ahol „fiumei" cápává változott 
át. A helyi ha jó árbocára húzták fel kötélen. Sohasem láttam még ennél kü-
lönösebb lobogót. Pár napig ott mutogatták a fiumei halcsarnok mellett, az-
után vaiami élelmes vállalkozó felhozta Budapestre. Itt egy vácikörúti üres 
üzlethelyiségben állították ki. Volt is elegendő nézője, de valamennyi sírva 
hagyta ott. Nem a félelmetes tengeri kalóz tragikus sorsát könnyezték meg, 
hanem a formalin csípte a szemüket, amivel a cápát konzerválták. A lukovói 
cápával még egyszer volt találkozásom. Egy népligeti mííintézetben bukkan-
tam rá egészen véletlenül. Akkor már nagyon leromlott állapotban volt sze-
gény. Néhány nap múlva a rendőrség ásatta el a gyepmesteri telepen, annyira 
illatozott. Hogy fog majd raj ta csodálkozni száz év múlva, aki megtalálja a 
csontvázát a sok kutya-, macska- és lócsont között. 

A lukovói cápa csak törpe volt ahhoz képest, amit tavaly június 8-án 
Aganii mellett fogtak az alexandriai halászok. Ez kereken két és fél tonnát 
nyomott, ü t óra hosszáig birkóztak vele a halászok, amíg partra tudták von-
szolni. A messzinai szorosban is fogták 1934-ben egy cápaóriást. Vontató kö-
telekkel húzták a partra és ott verték agyon. Hatodfélméter hosszú volt, a 
súlya pedig húsz métermázsa. Ilyen példányok nem ritkák, de feltűnő volt, 
hogy a messzinai cápa méreteihez képest túlságosan molett. Felboncolták és 
a belében két tonhalat találtak egészben. Mindegyik tonhal súlya megütötte 
a mázsát! 

A cápa egyáltalán nem válogatós. Ha tonhal nincs, bekapja a delfint 
is. Tengerésztisztektől hallottam, hogy a delfint akkor kapja el, amikor a víz 
felszíne föle ugrik. A cápa belében talált tárgyakból egészen változatos étrend 
tárul elénk. Garády Viktor például cápaboncolás közben a következő béltar-
talmat jegyezte fel: bádog konzervdoboz, csat, horog, vaskarika, söröspalack, 
kés, rézpénz, szíj, cipő és sapka bőrmaradványai, ruhafoszlányok, kavics, 
fadarab, edénycserép és Iáncdarab. Egyszer az egyikben ép állapotban levő 
bádog vízmerítő vedret, egy másikban pedig félig megemésztett juhot talált. 
1924-ben Mexikó keleti partjain nagy cápát fogtak a halászok. A beléből 
több ékszer került elő. Ezekből megállapították, hogy egy Ofélia Sivas nevű 
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színésznő tulajdonát alkották. A színésznő egy kubai társulat tagja volt. 
Az „Esperanza" nevű gőzös, amelyen a színtársulat tagjai utaztak, Kuba 
sziklás partjain hajótörést szenvedett. Az utasokat sikerült mentő-csónakokra 
szállítani, s nem is történt volna semmi baj , ha a színésznő kis kutyája a 
vízbe nem pottyan. A művésznő utána kapott és befordult a vízbe. Abban a 
pillanatban cápa bukkant fel mellette és elkapta. A csónakban ülők tehetet-
lenek voltak. Végig kellett nézniök a szerencsétlen nő halálküzdelmét és hal-
laniok kellett rémes sikoltozását, míg a tenger véres habjai el nem takarták 
előlük a rettentő látványt. Semmi kétség aziránt, hogy a három héttel később 
elejtett cápa volt Ofélia Sivas gyilkosa, mert belében az ékszerek mellett a 
kutya nyakörvét is megtalálták. 

1930 decemberében a Sydney közelében levő Watsen-öbölben egy 
Charles Messenger nevű halász és búvár cápát fogott. Felboncolta és a 

mesélnek róluk, de ki tudná ell enőrizni, hogy ezekben a mendemondákban 
mennyi az igazság? Annyi bizonyos, hogy a cápák sokkal kevesebb szerencsét-
lenséget okoznak az embernek, mint az emberek egymásnak. A cápának va-
lami 170 faját ismerjük, de csak az emberevő cápafélék családjának tagjai 
veszedelmesek. Ezek már külsejükre nézve is félelmetes bestiák. Szájukban 
több sor foguk van. Háromszögletes, némelyik fajnál fűrészes szélű fogak 
ezek, amelyek elővillognak a cápa szájából. A tengerparton alig van módo-
sabb ember, akinek az óraláncán ott ne fityegne az aranyba foglalt cápa-
fog. A cápa csak az első fogsorát használja. A többi csak pótfog. Ha az 
elülső fogak' elkopnak, vagy kitörnek, a mögöttük levő fogak emelkednek 
fel. Amíg élnek, mindig ujabb ési ujabb fogsorok képződnek. A cápáknak 
tehát nincs szükségük fogorvosra. Ezekkel a borzalmas fogakkal a cápák 
nem rágnak, hanem szakítanak, s mivel befelé hajolnak, megakadályozzák, 
hogy az áldozat a cápa torkából megmenekedjék. Mentől jobban vergődik, 
ficánkol a zsákmány, annál több fog fúródik belé. 

Az a csodálatos, hogy amíg a tengerészek hátborzongató történeteket 
tudnak a cápáról, addig a tudósok közt olyan is akad, aki nem tar t ja 

belében női kézitáskára 
bukkant. A táskában 
arany 'karkötő-óra volt, 
ezzel a bevéséssel : 
„Mindhalálig a Tied! 
Bili". A karkötő óra ál-
lítólag még járt, amikor 
a cápa beléből előkerült. 

A kék cápa t ö b b s o r o s fogazata . Mayer (Abbazia) f t l v . 

A tengerészek közt 
sok borzalmas cápahis-
tória jár szájról-szájra. 
A tengerjáró emberek 
halálosan gyűlölik a cá-
pákat és isok mindenfélét 
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őket veszedelmeseknek. Pechuel-Loesche, aki húsz évig kalandozott külön-
féle tengereken, sohasem látott cápaszerencsétlenséget. Az Atlanti-óceán 
dé'i részében egyszer egy bálna összezúzta csónakjukat, s két óra hosszáig 
kapaszkodtak a roncsokba. Sok cápa kerülgette őket, de egyiküket sem bán-
tották, pedig néger is volt köztük, s a feketékről azt tartják, hogy a cápa 
igen kedveli őket. Más alkalommal bálnát pányváztak ki hajójuk mellé és a 
szalonnáját fejtették le. A bálna-hullát rengeteg cápa vette körül és szorgal-
masan segédkeztek a munkában. Egyszerre csak egy néger megcsúszott a 
cet zsíros tetemén és a tengerbe zuhant. Nyomban ott termettek a cápák, 
de amikor észrevették, hogy nem szalonnadarab, hanem csak ember, meg-
fordultak és ott hagyták. Amondó vagyok, hogy ezek igen jól nevelt cápák 
lehettek, nem úgy, mint azok, amelyek Kuba mentén garázdálkodtak. Kuba 
partjain 1932 novemberében hatalmas szökőár pusztított. A tenger benyo-
mult Santa Cruz del Sur város utcáiba. A tengeri árvízben vergődő embe-
reket cápák támadták meg és a katasztrófa után 175 megcsonkított holt-
testet szedtek össze. Ezeket csak azért nem falták fel a cápák, mert a szökőár 
amilyen hirtelen jött, olyan gyorsan vonult vissza, s vele együtt a cápák is 
jobbnak látták a városból kivonulni. Sok család siratja ennek a különös láto-
gatásnak az emlékét. 

Saját tapasztalatai alapján a cápák ártatlansága mellett szállt síkra 
William Beebe is. Ugyanaz a Beebe, aki évek óta acélgömbben bocsátkozik 
le a tenger fenekére és ebben világrekordot ért el. Beebe az ,,Arcturus" nevíi 
hajón expedíciót vezetett a Szargasszam-tengerre és a Kókusz-, meg a Tek-
nősbéka-szigetekre. Már akkor is az volt a legkedveltebb szórakozása, hogy 
búvársisakot öltött és úgy járt le a korlalszirtek mellett sétálgatni a mélybe, 
vagy pedig elüldögélt koralltrónusán a vízalatti dómban, amelyhez foghatót 
emberi kéz nem alkotott. Ezekről a tengeralatti kirándulásokról így számol 
be Beebe: „Gregory dr., Ruth Rose és magam, valamint az expedíció többi 
tagja búvársisakkal leszálltunk a vízbe; a fenéken az emberevő cápák tár-
saságában sétálgattunk. Felettünk, mellettünk, körülöttünk úszkáltak; csak 
a horogra került halakat szedegették le, miránk, némi csekély mérékű kíván-
csiságtól eltekintve, oda sem hederítettek. Ez a tapasztalat ép annyira meg-
lepett, mint a többi, arra azonban esküt tehetek, hogy a Teknősbéka- és a 
Kókusz-szígeteknél a cápák társaságában is teljesen veszélytelenül lehet a 
vízben letelepedni vagy sétálgatni, kötélen vagy létrán le-fel járni, ugrálni, 
gyors fordulatokat végezni, vagy pedig mozdulatlanul megülni anélkül, hogy 
a,z embert fürdőruhánál és buvársisaknál egyéb védelmezné". 

Beebe a Bermudák partján azóta is sok sétát tett a tenger fenekén, 
de a cápák sohasem bántották, pedig akadt köztük hatodfél méter is. Azt 
azonban ő is bevallja, hogy amikor a Galapagosz-szigetek melletti korallszir-
tek között kóborolt a tenger fenekén, s egy fordulónál tigriscápával találko-
zott szemközt, libabőrös lett a háta. A magam részéről inkább sétálok a 
korzón, mint a tenger fenekén a cápák társaságában, mert hát, ki tudja, nem 
kerekedik-e kedve valamelyiknek, hogy megkóstolja a tengerkutató ízét? 
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A déltengeri szigetek lakói minden félelem nélkül bemerészkednek a 
cápák közé, meg is támadják őket, sőt, ha a cápák a korallszirtek zugaiban 
elrejtőzködnek, oda is utánuk mennek, hurkot vetnek a farkukra és a partra 
húzzák őket. Pechuel-Lösche beszéli, hogy Csile partja, mellett egy kis szige-
ten egész csapat siivölvény legényt látott, akik azzal szórakoztak, hogy cá-
pákat támadtak meg a vízben. Kezdetleges lándzsáikkal többek közt egy 
harmadfél méteres példányt is lekaszaboltak. Csakhogy az a baj, hogy a 
cápák nem mindenhol ilyen jámborak. Maga Beebe is meggyőződött egy-
szer arról, hogy a cápa tud kellemetlen is lenni. Társa, Gregory dr. egy ízben 
csónakra szállt, s egy nagy cápa többször nekirontott a ladiknak, úgyhogy 
a benne ülők egymásnak estek. Csak a véletlen szerencsén múlt, hogy a csó-
nak fel nem fordult. Néhány évvel ezelőtt a Liguri-tengeren támadott meg 
egy cápa egy ladikozó fürdővendéget. Jó darabot leharapott a csónakból, 
és csak akkor oldott kereket, amikor a férfi az evezővel néhányszor jól fejbe 
kólintotta. 

Nem tart ja ártalmatlan bestiáknak a cápákat Zane Grey sem, már 
pedig Mitchell Hedges mellett ö a legilletékesebb a nyilatkozattételre. Zane 
Grey amerikai regényító, aki vadnyugati históriáival nagy vagyonra tett 
szert. Néhány könyvét magyarra is lefordították. Zane Grey szabadidejét 
saját jachtján, a „Fishermann"-en tölti. Többnyire Uj-Zéland vizeiben szo-
kott horgászni és egymaga több és nagyobb cápát horgászott ki, mint a 
többi sporthorgász együttvéve. Ez pedig nagy szó, mert Mitchel Hedges 
angol kapitány is rengeteg cápát fogott horoggal meg kampóval és számos 
cápakalandban volt része. (Horgászkalandjairól vastag könyvet is írt; Éhik 
Gyula fordította magyarra.) 

Mitchell Hedges azt mondja, hogy a meleg égalj alatt a tengerben áll-
dogáló ember sokkal inkább ki van téve a cápák támadásának, mint az, aki 
ide-oda úszkál. Lady Brown, aki Mitchell Hedgest horgászkalandozásain el-
kísérte, s akit a kapitány „átkozottul vakmerő sportlady"-nak nevez, Tabu-
gi.lla partján majdnem áldozatul esett a cápának. A sekély vízben álldogált, 
amikor egy tigriscápa rohanta meg. Nagy ugrásokkal menekült előle a partra. 
A cápa mindenütt nyomában járt, mígnem egy kétségbeesett ugrással partot 
ért. Ideje is volt, mert a halál hajszálnyira volt mögötte. Mitchell-Hedges 
ugyanezen a szigeten végignézte egy matróz halálküzdelmét a cápával, amelv 
a fél lábát térden felül harapta le. A seb olyan volt, mintha a sebész kése 
vágta volna le. Mitchell Hedges egy ízben Jamaika partjain horgászott, ami-
kor Kingston város küldöttséget menesztett hozzá, s megkérték, bosszulja 
meg Adelina Lopez halálát. Ez a 15 éves leány 1922 márciusában sekély víz-
ben fürdött. Egyszerre csak elsikoltotta magát, s mire kihúzták, jobb lába 
már tőből hiányzott. Nem volt számára segítség. Mitchell Hedges kihor-
gászta a tettest. Három méternél hosszabb, elnyomorodott testű cápa volt. 
Mitchell-Hedges a tigriscápát tekinti a tenger legveszedelmesebb és legva-
dabb ragadozójának. Taboga mellett fogott egyet. Hatméter hosszú volt és 
a száját olyan erővel csapta össze, hogy menten ketté szelte volna az embert. 
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Még a jachtot is magával ragadta, miikor menekülni kezdett. Mitchell-Hedges 
húsz tonnás jachtja máskor is forgott ilyen veszedelemben.. Egyszer egy két-
tonnás fűrészes rája akadt kampójára. A megvadult állat magával ragadta 
a hajót. A vasmacska kötelét úgy szakította el, mintha pókhálóból sodorták 
volna. Korareggeltől délután négy óráig vontatta maga után a jachtot olyan 
sebességgel, mintha az óceán kék szalagjáért versenyzett volna. Amikor a 
kaland után a hajót száraz dokkba vontatták, a fenekét borító rézlemezen 

négy nagy lyukat találtak. A hal fűrésze ütötte őket. 
Sydney környékén csak úgy hemzsegnek a cápák. Twain Márk világ-

körüli út ján, amikor Sydneybe ér-
kezeit, maga is tanúja volt annak, 
hogy a cápák a Paramatta-folyó 
torkolatában fürdő két gyermeket 
bekaptak. Szerencsésebb volt egy 
Stanley Roser nevű 18 éves fiú, 
aki 1931 februárjában Brisbane 
közelében messze bemerészkedett 
a partról és cápa támadta meg. 
A fiatalember nem ijedt meg, ha-
nem ráugrott a cápára, imindkél 
hüvelykujját a cápa szemébe 
nyomta bele, s ettől a váratlan tá-
madástól a bestia úgy megijedt, 
hogy a segély vízbe úszott vele. 
Roser a szó szoros értelmében 
meglovagolta a cápát. Kár, nogy 
ennek a cápaikalandnak, amely 
annakidején valamennyi világlap-
ban megjelenít, olyan erősen — 
„fiumei cápa" íze van. De még 
csodálatosabb az a história, amit 
az öreg Twain Márk leírt. A le-
geslegfelsőbb ítélőszék előtt felel-
jen- érte, ha nem volt igaz. 
Sydneyben sokan horgásznak cápára, mert a hatóság nagy jutalmat fizet 
minden kifogott példány után. Egy ízben a sydney-i rakparton egy leron-
gyolt külsejű fiatalember csatangolt. Az egyik cápahorgásznak megesett a 
szíve raj ta , és mert fáradt is volt, átadta neki a horgát. Abban egyeztek meg, 
hogy az első cápa a fiatalemberé lesz. Felveheti az érte járó jutalmat. A 
legénynek szerencséje voít. Akkora cápa akadt a horogra, hogy a hatóság 
legalább nyolcvan shilling jutalmat adott volna érte. A fiatalember azonban 
átengedte a halat a horog tulajdonosának. Nem kért egyebet, mint azt az 
újságot, amit a cápa belében találtak. Ezzel állított be Sydney legnagyobb 
gyapjúkereskedőjéhez és százezer fontot kért tőle — kölcsön. A kereskedő 
a csavargót ki akarta dobatni, de olyan határozottan lépett fe<l, hogy végig 

Harminchárom mázsás cápa, melyet a „Francesco 
Crispi" a Vörös-tengerben fogott . 
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hallgatta mondanivalóit. Az az újság, ami a cápa gyomrából került elő, a 
„Times" tíz nappal azelőtti száma volt. Akkoriban még nem volt szikra-
távíró, a hajók pedig ötven nap alatt tették meg az útat Londontól Sydneyig, 
úgyhogy Ausztráliának fogalma sem volt arról, hogy kitört az 1870-es né-
met—francia háború. Csak a fiatal éhenkórász tudott róla saját külön gyors-
postája, a cápa révén. A csavargó és a nagykereskedő társult egymással és 
óriási vagyont szereztek a háborús gyapjúkonjunkturán, amelyről a többi 
ausztráliai kereskedő csak ötven nap múlva értesült, de akkorára már lekö-
töttek minden gyapjúkészietet. A fiatal csavargó, a szerencsés cápahalász : 
Rhodes Cecil volt, aki később bele írta nevét a világtörténelembe. Ez a cápa-
kaland a jeghihetetlenebb, amit világéletemben olvastam. 

A cápák áldozatainak névsorában magyar ember is szerepel. Bárdolt 
Márton mezőberényi földbirtokosnak 1932. október 29-én expressz-levelet 
hozott a posta. A levelet Szárdinia-szigetén adták fel. Egy fiatal magyar 
mérnök, a 27 éves Riikk Mihály tragikus sorsáról számolt be. Riikk Mihály 
elektromérnök az Afrika nyugati partján levő Zöld-foknál fürdött a tenger-
ben. Beljebb úszott, mint a társai, s ezek egyszerre csak arra lettek figyel-
mesek, hogy a vízből hatalmas cápa bukkan fel, s ráveti magát a fiatalem-
berre. Még látták, hogy a szerencsétlen mérnök viaskodni próbált támadó-
jával, de a rémes látványt csakhamar eltakarta egy nagy hullám. Az egész 
néhány másodperc alatt játszódott le. Búvárokkal kerestették a holttestet, 
de nem került elő. — 1911-ben az iszriai partok mentén egy fiatal tanító-
nő esett áldozatul fürdés közben a cápának. Csónakkal messzire ment ki a 
vízbe, s alig ugrót bele, már ott leselkedett rá a végzet. 

A fiumei cápának legutóbb 1934-ben is volt áldozata. Augusztus 22-én 
délelőtt rövid, de borzalmas dráma játszódott le Portoré _ most Kraljevica 
— fürdőjében. Egy Zorka Prinne nevű 16 esztendős laibachi diáklány, aki 
Portoréban nyaralt, kiúszott a fürdőből és körülbelül 30 méternyire közelí-
tette meg a tonnára hálóját. A halászok, akik a létráról a tonhalak érkezé-
sét lestek, hirtelen irtózatos sikoltást hallottak. Rémülten látták, hogy a háló 
mellett egy hatalmas cápa torkában emberi test vergődik. Jól ki lehetett 
venni a cápa hátúszóját és óriási farkát. A következő pillanatban a leány 
teste a cápával együtt eltűnt a mélyben és a tragédia színhelyét a felszínen 
sötétpiros vérsáv jelezte.A halászok motorcsónakra kaptak, de mire odaér-
tek, már semmit sem találtak. A kis laibachi diáklány tizenhatesztendős éle-
tét a cápa gyomrában fejezte be. Valószínűleg ezt a gyilkos cápát kerítet-
ték kézre szeptember 3-án a portoréi halászok a szemközti Veglia-sziget 
partján, Grabrovo mellett. A dühödten védekező bestiát csak három órai 
heves küzdelem után tudták partra vontatni. Ez a példány még a híres luko-
vói cápát is felülmúlta nagyságban. Hossza csaknem nyolc méter, súlya 
pedig húsz mázsa körül volt. 

íme, nem mindenütt olyan jámborak a cápák, mint ahogyan Beebe 
•állítja. Nyáron a tengeri fürdőzőknek nagyon is tanácsos bent maradni a 



1 6 A TENGER 

védőháló mögött, inert a bravuroskodók könnyen útjába akadhatnak a f iu-
mei cápának és nem mindenki tud cápán lovagolni! 

Nekem, magamnak csak egy cápakalandom volt, de — hál' Istennek — 
az sem eleven cápával. 1914-ben Őfelsége ,,Najade" nevű hadihajóján a 
második Adria-expediciót vezettem. Hosszú tengeri kalandozás után Teodo 
kikötőjébe tértünk be szenet fölvenni. Teodo a kattarói öbölben van, most 
Tivatnak hívják és hidroplán-állomás. A mi időnkben is flottabázis volt. 
Egy hajnalon az őrálló matróz azzal vert fel álmomból, hogy cápa van eladó. 
Felmentem a fedélzetre. Hajónk mellé bárka volt kikötve. Rajta két halász, 
meg egy nagy róka-cápa, amelyiknek akkora farka van, mint testének a 
fele. Ez lehetett vagy harmadfél méteres, de rókakölyök volt ahhoz képest, 
amit Romer Grey, Zane Grey szépreményű fia fogott és amivel édesapja 
elől elhalászta a világrekordot. A két halász szapora szóval igyekezett rá-
beszélni, vegyem meg a cápát. Kétszáz koronát kértek érte, ami akkor nagy 
pénz volt. Nemhogy rókacápát, de valódi ezüstrókát is lehetett érte kapni, 
s annak mégis csak több hasznát lát ja az ember. ígértem érte húsz koro-
nát. A két ember elkékült dühében, de lenyelték felháborodásukat és egész 
eposzra való hőstettet beszéltek el, amit a rókacápával vívott küzdelemben 
követtek el. A nap már magasan járt az égen. Halászaim veszedelmesen 
kezdtek alább szállani az árral. Már csak ötven koronánál tartottak. Én 
harmincnál. Az ötvennél megkötötték magukat, ép úgy, mint jómagam a 
harmincnál. Erre evezőre kaptak, az olasz beszédet átfordították horvátra, 
s abban a hiszemben, hogy nem értem meg őket, szilajul belegázoltak egyéni 
becsületembe. Nem maradt rajtam keresztvíz, de hát — én nem értettem. 
Ellenben mélyet lélegzettem, hogy megszabadultam a vásártól. Ugyan mit 
is kezdtem volna egy jókora rókacápával, amikor egy kisebb angyalcápa 
konzerválása is annyi gondot adott? Másnap hallottam, hogy tisztelőim be-
eveztek a cápával Kattaróba és ott kimérték. 

A cápák húsát ugyanis a sezgényebb nép fogyasztja, de vannak fajok, 
amelyek a gurmandok számára is ízes falatokat adnak. Ezek a tüskés cápák, 
amelyeket Angliában és Amerikában „szürke kutya" néven nagy tömegben 
szállítnak a halpiacokra. Ez az a hal, amelyet a velencei vendéglők étlap-
ján ,,asia" néven szerepeltetnek. Fehér borban kifőzve és olajjal nyakonöntve 
nekem is kedvelt eledelem. Ez az egyetlen hal, amelyet a halpiacokon meg-
nyúzva árúinak. Talán azért, hogy cápamivoltát föl ne ösmerjék. — Van 
abban némi elégtétel, hogy az ember is megeszi a cápát. 

A nagy cápák életmódjáról igen keveset tudunk. Magános vándorok 
ők a nagy óceán sivatagjában. A vérszagra azonban összegyülekeznek. 
Szaglásuk kitűnő. Beebe a keselyükkel hasonlítja össze őket. „Tapaszta-
lataim azt bizonyítják — mondja Beebe — hogy a cápák egymást ugyan-
úgy megfigyelik, mint a keselyük és rögtön észreveszik, ha valamelyik tár-
suk zsákmányhoz jut. Számos cápa vonult fel egymásután, amikor az expe-
díció egyik tagja a Kókusz-szígeteknél cápát fogott, hihetetlenül rövid idő 
alatt 17 cápa gyűlt össze támadásra". 
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De tudunk ennél nagyobb cápagyülekezésről is. Egy dán cethalász-
flottilla 1931 júliusában a Farö-szigetek közti csatornában egész cáparajt 
terelt össze. A cápacsorda megvadulva igyekezett kitörni, de még így is 
négyszázat halásztak ki közülük. A „Liberté" című francia újságban olvas-
tam, hogy 1928 augusztusában a „Castellau" halászhajó Írország és az Uj-
Hebridák közt óriási cáparajra bukkant. A kapitány elbeszélése szerint a 
hajót legalább 'hatezer cápa vette körül. Ha csak a tizedrésze igaz, akkor is 
igen népes cápagyülekezet lehetett. Azt, hogy az ilyen cápa-kongresszusok 

milyen alkalomból verődnek 
össze, nem tudjuk, de való-
színűleg nagy halrajok meg-
jelenésiével függenek össze. 

A cápák, különösen az em-
berevők, okos állatok. Ez ki-
tűnik abból, hogy tervszerűen 
járnak vadászni és hogy csö-
könyösen kísérik a hajókat, 
inert megtanulják, hogy a fe-
délzetről mindig kerül valami 
számukra is. Ha egyéb nem, 

hát valami ócska surolókefe. 
Válogatás nélkül bekapnak 
mindent, de nem kímélik egy-
mást sem. Mitchell-Hedges 
egyszer hárem cápát fogott. 
Ott kínlódtak a horgon. Piros 
vérük, minit valami füstcsóva 
terjedt szét a vízben. Vergő-
désük közben harminc cápa 
úszott a jacht felé. Lövések-
kel próbálták őket elriasztani, 
ele makacsul 'keringettek a 
h a j ó körül, hogy alkalmas pil-
lanatban' felfalják elgyöngült 
rokonukat. A közhit azt tartja, 
hogy a cápa, ha valamit be 
akar .kapni, csőrszerű orra 

miatt kénytelen előbb oldalt vagy a hátára fordulni. Ez azonban nem így 
van. Épen William Beebe figyelte meg, hogy a cápa rohanás közben úgy 
fogja meg áldozatát, hogy orrát felhúzza s erre elővicsorognak borzalmas 
fogai. A cápa a fogsorát ép úgy tetszése szerint tudja fölmeresztenii, mint 
a macska a karmait. 

E félelmetes fenevadaknak van azonban rokonszenves tulajdonságuk 
is, s ez abból áll, hogy ivadékaikat védik. Az ivadékgondozás gyakori a 

Párnaalakú cápatojások, 
rugalmas szalagokkal szivacságakra függesztve . 
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cápák között. A kisebb cápák, amelyeknek életét jobban Ösmerjük, valóság-
gal dajkálják ivadékaikat. Tojásuk párnaalakú; csavaros szaruzsineggel ten-
geri moszatokra erősítik. A tojás szaruhéján keresztül jól látható a kis minia-
tűr-cápa, amint kerigél. A tengeri akváriumok egyik legérdekesebb lát-
ványa ez. A dajkálást a hím végzi. A cápa-anya, ki tudja merre kóborol 
azalatt, míg cápa-atya őrzi a tojásokat. Még pedig jól őrzi. Dühösen neki-
ront mindenfajta halnak, amelyik a tojások felé téved. Ha nincs mitől tar-
tani, akkor az úszóival állandóan fr iss vizet haj t a tojásokra, hogy a kicsi-
nyek mentől több oxigénhez jussanak. Addig nem mozdul el mellőlük, amíg 
a porontyok ki nem kelnek. A költés idejére a tengeri haramia átalakul szá-
raz dajkává. Volna ebben valami megható, ha nem jelentené a feminizmus 
diadalát a tengerben. 



A MAGYAR KIRÁLYOK DALMÁCIABAN 
Irta : HORVÁTH JENŐ dr. 

egye t , r e n d k í v ü l i t a n á r 

Die ungarischen Könige in Dalmatien. — 1 re ungheresi in Dalmazia. — 
The hungarian Kings in Dalmatia. — Les rois de Hongrie en Dalmatie. 

A magyar királyok dalmáciai szereplése mindig kedvelt témája volt a 
magyar történetírásnak, de azt legtöbbnyire csak az események szempontjá-
ból értékelték és nem kutatták azt, hogy mi vezette a magyar királyokat a dal-
mát partvidékre. Éppen ezért a jelen tanulmány inkább azzal a kérdéssel 
szeretne foglalkozni, hogy miért mentek a magyar királyok Dalmáciába és 
hogy miért igyekeztek a régi magyar királyok dalmáciai összeköttetéseiket 
fenntartani. Ma ugyanis már egészen más szemmel látjuk azokat az esemé-
nyeket, melyek a tegnap történetírói előtt talán érdekeseknek és fontosaknak 
látszottak, de nem kapcsolódtak egybe azzal a megállapítással, hogy ha Ma-
gyarország a Dunamedencéből a tengerhez vezető útat nem tudja magának 
bizíostíani, akkor a Német-Birodalomba kebelezett osztrák és cseh, vagy a 
Bizánci Császárságba kebelezett balkánállamok sorsára jut. Horvátország is 
azért lett oly korán elismert állammá a nyugaton, mert a tengeren keresztül 
állandó összeköttetést tudott a külfölddel fenntartani. 

Még kevésbé nyert ezzel kapcsolatban kellő megvilágítást az a körül-
mény, hogy a nyugati és keleti császárságok közé 'helyezett magyar államot 
olyan hatalmas erők igyekeztek összeszorítani, felmorzsolni és megemészteni, 
hogy a függetlenséghez való rakaszkodás a magyar nemzet önvédelmét, ezt 
pedig a szabad nemzetekkel való összeköttetés mozdította elő, ami a legha-
tásosabban a tengeren át volt biztosítható. 

* 

Mindnyájan tudjuk, hogy milyen szerepük volt Magyarországon a né-
met, talán kevésbé tudjuk, hogy milyen volt a latin egyháztól kiszorított bal-
káni görög és szláv térítőknek, de csak a magyar állam elhelyezkedésének 
és politikai fejlődésének közelebbi vizsgálata teszi lehetővé annak megálla-
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pítását, hogyan igyekezett már az első magyar király, Szent István, a két 
császárság között a tengerhez kijutni és azon keresztül a német és görög 
császár helyett a nyugati fejedelmekkel és a nyugati egyház vezetőjével, Ró-
mával kapcsolatba lépni. A nyugati egyház akkori vezetői a francia születésű 
II. Szilveszter pápa és az ő aquitániai társai, a clunyóta bencések voltak, 
közöttük Szent Gellért, Szent István egyik tanácsadója, aki a francia-olasz 
kapcsolat megerősítésén fáradozott. Már Szent Istvánról feljegyezték, hogy 
csapatai az adriai partokon segítették a horvát királyt, kinek családjával az 
ő rokonsága rokoni kapcsolatba került, de senki sem fejtette még ki azokat 
a nyugati kapcsolatokat, melyek Szent István emlékével olyan hatalmas erő-
vel ujultak meg Szent László idejében, akiről eddig még senki sem állapí-
totta meg azt, hogy ö volt az a király, aki Magyarország hatalmát az adriai 
partokon megalapította. Nem a lakosság ellenére, mert hódításról ő maga is 
csak a sziavon vidékekkel kapcsolatbn beszélt, hanem akként, hogy örökö-
södés útján Horvátország sorsát a magyar állami sorsával fűzte össze és ezzel 
befejezte Szent Istvánnak azt a törekvését, hogy a német és görög császár-
ságok között a délszlávok segítségével az Adriához jusson. 

A clunyóta bencések figyelme akkor a délfrancia területeket pusztító 
arabok ellen irányult, akiket az általok harcra hívott francia lovagoknak si-
került a Pyreneusokon átszorítani. A harc színterét csakhamar spanyol terü-
letre helyezték át, ahol a XI. század folyamán állandó maradt a küzdelem 
a franciák és a mórok között. Ennek a küzdelemnek volt egyik vezére és leg-
kiválóbb harcosa Raymond toulousi és saint-gillesi gróf, akinek alakja még 
megfestésre vár a történelemben és aki a személyével való foglalkozást már 
azon sok magyar kapcsolatainál fogva is megérdemelné, amelyekkel az aláb-
biakban röviden foglalkozunk. Mikor elvált anyja Barcelona grófjához ment 
feleségül, toulousei birtokait elveszítve, fiát provencei területtel elégítette ki 
és így kapta meg Raymond Saint Gillest, amely akkor Délfranciaország leg-
nagyobb kikötője volt, ahol nyugat és kelet hajói találkoztak. Raymond kez-
detben a spanyolországi arabok ellen harcolt és így vett részt az 1085. évi 
győzelmes toledói harcokban, melyeknek vezéreként ünnepelték. Mivel azon-
ban 1080 óta Roger szicíliai gróf leánya volt a felesége, Roger felesége pedig 
Róbert flandriai gróf leánya volt, nagyban érdekelni látszott őt Róbert szent-
földi utazása és az a levél, amelyben Alexios görög császár 1090-ben Róbert 
útján a keleti moszlimok ellen a nyugati latin hatalmaktól kért fegyveres tá-
mogatást. A clunyóta pápaság figyelme így fordult nyugatról kelet felé, ahol 
Szent László magyar királysága látszott a legalkalmasabbnak arra, hogy a 
keresztes hadjáratok indulópontjaként rendezzék be. Éppen ezért le-
hetséges az, hogy Szent Lászlót esetleg nem kérték fel a keresztes hadjáratok 
fővezéréül, de nem valószínű, hogy semmit sem kínáltak fel neki azért, hogy 
országát a nyugati keresztesek előtt megnyitotta. Éppen az a körülmény, 
hogy flandriai Róbert a hozzá intézett levelet Rómával és a latin nyugattal 
megismertette, és hogy egy évvel azután, 1091-ben, a toledói győző, Raymond 
saint-gillesi gróf már a clunyóta bencések kíséretében és clunyóta pápaság 
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tudtával jelent meg Magyarországban, ahol Szent Lászlóval együtt francia 
monostort alapított, végül pedig, 'hogy Szent László király ugyanakkor Dal-
máciába vonult, ahol 1097-ben Raymond gróf maga vezette át provencei 
kereszteseit a Szentföld felé, — ezek az események azt mutatják, hogy itt a 
nyugati hatalmaknak Magyarországra épített terveivel állunk szemben, ame-
lyek Szent László részére nemcsak lehetővé, hanem szükségessé is tették azt, 
hogy a horvát kérdést rendezve, megjelenjék a tengerparton, ahol a kereszte-
sek átvonultak. Pedig még meg sem említettük azt a legfontosabb érvet, 
hogy Raymond szicíliai nejének nővérét, Busilla normann hercegnőt, 1097-ben 
Kálmán magyar királlyal házasította össze és hogy ez a házasság vezette be 
azt a magyar-,normann szövetséget, mely a velencei-görög érdekközösséggel 
szemben éppen Dalmácia birtokára támaszkodott. Ez volt tehát az eredete 
és ez volt a háttere annak a magyar-horvát uniónak, amely László és Kál-
mán királyok idejében létrejött és sokféle változaton keresztül, de lényegben 
sohasem változva, 1091-től 1918-ig megmaradt. 

Felmerül az a kérdés, hogy a horvát király jogán Dalmácia birtokába 
került magyar király miért nem vonult maga is a keresztesekkel és Raymond 
gróffal a Szentföldre, amint hogy a történetírók sokat vitatkoztak azon, hogy 
nem volt-e Raymond áruló azért, mert a görög császárral megegyezett ? 
Erre talán éppen magyar szempontból lehet a legkönnyebben elfogadható 
választ adni, mert Kálmán magyar király tudatában volt annak, hogy a 
görög hatalom valamennyi keresztes hadseregnél erősebb és a pápaság éppen 
azért tekintett el a magyarok csatlakozásától, nehogy a bizánci császárság-
gal háborúba kerülve, Magyarországgal együtt a nyugati egyház keleti vég-
vára is elpusztuljon. Ebből a szempotnból érthető az is, hogy miért adta Kál-
mán király Szent László leányát, Piroska hercegnőt, Joannes bizánci trónörö-
köslhöz és hogy Piroska férje, majd az ő fiuk, Nagy Mánuel császár, máért 
követelte az örökösödés jogán Dalmáciát, amelyet 1165-iben azon a címen 
vett el Magyar- ós Horvátországoktól, hogy az udvarába vitt Béla herceg 
neveltetési költségeit fedezhesse. 

Mikor 1180-ban Mánuel császár elhalt, III. Béla magyar királynak 
első dolga volt visszavenni Dalmáciát é s helyreálltíani a közvetlen kapcsola-
tokat a nyugati államokkal, amely kapcsolatok Franciaországgal, Aragóniá-
val és Angliával éppen az ő idejében érték el virágkorukat. Nem tudjuk, nem 
éppen Dalmáciában lépett partra — Busilla példájára — a délfrancia vidé-
ken át érkező aragóniai Konstancia, Imre magyar király menyasszonya is? 
Ami azt erŐstíené meg, hogy a tengerpart fontosságát a nyugati kapcsola-
tok igazolták. Amit ezzel kapcsolatban igazolva látunk, az a német hatalom-
nak az a törekvése volt, hogy észak felől előnyomulva, Dalmáciát megsze-
rezze és ezzel a magyar királyt nyugati összeköttetéseitől megfosztani töre-
kedjék. Tudjuk azt, hogy a bizánci császárság Mánuel halálakor gyors bom-
lásnak indult és hogy Dalmácia birtokba vétele így azt a látszatot kelthette, 
mintha Béla király a bizánci császárság területéből kívánnia osztozkodni. 
E z e n az alapon fordult ellene Berthold andechsi gróf, aki Görzöt és Isztriát 
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megszerezve, a tengerparton magának egy külön birodalmat kívánt alapí-
tani. A történetírók nevét is ismerik ennek a birodalomnak, de seíhol sem 
találták Merániát, amelyet mindenki másutt keresett. Senki sem gondolt arra, 
hogy a szláv lakosság a partvidéket a maga nyelvén primorjénak hívta, s 
hogy amint északon így alakult meg Pomeránia, délen így nem jött létre 
Berthold birodalma, melyet a köznép Merániának nevezett el, de amely a 
valóságban sohasem alakult meg. Nekünk pusztán az a fontos, hogy Bert-
hold tervei Dalmácia magyar birtoklásába ütköztek, s hogy a harc Zára 
körül folyt Í180-tó! 1244-ig, amikor merániai Gertrúd fia, IV. Béla magyar 
király, a várost és vidékét a Bertholddal szövetséges velencei köztársaságnak 
engedte át. 

Érdekes, hogy az 1180 óta folyt küzdelem kirobbanásának oka Jeru-
zsálemben, volt megtalálható, melynek királyi trónját 1192-ben montferráti 
Konrád szerezte meg, ki röviddel azután gyilkos merényletnek esett áldoza-
tul. A gyilkossággal II. Fülöp francia király, akinek Konrád bizalmasa volt, 
vetélytársát, Oroszlánszívű Richárd angol királyt gyanúsította meg, akit a 
Szentföldről 'hazatérőben Berthold' gróf az adriai partokon elfogott és az 
osztrák herceg útján a német császárnak, a francia király szövetségesének 
szolgáltatott ki. Berthold grófnak ugyanis Franciaországban kiterjedt bir-
tokai voltak, leányát, a szépséges merániai Ágnest pedig II. Fülöp vette nőül, 
mi által Berthold a francia udvarban korlátlan befolyásra emelkedett. 
Ott Imre magyar királyt ebben az időben Franciaország ellenségei közé szá-
mították és az angol-aragóniai koalíció keleti tagjának tartották, semmi kü-
lönös nemi volt tehát abban, 'hogy Berthold gróf arra vállalkozott, hogy András 
magyar herceget, ki akkor a horvát részeket kormányozta, királyi bátyja és 
főleg az aragóniai királyné ellen fogja fordítani. Az András 'hercegnek nyúj-
tott támogatás azzal az előnnyel járhatott, hogy Berthold a polgárháború-
ban Zárát megszerezve, Dalmácia birtokából valóban megalkothatja Merá-
niát, melynek fejedelmi házából merániai Ágnes már 1196 óta Franciaország 
trónján ült. Nagy segítségére volt neki ebben a törekvésben a meggyilkolt 
montferráti Konrád öccse, montferráti Bonifác, akit II. Fülöp 1199-ben a 
IV. keresztes hadjáratba induló francia vitézek élére állított és aki a francia 
királlyal történt megbeszélés után a francia kereszteseket Velencébe vezette, 
ahonnan 1202-ben Zárát megtámadták. Montferráti Bonfiácnak már neve és 
személye is bosszút jelentett a bátyja megölésével vádolt angolok, ezeknek 
aragóniai szövetségesei, aragóniai Konstancia magyar királyné, valamint 
annak férje, Imre király és Magyarország ellen. Merániai Ágnes férje, II. 
Fülöp volt az, aki Bonifácot Velencébe irányította; merániai Berthold az, ki 
András herceget királyi bá ty ja ellen felfegyverezte; merániai Gertrúd az, ki 
atyja elhatározásából András hercegnek nyújtotta kezét és azt remélte, hogy 
merániai-francia-velencei segítséggel Magyarország királyi trónjára kerül. Az 
események egymásutánja és a kapcsolatok felkínálkozó csoportosulása olyan 
világossá teszik azt, hogy a francia keresztesek miért vonultak a velencei 
hajókon Jeruzsálem vagy Egyiptom helyett Imre király elleni, hogy szinte 
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érthetetlen az, miért ikeresik közel egy évszázad óta enmelk a zárai hadjára t -
nak rejtett okait a történetírók, miikor azoik annyira kézenfekvők. Mikor a 
pápa felháborodása folyán Zárát Imrének visszaadták, még mindig megma-
radt Bertholdnak Dalmáciára való szertelen vágyakozása és ez teszi ért-
hetővé azt, 'hogy merániai Getrudnaik a magyar trónra került férje, II. András 
király, miért zálogosította el Zárát a velencei köztársaságnak 1217-ben, ami-
kor merániai rokonai kíséretében a Szentföldre indult. A sors kegyetlen csa-
pása volt az, -hogy ezt a rendelkezést az 1244. júniusi 30-iki magyar-velen-
cei szerződésben merániai Gertrúd fiának, IV. Béla királynak is meg kellett 
erősítenie. A király nem szívesen engedte át Zárát Velencének, amely a tatár-
járás következményeit kihasználta, és nem szívesen elégedett meg Spalató 
vidékével, ahonnan a dalmát bánok a Karszt szikláiról nézték a tengert, ame-
lyen a görgőkkel szövetkezett velencei köztársaság hajói uralkodtak. 

Történetírásunk már eddig is kellően felderítette részleteit ammaik a poli-
tikának, amellyel a nápolyi Anjouk Magyarország t rónjá t megszerezték, de 
nem érdeklődtek kellő mértékben aziránt, hogy miért igyekeztek az Anjouk 
Magyarország trónját megszerezni, amely Nápolytól olyan messze volt és 
még messzebb volt akkor, amikor Nápolyban az olasz érdek helyett a francia 
befolyás uralkodott. A magyarázatot az adta meg, hogy a velencei köztársa-
ság a franciáiktól megalkotott konstantinápolyi latin császárság 'hanyatlása óta 
és ennek rovására olyan hatalommá fejlődött, amely az újra megerősödő 
görög 'hatalom szövetségében sikerrel vette fel a harcot Anjou Károly ellen, 
ki a római Szentszék bizalma folytán Szicília után Nápoly, Nápoly után 
Toszkána élére került és a német hatalom romjain francia birodalmat ala-
pított, amely Velencében a Hohenstaufok szövetségesét látta. Hallván azt, 
hogy a Német Birodalom és a velencei köztársaság egyformán elfordultak 
IV. Bélától, mikor ennek országát a tatárok tönkrettték, ós hogy a magyar 
király merániiai anyja jogán Karinthia 'birtokára vágyva közeledik az adriai 
partok és Velence felé, 1267-ben az a gondolat fogamzott meg benne, hogy 
a latin császárság örökét átvéve, Magyarországgal szövetkezik. A menekült 
latin császár az 1267. május 27-iki viterbói szerződésben valóban eladta 
császári címét Anjou Károly szicíliai királynak, aki erre az egyik leányát 
Balduin császár fiáthoz, a másikat pedig IV. Béla unokájához, László ma-
gyar hercegihez adta feleségül. így indult Anjou Erzsébet hercegnő ugyan-
azon az úton, amelyen egykor Busilla normann és Konstancia aragóniai her-
cegnő Magyarországba utaztak, a magyar udvatba és így lett Dalmácia 
összekötő kapocs a nápolyi Anjouk és Magyarország között, melynek királya 
elégtételt látott abban, hogy a tatárjárásban annyit szenvedett magyar nem-
zet nyugati kapcsolatait megújította. 

Nápolyban a magyarországi kapcsolatoknak Mária magyar hercegnő, 
Anjou Károly fiának, Károly trónörökösnek felesége tartotta fenn, aki soha-
sem mondott le magyar trón igényeiről. Pedig azok az idők az Anjoukra nézve 
gondterhesek voltak, mert II. András magyar király leányának, Jolánta ara-
góniai királynénak fia, III. Péter 1282-ben Szicíliát birtokba vette, Anjou 
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Károly pedig aragóniai fogságban értesült arról, hogy atyja 1285-ben elhalt 
és hogy ő lett a nápolyi király. Mária királyné talán ezért fordította figyel-
mét Magyarország felé, hol 1290-ben Anjou Erzsébet férje, IV. László elhalt 
és ezzel a nápolyi felfogás szerint kihalt az Árpádház, a koronának pedig 
Mária fiára, Anjou Károly Róbertre kellett szállania. Erre biztatta őt az a 
hír, hogy a magyar trónt ugyanakkor a velencei Morosini Tommasina Kata-
lin fia, III. András foglalta el, ki Velencéből jött, Velencére támaszkodott és 
akiben az Anjouk mindvégig velenceit láttak. Ezért hívták fel Magyarország 
rendjeit arra, hogy Károly Róbert mellé álljanak, aki Dalmácián keresztül 
Magyaországba utazott és ott a dalmátok segítségével valóban királlyá lett. 
Talán az sem volt véletlen', hogy mivel a velencei köztársaság Dalmácia meg-
szerzésére törekedett, 1346-ban Nagy Lajos személyében újból megjelent a 
magyar király a tengerparton. Onnan igyekezett seregével Nápolyba jutni, 
hogy öccsének, András magyar hercegnek haláláért bosszút vegyen, de mivel 
a velencei köztársaság a csapatok átszállítására nem vállalkozott, Lajos a 
génuai köztársasággal szövetkezve fordult ellene. Az 1357—58. velencei 
háború eredménye Dalmácia felszabadítása lett. Mikor Velence a latin csá-
szárság romjain helyreállított bizánci görögök segtiségével ismét a régi ha-
talmi tervek megújításán fáradozott , új háború tört ki, melyben Lajos király 
a békét szavójai szövetségesének fővárosában, Turinban diktálta Velencé-
nek, mely az 1382. évi békeszerződésben a magyar királynak hűséget foga-
dott és adófizetőjévé lett. így jött létre Nagy Lajos adriai hegemóniája. Hogy 
az csak rövid ideig tartott, annak az Anjouk hatalmának aláhanyatlása volt 
az oka. Nagy Lajosnak csak leányai maradtak és ezért III. Károly nápolyi 
királyt, Durazzói Kis Károlyt szerette volna Magyarország trónjára ültetni, 
ki a nagy király halála után, az Anjouk utolsó férfisarjaként jött Magyaror-
szágba, hol merényletnek esett áldozatul. A dalmáciai horvát közvélemény 
ekkor is a nápolyi kapcsolat mellett foglalt állást, Nagy Lajos özvegyét és 
Mária leányát foglyul ejtette, utóbbinak férje, luxemburgi Zsigmond ellen 
pedig Anjou Károly fiát, László nápolyi királyt vette védelmébe. Nápolyi 
László maga is megjelent Dalmáciában, de mikor látta, hogy Magyarország 
trónját meg nem szerezheti, 1409. június 9-ikén Dalmáciát a velencei köz-
társaságnak adta el. Zsigmond az 1413. évi trieszti fegyverszünetben, az 
1433. évi római fegyersziinetben és az 1435. évi nagyszombati magyar-
velencei szerződésben a velencei birtoklást elismerte és ettől kezdve a velen-
cei köztársaságnak 1797-ben elkövetkezett bukásáig Dalmácia velencei kéz-
ben maradt. Kár, hogy Zsigmond korának ezrekre menő oklevelei kiadatla-
nul hevernek a levéltárakban és hogy emiatt a magyar történeleminek egyik 
legfontosabb kora még mindig nem volt megismerhető é s méltatható. Német 
császári oklevél tárából látjuk, hogy az utolsó magyar király, aki Dalmá-
ciáért olyan szívós küzdelmet folytatott, a legnagyobb uralkodók egyike volt, 
ki Magyarország nemzetközi érvényesülését az Adriai tengeren át igyekezett 
előmozdítani. 

* 
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A Habsburgok 1527-ben a régi magyar királyok címén emeltek jogot 
Dalmáciára, melyet 1797-ben megszereztek, de Magyarországhoz nem csa-
tolták vissza, hanem osztrák császári tartományként igazgatták. Magyaror-
szág jogait az 1868. XXX. §. 66-dik pontja tehát csak elméletben állította 
vissza és ez az emléleti jo<g készült a gyakorlatba átmenni akkor, mikor a 
magyar kormány 1915-ben, az Ausztriától megszerzendő lengyel területek 
ellenében, Dalmácia visszacsatolását kötötte ki, hogy Horvát-, Sziavon- és 
Dalmátország egyesítésével a horvát területek egyesülhessenek. Ugyanakkor 
az entente hatalmai Dalmáciát a londoni szerződésnben Itáliának ígérték oda, 
de a magyar-horvát és az olasz birtoklás helyett Dalmácia 1918-ban a dél-
szláv állammal egyesült és az 1920-iki trianoni szerződésiben Jugoszlávia 
alkatrészévé lett. Magyarországnak a békeszerződés azt a jogot adta meg, 
hogy a tenger felé szabadon közlekedhessék. 



A LEVEGÖTENGER AZ OCEÁNOK FELETT 
Irta : TÓTH GÉZA 

a m . k i r . Meteoro log ia i In t éze t a d j u n k t u s a 

Das Luftmeer iiber den Ozeane. — L'atmosfera sopra gli oceani. — The 
atmosphere above the oceans. — L'atmosphere au-dessus des Oceans. 

A Földet körülvevő végtelen légtenger kutatásával foglalkozó tudomány, 
a meteorologia, aránylag rövid múltra tekinthet vissza. Ám ez alatt a rövid 
fejlődés alatt isi számos kapcsolat mutatkozott egyfelől a tengerek és a lég-
óceám jelenségei, másfelől a léglkönkutatás és a tengenkutatás haladása között. 
Elég csak arra a tisztán külső körülményre utalni, hogy a földfelület nagyobb 
részét víz 'borítja, hogy azonnal világossá legyen az óceánok feiletti levegő-
tenger ismeretének fontossága, hiszen enélkül a légkör egyáltalában nem is-
merhető meg. Fokozottabb fontosságot kölcsönöz a tengerek feletti légkör-
kutatásnak az a tény, hogy a légkör egyes folyamatai az óceánok szabad 
víztükre felett zavartalanabbul, tisztán fejidőnek ki és jobban tanulmányoz-
hatók, mint a szárazföldön, ahol a domborzati viszonyok befolyása erősen 
érezhető. így az általános földi légcirkuláció jelenségeinek vizsgálatára az 
óeánok igen alkalmasak. Másrészt imélyenjáró probléma magunknak az óceá-
noknak, a tengeráramlatoknak (Golfáram, stb.) a légkörre gyakorolt hatását 
kutatni s viszont a légköri eseményeknek, az időjárás alakulásának a tenge-
rekre való kihatásait (szökőár, jéghegyek, stb.) felderíteni. 

Bőven megvan tehát az alap a kapcsolatokra és arra, hogy a két tudo-
mányág fejlődése egymást támogassa. Minthogy azonban mindkét tudomány 
— mint a geofizikai tudományok általában — közvetlen kapcsolatban van a 
gyakorlati élettel, ennek a szükségletei és problémái a fejlődésnek sokkal erő-
sebb elősegítői szoktak lenni, mint a tisztán tudományos célkitűzések és törek-
vések. Különösen klasszikus példával szolgálnak erre a meteorologia annalesei 
s egyes meteoroIogiai tudományágak fejlődésének a tengerékkel, a hajózás-
sal való, sokszor sorsdöntő kapcsolatai. A szárazföldön élő ember életét is 
jelentősen befolyásolják az időjárási viszonyok, de — kivételes esetektől el-
tekintve — alkalmazkodni tud hozzájuk. A tengert járó emberre — főként a 
vitorláshajók korszakában — létkérdés az időjárás. Érthető tehát, hogy a 
meteorologia első igazi művelői a hajósok voltak; először a hajós népeknél 
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fejlődött ki a „tengerészeti meteorologia" a gyakorlati szükségnek engedve. 
A szárazföldeken jóval később kezdődött meg a rendszeres kutatás és észlelés. 

Amikor a talajmenti levegőrétegek észlelésére berendezett u. n. klima-
tológiai ihálózat munkája már bizonycis szervezettséget ért el, ismét egy ten-
geri időjárási esemény adott ujabb lökést a fejlődésnek. A krimi háborúban 
a nyugateurópai szövetséges hatalmak flottáját Balaklavánál tönkretette a 
vihar, amelyet egész Európán végigszáguldó ciklon okozott. Ez az esemény 
eredményezte az időjárás előrejelzésével foglalkozó tudományágnak, a szi-
noptikus meteorológiának fejlődéséhez szükséges sürgönyző hálózat megte-
remtését: innen számítható a meteorologia igazi (haladása. Ez a haladás azon-
ban mindeddig lassú menetű volt, amíg a légkör ismeretével1 szemben felállí-
tott gyakorlati követelmények legnagyobbrészt csak egy más tudomány, a 
tengerkutatás közvetítésével jötteik. Egy csapásra megváltozott a helyzet a 
légjárás megindulásával. Addig, amíg ez csak sport vagy tudományos ku-
tatás volt, tehát a szabad léggömb korában, lassú volt a haladás ; miikor 
azonban a géprepülés megindult s a gyakorlati légiforgalom követelményei 
léptek előtérbe, hihetetlen mértékben meggyorsult a légkörkutatás fejlődése is, 
A fősúly itt már a szabadi légkör, a magasabb levegőrétegek viszonyainak 
kikutatásán van úgy tudományos, mint gyakorlati szempontból. A légjáró 
ember immár úgy benne él az időjárás elemében, a légóceánban, mint a ha-
jós a tengerben: a légkör megismerése öncél lett számára. A tengerrel való 
gyakorlati kapcsolatok azonban nem merültek feledésbe: ismét az óceán 
feletti repülések azok, alhol legjobban rá ^vagyunk utalva az időjárás isme-
retére. Az óceánontúli légiforgalom kifejlődésének előfeltétele az időjárási 
viszonyok alapos ismerete s ez a körülmény az óceánok feletti légkörkutatást 
soha nemi sejtett mértékben fellendítette, hozzájárulva ezzel mélyenjáró tudo-
mányos problémák megoldásához is, amelyre különben soha nem lehetett 
volna pénzt kapni. 

Az itt vázolt kapcsolatok legszebb megtestesítője a Hamburgban szé-
kelő „Deutsche Seewarte", amely alapítása óta egyként szolgál a tenger- és 
légkörkutatásnak. Kutatóhajói már a háború előtti időkben egyaránt végez-
tek oceonografiai és meteorológiai méréseket, mikor pedig a háború utáni 
években kibontakoztak az óceánontúli repülőforgalom lehetőségei, a „See-
warte" vette kezébe a légkörkutató munka egységes irányítását és szervezé-
sét. De a többi tengerparti nemzetek meteorológiai intézetei sem maradtak 
tétlenül: 'mindenütt hatalmas energiát fordítottak a tengerek feletti meteoroló-
giai kutatás szervezetének kiépítésére, amelyről az alábbiakban röviden be-
számolok. 

Az óceánok feletti légkörkutató munka egyik része a szárazföldi ész-
lelőállomásokhoz hasonló megfigyelőállomások berendezése és kezelése ha-
jókon. Ez nem sikerül mindég nehézség nélküli, mert sokszor nem egyköny-
nyen lehet a hajón a műszerek számára olyan félállítási helyet találni, ahol 
biztosítva van, hogy a műszerek valóban a levegő hőmérsékleti és egyébb 
adatait szolgáltatják s zavaró körülményektől és befolyásoktól (a gépházak 
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meleg levegője, a felcsapódó tengervíz s az abból lerakodó só, stb.) mente-
sek maradnak. Az ilyen állomásokat az illető ország meteorolagiai intézete 
szereli fel s a rendszeresen végzett megfigyeléseket tartalmazó jegyzőköny-
véket is az dolgozza fél. A megfigyelések közzétételét egy nemzetközi bi-
zottság egységesen szervezi: pl. az Atlanti-óceán megfigyeléseit egyideig a 
dán meteorológiai intézet központilag publikálta, rendezve azokat tíz fok 
oldalhosszúságú négyzetek szerint. 

Ennél a mondhatni „klimatológiai" felhasználásnál sokkal jelentősebb 
ezeknek az észleléseknek a szinoptikus meteorológiában való felhasználása, 

időjárás előrejelzése csak úgy történhetik elegendő biztonsággal, ha a 

Meteorologiai állomás h a j ó n . 

légkör állapotát az egész földön vagy legalább is nagy területen állandóan 
nj'Oiman követhetjük: csak a pontos és minden részletre kiterjedő diagnózis 
eredményezhet jó prognózist. Elengedhetetlen tehát a tengerek feletti időjá-
rásnak az ismerete különösen a hajók és a parti államok, de távolabb fekvő 
országok számára is gyakorlati szempontból, nem is szólva a tudományos 
erdőkről. A dróttalan távíró, majd a rádió fejlődése megadta a módot az ész-
leléseknek kijárási sürgönyök alakjában való gyors továbbítására. Ma az 
óceánokat járó hajók nagyrésze rendszeresen végez (greenwichi időben meg-
adott egybeeső időpontokban, rendesen 6 óránként 0, 6, 12, 18 órakor) rne-
teoroligai észletést s annak adatait nemzetköziig megszabott figységes rejt-
jeles kulcsban rádión továbbítja a legközelebbi parti állomásra. Ha a nagy 
távolság ezt megakadályozza, akkor más hajók közvetítik az üzenetet. Az 
Atlanti-óceánon az Azori-szigeteknek van fontos szerepük a hajójelentések 
összegyűjtésében, egyes nemzetek azonban külön hajókat is járatnak erre a 
célra, amelyeknek ezenkívül az óceánontúli légiforgalom időjárási biztosi-
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tása körül is fontos szerepük van. Az első ilyen céllal kiküldött hajó a francia 
„jaques Cartier" volt, melyet később a „Cuba" váltott fel. A németek előbb 
a „Westfalerí'-t, majd a „Schwabenland"-ot küldték ki Délamerikáiba vezető 
légi út közepetájára, hogy a Zeppelin repülései, valamint a postarepülőgé-
pek számára bázisul szolgáljanak. Természetesen a hajójelentések még ked-
vező esetben sem lesznek oly egyenletesen, elosztva az óceánon, m,int a szá-
razföldi állomások, de azért ma már annyira jó a helyzet, hogy különösen az 
Atlanti-óceán forgalmasabb részeiről a legtöbb esetiben sűrűbben állanak 
rendelkezésre adatok, mint a világháború előtt Európából kaphatók voltak, 
így az északi féltekéről ma már naponta kielégítő pontossággal rajzolható 
időjárási térkép, amelyen nem is annyira az óceánokon, mint inkább az ázsiai 
kontinens egyes részein maradnak még hatalmas betöltendő hézagok. A déli 
féltekén azonban még jelentékenyen rosszabb a helyzet. 

Az ekként összegyűjtött és feldolgozott adatanyag nemcsak a száraz-
földi országok számára kiadható prognózisokat teszi jobbakká, hanem biz-
tos alapokat teremt a hajózásnak szükséges prognózisok számára is. Igaz, 
hogy a mai nagy óceánjárók már meglehetősen, függetlenek az időjárástól, 
erősebb viharok azonban még mindig befolyással vannak útjokra, nem is 
szólva a tropikus égövi ciklonokról ( tájfun, stb.) amelyeket a legmodernebb 
nagy hajónak is tanácsos kikerülni. Igen nagy fontossága van pl. a prognó-
zisnak az Északi-tenger és a Jeges-tenger halászhajóira: ez is egy befolyá-
sos szempont volt a norvég időjáráselemzés modern módszereinek kifejlesz-
tésénél. 

A másik fontos felhasználási területe a hajók útján összegyűjtött rne-
teorologiai anyagnak a légiforgalom időjárási biztosítása. Ez eddig főként 
az Atlanti-óceánon fejlődött ki s a „Seewarte" jár benne elől. A „Gráf Zep-
pelin" amerikai útjai ragyogó példáit szolgáltatták a meteorológiai alapon 
való navigáció nélkülözhetetlenségének és célszerűségének épp úgy, mint 
ahogy a szomorúan végződött óceánrepülések legnagyobb része az időjárási 
tényezők, sőt sokszor határozott tanácsok és tilalmak figyelembe nem, vevése 
és mellőzése miatt nem sikerült. A „Seewarte" fentebb már említett úszó 
obszervatóriumai, a „Westfalen" és „Schwabenland", nemcsak bázisul szol-
gáltak a repülésekhez, hanem képzett meteorologus-személyzetiik az anyain-
tézettel állandó összeköttetésben állva, mesteri szakértőiemmel irányította az 
óceánrepülő gépek navigációját. 

Azonban úgy a légkör és az időjárás megismerésének tiszta tudomá-
nyos szempontjából, mint a légjárás gyakorlati követelményeit illetőleg nem 
elégedhetünk meg a talaj vagy a tengerfelszín közelében végzett észlelések-
kel. A légkör állapotának az ismerete háromdimenziós probléma s a légi-
járóműveknek is ama rétegek viszonyainak ismeretére van szükségük, ame-
lyekben mozognak. Az utolsó évtizedekben s még inkább az utolsó években 
tehát a meteorologia fejlődése egyre erősebben a szabad légkör viszonyainak 
mind behatóbban való megismerése felé halad: igazán légkörKU tatásnak ez 
nevezehető. 

A tengerek feletti légkörkutatás a világháború előtti években tisztán tu-
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dományos céllal folyt. A szárazföldön kialakult kutatómódszerek bizonyos 
módosításokkal hamarosan alkalmazást nyertek a tengerem is. A sárkány és 
kötött-ballon módszerét hajóra először Hergesell alkalmazta 1900-ban a 
Bodeni-tavon, s kitűnt, hogy a hajó rendkívül alkalmas a sárkány vagy kö-
tött-balon felboosátására, mert lehetővé teszi a szélviszonyoknak a hajó 
sebessége segítségével való korrigálsát. Ennek köszönhető, hogy bár ma a 
légkörkutatás e módja, a drót leszakadásban rejlő nagy veszélyek miatt el-
tűnőben van, a friedricbshafeni obszervatórium ilyen felszállásai a leg-
szebb eredményekkel folynak. Az Atlanti-óceánon Rotch 1901-ben végzett 

nek, amely a vízre való leereszkedés pillanatában megkönnyíti az egész al-
kotmányt s az egyedül maradit ballon így a müszerkosarat magasan a víz 
felett képes tartani. A ba j csak ott van, hogy ha a ballon messze elmegy a 
hajótól is elvesztik szem elől, akkor nehéz megtalálni azalatt az idő alatt, amíg 
az épen maradt léggömbben a hidrogén tart. Ha pedig az egész alkotmány 
lefekszik a víz színére, akkor a megtalálás valószínűsége már igen csekély. 
Ezirányban lényeges fejlődést hozott a rádió-sonde, ez rövidhullámú adóval 
ellátott műszer, mely az észlelt adatokat azonnal rádión közli, tehát elve-
szése b a j t nem okoz. Ezt a módszert már a „Gráf Zeppelin" északi útján is 
sikerrel alkalmazták. 

először ilyen felszállásokat, 
amelyek azután számos ku-
tató úton a különböző óceá-
nokon polgárjogot nyertek. 
Legértékesebbek és legrendr-
szeresebbek a „Meteor"-
expedició ilyen mérései az 
Atlanti-óceánon 1925-ben. 
Nagy érdemei vannak ilyen 
irányban Albert monacoi 
hercegnek is. 

Meteorológiai sá rkány fe lbocsá tása hajóról . 

Nehezebb volt a ballon-
sonde módszer alkalmazá-
sa, mert a szabadon bo-
csájtoitt és a ballon elpuk-
kanása után leeső műszert 
pusztulás fenyegeti. Elsü-
lyedés ellen még csak biz-
tosítani lehet azáltal, hogy 
két ballont kötnek reá, me-
lyek közül az egyik kevésb-
bé van megtöltve, tehát 
épen marad a másik elpuk-
kanása után; továbbá azál-
tal, hogy a műszerkosárra 
zsinegen úszót függeszte-
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Az általános légcirkuláció tudományos kérdésének és a repülés gya-
korlati kívánalmainak szempontjából egyaránt igen fontos a szél irányának 
és erősségének a mérése a magasabb légrétegekben. Erre a célra általánosan 
a pilot-ballon módszert alkalmazzák. Kisebb-nagyobb, hidrogénnel töltött 
gumigömböket bocsátanak a magasba és távcsővel követik útjokat. A táv-
csőn eszközölt szög leolvas ásókból kiszámítható a szél iránya és erőssége 
mindazon magasságokban, amelyeken a ballon áthaladt ; ez gyakran igen 
tekintélyes (15—20 km, sőt több) lehet az alkalmazott léggömb méreteitől 
függően. Ennek a módszernek az alkalmazása is nehézségekbe ütközött, mert 
a ha jó ingása egyrészt megnehezítette a léggömbnek a távcső látómezejében 
tartását, másrészt meghamisította a szögleolvasásokat. Ezért hosszú ideig 
szabad szemmel kö-
vették csak a ballono-
kat s a szögleolvasá-
sokat kézben tartott 
sextánssal végezték. 
Persze ily módon hosz-
szú követések lehetet-
lenek voltak. Az igazi 
fejlődést a Wegener-
Kuhlbroat-féle tükrös 
teodolii megszerkesz-
tése jelentette, amely 
egyesíti magában a 
távqső és a sextáns 
előnyeit s cardánfel-
függesztésével és erős 
csillapításával az in-
g ásókat tompítja s a 
követést megkönnyíti. 

Amikor a háború-
utáni években, az óce-
áni repüllüforgalom megindulása előtt világos lett, hogy előbb a rendelke-
zésre álló egyes útvonalak ímeteorologiai viszonyait (főleg szél és köd szem-
pontjából) Kell alaposan tanulmányozni, a „Seewarte" sorra küldte ki me-
teordlogusait, akik kereskedelmi hajóikon járták az óceánt s gyűjtötték az 
anyagot. Hozzájárulták ehhez egyes kutatóhajőútak („Meteor") s a fentebb 
említett „Westfalen" és „Schwabenland" mérései is. Mindez azonban ke-
vésnek bizonyult s nem volt elég rendszeres: szinte „Stichpróba"-imódszer-
nek volt nevezhető. Közben a tükrös-teodolit tökéletesedése folytán az ész-
lelés annyira egyszerűsödött, hogy lehetővé vált, hogy a hajóstisztek ma-
gúk végezzék megfelelő betanítás után. így az elmúlt éveikben a „Seewarte"-
nak sikerült az Atlanti-ócenánon járó hat hajón (ezek közül három az északi, 
három a déli útvonalon jár) magassági szélmérő helyet berendezni. A mé-

Pilotballon f e lbocsá tá sa hajóról . 
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réseik kiértékelését is a hajóstisztek végzik, pedig ez az észlelésnél jóval 
nehezebb feladat, mert a hajó kurzusváltozásait és sebességingadozásait 
folytonosan tekintetbe Ikel'l venniük. A kiértékelés eredményét rádión közlik 
a „Seewarte"-vel, úgy hogy a délelőtt végzett mérések a délután folyamán 
már bárkinek rendelkezésre állanak. A német példát más nemzetek is követ-
ték, így az óceánokról kapható magassági szélmérések száma napról-napra 
növekszik s egyrészt becses adatokkal szolgál a légkör pillanatnyi állapotá-
nak megismeréséhez (diagnózis és ennek alapján prognózis), másrészt ha-
talmas lépésekkel visz közelebb az általános légcirkuláció törvényeinek fel-
fedéséhez. , ! i —i i I 1 »i i1'! I U ! ' I 

Tudomány és gyakorlat így egészítik ki egymást s vállvetve segítik 
előre az embert a boldogulás útján. 

Magassági szé lmérés tükrös- teodol i t ta l . 



A BUDAPEST ÉS A LEVANTEI KIKÖTŐK KÖZÖTTI 
KÖZVETLEN HAJÓFORGALOM 

I r ta : WULFF OLÁF 
nyűg . v e z é r f ő k a p i t á n y 

Der direkte Schiffverkehr zwischen Budapest und den levantinischen Hafen. 
— II trafico diretto tra Budapest e di porti del Levante. — Carryng cargo 
without transshipment between Budapest and the ports of the Near-East. — 

Service de navigation directe entre Budapest et les ports du Proche-Orient. 

Magyarországnak és a Duna medence többi államainak ipari és egyéb 
termékei részére a természetes felwelelö piac a Leivante, mely fogalom alatt a 
Fekete- és az Égei-tengernek, valamint a Földközi-tenger keleti medencéjé-
nek parti országai értendők. Nem mai keletű az igyekezet, hogy a Levante-
val fennálló •kereskedelmi forgalom gyors és olcsó lebonyolítására megfelelő 
szállítási módot találjanak. Mint természetes út a Duna kínálkozott erre első-
sorban, ám ennek a folyammák sajátosságai megnehezítették az egyszerűnek 
látszó probléma megfejtését. 

A legkézenfekvőbb megoldásnak az [kínálkozott, hogy a jelenleg is ki-
fogástalanul működő folyami hajókról és uszályokról a Duna torkolatánál 
tengeri hajókra rakják át az árut és azok tovbbítják rendeltetési kikötőikbe. 
Nem tekintve azonban az átrakási költségek drágí tó (hatását, -sokkal nagy óbb 
akadály az átrakási helynek erre a célra be nem rendezett volta, amely körül-
mény különösen a kényesebb és drágább ipari cikkek szállításánál okoz jelen-
tékeny késedelmet és árusérüléseket. Ennek következtében a darabárut nap-
jainkig inkább kerülő utón és a vasúti szállítás következtében lényegesen 
drágábban, Trieszten át szállították, s a Duna-tengeri forgalaminak csupán a 
tömegáru (főleg ömlesztett gabona és fa) maradt meg. 

Másrészt megnehezítette a Duna-tengeri forgalom kifejlődését az a 
körülmény is, hogy rendes méretű tengeri hajókkal lehetetlen a Dunán Buda-
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pestig hajózni a folyam sekély volta következtében, mely a hajók mélyjáratát 
átlag 180—200 cm.-ben szaibja meg. 

Ezeknek a nehézségeknek a kiküszöbölésére számos, részben fantasz-
tikus és gazdasági szempontból használhatatlan terv született meg, míg 
végre a hajóépítési technika fejlődése folytán, különösen pedig az elektromos 
hegesztési módszer út ján elérhető súlycsökkenéssel, továbbá a gyorsjáratú, 
tehát könnyű Diesel-rendszerű gépberendezésekkel sikerült olyan hajótípust 
tervezni, mely sekély já ra ta és egyéb méretei folytán a folyamhajózásra alkal-
mas, de e mellett teljesen tangerálló is. Ezenkívül elegendő hordképessége és 
a terjedemes darabárukihoz szükséges köbtartalma van, mely lehetővé teszi, 
hogy a közel 2000 tengeri mérföld hosszú Budapest—levantei úthoz viszo-
nyítva, hordképességének kihasználása gazdaságos legyen. 

• * 

A „Budapes t" v i sszaérkezése a f ő v á r o s b a első s ikeres tengeri ú t já ió) . 

Ezeknek a terveknek mérlegelése alapján a magyar kincstár elhatá-
rozta, hogy kísérletképpen megépíttet egy ilyen hajót és azt az állami keze-
lésben levő MFTR által a Budapest—levantei forgalomban üzembe helyezteti. 
Tekintettel arra, hogy a különben nagyteljesítményű és világhírű Ganz és 
Társa R. T. budapesti cégnek, mely tengeri hajók építésére nem volt beren-
dezve, az első ilyen különleges típusú hajó megépítéséhez költséges befek-
tetéseket kellett eszközölnie, ennek a model lh aj ónak előállítási költsége a 
széria-gyártmányok áránál magasabbra emelkedett, s a rendelkezésre álló ha-
tárolt összeg folytán különböző gazdasági és technikai kompromisszumok is 
elkerülhetetlenek voltak. Ám kétségtelen, hogy a jövőben, néhány hajónak 
egyszerre való rendelése esetén, beszerzési áruk nagymértékben csökken és 
a hajók gazdaságos berendezését az eddigi tapasztalatok alapján lényegesen 
növelni lehet. 

A Ganz és Társa R. T. által megépített és „Budapest" névre keresz-
telt ha jó főméretei a következők: hossza a függélyek között 54 m., teljes 
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hossza 56.52 m., legnagyobb szélessége 8.5 m., magassága (középen (a fenék-
től a főfedélzetig) 3 m., magasága elől és hátul 6 m., legnagyobb megenge-
dett merülése a Dunán 1.85 m., a tengeren 2.30 un., hasznos hordképessége 
1.85 m. merülésnél 300 tonna, 2.30 m, merülésnél 475 t. A hajó és gép-
berendezése a „Bureau Veritas" előírásai szerint és ellenőrzése mellett 
készült és az adott útvonalra alkalmas hajók első oszitályába sorozták. A 
hajótest túlnyomórészit elektromosan hegesztett, lágy Siemens-Martin acél-
ból áll; 'szegecselést csupán a hajó középső részét borító lemezelés varratai-
nál és a fedélzeti lemezelésnél alkalmaztak. 

A hajó teljes hosszában végigfutó födélzet a hajó orrán kb. 7 méter 
hosszúságban 0.8 m. magas lépcsőzettel emelt. A ha jó tatján 17 m. hosszú 
zárt felépítmény van, ebben helyezték el a tisztek és a legénység lakótereit 

A „ D u n a " a csepeli v á m m e n t e s kikötőben. 

(13 főnyi személyzet és 2 utas részére), továbbá a mellékhelyiségeket, vala-
mint a gépaknát. A hajótest vonala, kiegészítve a mellső és hátsó felépít-
ménnyel, előre és hátrafelé ívelve emelkedik, s így a hajó tengerállóképes-
sége erős hullámjárás esetén is biztosítva van. Az áru be- és kirakására a 
förábóc és két 12 m. hosszú, egyenként 2 tonna hordlképességü rakodókarból 
álló darúberendezés szolgál, a hozájulk tartozó két villamos-üzemű csörlő-
berendezéssel. 

A ha jó t a folyami s tengeri hajózásra egyaránt alkalmas Hitzler-féle kor-
mány-berendezéssel látták el, a hajó hajtásához szükséges erőt pedig nagyfor-
dulatszámú Ganz-Jendrassik rendszerű, hathengeres Diesel-motorok szolgál-
tatják, melyeknek 215—300 lóerő teljesítményét elektromos átviteli berende-
zés adja át a két hajócsavarnak. Ennél a Diesel-elektromos erőátviteli beren-
dezésnél, normális üzemben, egy-egy főgépcsoport a másiktól függetlenül 
táplálja a hozzátartozó propeller-motort, de megvan a lehetősége annak is, 
hogy ha az egyik generátor üzemét bármely oknál fogva szüneteltetni kellene, 
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a másik egymaga lássa el árammal mindkét propeller-imotort. Az eletkrontos 
erőátvitelnek további nagy előnye, hogy a gépezet közvetlenül a parancsnoki 
hiürol az eikepzelmeto legegyszerűbben kezeimetó és szabályozható. A gép-
berendezés teljesitmenye ugy van megválasztva, inogy a inajo a folyami hajo-
zasoan, 4 m. vízmélységnél, (hegy- es völgymenet atlagaoan ko. 15 kin. 
orankinti legnagyobb sebességet erhessen el, míg a tengeren óra-nikinti 8.9 
tengeri menőid legnagyobb sebességgel haladnásson. 

A hajó segeauzememek ellátásara ugyancsak egy Ganz-Jendrassik rend-
szerű, 36 loeros, ketnengeres Diesel-motorral hajtott , 20 kw.-os egyenaramú 
uinamó szolgai. Tűzoltásra, valamint az egyes hajóterek víztelenítesere ktiilon 
elektromos-'hajtású centrifugái-szivattyút állították be. A géptérben össze-
gyülemlö lenekvizet a fömotorokkal allandóan együttfutó lenek-szivattyúk 
távolítják el. 

Az államnak a „Budapest" megépítésével és a Duna—levantei forga-
lomba való beállításával történt [kezdeményezése nagy érdeklődést váltott ki 
a magyar hajózasi körökben. A budapesti „Neptun" tengernajózási r. t. 
na marosait megvásárolt eloöb egy leszerelt francia, majd egy olasz gőzöst, 
amelyek a folyami-tengeri hajózasra megteleltek, s ezeket a különleges kö-
veteimenyekhez mérten átalakíttatta. A „L)una", illetőleg „Tisza' névre 
keresztelt hajókat az osztalyozóimtézetek megtelelő bizonyítvánnyal látták el. 
bnneik a két lolyam-tengeri hajónak rövid leírását a következőkben adjuik: 

A „Dana" (azelőtt Marquise de Lubersac) 1910-ben La Seyne-ben 
épült. Teljes hossza 71.5 ni., legnagyobb szélessége 9.8 mi., ürmélyisége 
4.6 m., hordképesség folyamon, 1.85 m. merülésnél 330 tonna, tengeren, 
3.10 m. merülésnél 1200 tonna. Az egyíedelzetü hajói torretszerüen építet-
ték, a gépházat a farában, a lakóhelyeik egy részét ugyanott, más részét 
középen nelyezték el. 0 t nagynyílású raktámelyisége van; az árukezelésre 
nyolc, gőzzel hajtott daruszerkezet áll rendelkezésre. A hajtóerőt két com-
paund-gozgép szolgáltatja, 480 lóerő maximális teljesítőképességgel. A gépe-
ket nattalütésre berendezett kazán táplálja gőzzel. Két csavarának fordu-
latszáma percenkint 130, mely teljesítménynél a hajó 7.5—8 tengeri mérföld 
sebességet ér el. A hajó segédgépei is gőzüzemüek. 

A „Tisza" 1905-ben Brémában épült. Teljes hossza 60 m., legnagyobb 
szélessége 10 m., hordképessége, 1.85 m. merülésnél kb. 300 tonna, teljes 
hordképessége 600 tonna. Az egyfedélzetű hajó gépháza és lakóhelyiségeinek 
nagyobb része középen van elhelyezve. Két nagynyílású áruhelyiségének be-
és kirakodását két gőzhajtású, erős daruszerkezet látja el. A hajtóerőt két 
triplex expanziós gőzgép szolgáltatja, 520 lóerő maximalis teljesítménnyel. A 
gepeket két szénfütéses kazán látja el gőzzel. A két hajócsavarnak percenkinti 
150 fordulatszáma mellett a ha jó 7—7.5 tengeri mérföld sebeséget érhet el. 

A három ha jó közül a „Budapest" 1934. október 9-én indult el első 
levantei körút jára s azt befejezve, december 12-én másodszor kelt útra, 
hogy a téli hónapok alatt szíriai, palasztinai és egyiptomi kikötők között 
bonyolítson le áruforgalmat. A Duna jégtakarójának elvonulása után a 



A BUDAPEST ÉS A LÉVANTEI KIKÖTŐK KÖZÖTTI HAJÓFORGALOM 37 

„Budapest" ismét visszaérkezett fővárosunkba és onnan március 22-én indult 
el harmadik útjára. Az ugyancsak a mult év őszén üzembe helyezett „Duna" 
november 22-én indult el Budapestről a Beyrouth—Haifa—Jaffa—Ale-
xandria útvonalra; a téli hónapok alatt is ott teljesített szolgálatot és május 
hónap folyamán érkezik vissza Budapestre. Mindkét hajó bebizonyította teljes 
tengerálló voltát a viharos téli hónapok alatt, a védtelen szíriai partokon. 
A folyó 'év márciusában üzembe helyezett „Tisza" húsvétkor érkezett Buda-
pestre és május elején indult innen első levantei körútjára. 

* 

Amikor 1933 tavaszán a „Budapest" ha jó megépítésének terve a meg-
valósulás stádiumába lépett, a gazdasági elgondolást főként a Magyarország 

A „Tisza" a genovai kikötőben, fe lszerelés alatt. 

és Egyiptom között fennálló gazdasági kapcsolatokra alapozták, s a szíriai 
és palesztinai kikötőket csak mint kihasználható lehetőségeket vették számí-
tásba. A tapasztalat azonban váratlanul azt mutatta, hogy á palesztinai kikö-
tők felvevőképessége a kiutakon az egyiptomi kikötőket többszörösen felül-
múlja, a visszautakon pedig az egyiptomi gyapotkivitel, valamint a Port 
Saidban transitált áru többnyire teljes rakományt biztosít. A palesztinai piacok 
felvevőképességének váratlan fellendülése több okra vezethető vissza. Ilyenek 
a moussoli petróleum-hálózat fektetésével kapcsolatos nagyarányú épít-
kezés, továbbá a német politikai irányzatváltozás következtében előállott 
palesztinai bevándorlás, s végül a német iparcikkeknek palesztinai bojkottja, 
amelynek a dunai államok látják a hasznát. Palesztina fellendülése, ha azt 
még konjunkturális jelenségnek tartjuk is, mindenesetre évekig tart. 

A magyar Duna-tengeri hajózásnak beláthatatlan perspektívát nyújt 
a magyar-orosz gazdasági szerződésnek küszöbön álló megvalósulása, mert 
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az Oroszországgal 'kifejlődő 'kereskedelmi forgalom lebonyolítására a folyam-
tengeri hajók ideális eszközök. Az oroszok ugyanis a Dnjepert egészen 
Kievig hét" láb merülésű hajók számára hajózhatóvá tették; ezt kihasználva, 
hajóink átrakás .nélkül egészen Kievig közlekedhetnének és az egynapos 
feketetengeri út által megtakaríthatnák a más szállítási módnál elkerülhetet-
len kétszeri átrakás /költségeit. Tekintettel azonban arra, hogy a fenti egyez-
mény még nincsen megkötve s így a várható forgalomra adatok még nem 
állnak rendelkezésre, csupán rámutatunk ezekre a lehetőségekre. 

A világháborúban a monitorok csak Alexandrovszkig tudtak felhatolni 
a Dnjeperen, mert akkor még a Dnjepnostrojmak nevezett hatalmas vízmű 
Alexeandrovszk fölött nem volt kiépítve. A szovjet által tervezett csatorna-
hálózat kiépítése után a Fekete-tengertől az Azovi-tóba lehet majd hajózni 
és nem utópia, hogy idővel a Fekete-tengert a szovjet jelenlegi területén is 
víziutak fogják összekapcsolni a Keleti-tengerrel. 

Az elmondottak alapján és az eddigi eredményekből megállapíthatjuk, 
hc>gy a közvetlen levantei járatok, amelyek tulajdonképpen Budapestet ten-
geri kikötővé avatják, hozzá fognak járulni ahhoz, hogy ipari és egyéb ter-
mékeink részére a felvevőképes levantei piac könnyebben elérhetővé váljék 
és áruinkat ott megismerjék; vi'sszaútjuikon pedig, a dunai államok felé irányuló 
áruszállítással bekapcsolják ebbe a forgalomba korszerűen kiépített csepeli 
vámmentes kikötőnket. 



AZ ÉSZAKISARKI „NAUTILUS"-EXPEDICIÓ 
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI 

Die wissenschaftliche Ergebnisse (lei „Nautilus"-Polarexpedition. — Risul-
tati scientifici della spedizione arctica „Nautilus". — Scientific results of the 

„Nautilus" arctic expedition. — Resultats scientifiques de l'expedition 
„Nautilus" au pőle Norde. 

Néhány évvel ezelőtt a világsajtó nagy szenzációként tárgyalta Sir Hubert 
Wilkins kapitány tervét, aki nem kisebb feladatot kívánt megoldani, mint azt, 
hogy tengeralattjáró hajóval jusson el az északi sarkra. Verne világhírű regény-
hőse, Nemo kapitány és legendás hajója látszott megelevenedni ebben a modern 
vállalkozásban, amelyet az amerikaiak nagy áldozatékszséggel igyekeztek siker-
hez segíteni. Az amerikai haditengerészet vezetőségétől rendelkezésre bocsátott 
tengeralatjáró hajót 1931 tavaszáig teljesen átalakították a jégalatti út céljaira 
és mi sem természetesebb, mint hogy „Nautilus" névre keresztelték. 

Sir Hubert Wilkins, az expedíció vezetője, — aki már 1902-ben, a bécsi 
földrajzi társaságban hangoztatta az északi sark vízalatti, illetve jégalatti meg-
közelíthetőségének lehetőségét és azóta kitartóan harcolt a terv kiviteléért, •— 
nagy gonddal készítette elő vállalkozásának nautikai és tudományos részét. A 
tudományos munkálatok vezetésére megnyerte a norvég H. U. Sverdrupot, aki 
az oceanográfiái megfigyeléseket vállalta; kívüle még Floyd M. Soule geofizikus 
és B. Viliinger orvos alkották a tudományos személyzetet. A ,.Nautilus" meg-
késve, csak 1931 augusztus 1-én érkezett meg az amerikai hajógyárból a nor-
végiai Bergenbe, az expedíció kiindulási kikötőjébe. A késés miatt az eredeti tervet 
meg kellett másítani, s csak arról lehetett szó, hogy a Spitzbergáktól északra és 
északnyugatra végeznek vizsgálatokat a nyílt vizén és elérve a jégtakaró szélét, 
megkísérlik az előrenyomulást észak felé -— a jég alatt. 

A tudományos műszerek behajózása után, augusztus 5-én futott ki Bergen 
kikötőjéből Wilkins hajója és 18-án az Advent-öböl előtt megkezdődött a tulaj-
donképpeni kutatóút. Négy nappal később azonban bekövetkezett a baleset, ami 
az eredeti tervnek és az expedíció tulajdonképpeni céljának feladására kénysze-
rítette Wilkins kapitányt. A 81° északi széleségen túl, a jégtakaró közelében jár-
tak már, amikor elvesztették a hajó mélységi kormányát, s így teljesen lehetet-
lenné vált, hogy lesülyedjenek és a jégtakaró alatt folytassák az utat észak felé. 
Mindenki azt gondolta a hajón, hogy ez a baleset egyúttal az expedíció sikerte-
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len befejezését is jelenti, csupán Wilkins kapitány hangoztatta, hogy a tudomá-
nyos vizsgálatokra kínálkozó alkalom kihasználása nélkül nem szabad és nem 
lehet visszatérni. 

Az adott körülmények között már csak arról lehetett szó, hogy az úszó jég 
övén belül, a jégtakaró határán végezzenek megfigyeléseket, lévén ott védve a 
szél és a tengerjárás erejétől. A munka meg is indult és folyt tervszerűen, nagy 
szorgalommal szeptember 6-ig. Eközben sikerült a „Nautilus"-nak olyan magasra 
északnak előnyomulnia (81° 59' északi szélesség és 17° 30' keleti hosszúság), 
mint még egyetlen, a Spitzbergákról kiindult hajónak sem. Ezt a rekordot Wilkins 
kapitány annak a kedvező körülménynek köszönhette, hogy a több napig tartó 
erős keleti szél a jégtakaró határát messze északra tóita. A 11 napon át tartó 
tudományos munka a sarki tengernek a 24° 45' keleti és a 1° nyugati hosszúsági 
körök közé eső területén folyt, a 80° és 82° északi szélességi körökön belül. 

Az expedíció előkészületeiről és elindulásáról tájékoztató újságcikkek ala-
posan felcsigázták világszerte az érdeklődést a „Nautilus"-expedíció iránt, nagy 
volt tehát a csalódás, amikor híre jött, hogy Wilkins kapitány meg sem kísérelte 
az előnyomulást az északi sark felé a jégtakaró alatt. Amilyen sok szó esett az 
érdekes vállalkozásról előzetesen, olyan hirtelen elhallgatott a nagy nyilvánosság 
a ,JVautilus" váratlan visszatérése után. A sikertelenség bélyegét nyomták rá 
erre az expedícióra, meg sem várva a tudományos eredményekről szóló beszá-
molót. Ez a beszámoló 1933-ban jelent meg,*) amikor már régen lelohadt a nagy-
közönség érdeklődése a „Nautilus"-expedíció iránt, s a tudományos közvélemény 
teljesen nyugodt atmoszférában alkothatta meg tárgyilagos véleményét Wilkins 
kapitány vállalkozásának tudományos értékét illetően. 

A ,,Nautilus"-expedíció tudományos tevékenysége négy irányban folyt: 
1. mélységméréseket, 2. hidrográfiai megfigyeléseket, 3. gravitációs méréseket 
végeztek és 4. iszappróbákat gyűjtöttek a fenékről. A mélységmérési adatokat 
Floyd M. Soul dolgozta fel, a hidrográfiai eredményeket H. U. Sverdrup foglalta 
össze, a gravitációs mérések adatait B. Viliinger kommentálta a beszámoló műben, 
s csupán az iszappróbák vizsgálata maradt olyan tudósra, aki az expedíción nem 
vett részt; ezt a munkát ugyanis H. C. Stetson végezte el. 

A mélységméréseket „Submarin Signal Company Fathometer"-rel, tehát egy 
visszhangos mélységmérővel végezték. A tengerfenékről visszaverődő hanghullá-
mok pontos észlelését az acéltestű búvárhajón elkerülhetetlen sokféle zörej zavarta 
ugyan, de így is sikerült 3500 méter mélységig kielégítő pontosságú mérési ada-
tokat kapni. A mélységmérések folytonosságát időnkint megszakították a viharok 
és egy ízben nagyobb szünetet követelt az a körülmény, -hogy az édesvíztartány 
mellé szerelt mikrofon befagyott s hosszabb időbe telt, míg a jégtől megszabadí-
tották s a tartányt tengervízzel töltötték meg. A sok nehézség ellenére átlag két 
tengeri mértföldenkint végeztek 1—1 mélységmérést s az összes mérések száma 
255 volt. A mérések pontossága 225 méterig + 2 m., nagyobb mélységeknél 
+ 0.5%, de legfeljebb ± 10 m. volt. 

A „ Nautilus"-expedíció mélységméréseinek legfontosabb eredménye az 
északi Grönlandot és az északnyugati Spitzbergákat összekötő tengeralatti föld-
hát (küszöb) keleti részének kikutatása volt. A ,,Nautilus"-expedíció megállapí-
totta, hogy ez a küszöb, amelynek létezésére a Fram-expedíció adatai alapján már 
Nansen rámutatott s ezért Wilkinsék joggal nevezték el Nansen-küszöbnek, az 

*) Scientific Results of the ,,Nautilus"-Expedition 1931, under the conmand of 
Cap. Sir Hubert Wilkins. — Paper in physical-oceanography and meteorology, published 
by Massachusetts Institute of Technology and Woods Hole Oceanographic Institution. 
Vol, II, Nr, I. Part 1—3. and, Nr. 3- Part 4—5, — Cambridge, Massachusetts 1933, 
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északnyugati Spitzbergáktól valóban északnyugat felé húzódik. A „Nautilus'MóI 
átkutatott részén a Nansen-küszöb általában 1000 m. alatt fekszik s a 600 m. 
körüli legsekélyebb pontjától észak és északnyugat felé kanyarodva szélesebb 
padba megy át, amely egészen a 400 m.-es mélységig nyúlik fel. A Nansen-küszöb 
e részétől keletre a tengerfenék hirtelen lesülyed a 3500 métert meghaladó mély-
ségig. Ezt a méilységet Wilkinsék „Sofia-árok"-nak mevezték el, emlékeztetésül 
arra, hogy az 1868. évi „Sofia"-expedíció végzett először mélységméréseket a 
Spitzbergáktól északra. A „Sofia-árok"-tóI keletre a tengerfenék terjedelmes 
völggyé szélesedik, ennek a „Nautilus"-expedíció a „Quest-árok" nevet adta. 

A „Nautilus" mélységméréseinek értékes eredménye ezenkívül az, hogy az 
európai Északi-tenger fenékdomborzatára jellemző négy, 3000 méteren felüli mély-
ség közül a legészakibbról pontos adatot szerzett. A 1° keleti hosszúság és 80° 
északi szélesség alatt fekvő és a Wilkins-expedíció mérései szerint 3170 méterig 
lenyúló mélységet „Nautilus-mélység" néven jegyezték a mélységtérképbe. 

Hidrográfiai megfigyeléseket az átvizsgált terület kilenc pontján (kilenc 
állomáson) végeztek. Ezek a megfigyelések a hajó elülső részén lévő búvár 
kamrában történtek. A kamrában a levegőt annyira sűrítették, hogy a légnyomás 
a víznek a hajótestre kívülről gyakorolt nyomásával egyenlővé vált. llymódon a 
kamra padlóján levő nyílás födelét kinyithatták anélkül, hogy a víz a hajó belse-
jébe tódult volna. A nyíláson át eresztették le a vízmerítő palackokat, hőmérőket. 
Az anyaggyűjtés ebben a széltől, csapadéktól mentes kamrában nyugodtabban és 
kényelmesebben történhetett, mint a fedélzetről. A hidrogafiai megfigyelések ki-
terjedtek a víz hőmérsékletére, sótartalmára, oldott oxigénmennyiségére, hidro-
génionkoncentrációjára, nitrit-, nitrát- és foszfortartalmára. Az aránylag rövid 
úton 70 vízpróbát gyűjtött Sverdrup s ezt a tekintélyes számú mintát a hajó labo-
ratóriumában vizsgálta meg az említett fizikai és kémiai sajáságok megállapí-
tása céljából. 

A „Nautilus"-tól bejárt területen a felső 100 m. vastagságú vizréteget 
arktikus víz alkotja, amely az olvadékvíz hozzákeveredése folytán általában ala-
csony hőmérsékletű és sótartalmú. A hőmérsékleti minimum az erős insoláció 
folytán nem a felszínén, hanem mintegy 50 méter mélységben van, ahol helyen-
kint — 1.76°-osnak találták a vizet. Az arktikus víz alatt kb. 700 méterig atlanti 
víz található, amely a Golf-áramnak a Spitzbergák nyugati partjaitól észak felé 
nyomuló ága hord az Atlanti-óceán sarki medencéjébe. Ezt a vizet a magasabb 
hőmérséklet (1°—3°) és nagyobb sótartalom (34.99°/O0—35.08%o) jellemzi. Az 
atlanti víz alatt fekvő mélységi víz a közel állandó, 34.92o/O0-es sótartalom mellett 
1000 ni. mélységben —0.05°, 1500—2000 m. mélységben azonban —0.9° hőmér-
sékletet mutat. A víz hőmérséklete tehát csökken a mélységgel, ellentétben az 
európai Északi-tengerrel, ahol a víz hőmérséklete a mélységgel növekszik. A 
mélységi víz oldott oxigéntartalmát Sverdrup 80%-on felülinek találta, ami arra 
mutat, hogy a sarki medence víztömege nagy mélységig jól át van szellőztetve. 

Iszappróbát mindössze nyolcat vettek 740—3100 m.-es mélységből. Ez a 
kevés adat nem alkalmas jelentősebb geologiai következtetésekre. Stetson azon-
ban megállapított annyit, hogy a megvizsgált anyag a hemipelagikus üledékek 
csoportjába tartozó kékagyag. Minthogy ennek igen finom az anyaga, nem lehet 
a származását visszavezetni a poláris tengerbe torkoló jégárakra, amelyek 
durvaszemü törmeléket hordanak a tengerbe. Stetson inkább azon a véleményen 
van, hogy a tengeri jég felszínén sokszor megfigyelt finom por rakodott le a ten-
ger mélyére. Ám ahhoz, hogy a tengeri jég ilyen nagymennyiségű anyagot jut-
tathasson a tengerbe, rendkívül sok időre volt szükség, fel kell tehát tételezni, 
hogy az északi sarki tenger földtani viszonyai hosszú idő óta változatlanok. 

A gravitációs méréseket a „Nautilus"-expedíció a Vening—Meiness-íék 
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ingakészülékkel végezte, amelyet már számos tengeralattjáró hajón sikerrel hasz-
náltak. Mivel ezeket a méréseket csak teljesen nyugodt alapon lehet végrehajtani s 
erre a hajó az adott körülmények között nem volt alkalmas, a méréseket — és 
pedig 8 napon belül összesen öt mérést — az úszó jégen végezték. A mérések, 
számuk csekély voltánál fogva, nem voltak alkalmasak arra, hogy a Föld alakjá-
nak kérdéséhez újabb adatokat szolgáltathassanak. A „Nautilus" gravitációs 
mérései inkább csak azért értékesek, mert a módszernek a sarkvidéken való alkal-
mazhatóságát bizonyították. 

* 

A ,,Nautilus"-expedíció tudományos eredményeinek fenti vázlatos ismerte-
téséből is kitűnik, hogy Wilkins kapitány vállalkozását, bár nem érte el a kitűzött 
célt, nem lehet a teljes sikertelenség vádjával illetni. Annyit mindenesetre el kell 
ismerni, hogy ez az expedíció bebizonyította a búvárhajónak a sarki kutatásra 
alkalmas voltát és rámutatott arra, hogy az érdekes terv megvalósítható, ha 
jobban felszerelt búvárhajóval ismétlik meg az expedíciót. 

Koch Nándor dr. 



FEHÉR HAJÓK A KÉK ADRIÁN 

Weisse Schiffe auf der blauen Adria. — Navi bianche suli' Adriatico azurro. 
— White ships on the blue Adriatic. — Bateaux blancs sur la Mer Adriatique. 

Az újságok társas utazásokra csábítgatnak, a posta nyakra-főre hozza 
a prospektusokat, amelyek távoli álomországokba hívogatnak. Potomolcsón 
lehet ma már napsugaras, agávés partokra menekülni az itthoni zord idő 
elől. Sokan is fordulnak hozzám tanácsért, mit ajánlok, hová, merre menje-
nek. Nehéz erre a felelet, mert a gusztus külömböző, ámíbár igaz, hogy a ten-
ger mindenütt gyönyörű s én mindenkinek tengeri utazáist ajánlok. Igazán 
pihenni csak a tengeren lehet, igazi kényelem csak a modern motoros hajó-
kon van, igazi tiszta levegőt is csak a tengeren talál az ember. A motoros 
hajók nem füstölnek, nem kormoznak, s a nagyváros füstös levegője után 
jól kiszellőztetheti tüdejét mindenki friss sóspárás tengeri levegővel. Én ma-
gam Adria-rajongó lévén, mindenkinek azt javasolom, hogy a tengerrel való 
ösmerkedést a -kék Adriával kezdje meg. Nincs ennél szebb tenger a világon, 
s nincs változatosabb part ja egyiknek sem. 

A fiumei mólónál ott vár rád a fehér hajó, mint ezelőtt huszonegy esz-
tendővel. Csakhogy ez már nem a régi, kivénhedt gőzös, amely most a dalmát 
partok mellett andalog. Az idő eljárt fölötte. Gyors, fényárban úszó fehér ha-
jók suhannak el mellette: a múlt és a jelen csodálatos találkozása. Ásatag 
maradványok ezek, amelyek a nagy összeomlás után idegen kézre kerültek. 
Harangjukon még olavsható a fémbeöntött régi név. Az ujat, amire átkeresz-
telték, ki sem tudod mondani, annyi bennük az egymásra torlódott magán-
hangzó. Ontják bőven a füstöt és szép fekete pettyekkel tarkítják az ifjak 
ellentengernagyi ruháját és a delnők vigadóját. A magas fehér hajók utasai, 
az úszó hotelek vendégei kényelmes fekvőszékeikből úgy tekintenek le rájuk, 
mint hajdanában az első vasútról a delizsánszra, amely túlélte a többit. 

A fiumei kikötő-parton várnak rád a Compagnia Adriatica di Naviga-
zione fehér motoros hajói: a ,,Francesco Morosini", a ,,Lorenzo Marcello", a 
„Lazaro Mocenigo" és társai, hogy sebes szárnyukon elrepítsenek agávék és 



4 4 A TENGER 

ciprusok közt szunnyadó tündérvárosok felé. Ha az örök-városba igyekszel, 
legkényelmesebben Anconán keresztül érheted el, ahová mindennap megy 
hajó, akárcsak a régi világban. De micsoda külörnibség a mostani és a ha j -
dani hajók között. Akkoriban, az én időmben, a jó öreg „Villám" járt ezen 
a vonalon. Nem érdemelte meg a nevét, mert a mozgása épper. nem volt vil-
lámgyors. Sok-sok éjszakát töltöttem ezen a régi szekrényen, útban Róma 
felé. Emlékszem, egy viharos éjjelen, amikor kabinomból kiüldözött a meleg, 
a lépcsőn a fedélzetre igyekeztem friss levegőt szívni, amikor a lábam kö-

Utasfülke a Combagnia Adriatica egyik motoros személyszállitó hajóján, 
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zött vígan hancúrozó patkányok siklottak keresztüli. Jártam én ezen a vona-
lon más gőzössel is. Estére kelve kajütömbe vonultam vissza pihenni. Hosz-
szú vasúti utazás állott még előttem,. Nápolyba igyekeztem egyfolytában. 
Nem lett volna ott más hiba, minthogy amint lefeküdtem, záporeső módjára 
hullottak rám a ruszninak nevezett, egyáltalán nem rokonszenves, bogarak. 
Csak az tudja igazán értékelni a Compagnia Adriatica ragyogó tiszta hajóit, 
aki ilyen kalandokon ment keresztül. Csak az tudja megbecsülni az ilyen úszó 
luxusszállodák minden kényelmét, aki döcögő öreg gőzösökön kóborolta be 
a tengert. Mások egészen természetesnek veszik a pompás kabinokat hideg-
meleg vízvezetékével együtt, a pazar fényű szalonokat és dohányzókat, a bárt, 
a felülről világított mennyezeteket, a ragyogó éttermet és a modern technika 
sok száz egyéb csodáját, amivel a hajókat fölszerelték. Mi, régi vágású em-
berek, nemcsak a fényt látjuk benne, hanem a hajóépítő technika bámulatos 
fejlődósét is. 

A fehér hajó elszállít Velencébe is. Hetenként háromszor megy oda-
vissza. Fiuméből Velencéig és vissza, háromnapi velencei tartózkodással, meg-
lepően olcsó pausálárért tehető meg a kirándulás. A gurmand oknak különösen 
figyelmükbe ajánlom a Compagnia Adriatica hajóinak híres konyháját. A 
lagúnák városa felé Abbáziából jövet Póla az első megálló. Van annyi idő, 
hogy az ember kocsira kapva beszáguldja a várost, míg a hajó tovább megy. 
Aki a monarchia idejében járt P ólában, aligha ösmer rá. Nagyon csendes 
város lett belőle, mii óta megszűnt hadikikötő lenni. Nyaralásra azonban sok-
kal alkalmasabbá vált, mióta nem nyüzsög itt annyi tengerész. A hajó a híres 
aréna tövében köt ki, amely a fedélzetről is jól látható. Félórai időzés után 
tovább megyünk Brioni felé. Itt nem kötünk ki. A hajó megáll és az utasokat 
niotorosbárkán szállítják ki-be. Brioni mindig előkelő fürdőhely volt, de most 
különösen az. Az Adriának ezen a csodálatos szigetén, amelyet a tudomány-
támogató Kuppelwieserélk varázsoltak át világfürdővé, mondén élet folyik 
egész évben. Ügy mondják, valami igen kiváló angol menedzsere van, aki 
Angliában ós Franciaországban is divatossá tudta tenni. Bizony, a mi gyö-
nyörű Margitszigetünkre sem ártana egy ilyen menedzser! 

Velence felé nagy virágkonfetti és búcsúzkodó sivalkodás közben indu-
lunk tova. Nyílegyenesen szeljük át a kék sivatagot és az alkony párás hori-
zontján végre feltűnik a Campanile csúcsa, majd a harangtornyok egész se-
rege. Ez már az Adria királynője: Velence. A Lidó északi csúcsán révkalauz 
száll fel hajónkra és bevezet a San Marco medencéjébe. A hajóról való ki-
szállás nem tartozik éppen az élvezetek közé, de ezen is átesik az ember. A 
karcsú gondolák csakhamar kiraknak a partra és mehetsz útadra szállodád, 
vagy a Lidó felé, ha pedig Milánóba igyekszel, külön hajón végig a Canal 
Grandén az állomásig, amelyről kevés idegen tudja, hogy a Santa Lucia nevű 
templom helyén épülve, máig megőrizte ezt a nevet. Ne tévesszük össze a 
nápolyi Santa Luciával. Velencében belemerülhetünk újra a keskeny callék 
útvesztőjébe, beállhatunk atomnak az örökké hullámzó einberfolyamba, vagy 
gondolázihatunk a festői riókom, másnap pedig a Lidó homokbársonyám sütké-
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rezhetünk. Vigyázz, el ne tévedj! Egy tiszteskorú hölgy panaszkodott nekem 
tavaly, hogy tizenegyszer indult útnak, s mindannyiszor máshova lyukadt ki, 
csak oda nem, ahova menni akart. Végső kétségbeesésben találtam rá és te-
reltem a helyes irányba. Velencében valóban nem könnyű eligazodni annak, 
aki csak néhányszor látta. Elárulom azonban, hogy eltévedni szinte lehetetlen-
ség, ha az ember tudja, hogy az utca közepén levő kis fehér kockakövek vagy 
a Canal Grandé, vagy pedig valami látványosság (múzeum, képtár, templom, 
stb.) felé vezetnek. Ha ilyen jelre bukkansz, kövesd, mert legfeljebb egy hiába-
való utat teszel meg az illető középületig, s ha onnan ugyanazon az úton visz-

A Compagn ia Adriatica egyik motoros személyszál l í tó h a j ó j á n a k társalgója . 

szafordulsz, a Canal Grandé partján lyukadsz ki, onnan pedig a vaporetto 
haza visz. t ! ,, , , ; • ' 

Nem hinném, hogy akadna valaki, akit Velence varázsa az első látásra 
meg ne kapott volna, s ne csalogatná vissza a világ legnagyobb, legszebb 
színpadára: a Szent Márk-térre, ahol időnként Mascagni és Gigli művészeté-
ben is gyönyörködhetni. Akinek elég ideje van, ajánlom, tekintse meg a szín-
falak mögötti Velencét is, amely tele van az éra faseista alkotásaival. Első-
sóiban az új hidat nézze meg. Könnyű megközelíteni, mert minden nagyobb 
vaporetto-állomás mellől külön motoroshajó indul oda. Nézd meg a Marghera-
kikötőt, ahol hatalmas tárházak nyelik el a hajók rakományát. Nézd meg a 
sürgés-forgást a kikötőkben, s akkor látod, hogy amíg az idegen a canalékon 
gondolázik vagy szerenátákban gyönyörködik, a színfalak mögött egy másik 
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Velence is van: a verejtékező, a dolgozó Velence. Ha időd engedi, ugorj át 
a lagunán keresztül Szent Antal városába, Pádovába és a lagúnák szigeteire, 
elsősorban Muránóba, ahol az üvegművészet csodáit látod megszületni. Még 
ma is vannak ott üvegfújó műhelyek, amelyek 1225 óta állanak fenn. Az üveg-
művészet történeti fejlődését a muránói városi múzeum mutatja be. 

Velencéből hetenként kétszer indul a Compagnia Adriatica hajója a roz-
maringillatos dalmát partokra is. Egészen Gravózáig mehetsz rajta, amely 
Raguzának, a középkori bástyák közé szorított álomvárosnak kikötője. Ma 
egyiket sem így hívják, Gravoza ma Gruzs, Raguza pedig Dubrovnik, de a 
szárnyas oroszlán hatása még ma is látszik rajtuk. Raguza, főkép a gyönyörű 
Lapad-félsziget, ma szintén mondén világfürdő és szórakozóhely, ahová ha-
talmas óceánjárók szállítják az amerikai és az angol túristákat. A komor Lo-
renzo-erőd tövében sokat gyönyörködtem hajdanán a Pettini-szirtek mögött 
lenyugvó nap zöld sugaraiban, az Ombla-völgyében pedig sokszor gyalogol-
tam fel a forrásig, amely mingyárt malmot hajt, s ahol a híres Epidauró terem. 

Az angol természetjárók ujabban Zárát, Dalmácia egykori tartományi 
fővárosát is felfedezték. Nem csodálom, mert Zára hallatlanul olcsó. Tudva-
levően környékével együtt olasz birtok és a fascista éra szabad kikötővé nyil-
vánította. Dohányosok számára igazi eldorádó, mert nevetséges áron lehet 
kapni a világ összes legfinomabb cigarettáit. Itt készül a híres maraszkinó 
likőr, a „Maraschino di Zara" és erősebb faj tája a maraszka is. Az utóbbi 
könnyen az asztal alá haj t ja a fejet. Zárában ma már sokan nyaralnak, ma-
gyarok is akadnak köztük. 

A Compagnia Adriatica-nak a Levantére is járnak modern hajói, de ha 
olyan messzire nem volna kedved menni — ámbár tanulságos és kellemes ki-
rándulás — térj vissza Fiumébe, ahová betört a japán selyemdömping, ahol 
a zóna frankában a szó szoros értelmében teában és kávéban fiirödhetsz, 
olyan olcsó. 

Fehér hajók várnak rád a révparton, hogy keringőre vigyenek a kék 
Adrián. 

Leidenfrost Gyula dr. 
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Befejezés előtt a „Normandie" francia gyorsgőzös építése. 1932. október 
29-én bocsátották vízre Saint-Nazaire-ben ezt az óriásgőzöst, melynek építésé-
ben, tekintettel az Atlantic utasforgalmában az utóbbi évek folyamán beállott 
nagymérvű utascsökkenésre, hosszabb megszakítás volt. Az új francia gyorsgőzös 
hossza 313.7 m., legnagyobb szélessége 36.4 m., oldalmagassága a sétafedélzetig 
27.8 m. Vízkiszorítása 11.15 m. merülésnél 68.600 tonna. A gépi berendezés turbo-
elektromos rendszerű. A négy csavart egyenkint 40.000 lóerejű elektromotorok 
hajtják, melyek az áramot 4 turbodinamóból kapják. A 28 atmoszféra nyomású és 
325 fokra túlhevített gőzt 29 vízcsöves olajtüzelésű kazánban fejlesztik. A hajó 
utazási sebessége 28 tengeri mérföldre van tervezve. — Hogy fogalmat alkot-
hassunk a hajó méreteiről, álljon itt néhány további adat. A villamos segédgépek 
áram-szükségletének fedezésére hat 2200 kw.-os turbogenerátor szolgál. Azonkívül 
két Diesel-dinamó, mint szüikségeröforrás, ha gőz nem állana rendelkezésre. A 
segédgőzt négyhengeres kazán szolgáltatja. A gyengeáramú vezeték kétpólusú, 
110 voltos. A hajó mindkét oldalán 130 méter hosszú sétafedélzet van; azonkívül 
van két uszodája és két rádióálolmása. Az elsőosztályú étterem hossza 90 méter. 
A két főhorgony súlya egyenként 17 tonna, a kormánylapáté 138 tonna, egy 
csavaré 23 tonna. Három kéménye van, melyeknek legnagyobb átmérője 16 méter. 
—- Az „Atlantique"-on pusztító tűzvész tanulságai alapján készült a legtökélete-
sebb tűzbiztonsági berendezés, állandó tűzoltó készültséggel, füstjelzőkkel, az 
egyes hajórekeszek legmesszebbmenő aláosztásával, sötétben világító festékkel 
mázolt feliratokkal, jelző berendezéssel, fotocellákkal, stb. — A hajó első útját 
május végére tervezik. M. ]. 

A „Scharnhorst" és a „Potsdam" német gyorsgőzösök építése. A „Ham-
burg Amerika Linie", illletve a „Norddeutscher Lloyd" e két korszerű, a hajó-
építő technika minden vívmányával felszerelt hajója távolkeleti személy- és gyors-
áruforgalomra épült. A „Scharnhorst"-ot 1934. december 14-én, a „Potsdam"-ot 
pedig ez év január 16-án bocsátották nagy ünepségek közt vízre. A harmadik 
ilyen típusú hajó, a „Gneisenau", a „Potsdam" testvérhajója, Hamburgban építés 
alatt áll. — E hajók méretei egymással szemben csak kis eltéréseket mutatnak, 
melyek folyományai az alkalmazott különböző építési rendszereknek. A „Potsdam" 
főméretei: 182 m. hossz, 22.3 m. szélesség, 8.8 m. merülésnél 11.000 tonna teher-
bírás, 21 mérföld sebesség és kb. 26.000 lóerő eff. gépteljesítmény. A „Potsdam"-
nál a gőzt 4 drb magasnyomású Benson-kazán szolgáltatja 84 atm. nyomású és 
470 fokra túlhevített gőzzel, míg a „Scharnhorst" 4 Wagner—Deschimag rend-
szerű, 50 atm. túlnyomású gőzt fejlesztő vízcsöves kazánt kap. A főgépek mind-
két esetben turboelektromos rendszerűek. Az áramfejlesztők 3200, illetve 3120 
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fordulatú, forgóáramú generátorok; a két csavartengelyre rögzített motorok 168, 
illetve 130 percenkénti fordulattal bírnak és 10.000 kw. teljesítménnyel. E hajókkal 
tehát a németek is áttértek az elektromos meghajtásra, amit más nemzetek már 
korábban kifejlesztettek. A korszerű elektromos hegesztést is nagyobb mérték-
ben alkalmazták. Itt már a külső lemezek harántvarratai is hegesztve vannak a 
vízalatti testrészen. E hegesztés által kb. 600 tonnát takarítottak meg a hajó-
testsúlynál. A hegesztési varratok összhossza kb. 70 knt., míg a lefektetett villa-
mosvezeték összhossza 165 km., 5500 villanyégő szolgál a világításra. A 
„Potsdam" összesen 186 elsőosztályú és 140 turista-osztályú utast szállíthat, 
akik részére úgy egészségügyi, mint kényelmi szempontból a legkorszerűbb 
berendezések szolgálnak. Van két uszodája is. A trópusi klímának megfelelő 
hűtőberendezések az áruk konzerválása szempontjából fontosak. A ki- és bera-
kodás meggyorsítására az árbócdarukon kívül 6 oszlopos forgódaru szolgál. — 
A „Scharnhorst"-ot ez év májusában, a „Potsdam"-ot pedig a nyáron helyezik 
szolgálatba a Bremen—Yokohama vonalon. M. ]. 

Feloszlott a német flotíaegyesület. A német flottaegyesület (Deutsche 
Flotten-Verein) 1934. december 16-án rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen a 
következő határozatot hozták: „Miután a Vezér személyesen úgy nyilatkozott, 
hogy a Birodalom jelenlegi fejlődése és alakulása mellett a német flottaegyesület 
feloszlatása, múltjának és szolgálatának teljes elismerése mellett, szükségessé 
vált, a közgyűlés elhatározta az egyesület feloszlatását". — A német flottaegye-
sületet 1898-ban alapították abból a célból, hogy „a német népnek a flotta fel-
adatai iránti érdeklődését felkeltsék, ápolják és erősítsék." A németség nagy 
megértéssel fogadta a flottaegyesület célkitűzését és olyan lelkesedéssel sorako-
zott a zászlója alá, hogy már az első működési év végén 15.000 tagja volt az 
egyesületnek s számos testület is csatlakozott az új társadalmi alakulathoz. Az 
egyesület hamarosan kinőtt eredeti kereteiből és minden1, ami a németség tengeri 
hatalmával és a tengeren való érvényesülésével összefüggött, erőteljes támasz-
tékot nyert benne. A háború kitöréséig a német flottaegyesület kereken 138.000 
márkát áldozott a tengerészek jóléti intézményeire, a hajótöröttek megmentését 
szolgáló társaság, valamint az iskolahajó-egyesület támogatására. 1912-ben 
Fleusburgban otthont alapított a kiöregedett tengerészek részére. 1914-ben már 
nem kevesebb mint 333.500 tagot tartott nyilván az egyesület. Hogy a birodalom 
belsejében lakó német népet a tengerrel érintkezésbe hozza, az egyesület minden 
évben számos utazást rendezett a német tengerpartra és több tengeri utat is 
szervezett. Különösen az ifjúságnak a tenger és a tengerészet iránti érdeklődését 
igyekezett az egyesület felkelteni és ébrentartani; évente 3000 tanulót vitt ki a 
tengerhez, nagy tömegben terjesztette az ifjúság körében a tengerre és a tenge-
részeire vonatkozó ismertető füzeteit. A tanítóságnak is alkalmat adott a tenger-
partra és a tengeren rendezett utazásokkal arra, hogy a tengerrel és a tengeri 
hajózással megismerkedjenek. Évente átlag 700 ismeretterjesztő előadást is ren-
dezett a birodalom minden részében. Kezdettől fogva érintkezést tartott fenn a 
német flottaegyesület a külföldi németséggel, s ez a szervezkedés olyan nagy 
sikerrel járt, hogy a világ minden részén helyi csoportok alakultak s ezek a kül-
földi német flottaegyesületek később az anyaegyesülettel szorosan együttműködő 
szövetséggé tömörültek. A háború alatt a német flottaegyesület a harcban álló 
tengerészek megsegítésére és hadi jótékonyság gyakorlására összpontosította 
minden erejét. A szeretetadományok gyűjtésében különösen nagy tevékenységet 
fejtett ki, úgyannyira, hogy 1916-ban egyetlen gyűjtőn,apon több mint hat millió 
márkát gyűjtött össze. E mellett az egyesület két tartalék-korházat is fenntartott 
a háború alatt. A háború után a messzebbterjedő célkitűzéseknek megfelelően a 
német flottaegyesület német tenger-egyesületre (Deutsche See-Verein) változ-
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tatta a nevét, de 1931 óta most bekövekezett feloszlásáig ismét a régi nevén 
működött. Az egyesülettel egyidőben megszűnt az egyesület folyóirata is, amely 
eleinte „Die Flotté", a háború után pedig „Die See" néven jelent meg, s a leg-
körültekintőbben szerkesztett s a tengerészet minden területéről a legaktuálisabb 
ismertetéseket, híreket közlő szaklap volt. A német flottaegyesület 26.800 márkát 
kitevő vagyona a feloszlás után részben a német iskolahajó egyesületnek, rész-
ben az összes német tengerészeti egyesületeket, érdekeltségeket és kikötőket 
tömörítő birodalmi szövetségnek (Reichsbund deutscher Seegeltung) jutott.(7C N.) 

A Rouquairol-féle búvárkészülék légszabályozóját mutatja be ez az ábra, 
amely tévedésből kimaradt „A Tenger" 
1934. évi VII.—XII. füzetében „Elsülyedt 
hajók kiemelése" címen közölt cikkből. — 
E légszabályozót a búvár a hátára erősítve 
hordja. A szivattyúból érkező sűrített levegő 
„l" csőcsonkon át a „t" légtartányba és 
innen az „ss" szabályozón keresztül a „k" 
légkamrába hatol, honnan a búvár az „Iv" 
vezetéken és a légzőcsövön keresztül belé-
legzi. A kilégzés ugyanezen a légzőcsövön 
át történik, az elhasznált levegő azonban a 
„sz" gumiszellentyűn át távozik a sisakból 
és buborékok alakjában a vízből. Ha már 
most a búvár mélyebbre száll, tehát a külső 
víznyomás növekszik, úgy ez a „K" kam-
rában a levegőt a gumisapka „gs" lenyomá-
sával sűríti, a szabályozó szelepet „ss" 
megnyitja és a tartányból nagyobb nyo-
mású levegőt bocsát a kamrába, mindaddig, 
míg a nyomás ott ki nem egyenlítődik és 
így a búvár a nagyobb mélységnek megfe-
lelő levegőt kapja. Fordított az eljárás, ha 
kisebb mélységbe jön a búvár. -— Itt említ-
jük meg, hogy a szóbanforgó cikkben az 50. 
oldalon közölt ábra a trieszti kikötőben el-
sülyedt „Wien" csatahajót ábrázolja. 

A „Meteor" újabb meg-figyelései. A németek híres expedíciós hajója, a 
„Meteor", ez év februárjában újabb rövid kutatóútra indult az Északi-tengeren. 
Wilhelmshafenből Island szigetére vezető útja közben mélységméréseket végzett 
a 62° 28' északi szélesség és 17° 08' nyugati hosszúság alatt, az úgynevezett 
„Erzsébet-pad" létezésének ellenőrzése céljából. Ezt a tengeralatti emelkedést 
1906-ban egy dán expedíció vélte megállapítani s a térképeken az Északi-
tengernek ez a tája 105—245 méter mélységekkel van megjelölve. A „Meteor" 
visszhangos mélységmérései megállapították, hogy ez a tengeralatti pad nem 
létezik. Az Islandon töltött rövid pihenő után a „Meteor" március elején megint 
kifutott a tengerre, hogy a fedélzetén levő nyolc tengerkutató tudós oceanográfiai 
és morfológiai megfigyeléseket végezhessen Grönlandtól délre. A kutatómunka 
a Cap Farewell-től az Ujfundland-küszöbig húzódó szelvény mentén folyt 12 
szelvényállomáson, amelyeknek mindegyikén a felszíntől a fenékig átvizsgálták 
a tenger vizét és fenékpróbákat is vettek. Ezenkívül hidrográfiai vizsgálatokat, 
mélységméréseket végeztek a „Meteor" tudósai a Grönland-áramlásban, valamint 
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a Labrador-áramlás kiágazásaiban, egészen a Golf-áram északi határáig. Az 
Ujfundland-küszöb fölöt zegzugosán haladt a „Meteor" s e közben visszhangos 
mélységméresekkel alaposan megvizsgálták az Atlanti-óceán e részének fenék-
domborzatát. Megállapítást nyert, hogy az átlag 4000 méter mélyen fekvő tenger-
fenékről csak egyes, egészen 3800 méterig felnyúló magaslatok emelkednek itt, 
de az Ujfundland-padot a Reykjanas-háttal (Islandtól délre) összekötő hosszú 
Ujfundland-küszöb, amit eddig feltételeztek, valójában nem létezik. Még egy 
Reykjavtk-ban, töltött rövid pihenés után a „Meteor" március 30-án visszatért 
Wilhelmshafenbe, hogy ott megtörténjenek az előkészületek az Északi- és Keleti-
tengeren teendő nyári út jára. (K. N.) 

Amerikai repülőállomások a Csendes-óceánon. Az amerikai tengerészeti 
államtitkár megengedte a Pan-America Airways légiforgalmi társaságnak, hogy 
Guam, Waike és Midway csendesoceáni szigeteken repülőtereket rendezhessen 
be. Az óceáni repülőállomások építését és berendezését áprilisban már meg is 
kezdték. A társaság légi összeköttetést tervez az oceánon keresztül a kínai légi 
közlekedési vonalakkal. Ezeknek a csendesoceáni amerikai repülőállomásoknak 
stratégiai jelentőségét nem lehet letagadni. A japán tengerészet a sajtó útján 
tiltakozott is a létesítésük ellen, minthogy a közlekedési és katonai légikikötők 
között nem lehet határozottan különbséget tenni és ezeket a kereskedelmi repülő-
állomásokat könnyűszerrel át lehet alakítani haditengerészeti légi bázisokká. 

Orvosi segítség szikratávíró útján. Rómában nemrégen Marconi elnöklésé-
vel megalakult a szikratávíró útján történő orvosi segélynyújtás nemzetközi köz-
pontja. Ez az új internacionális alakulás szikratávíróval továbbított orvosi 
tanácsokkal rendelkezésére állana valamennyi úton levő tengeri hajóknak, első-
sorban természetesen azoknak, amelyeken nincsen orvos, de szükség esetén a 
nagyobb hajók orvosai is igénybe vehetnék konzultációkra. A megalakított köz-
pont azonnal megkezdi szervezkedését, mihelyt az éredekelt tengeri államok ki-
jelentik a csatlakozásukat, ami — tekintettel arra, hogy hasznos intézményről 
van szó — bizonyára nem is fog elmaradni. 

A nagyhatalmak tengeri légi hadereje az 1934. év végén a következő volt: 

Amerikai Egyesült Államok . . . 
Franciaország 
Japán 
Nagybirtannia 
Olaszország 

Anyahajó BtpülSjÉp Légi íloltabázis 
8 1000 15 
2 304 23 
6 800 15 
8 183 14 
1 330 13 

A „leállított" hajók száma a világkereskedelmi forgalom élénkülésével 
fokozatosan csökken, de azért az 1934. év végén még igen nagy volt a tétlenségre 
kárhoztatott hajók száma, illetőleg a kihasználatlan hajótér. A helyzet a mult 
év novemberében ez volt: 

Amerikai Egyesült Államok 2,500.000 br. r. tonna 
Nagybirtannia 820.000 „ „ 
Franciaország 560.000 „ „ 
Spanyolország 350.000 „ „ 
Olaszország 330.000 „ „ 
Hollandia 303.000 „ „ 
Németország 284.000 „ „ 

A javulást a többi között a német hajózás példája mutatja. 1933 novemberében 
ugyanis még összesen 559.000 br. r. tonnát kitevő német hajó vesztegelt tétlenül 
a kikötőkben s ez a szám egy év alatt csaknem a felére csökkent. 
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Alfréd G. Nagel: Drei Kreuzer Emden. 
Ki a Gedenk.buch deutschen Heldenitums 
zur See. — Georgi Erőkor Verlag, Ber-
lin-Lichtenfelde 1934. Ára : 3.50 márka. 

A szerző „Emdem" című műve néhány 
évvel ezelőtt a német háborús irodalom-
nak egyik nevezetessége volt. Ez a könyv 
annakidején olyan, lelkes fogadtatásban 
••ésaesült, liogy gyors egymásutánban 
több kiadást ért meig. Az érdeklődés a 
németek e Legendás h í rű hajójának ka-
landja,! és hőstettei i rán t még ma. is 
olyan nagy, liogy a, mű szerzője és ki-
adója kívánatosnak ta r to t ta ujabb, átdol-
gozott formában ismét a könyvpiacra 
vinni. A „Geschichte deutscheT Kriegs-
schiffe" című sorozatban jelent meg is-
mét Alfréd G. Nagelnak ez a népszerű 
munkája1, hogy hirdetője legyen a német, 
haditengerészet egykori nagyságának és 
még ma i® érintetlen erkölcsi erejének. 
A könyv szerzője eredeti munkájá t a mai 
időkig terjedően kibővítette mind szöveg-
ben, mind képanyagban. A háború kez-
detén oly hősiesen küzdő első „Emden"-
cisrkáló történetén kívül, ismerteti a má-
sodik ..Emden" tevékenységét a háború-
ban és az angoloktól Scapa Flow-ban tör-
tént elsülyesztését, s végül a háború 
után épített és a külföldi németséggel 
való kapcsolat fenntartására; szolgálatba 
állított harmadik „Emden" világkörüli 
út ja i t . A szerző megelevenítő közvetlen-
séggel beszéli el a három „Emden" tör-
ténetét, 6 ugyancsak élénkén, érdekesen 

mondják el a könyviben élményeiket és 
benyomásaikat a három „Etnden" tiszti-
karának és legénységének tagjai , vala-
mint néhány külföldi német, akinek ré-
sze volt a harmadik „Emden" látogatásá-
nak örömében. — Különösen értékes a 
könyvnek az, a része, amely az első,, Em-
den" hősi ténykedésének a volt ellenság 
részéről tö r t én t elismerését, illetőleg an-
nak dokumentumait sorakoztatja fel. A 
kiadó a könyv gazdag képanyaigát finom 
műnyomópapíron, kitűnő másolatokban 
hozza a közönség elé, hogy ezzel is bizo-
nyítja, milyen nagyra értékeli ezt, a né-
meti-ég erejét és önérzetét hirdető köny-
vet, 

J. C. Padmore: The Süde Rule for 
sliips'officers. — Brown, Son & Fergu-
son Ltd. Glasgow 1934. A kiváló tenge-
részeti szakkönyvekről világszerte ismert 
glasgowi könyvikadóvállalat egyik leg-
újabb kiadványa behatóan ismerteti a 
navigáoicfe célokria készült számo'iólée 
szerkezetét, és használatát, A kis kézi 
számolóműszer különféle vonatkozásban 
való alkalmazását a könyv szerzője szá-
mos gyakorlati példán mu ta t j a be és egy 
sereg táblázatot is közöl. A hajózásnál 
nélkülözhetetlen eszközt és a használatát, 
ismertető könyvecskét szívesen ajánljuk 
tengerész tagtársaink figyelmébe. A ki-
adó cég címe: Brown, Son. & Ferguson, 
Gla-gow—S 1., 52—58. Darnley Street. 

„Búvár" címen cz év. januárjában ú j 
magyar folyóirat indult meig, L a m b -
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r e c l i t Kálmán szerkesztésében és a 
Franklin-Társulat kiadásában. A céljai-
ban, szellemében, belső tartalmában és 
külső fowmáljában egyaránt a mai kor 
igényeinek megfelelő ú j lap a külföldi tu-
dományos magazinok maigyar talajba való 
átültetését jelenti, s mint ilyen első pró-
báLkozás hazánkban. A ,,Búvár" bekö-
szöntőjében azt olvassuk, hogy ez az új-
szerű folyóirat „arra törekszik, hogy szé-
les körök részére tegye hozzáférhetővé 
mindazokat az igazságokat, amelyeket la-
boratóriumok csöndjében, műhelyek' kat-
togó hangzavarában, oceánok mélyén, kór. 
termek magányában, a vegyész, a fizikus, 
a technikus, és földrajzi exploráitor, a nép-
élet búvára és az életért harcoló klinikus 
és orvos kikutattak, kinyomoztak és meg-
ismertek." A fonti sorokba tömörített cél-
kitűzésének a „Búvár" — az eddig mag-
jelent négy szám tanúsága szerint — tel-
jes mértékben meg tud felelni. A tudo-
mány és a technika előtérben álló kérdé-
seit illetékes szakemberektől megvilágí-
tott alakban ési pompás képekkel szem-
léltetve tár ja a teljes megértés ós biztos 
tudás után vágyódó közönség elé. A jeles 
szerkesztő nagy tudományos, í ró ié újság-
írói készültséggel vállalkozott nehéz fel-
adatára. A tudás szigorú kri t ikája, az író 
szépérzéke és az újságíró élénk-ége meg 
is látszik a „Búvár" eddig megjelent szá-
maiban és bizonyára megmutatkozik a to-
vább,i. füzetekben is. Az iró-gárd,a, amely 
az új folyóiratban szóhoz jutott , teljesen 
átértette a szerkesztő éb a kiadó inten-
cióit, amelyeknek lényege az, hogy a mű-
velt. magyar közönséget közelebb kell vin-
ni a természettudomány és a technika mű. 
helyeihez, s nem szabad engedni, hogy 
p.,z emberi lialadág nagy eseményeit csak 
futólagosan és felületesen ismerje és fél-
tudással bírálja. A „Búvár" munkatársai 
a maguk tudását, ismereteit nem a ka-
tedrai oktatás szárazságaival nyúj t ják át 
a tudásvágyé magyar közönségnek, ha-
nem a nemesebb értelemben vett, komoly 
ismeretterjesztés irodalmi formáiba öl-
töztetve. A tárgyalt kérdések aktualitása, 
a problémákra rávilágító sízakembeirfek 
tekintélye é-, a tárgyaláb módjának élénk-
sége, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az 

olvasók nagy érdeklődéssel, fokozódó fi-
gyelemmel olvassák és művelődésük ja-
vára fordítsák a „Búvár" sokféle isme-
retet nyújtó, tanulságos cikkeit, A Ma-
gyar A d r i a Egyesület örömmel látja, 
hogy az ú j folyóirat nagy teret nyit ha-
sábjain a tengerre vonatkozó cikkeknek 
s ezzel társává, szegődik „A Temger"-nek, 
amely huszonötévé ápolja Magyarorszá-
gon a tenger kultuszát ós terjeszti az 
óceánok világának ismeretét. 

A budapesti vámmentes kikötő for-
galma az 1934/35. költség vetési, évben, és 
az 1934. naptári évben további örvende-
tes, gyarapodást mutat. A vitéz V a r g a 
Vilmos kir. műszaki főtanácsos, igaz-
gató közlésében megjelent beszámoló 
adatai szerint az 1934/35. I ölt-égvetési 
év első felében az összforgalom az előző 
költségvetési év első hat hónalpjához ké-
pest 13.4%-kal emelkedett, amennyiben 
1933/34. első felében 3,309.346 q, 1934/35. 
első felében pedig 3.754.093 q volt az 
összforgalom. Még kedvezőbb az egész 
1934. naptári év eredménye. 1933-ban 
ugyanis, 5,158.443 q, 1934-ben pedig 
6,137.046 q volt az összforgalom, ami ke-
reken 19%-os emelkedést jelent. Tekin-
tettel arra, hogy az; 1932. év 5,062.561 
q-t kitevő forgalmához viszonyítva az 

1933. évi forgalom csupán 1.9%-os gya-
rapodást mutat, az 1934. évi eredmény 
nagyon jelentősnek mondható. Ez a for-
galmi gyarapodás logikus folyománya 
egyrészt a hazai vasúti forgalom fellen-
dülésének. másrészt annak a körülmény-
nek, hogy a dunai hajózási vállalatok 
átmenő (transito) és magyar kiviteli for-
galma a vámmentes kikötő érintésével, 
illetőleg foglalkoztatásával túlnyomó-
ié-zt Budapesten át nyugat, felé irányult. 
A budapesti vámmentes kikötőnek az 
1934. évben, a változatlanul fennálló ál-
talános gazdasági nehézségek ellenére is 
felmutatott forgalomgyarapodása biztató 
jelenség a kikötő jövőjét illetően-
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Halottaink. Az 1935. esztendő első harmadát úgy kell feljegyezni a Magyar 
Adria Egyesület annaleszeiben, mint a szomorú gyász időszakát. A rövid négy hónap 
alat t négy értékes tag társunk költözött el az élők sorából s közülük háromnak az el-
hunyta nemcsak csa ládjuknak és szűkebb társadalmi körűiknek, hanem az egész magyar 
társadalomnak is súlyos veszteséget jelentett. Az év első hónapjában váratlanul elhunyt 
Füleki Lajos, a Magyar Távirati Iroda pénztárosa és a Hajózási Hirlap kiadóhivatali 
igazgatója , aki másfél évvel ezelőtt lépett tagjainknak a sorába . Nagyrahivatot t munkása 
volt az u jság-szakmának é s lelkes támogató ja minden nemzeti irányú törekvéseknek. 
Korai halálával mi is egyik lelkes hívünket vesztettük el benne. — Április 9-én, 81 éves 
korában meghalt Asbóth Emil miniszteri tanácsos, műegyetemi tanár, a Ganz és T á r s a 
Danubius gépgyár rt. alelnöke és volt vezér igazgatója . A technikai és tudományos 
világ e kiválósága az alapítástól kezdődően választmányi tagja volt a jVlagyar Adria 
Egyesületnek és különösen az első években tevékeny segítője az egyesület kiépítésének. 
Egyesületünk iránti érdeklődését és t ámoga tó készségé haláláig megtar to t ta . — Április 
10-én a technikai tudományok egyik világviszonylatban is nagynevű művelője, Zelovich 
Kornél műegyetemi tanár , felsőházi t ag költözött el az élők sorából. Zelovich professzor 
kiváló egyénisége a tudományos világ határain túl, az egész magyar közéletnek nagy 
értéke volt. Nevét nemcsak mint kiváló tudós és tudományos író örökítette meg, hanem 
mint nagyenergiájú organizátor is, akinek a többi közö t t a József-Műegyetem kommün 
utáni anyagi vá lságának megoldását is köszönhetjük. A magyar műszaki társadalom 
erősödését is számos szervezeti alkotásával segítette elő. Választmányi tagja volt a 
Magyar Adria Egyesületnek, amely megér tő hívét és támogatójá t vesztette el benne. — 
Április 11-én ú jabb gyász érte a m a g y a r tudományos világot, Hollendonner Ferenc mű-
egyetemi magán tanárnak és főiskolai tanárnak elhunytával. A fák szövettanának az 
ország határain túl is elismert kiváló szaktudósa volt, de a botanika egyéb területein, 
valamint a természettudományi okta tás terrenumán is általános megbecsülést szerzett 
magának buzgó és ér tékes munkájával . A Magyar Adria Egyesületnek régebben t ag ja 
és a növénytani szakosztály keretében az egyesületi 'munka aktív részese is volt s így 
a tudományos t á r sada lmat az ő halálával ért veszteség egyesületünket közvetlenül 
is érinti. 

Az I g a z g a t ó t a n á c s ülése. A Magyar Adria Egyesület Igazgatótanácsa f. évi 
március hó 23-án,Leidenfros t Gyula dr. alelnök elnöklésével ülést tar tot t , amelyen jelen 
voltak: Haltenberger Mihály dr. és Mladiáta ]ános alelnökök, Koch Nándor dr. főt i tkár , 
Gramantik Mihály, Halász József dr. és Pell Mária dr. titkárok, valamint Gallay Jenő vá-
lasztmányi tag. Betegségével kimentette magát Entz Géza dr. elnök és Krepuska Gyula dr. 
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könyvtáros. — Az ülés egyik tárgya Gallay Jenő választmányi tagnak az alapszabályok 
módosítására vonatkozó javaslata volt. Az elnök felkérésére Gallay Jenő részletesen meg-
indokolta módosítási tervezetét, amelyet az Igazgatótanács 1934. évi november hó 10-én 
tar tot t ülésén kapott megbízás a lapján készített. Indokolása szerint a M. A. E. 1916-ban 
jóváhagyott alapszabályai idöszerűtlienekké váltak s ez már magában véve is megokolttá 
tenné a módosítást. De kívánatos a módosítás azért is, mert a Volt Haditengerészek 
Országos Baj társ i Egyesületének a Magyar Adria Egyesületbe való bekapcsolódása 
esetén ú jabb célkitűzésekkel bővülne a M. A. E. p rogramja és egyúttal kiszélesedne a 
munkaterülete. A Magyar Adria Egyesület nevének a javaslatban a ján lo t t megváltozta-
tásától eltekint, miután meggyőződött , hogy arra nincsen szükség, de a tervezet többi 
részét elfogadásra a jánl ja , annál is inkább, mert ilyen elgondolás mellett a V. H. O. B. 
E.-nek szakosztályként való beolvadására és a M. A. E. kere té ten való működése m'nden 
nehézség nélkül történhetnék. — Az előterjesztéshez Haltenberger Mihály dr., Mladiáta 
János alelnökök, Gramantik Mihály és Pell Mária dr. t i tkárok szóltak hozzá, majd Lei-
denfrost Gyula dr. elnöklő alelnök rámutatot t arra, hogy a M. A. E. jelenleg érvényben 
levő alapszabályai is lehetővé teszik a Volt Haditengerészek Országos Bajtársi Egye-
sületének a M. A. E. ikeretébe szakosztályként való bekapcsolódását s így az alapszabá-
lyoknak Gallay Jenő által a jánlot t generális megváltoztatására a mindenképpen kívá-
natos fúzió megvalósíthatósága érdekében tulajdonképen nincs is szükség. Az Igazgató-
tanács az alapszabályok értelmében kimondhatja a „baj tá rs i szakosztály" megalakítását, 
s a V. H. O. B. E.-nek tagjai a M. A. E. tagjainak a sorába való belépésükei biztosít-
hat ják ennek a szakosztálynak a működését. Miután Gallay Jenő az elnök által előter-
jesztett megoldást a V. H. O. B. E. részéről e l fogadhatónak jelentette ki, az Igazgató-
tanács elhatározta, hogy amennyiben legalább húsz tag kívánja, az alapszabályok 30. 
§-ának j) pontja, valmint 35. §-a alapján megalakítja a Magyar Adria Egyesület ,,baj-
társi szakosztályát". 

Az Igazgatótanács ezután tárgyalta a Dante-könyvkiadóvállalat ajánlatát , mely 
szerint a nevezett vállalat a Magyar Adria Egyesület 'kulturális céljaira nagyobb összeget 
ajánl fel abban az esetben, ha egy földrajzi pályázat kiírásával Iehe'.őséget ad a válla-
latnak arra, hogy könyvterjesztő akciójával a magyar olvasóközönség szélesebb réte-
geihez hozzáférhessen. Az Igazgatótanács — miután megállapította, hogy a Dante-
könyvkiadóvállalat a M. A. E. tekintélyének teljes megóvását garantá l ja , sőt akciójával 
az egyesületnek nagyobb körben való propagálását is szolgálná, — elhatározta, hogy 
az ajánlatot e l fogadja és a Dante-könyvkiadóvállalattal való állandó érintkezés fenn-
tar tására Koch Nándor dr. főt i tkárt küldi ki azzal, hogy a pályázat lebonyolítása körül 
történő minden olyan lépésről, amely a M. A. E.-et érinti, az elnökségnek tegyen időnkint 
jelentést. Az Igazgatótanács egyúttal elfogadja a pályázat feltételeire vonatkozóan elő-
terjesztett tervezetet és felkérte Haltenberger Mihály dr. alelnököt, Koch Nándor dr. 
főti tkárt és Halász József dr. t i tkárt, hogy a megállapodás szövegét az Igazgatótanácstól 
kívánt módosítás megtörténte és néhány jogi kérdés tisztázása után, a Dante-könyv-
kiadóvállalattal egyetértően véglegesítsék. 

A Magyar Adria Egyesület és a Rádió közötti kapcsolat mind szorosabbá 
fűződik az által, hogy tagtársaink sűrűn szerepelnek a mikrofon előtt. Ebben az évben 
eddig Mladiáta János, Haltenberger Mihály dr. és Leidenfrost Gyula dr. alelnökeink 
kitűnő előadásait közvetítette a Rádió, s a közeljövőben, műsorra kerül Koch Nándor dr. 
főti tkár előadása a tenger sótartalmáról és színváltozásairól. 
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A Magyar Adria Egyesület 
helyiségének és könyvtárának használati rendje 

Tisztelt Tagtársainknak ismételten szíves figyelmébe ajánljuk egyesületünk 
helyiségeinek (VIII., Baross-utca 13. szám, földszint) a Magyar Nemzeti Múzeum 
állattára igazgatóságával egyértelműen megállapított látogatási rendjét, valamint 
könyvtárunk használatának módját. 

1. Az egyesület részére rendelkezésre bocsátott helyiséget (földszinti 
nagy olvasóterem) a M. A. E. tagjai csak a hétnek bizonyos napjain, meg-
határozott időben látogathatják, amikor az egyesület valamely felelős tiszt-
viselője, mint inspekciós, a helyiségben tartózkodik. Az intézet igazgatósá-
gával egyetértően megállapított látogatási napok és időpontok a következők: 

Kedden d. e. 10—12-ig (könyvtári hivatalos óra). 
Szerdán d. u. 5—7-ig (titkári inspekció és könyvtári hivatalos óra). 
Szombaton d. u. 5—7-ig (titkári inspekció). 
Az egyesületi tagok a fent megjelölt látogatási idő alatt csupán az 

egyesületnek átengedett helyiségben tarózkodhatnak, az épület más részé-
ben nem. 

2. A könyvtár és folyóirattár bármely látogatási napon használható, 
de — minthogy könyvtárunk rendezés alatt áll — otthoni használatra egy-
előre sem könyvet, sem folyóiratot nem adunk ki. Az egyesületi könyvtáros 
hivatalosan a keddi könyvtári óra alatt áll a tagok rendelkezésére. Egyéb 
ügyekben az inspekciós titkár ad felvilágosítást. 
Ismételten kérjük t. Tagtársainkat, hogy egyesületünk újjáéledését a ma-

guk részéről azzal is igyekezzenek elősegíteni, hogy helyiségünkben a látogatási 
napokon minél többen jönnek össze. Egyúttal 

felkérjük mindazokat a t. Tagtársakat, akiknél a M. A. E. könyvtárából 
kölcsönvett könyvek vagy folyóiratok vannak, hogy azokat mielőbb vissza-
szolgáltatni szíveskedjenek. 

hogy könyvtárunk revíziójában és rendezésében fennakadás ne legyen. 

Végül felkérjük azokat a t. Tagtársaikat, akiknek birtokában „A Tenger" 
régebbi évfolyamaiból való nélkülözhető füzetek vannak, hogy azokat bocsássák 
az egyesület rendelkezésére. 

K i a d j a : a Magyar Adria Egyesület. 
Felelős szerkesztő és 'kiadó: Dr. Koch Nándor. 

Bethlen-nyomda Rt. Budapest , VIII., Nap-utca 13. — Felelős vezető: Lombár László. 



Rendkívüli kedvezmény 
a Magyar Adria-Egyesület tagjainak! 

Tisztelt Tagtársainknak rendkívül mérsékelt áron fe la jánl juk a követ-
kező kiadványainkat: 

M A G Y A R A D R I A K Ö N Y V T Á R , 
mely áll a következő füzetekből: 

1—3. Gonda Béla: A tengeralattjáró hajók. (100 képpel.) 

4. Dr. Szabó László: Maigyar Balázs hadjárata Veglia szigetén. 

5. Dr. Cholnoky Jenő : A Földközi-tenger és kijárói. (8 képpel.) 

6. Dr. Márki Sándor: Magyar uralom az Adrián. 

7—8. Dr. Cholnoky Jenő: Az Adria és partvidéke. (Térképpel ée képekkel.) 

9. Dr. Márki Sándor: Rákóczi adriai tervei. 

10. Dr. Prinz Gyula: Harc a tengerért. 

11. Beck Zoltán: A hadihajók tüzérsége. (Képekkel.) 

12. Tengerész-pályák. 

13—14. Dr. Szabó László: Városi élet a középkori Dalmáciában. 

A 14 füzet kedvezményes ára 7 P helyett, postaköltséggel együtt 2.20 pengő. 

Dr. Rónay Tibor: Magyar-néinet és német-magyar Hajós Szótár. 
Kedvezményes ára 5 pengő helyett, postaköltséggel együtt 1.50 pengő. 

Dr. Horváth Jenő: A magyar kormány Adria-politikája 1848/49-ben. 
Kedvezményes ára 4 pengő helyett, postaköltséggel együtt 1 pengő. 

Dr. Radványi Antal : Lussin (Lussin piccolo, Lussin grandé, CigísJeA 
Kedvezményes ára 1.80 pengő helyett, postaköltséggel együtt 50 fillér. 

Dr. Havas Rezső: Fényben. . . (Három magyar-dalmát történeti kép, 
színmű.) Kedvezményes ára 3 pengő helyett, postaköltséggel együtt 80 fillér. 

* 

Aki a felsorolt kiadványokat együttesen rendeli meg, annak az egész 
sorozatot, postaköltséggel együtt 5 pengő áron adjuk. 

Megrendelések a Magyar Adria-Egyesület titkárságához Budapest, 
VIII., Baross-utea 13.) intézendők. 
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A felelős szerkesztő lakása: XI., Horthy Miklós-út 75. 

Oldal T A R T A L O M : 
Entz Géza dr.: A tenger biológiai kutatásának újabb irányai — — — 57 
Mladiáta János főkapitány: A „Budapest" motoroshajó első alexandriai 

útja (2 képpel) •— •— —• — — — — — — — — —- 61 
Haranghy László dr.: Sardegna népe és kultúrája (1 térképpel — — 70 
Entz Géza dr.: Életképek Texel szigetéről (4 képpel) -— — — — — 79 
Csányi József dr.: A trieszti gyorson (Tárca, 2 képpel) — — — — 85 
Kisebb közlemények: Épül a második Duna-tengeri hajó. (M. J.) — Befeje-

zés előtt a „Tannenberg" turbinás gyorsgőzös. (M. J.) — A mér-
nöktisztek helyzete a német haditengerészetben. (M. J.) — Üj látha-
tatlan kutatósugár. —- Kémia a hajóüzemben. Üjrendszerű hajó-
építő-dokk. — Az angol tengerparton obeliszkkel jelölik meg a 
greenwichi délkört. -— Ezüst trófeával jutalmazzák a „kék szalag" 
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K é r e l e m a Magyar Adria E g y e s ü l e t t. tagjaihoz! 
Felkérjük ama t. Tagtársainkat, akik az 1935. évre szóló 
tagdíjukat és esetleges régebbi tagdíjhátralékukat még nem 
küldték be, hogy 

a be í i ze tés t „A T e n g e r " j e l e n füze téhez mellé-
kel t c s e k k l a p f e l h a s z n á l á s á v a l miné l e l ő b b esz-

közölni s z i v e s k e d j e n e k . 
Bizalommal kérjük valamennyi t. Tagtársunkat, hogy a 
Magyar Adria Egyesület hazafias törekvéseit és kulturális 
munkáját új tagok szerzésével is támogatni szíves-
kedjék. Ha minden tagtársunk csak egy tagot szerez, 
máris biztosítva van az Egy esület jövője. 

• Az új tagok bejelentése a Magyar Adria Egyesület titkár-
ságához címzett (Budapest, VIII, Baross-utca 13) postai 
levelezőlapon történhetik. Tisztelettel 

A Magyar Adria E g y e s ü l e t e l n ö k s é g e 



A TENGER BIOLÓGIAI KUTATÁSÁNAK 
UJABB IRÁNYAI 

ENTZ GÉZA dr. 
elnöki megnyitója a Magyar Adria Egyesület közgyűlésén. 

Kenete Richtungen in cler biulogischen Furschung des Meeres. — Problemi 
nnuvi della biologia marina. — New problems in maríné biology. Nouvelles 

tendences dans les recherches biologiques á la mer. 

* 

Mint Steuer-nek 1934 március 30-án kelt beszámolójában olvassuk, 
a Földközi-tenger tudományos kutatásában, a nagy nyugati nemzetek tudó-
sain kívül, mind nagyobb számban vesznek részt görög, szláv és egyiptomi 
biológusok. A Magyar Adria Egyesület tudósgárdája, 1913-ban és 1914-ben 
végzett kutatásaival, több mint két évtizeddel előzte meg ezeket az újabb ten-
gerkutatókat, ám az egyesületnek nem volt meg az anyagi ereje ahhoz, hogy 
a két Adria-expedíció eredményeit mind publikálhassa. A kutatás eredmé-
nyeit ismertető dolgozatok nagyrésze még mindig kiadatlan s így — sajnos 
— nem tudjuk a külföld előtt kellő súllyal hangoztatni a magyarság erkölcsi 
jogát ahhoz, hogy a nemzetközi tengerkutatásban kultúrájához mérten és a 
már végzett munkájának folytatásaként résztvehessen. Ezen a helyzeten tu-
dományos tekintélyünk megóvása érdekében mielőbb segíteni kell, egyrészt 
a kiadatlan munkák megjelentetésével, másrészt a tengerkutatásba újból való 
bekapcsolódásunkkal, annál is inkább, mert a tengerkutatásban, de különö-
sen a tenger biológiai kutatásában az utóbbi években egy sereg érdekes kér-
dés nyomult előtérbe, s kívánatos, hogy ezeknek megoldásában a magyar 
biológusoknak is szerep jusson. A következőkben azt kívánom röviden vá-
zolni, hogy a tengerkutatásnak mely kérdései állanak ma a biológusok érdek-
lődésének homlokterében. 

Nem térhetek ki azokra a munkálatokra, amelyek a legutóbbi évtize-
dekben a tengerbiológia terén a legnagyobb eredményt hozták; csupán meg-
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említem, hogy ezek a kutatások megfejtették azt a régi problémát, hogy mi 
az oka a sarki tengerek élőlényekben való bőségének, illetlőeg a tropikus 
tengerek ilyen szempontból való szegénységének. Ma már tudjuk, hogy a 
tengeri élőlények ilyetén megoszlása két tényezőnek: a vízben oldott táplá-
lék és a vízbe hatoló fény mennyiségének együttes eredménye. Ugyancsak 
mellőzhetem azoknak a kutatásoknak az ismertetését is, amelyek az általá-
nos oceanográfiái nagy problémák (a tengerek mélysége, a tengerfenék to-
pográfiai viszonyai, a tengervíz sótartalma és hőmérséklete stb.) megfejté-
sére még ma is folyamatban vannak. Az ide vonatkozó kutatásokat, mint a 
milyenek a német „Meíeor '-expedició nagyarányú vizsgálódásai, vagy az 
amerikai Beebe-nek a tenger mélyén végzett megfigyelései, nemcsak szak-
folyóirataink, hanem a napilapok is ismertették, s beszámoltak ezekről „A 
Tenger" szakavatott munkatársai it>; elég tehát, ha most csak megemlítem. 
Inkább azokra a kérdésekre akarok itt rámutatni, amelyekről csupán szűkebb 
szakkörök beszélnek és szakfolyóiratokban értekeznek, de azért általános ér-
dekűek, nagy fontosságúak s megoldásukban a magyar tudomány i's kiveheti 
részét. 

A biológus-körökben egyik nagy érdeklődéssel tárgyait kérdési: az 
édes vízzel felhígított tengervíz, az ú. >n. brak-víz élőlényeinek kérdése és a 
brakvízi fanna és flóra viszonya a tisztán tengeri és tisztán édesvízi élőlé-
nyekhez. Ez a kérdés szerepelt az amszterdami limnológiai kongresszus napi-
rendjén és ugyanez a kérdés foglalkoztatja a Keleti-tenger körül élő nemzetek 
búvárait, valamint nem egy Adria-kutatót is. Számos értekezésben számolnak 
be az e téren elért eredményekről elsősorban a hollandusok, s ugyanők újabb 
kérdéseket vetnek fel, amikre feleletet adni a soron következő kutatóknak a 
feladata. 

Hogy a brakvíz kérdése a hollandus életbúvárokat annyira érdekű, 
az nagyon is érthető, hiszen egész országukat behálózó csatornarendszerük 
vizének nagyrésze brakvíz és a brakvízi faunának és flórának kutatása ná-
luk nagy múltra tekint vissza; a Zuidersee-nek gáttal való kettéválasztása 
pedig nagyarányú kísérlet annak a kérdésnek a megoldására, hogy mi tör-
ténik akkor, ha egy kevertvizií tengerterület, mint amilyen a Zuidersee vize, 
édessé változik át. A hollandus biológusoknak, hogy a kérdésre feleletet tud-
ajnak adni, először azzal kellett tisztában lenniök, hogy milyen szervezetek 
élnek a Zuiderseeben, illetőleg milyenek éltek akkor, amikor az Északi-ten-
gertől csak a Fries-szigetek sora választotta el. Azt is meg kellett állapíta-
niok, hogy a Zuiderseeben élő állatok és növények elterjedése milyen: egy-
séges-e, vagy övekre különült, s hogy e kialakulásra a tenger, illetőleg az 
édesvíz fizikai-kémiai sa já tságai milyen hatással vannak. Ezeknek a rneg-
állapííása céljából a németalföldi természetvizsgálók egy, a mi balatoni bi-
zottságunkhoz hasonló társulatba tömörültek, melyben helyet foglal a bioló-
giában és annak határterületein munkálkodó úgyszólván valamennyi termé-
szetvizsgáló. A hollandus tudósok feladatukat hamarosan elvégezték és vizs-
gálódásuk eredményeit összefoglaló tanulmányukat is megjelentették, mi-
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előtt a mérnökök megkezdték volna munkájukat. így teremtették meg a kelió 
alapot ahhoz, hogy most, amikor a Zuidersee hatalmas gáttal es zsnipeKKei 
mar két részre van osztva, megállapíthassák a biologiai valtozasokat, ineiyeK 
az elzárt tengerrészeii annak következtében történtek, hogy a Zuiaersee vi-
zét most mar csak lolyamok táplálják. 

A hollandus tuüosok állandóan megfigyelik, milyen változások mennek 
végbe a flóra és fauna elemeiben, amint a víz lassankint kiédesül. Megálla-
pítják, mely ta jok pusztulnak ki es melyek találnak kiédesülő Zuidersee vi-
zében niegelhetesi Közegre, s végül, hogy milyen módon áll helyre az ember 
beavatkozasa által megzavart természeti egyensúlyt. Hogy ezt milyen alapo-
san végzik a hollandus biológusok, az kitűnik az amsterdami límnológiai 
kongresszus kiadványaiból. A hollandus tudósok még a szárazföldi flóraele-
mek viselkedése szempontjából is térképezték egész Hollandiát, kijelölve raj ta 
a sókedvelö (halophyta) es a sót nem tűrő flórát, valamint a két flóraterület 
fajainak számbeli keveredését az átmeneti területeken. Térképükön ábrázol-
ták, hogy a minimális sót sem tűrő tavaszi gólyahír (Caltha palustris) hogyan 
van elterjedve, a hogy a kevéssé sós területek őszirózsája (Aster tripoliumj ho-
gyan foglalja el mindenütt azokat a területeket, ahol sónyomok vannak. 

Ugyancsak a brakvíz flórájának és faunájának kutatásába kapcsolód-
nak bele Balti-tenger környékének nemzetei, akik térképeken tüntetik fel, 
hogy a tenger sótartalmának csökkenésével karöltve hogyan fogy a Keleti-
tengerben, délnyugatról-északkelet felé haladva, a tengeri szervezetek száma 
és hogyan viselkednek azok leszármazottjai a kiédesülés folyamata alatt és 
után. 

Hasonló vizsgálatok végeztetnek egyik földközitengeri, még pedig adriai 
biológiai állomáson, Rovignóban. Az istriai félszigeten, Rovigno mellett, 
fjordszerű csatorna, a Canalie di Leme mélyen benyomul a szárazföldbe. Ennek 
a csatornának a faunáját tanulmányozzák ú. n. biológiai keresztmetszeteken 
és ábrázolják térképeken is, feltüntetve, hogyan csökken fokozatosan a ten-
geri fenékfauna egyéneinek a száma, a csatorna tengerfelőli torkolatától a 
szárazföldbe nyomuló része felé haladva, örömmel állapíthatom meg, hogy 
ezekben a munkálatokban a mii „Najade"-kutatásaink eredményeit is felhasz-
nálták. Íme, az a kevés, ami a magyar kutatás eredményeiről eddig megjelent, 
máris belekapcsolódhatott a legmodernebb tengerkutatásba. A még nem pub-
likált eredmények nyilván a faunaelemek előrenyomulására is szolgáltatnak 
példát, amely megállapítások ma nagyon is érdeklik az Adria kutatóit. „A 
Tenger"-ben megjelent oi'kkekben is olvashattuk, hogy a Suez-csatorna meg-
nyitása óta a Vörös-tenger lakói közül számos fa j benyomult a Földközi-ten-
gerbe. A „fiumei cápák"-ról ezt mindenki tudja. Azok a kérdések, hogy a kü-
lönböző fauna- és flóraelemek, mikor és hol jelennek meg először, 
hol szaporodnak el és milyen biológiai tények kísérik megjelenésüket, ma 
élénk érdeklődés és vita tárgyai. 

A tengeri szervezetek táplálkozásának kérdését és ezzel összefüggően 
azt a problémát, hogy mi lehet annak az oka, hogy a sarki tengerekben olyan 
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gazdag növény- és állatélet fejlődik ki, míg az egyenlítő tájékán az állat- és 
növényélet egyénszámiban aránylag szegény, már mintegy két évtizeddel ez-
előtt megfejtetlék. Kitűnt ugyanis, hogy a tengervízben oldott anyagok közül 
a nitrogén és foszfor mennyisége szerepel miint megélhetési minimiumot meg-
szabó tényező. Másfelől kiderült, hogy a tengerben a lesüllyedő és a hideg 
fenékvízben konzerválódó állati és növényi hullákban a nitrogén- és foszfor-
sók valósággal raktározódnak, miután a fenéken a fény hiánya növényi élet 
kifejlődését lehetetlenné teszi. Mindenütt, ahol a nyílt tengerben, annak felü-
letén, bőséges állat-, illetőleg növényélet fejlődik ki, cirkulációs áramok hoz-
zák fel a fenékről a táplálékban (foszforban és nitrogénben) dús vizet. A tró-
pusokon a ienger mélyén és fenéken raktározódó nitrogén és foszfor ilyen 
áramlások hiányában nem jut a felületre, ellenben, a sarkok körül az ottani 
cirkulációs áramlások felhozzák a foszfor- és nitrogén-sókat tartalmazó vizet, 
aminek következtében a felületen pelagikus növények tenyészhetnek és belőlük 
táplálkozó gazdag állati planktonélet alakulhat ki. A mai tengerbiológiai ku-
tatás nagy érdeklődéssel fordul ,a tengeri élőlények táplálkozásának egyéb kér-
dései felé is. í gy például számos parti kutatóállomáson tervszerűen tanulmá-
nyozzák a parti vizekben nagymennyiségben megjelenő különféle lárva-ala-
kokat, melyek tudvalevően táplálékközvetítőkként szerepelnek a termelő nö-
vényi plankton és a nagyobb állati plankton-lények, valamint a nekton tagjai 
között. 

Különösen érdekli a kutatókat a folyamok deltáinak életvilága. Az egyip-
tomi kormány a Nílus deltájának modern biológiai átkutatására külföldi tudó-
sokat hívott meg. Nagy nemzetközi elismerés mellett vették és veszik ki ma 
is a részüket délkeleti szomszédaink a Duna-delta élő-világának ismertetésé-
ben. Sok biologust vonz a Rajna torkolatánál lejátszódó madárélet a bájos 
Texel-szigeíére, valamint a Dobrudzsába, vagy más folyamtorkolatoknak bio-
lógiailag rendkívül érdekes vidékére. 

Az itt vázoltak igen csekély töredékét teszik a modern biológiai tenger-
kutatásnak, de olyan részét, melynek megindításában mi is szerepeltünk. A 
ránk bízott és megkezdett munkát kötelességünk folytatni, de még fontosabb 
feladat, mely egyesületünkre hárul, hogy a már elvégzett kutatások eredmé-
nyét kiadjuk és a nemzetközi tudománynak hozzáférhetővé tegyük. 



A „BUDAPEST" MOTOROSHAJÓ 
ELSŐ ALEXANDRIAI ÚTJA 

Irta : MLADIÁTA A. JÁNOS 
főkapitány 

Die erste Ausreise cles Motorschiffes „Budapest" nach Alexandrien. — 11 
primo viaggio di andata del motoscafo ,,Budapest" per Alessandria. — The 
first outward voyage of the motorship „Budapest" to Alexandria. — Le premier 

voyage du motor-cargo „Budapest" á Alexandrie. 

* 

A inult év október 5-ikén és a másnapra virradó éjszakán lázas munka 
folyt a távoli útjára induló „Budapest" motoros áruszállító folyam-tengeri 
hajón. A vámmentes kikötőben, valamint a csepeli dunai és az Eötvös-téri 
rakpartokon behajózták a keletre szállítandó árukat és az üzemanyagot. A da-
rúk csigái utolsót nyikorogtak, az áruterek fedeleit nagy dübörgéssel1 a he-
lyükre rakták, a Diesel-gépek is megindultak már, s végre a hajó október 6-án 
délelőtt, 255 tonna áruval megrakva, az Eötvös-téri rakparthoz állt. Itt be-
fejezték a vámkezelést, a kísérő személyzet, valamint a kereskedelmi mi-
niszter, a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság és az építő 
cég műszaki képviselői beszálltak és a vállalat vezérigazgatója, a 'hajózási 
társaság és a kereskedelmi minisztérium közegeinek jelenlétében, lelkes sza-
vakkal búcsúztatta és küldte első nagy útjára a hajót. A sziréna 
hosszasan sivítva felbúgott, a tartóköteleket megoldották s a „Budapest" 
pontosan délben elhagyta a rakpartot, majd félfordulat után megindult délfelé. 

Délfelé. — A tenger felé. — Arra az útra, hova legjobbjaink vágya már 
régóta száll, hogy irányt mutasson a magyar gazdasági élet termékeinek a Le-
vante és Észak-Afrika kereskedelmi gócpontjaihoz. 

Több mint száz évvel ezelőtt indult el Eszékről kezdetleges vitorlás 
hajójával Guilián, hogy a Dunán lemenve, ezer akadály legyőzésével a közép-
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tengerbe vigye gabonáját . S bár mi ina műszakilag tökéletesebb eszközök-
kel, korunk nagy technikai vívmányainak felhasználásával indultunk a nagy 
útra, bármennyire is bíztunk a vállalkozás sikerében, szorongó szívvel érez-
tük az első út kísérleti jellegét, ami az ú j hajótípust és újszerű gépezetét illeti. 

De ihadd mondjak előbb néhány szót a hajó szerkezetéről. 
A ha jó hosszas és beható tanulmányok után, a Hajózási és Kikötő-

ügyi Tanács javaslatára, a hazai ipar termékeinek legmesszebbmenő felhasz-
nálásával készült. Nagyságá t a rendelkezésre álló anyagi eszközök szabták 
meg. Hossza 54 méter, legnagyobb szélessége 8.5 méter; rakodó képessége 
1.9 m. merülésnél 300 tonna, 2.3 m. merülésnél 470 tonna. Bizony nem nagy 
hajó ez a tengerre, de kezdetnek ezzel is be kellett érnünk! 

Két csavarját elektromotorok haj t ják , melyek az áramot két Diesel-
motor által hajtott dinamóktól kapják. Ha az egyik Diesel-motort esetleges 
üzemzavar miatt leállítják, a hajó még két csavarral mehet tovább, ami előnye 
a Diesel-elektromos rendszernek. De a ha jó müveletezése is könnyebb ily 
rendszernél. A csavarmotorok fordulatszámának szabályozása ugyanis a pa-
rancsnoki hídról is eszközölhető, hasonlókép a fordulat irányának változta-
tása, tehát az előre vagy hát ra menet is. Van a hajónak akkumulátor-telepe 
éjjeli világításra; két elektromotor által hajtott darúcsörlője, egy villamos 
horgonyemelője, tűzoltó- és hűtő-szivattyúja és rádió adó és vevő berende-
zése. A ha jó sebessége a Dunán, holtvízben 15 kilométer, a tengeren 8 teng. 
mérföld óránkint. (Egy tengeri mérföld 1852 m.) 

íme, ilyen sajkával indultunk a 8000 kilométeres útra. 
Sietnünk kellett, mert a vízállás + 80 volt Budapesten, tehát nagyon 

kedvezőtlen, tekintettel a középső Duna sok gázlójára mindmegannyi 
Scilla és Charybdis. — De sietnünk kellett azért is, mert az őszutó nappalai 
mindinkább rövidültek, a sötét éjjeleken pedig a rosszul megvilágított vízi-
úton hajózni nem lehet. 

Az állomások gyors egymásutánban maradtak el mögöttünk. Órán-
ként átlag 17.5 kilométer sebességgel haladtunk. A Diesel-motorok po-
koli zaját a személyzet lassankint megszokta. Különben a gépi berendezés, 
mint a ha jó lelke, állandó megfigyelés alatt állt. Óránként rendszeres feljegy-
zéseket eszközölt az ügyeletes gépész. A kormánykeréknél a vonalkalauz, 
a gépjelző, illetve gépmííveletező készüléknél az ügyeletes hajótiszt állt. A 
parancsnok a hídon figyelte a menetet. 

Tgy haladtunk este félkilenc óráig, mikor a hajó éjjelre a fajszi kikötő-
híd mellé állt. A gépek zakatolása megszűnt, a világítási áramot az akkumu-
látor-telep lát ta el. Az őrség és néhány gépész kivételével vacsora után min-
denki nyugvóra tért, ami az indulás előtti utolsó hét izgalmas napjai után 
bizony jól esett. 

"Másnap már szürkületkor indultunk tovább és borús, esőre hajló időben 
délelőtt Mohácsra érkeztünk. Vámkísérőnk kiszállt. A ha jó kiléptetésével járó 
révhatósági és vámügyi kezelés kb. két órát vett igénybe. Hasonló kezelés-
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ben részesült a ihatáron áthaladó hajó Bezdán állomásán, a!hol a jugoszláv 
beléptetést intézték el. Itt szállt be a szerb vámőr is. A raktárakat és a rádió 
adót leplombálták, a hajón tartózkodó személyek dohánykészletét is zár alá 
helyezték s csak kisebb adagot hagytak meg a napi fogyasztásra. 

Este már hat óra előtt le kellett állani a hajónak a gombosi 'híd felett, 
mert a szerbek 'hadgyakorlatokat végeztek itt és ezért a Gombos—újvidéki 
Dunaszakaszon csak másnap délelőtt mehettünk át. Itt találkoztunk több volt 
osztrák-magyar monitorral, melyek ma a szerbek szolgálatában állanak. 

A 'hajózás az apadó vízállásnál, a sok zátony között fokozott figyel-
met igényelt. Ófuttakkal szemben rá is futottunk egy ily zátonypadra, amely-
ről egy épp arra haladó és segítségünkre siető gőzös vontatott le. Eféle ki-
sebb zátonyrafutások a nem eléggé szabályozott magyar és szerb Dunasza-

A „Bndapeat" elindul a magyar fővárosbóFelső^Duna-tengeri útjára. 

kaszon elég gyakoriak alacsony vízállás idején. Egyébként a hajónk sérü-
lést nem szenvedett. 

Október 9-i;kén reggel óvatosain, lassú menetben átvergődtünk a záto-
nyos szakaszon. A jobb parton csakhamar Pétervárad történelmi nevezetes-
ségű erődítményei tűntek fel, Szavojai Jenőnek és Pálffy Jánosnak a törö-
kök felett 1716-ban kivívott győzelme emlékét idézve fel lelkünkben. Jobbról 
a Fruska-Gora hegylánca kísérte útunkat. Majd Karlovci, a szerb pátriaraha 
székhelye következett. Slankamennél néihány órára ismét leálltunk, hogy a 
túlsó parti Tisza-toroknál képződő zátonyok fekvéséről biztos adatokat kap-
junk. Néhányan kisétáltunk a községbe, hogy megnézzük régi építészeti em-
lékeit. Közelében verte meg Lajos Vilmos őrgróf 1691-ben a török sereget. 
Majd hajónk tovább folytatta útját és délután Zimony meredek partjai alatt 
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siklott el. Ott áll még a milleniumi emléktorony, csak a turulmadarat szedték 
le az ormáról. Rövidesen a Száva torkolatához, Belgrád alá értünk, mely 
hadászatilag fontos hely évszázadokon át sok kemény harcnak volt színhelye. 
Már sötét este volt, amikor hajónk Szemendria előtt horgonyra állt. A befu-
tott út hossza ezen a napon 157 km. volt. 

Fényszórónk sugárkévéje még végig tapogatta a közeli parton emel-
kedő festői várfalakat, Brankovics fejedelem várának romjait ; majd sö-
tétség borult a tájra. Késő este érkezett rádión a megdöbbentő hír a mar-
seille-í tragédiáról. Másnap félárbocra eresztettük lobogónkat és így érkez-
tünk október 10-én, 8 órakor a szerb határállomásra, Gradistébe. Itt kiszállt 
szerb vámkísérőnk s a határkiléptetési és vámügyi formalitások után mi is 
tovább indultunk. ' 

Délfelé azonban már ismét leálltunk Ö-Moldován, a román hajóbelép-
tetési álomáson és ú j ra kezdődtek a vámügyi és határrendőrségi ténykedé-
sek. A dohányneműekre és a gyújtóra, valamint az öngyújtóra vonatkozó 
intézkedések szigorúak, partra vinni ilyeneket nem szabad. H& rajtakapnak 
valakit, több ezer lei büntetést rónak ki reá. 

De mindez elviselhető lett volna, különösen a nem dohányosokra 
nézve, ha nem ért volna bennünket itt a szomorú hír, hogy az alacsony víz-
állás miatt több mint két napig vesztegelnünk kell az elhagyott kis fészek-
ben, rnert a zuhatagos szakaszon és a Vaskapun hajónk több mint 19 deci-
méteres merülésével nem haladhat át, míg a Dráva áradása ezen a szakaszon 
a víz szintjét nem emeli annyira, hogy a szirtes mederben biztonsággal ha-
józhassunk. Azonkívül e szakaszon a hajózást a Nemzetközi Dunabizoftság 
ellenőrzi. 

Október 13-án reggel végre tovább indulhattunk, az új dunai kalau-
zokkal és a vonal felügyelőjével, a veszedelmes zuhatagos szakaszra. A Ba-
bakáj-szikla, Galamböc és Lászlóvár romjai mellett elhaladva, a Klisszurá-nak 
nevezett mederszükületen is szerencsésen átjutottunk, miközben a Stenka-
sziklalapnál — a víz nagy esése kövekeztében — a hajó orra láthatóan lebil-
lent. Magas, erdőborította partok között haladt a ,,Budapesf. A Grében-
szoros zuhatagjait elhagyva, a meder egy kilométerre szélesedik, tele tűz-
delve sziklapadokkal és szirtekkel. Golubinje után e tá j legfestőibb részén, a 
Kazánszoroson haladtunk át, hol a Duna 60 méter mély és 160 méterre ö s -
szeszorított medrében nagy sebességgel hömpölyög. Balról a Széchenyi-út, 
jobbról pedig Traján császár út jának maradványai láthatók. Orsova után, 
hol hatósági ügyek intézése céljából másfél órát időzünk, a Vaskapun rohan-
tunk át 26—30 kilométer sebességgel. Ezután a folyami medre kiszélesedik 
ismét és a Duna alacsony dombok között halad tovább mindinkább csökkenő 
sebességgel. 

Turnu-Severin-ben a zuhatagi kalauzok és a hatósági képviselők ki-
szálltak és hajónk 21 km.-es óránkénti sebességgel folytatta útját Prahová-ig, 
ahol este fél kilenc órakor horgonyra állt. Másnap, vasárnap, fennakadás nél-
kül haladtunk Turnu-Magurele-ig. Viddintől kezdve jobbról már bolgár par-
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tok köszöntenek, sűrűn elhelyezett csinos katonai őrházakkal. A napi 'telje-
sítmény 264 km, volt. Innen hétfőn Giurgiu-ig hajóztunk. Itt olajkészletünk 
kiegészítése céljából három órát időztünk, úgyhogy aznap este Oltenicát még 
elértük. A gépek jól működtek és a mélyebb vízben fokozott sebességgel ha-
ladtunk. Következő nap Brailáig jutottunk. A különféle hatósági intézkedé-
sek egy napot vettek igénybe. Itt pótoltuk az élelmiszerkészletet is, amire 
Ómoklova óta nem volt alkalom. 

Innen Galatzon át éjjeli menetben folytattuk útunkat és hajnalban el-
értük Sulinát, a Duna torkolatát. Brailától kezdve sok nagy tengeri hajót 
láttunk már, melyek idáig járnak fel a mély vízben és itt veszik fel árujukat, 
többnyire gabonát, melyet Rotterdamba szállítanak. Főállomásuk Galatz, 

A „Budapest" befut Bfvroutli kiliötőjíbe 

kikötő városa Mahala. Itt történik az átrakodás a dunai uszályokról a nagy 
tengeri hajókra. A forgalom azonban most nagyon megcsappant mindkét vá-
rosban. Braila utcái piszkosak és elhanyagoltak. A kikötőkben alig veszte-
gel néhány hajó. 

Sulina-nál véget ért a „Budapest" 1647 kilométeres folyami útja és 
megkezdődött a nehezebb, viszontagságosabb tengeri út. Sulin a bejáratát, 
valamint a sulinai ágat hajózás szempontjából az Európai Dunabizottság 
taríja rendben. Ezért busás illetéket is szed, ami sok panaszra adott már 
okot. Itt történik a hajó köbözésének ellenőrzése is; ennek alapján vetik ki a 
hajóra regiszter tonnánként az illetéket, ami jelenleg 3.75 aranyfrank. Ez a 
magas illeték, amely minden kilépés alkalmával lerovandó, természetesen 
súlyos terhet jelent a hajózási vállalatoknak. 
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Sulinában találkoztunk a „Dana" nevű második folyamtengeri hajó-
val, mely akkor érkezett a Fekete-tengerről és útban volt Budapest felé. A 
harmadik Duna-tengeri hajó, az „Atide", mely szintén ezen az úton járt, 
nagy merülése miatt csak az Aldunán és a tengeren teljesít továbbra szolgá-
latot. 

Sulinát október 18-án délben hagytuk el, gyenge délnyugati szélnél 
és derűs időben. A ha jó a holt tengerjárás okozta hullámzást követve, erős 
ringás és bukdácsolás közben haladt tova. Másnap a szél erőssége fokozó-
dott, s ez az oldal- és a hosszirányú kilengést tovább növelte. A személyzet 
egyrésze a hosszas, heves himbálódzás következtében szolgálatképtelen lett. 
Nem csoda, hiszen egyesek először jár tak tengeren. Neptun megkapta bőven 
áldozatát, de a vihar csak nem akart csillapodni. Alkonyatkor és éjjel egyre 
fokozódott a szél ereje, iránya északnyugatra fordult, tehát hátba támadta 
kis sajkánkat és irgalmatlanul összerázta. Ha meggondoljuk, hogy a pánik-
szög körülbelül 12 fok oldalkilengés vagy ringás és mi 21 fokra ringottunk 
és pedig percenként tizenkétszer, úgy fogalmat alkothatunk a gyomrok 
igénybevételéről. 

Este már nem birta a hajó az iramot, megfordultunk tehát és észak-
felé haladtunk, csökkent géperővel, hajnalig. Ekkor ismét irányt változtatva, 
déli irányban folytattuk utunkat a Bosporus felé, hova október 20-án délben 
érkeztünk. 

Ez a 48 órás r ingás és bukdácsolás kitűnő erőpróbának bizonyult a 
hajóra nézve és szemmel láthatóan növelte a személyzet bizalmát a kis jármű 
tengerálló képességét illetőleg. Büjük-Deré-be érkezve, nagyszámú ott vesz-
teglő nagy hajót láttunk, melyek a viharos időben nem merték az öblöt 
elhagyni. 

A vámszaki, rendőri és orvosi vizsgálat után a „Budapest" a Bospo-
rus napsütötte, kies, üde zöldben pompázó partjai között futott be Istam-
bulba és a rakparthoz állt. Másnap az ideszóló árukat kirakták és új árukat 
vettünk fel. Hatalmas uszódarú emelte ki a Sinope számára szállított több 
tonnás kazánt. Időközben a kíváncsiak tömege csodálta meg a kontinens bel-
sejéből érkezett hajónkat, melyről az istambuli sajó már előzetesen tájékoz-
tatta az ottani közönséget. Istamibul, mely a kelet-római, majd később a török 
birodalom fővárosa volt, még ma is Kelet-Európa kereskedelmi központja. 
Jellege nemzetközi, utcáin, a legkülönbözőbb népfajok képviselőivel, még a 
mult idők lehellete érezhető, míg az északi, európai negyedben, Perá-ban, 
már Kemál pasa szelleme lüktet. De sietnünk kellett s hajónk a tájoló kom-
penzációja és az áruk berakása után éjfélkor kifutott. 

Ütünk a Marmara-tenger és a Dardanellák tengerszorosán, a régiek 
Hcllespontuszán át vezetett. Találkoztunk a gyakorlatozó török hadiflottá-
val; mesterséges füstbe burkolva, gerincvonalba sorakozva vonult el mel-
lettünk. Jelző lobogók repültek az árbocra. Kölcsönösen üdvözöltük egymást. 
Elöl haladt a hadicselekményei révén híressé vált volt német csatahajó-cir-
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káló, a Goeben — a mai Sultán-Jawu-Selim, — könnyű cirkálóktól, torpedó-
rombolóktól és tengeralatti naszádoktól kísérve. 

A Marmara-tenger partjáról északon a távoli Rodostó integet, dicső feje-
delmünk, II. Rákóczi Ferenc száműzetésének szomorú színhelye; a Darda-
nellák lankás partjain pedig a világháború után lerombolt erődítmények 
romjai merednek, néma tanúi a néhány év előtt itt lefolyt véres küzdelmek-
nek. Alkonyatkor már a régi Trójának, majd Myiilininek, Sapphó szigetének, 
az antik Lesbosnak magasságában járunk. Az éj enyhe, a szellő gyengén fújdo-
gál. Hajónk alig végez ringást. 

A tenger finoman fodrozott felszínén a hold halvány fénye ezüstös 
színben tükröződik. Majd egy-egy meteornak, távoli világok idevonzott, föl-
dünk légkörét szelő hírnökének tovasuhanó fénye villan fel. Az égboltozaton 
a csillagok ezrei ragyognak és küldik fényjeleiket billió mérföldnyi távolsá-
gokból. Oít tündöklik a nyugati égbolton az Orion nyolcasa, a Capella, a 
Plejádok csoportja, a Cassiopeja kettős v-je és körüle nagy ívben Androineda 
szép csillagzata; tovább a tejút csillagsávja mentén a zöldes Vega és Deneb, 
milliónyi halványabb fényű társaik környezetében. 

Csak a víz csobogása és a gépek egyenletes zümmögése hallható. 
Már rég elmúlt éjfél . . . A navigációs fülkében az ügyeletes hajóstiszt a log-
késziilék adatai alapján a hajó sebességét jegyzi, a kormánykerék előtt álló 
kormányos pedig az előtte függő iránytűt figyelve, a hajót tartja a megjelölt 
irányban. Jóéjszakát mondok nekik. Még egy látogatás a gépházban, hol a 
hajó szívének lüktetését mérem, a mérőeszközök adatait jegyzem, a percen-
ként ezer fordulattal járó főgépek kattogását és a villamos gépek búgását 
figyelem, tnajd búcsút intek az ügyeletes géptisztnek, — e zajban csak jel-
beszédet folytatunk, — azután én is nyugovóra térek. 

Másnap Chios, Samos, Nikari-szigetek sziluettjei mellett siklik el ha-
jónk 8 tengeri mérföld sebességgel. A távolban Kisázsia hegyei kéklenek. 
Pergamon, Ephesos, Halicarnassus . . . Mindmegannyi történelmi hely. Egy-
koron a hellén kultúra fényes gócpontjai, ma kietlen romok. A Kykladok és 
a déli Sporádok szigetcsoportja közt haladunk. A régiek Hellas gyöngyeinek 
nevezték, ma szegényes élet honol e kopár szigeteiken'. Kos szigetén még ma 
is láthatók Aeskulap templomának romjai, melyben Hippokrates, az orvos-
tudomány atyja tanított. 

Estefelé a szél irányt változtatva, oldalról, keletről érte a hajót, ami is-
mét heves ringásba hozta. "Éjjel pedig a Diesel-gépek egyikén rendellenessé-
gek mutatkoztak, úgyhogy hajnalban irányt változtatva Rhodos-kikötőjébe 
kellett befutnunk. Egész napon át egy géppel haladtunk. Balról Lindos ősi 
fellegvárának körvonalai láthatók. Sötét este volt már, midőn a révkalauz 
bevezette hajónkat a kikötőbe és „Budapest" horgonyt vetett. A ba jó sze-
mélyzete nemsokára nyugvóra tért, csak a gépészek dolgoztak hajnalig. 

Rhodos — a rózsák szigete a régieknél — a klasszikus műveltség 
híres centruma, 1912 óta olasz fennhatóság alá tartozik a Dodekanesos több 
szigetével együtt; ma csodálatos fellendülésnek örvend. A középkori várfalak 
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közt, de még inkább az új olasz városrészben pezsgő élet bontakozik. E vá-
ros ősrégi kultúrák színihelye. Az ásatások tömérdek föníciai, egyiptomi és 
mykenei tárgyat hoztak napvilágra. Kikötőjének bejáratánál állott a III. szá-
zadban Kr. e. a 34 méter magas rhodosi kolosszus, Helios napisten bronz-
szobra, az ókor hét világcsodáinak egyike. Később földrengés ledöntötte. 
Volt híres szónoki iskolája, melyet Cicero is látogatott. Szobrászati iskolá-
lájában készült a „Laokoon", a hellén szobrászat e legszebb szoborcsoportja. 
A középkorban a Johannita-lovagrend hatalmas falakkal vétette körül, melyek 
ma is állanak. 

Október 27-én d. u. hagytuk el e kies, napsütötte helyet, hogy egye-
nesen a kb. 400 tg. mérföldre fekvő Beyrouth-ba hajózzunk. Dél tájban a ha jó 
egyik tisztje a sextanssal a nap állását figyelte, hogy ebből a nautikai tabel-
lák segítségével a hajó földrajzi helyzetét állapíthassa meg és igy a sebes-
séget is ellenőrizhessük. Az időjárás kedvezett: derűs volt az ég, sima a ten-
ger. Október 29-én hajnalban érkeztünk félerővell Beyrouth elé, de a kikö-
tőbe csak később, 8 órakor tudtunk befutni. Az ide szóló áruk kirakása után 
még aznap este tovább haladtunk Haiffa-ba, az angol fennhatóság alatt 
álló Palesztina e nagyarányú építkezésekkel, amerikai módra fejlesztett és 
kiépített kikötőjébe. Ide torkollik az iráki több ezer kilométeres olajvezeték 
egyik ága, a másik ág a szíriai francia manda'tárius területen végződik. An-
glia elsőrendű autóútakkal látta el a sivatagi klímájú, azelőtt teljesen lezüllött 
vidéket. — Nazareth, Dainaskus, Jeruzsálem ma könnyen elérhetők néhány 
órai autóutazással. Összeköttetést létesített Egyiptommal, ami hadászati 
szempontjából is fontos. Haiffából, az áruk kirakása és új áruk berakása után, 
még aznap este Jaffa felé futottunk ki, melyet hajnalban értünk el. Itt raktuk 
k: áruink legnagyobb részét, 128 tonnát, úgyhogy Alexandria számára csak 
92 tonna maradt. 

Jaffa mellett fekszik Tel Avive, melyet 1909-ben alapítottak és ma 
közel 90.000 lakosa van. Jelentős zsidó kereskedelmi gócpont; szédületes 
iramban fejlődött. Bár a gyári üzemek egész 'sorával rendelkezik, az euró-
pai kereskedelem: számára fontos kiviteli piac. Különböző zionista alapítvá-
nyok támogatják a zsidó bevándorlást, ami óriási építkezésekkel jár. Ma kb. 
negyedmillió zsidó él itt. Az 1920-ban alapított londoni Jewish Agency a te-
lepítések központi pénzintézet, mely nagy anyagi eszközökkel rendelkezik. 

A „Budapest" Jaffá t elhagyva, november 1-én este, közel két napi 
út után, érkezett Alexandriába, hol kirakta maradék áruit és 330 tonna áru-
val, gyapottal és rézhulladékkal megrakva indult november 9-én vissza 
Budapestre. Alexandria szintén nagy fellendülés korát éri. Keleti része 
szinte főnixszerüen nőtt ki a földből. Egyiptomi politikai és társadalmi életé-
ben, nemzeti berendezkedéseiben mélyreható változások észlelhetők. Mindez 
az ipari termelés fejlettlensége mellett nagy mérvű bevitelt tesz szükségessé, 
tehát évekre még kitűnő piacnak fog bizonyulni ügyes kereskedelmi vállala-
tok 'számára. De gócpontja a kelet felé irányuló átrakodási forgalomnak is. 

A fellendülésnek mindezek a jelei a Duna-tengeri forgalom növelésé-
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liek szükségességét igazolják. A fáraók egykoron oly nagy műveltségű, de 
évszázadokon át szunnyadó birodalma új életre kelt. Kairóban, Afrika fővá-
rosában az évezredes pirámisok s.zelleme, a mult dicső korszakának igéző 
ereje hat. És midőn a „Budapest" először indullt el 1000 mérföldesi tengeri 
útjára, egyiptomi árukkal megrakva, vissza Sulina felé, erősebben dobbant 
magyar szívünk, mert új kapcsolatot létesítettünk elszigetelt kis országunk 
és távoli kereskedelmi és kultúrközpontok között. 

Hajónk minden iimezzavar nélkül november 16-án Suliniába futott be 
és innen a dunai úton, a rossz vízállás ellenére, 12 nap alatt érkezett Buda-
pestié, ahol lelkes, bensőséges fogadásban részesítették a szerencsésen haza-
térteket. 

Kemény próba volt ez az első kísérleti út mindenki számára. Az úttö-
rők munkája sohasem volt könnyű! De a lelkesedés és ügyszeretet, mely 
mindnyájunkat áthatott, legyőzte a kezdet tömérdek nehézségét. 

Széchenyi álma valóra vált. A hajózás pedig szintén ama kellékekhez 
tartozik, melyek nélkül, — Széchenyi szavaival élve —. „még soha nem bon-
takozott ki nép pangó létből virágzó állapotra". 



SARDEGNA N É P E ÉS KULTÚRÁJA 

I r t a : HA.RANGHY LÁSZLÓ dr. 
egyetemi magántanár, kórházi főorvos 

Volk und Kultur Sardiniens. — II popolo e la coltura di Sardegna. — People 
and culture of Sardegna. — Peuple et civilisation de Sardegna. 

I. 

„Az elfelejtett sziget" — ez volt Sardegna neve (a helytelen Szár-
dinia nevet cikkünkben mellőzzük) még közvetlenül a világháború előtt is 
A Földközj-tengernek ezt a második legnagyobb szigetét nemcsak a turisták 
felejtették el, hanem még a szakemberek is kevesebbet foglalkoztak vele, 
mint akár egy nagyobb csendesóceáni szigettel. Ismeretlenné tették rossz 
hajó- és vasútforgalma, járhatatlan utai, a brigantizmusról terjesztett rágal-
mak, a malária réme, de mindenekfölött a magába zárkózott, magának élő 
szárd nép. Pedig Sardegna Európa egyik legérdekesebb helye. Olyan város 
több van Európában, melynek épületeiben ma is a középkor fénye és árnyai 
ihletnek bennünket, de talán egyetlen terület sincs, ahol a történelemelőtti 
einber komor fenségét, kultúra felé törő szellemét olyan közel éreznénk, mint 
itt. A primitív ember gigászi építményei, a nuraghe-k, épúgy az emberiség 
hőskoráról beszélnek, mint maga a szárd nép ősi nyelvével, ősi szokásaival, 
ősi eszközeivel és jellemének megalkuvást, álutakat nem ismerő egyszerűsé-
gével. A háború óta sok minden megváltozott Sardegnában. A ősi taligát 
sok helyen az autó váltotta fel. A korlátokat nem ismerő Tirso-folyót hatal-
mas völgyelzáró gátak Európa legnagyobb mesterséges tavának táplálására, 
óriási erőmű telepek hajtására kényszerítették. A „risorgimento", a fascista 
újjászületés lüktetése érzik Sardegnában is. De a fascismus a multat nem 
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lerombolni, lianem biztos alapul fölhasználni igyekszik. Alkotásainak ép az 
au mindennol megingathatatlan erőt, hogy töbD évezredes kultúrára nyúliK 
vissza. Érthető tehát, hogy a nuraghe-k ma is uralják a vidék képét s a nép 
lelkülete és műveltsége ma is jellegzetesen ősi, ma is jellegzetesen szárd. 

Sardegna őslakói, az ös-szárdok, vagy protosard-ok, minden bizonnyal 
a tengeren erkeztek a szigetre. A hipotetikus „Tirrenis", a Korzikát, Sardeg-
nái, i oscanát, Spanyolország és Marokkó egy részét magába foglaló száraz-
iold, a miocén-korban, de legkésőbb a pliocenben megszűnt létezni. Arra pedig 
semmi adat sincs, hogy az amúgy is erősen elméleti harmadkori ember ezen 
a területen is élt volna. Ellenkezőleg, a legrégebbi leletek azt mutatják, hogy 
a protosard a tenger mellett élt. Első nyomai az újkőkorból valók 19 ezek a 
tengerpart és a partmenti posványok mellett s lglesiente tengerparti barlang-
jaiban találhatók. A Monté Urpino-n és több partmenti posványnál fellelt s 
a dán „Kjökkenmödynger"-eknek megfelelő szilhalmok, melyek állatok csont-
jaiból állanak, azt mutatják, hogy a protosard-ok halászok voltak, akik a kony-

•nahulladékot ugyanúgy halmozták föl, mint a többi ősi tengeri nép. Első ék-
szereik is csigákból, kagylókból kerültek ki s éppen a legregebbi eddig föl-
fedezett protosard sírhelyeken, a San Bartolomeo és Sant'Elia barlangban, 
a horgok, kanalak anyagát épúgy kagylók, csigák szolgáltatták, mint a nők 
díszeit. A protosard tehát tengeri nép volt, mely az újkokorszaküan máshon-
nan erkezett a szigetre. G. Sergi, B. Castaldi, ü. Ciabatti és mások vizsgá-
latai szerint a legrégebbi prótosard-koponyák kivétel nélkül dolicocephal-ko-
ponyák s egész alkatukban a mediterrán euróafrikai népek sajátoságait mu-
tatják. A cagliari-i régészeti múzeumban több mint száz ős-szárd szobrocska 
található. Valamennyi dolicocephal koponyájú embereket ábrázol, s így mél-
tán mutat rá L. Castaldi, hogy az akkori lakosságnak mind ilyennek kellett 
lenni, különben a különböző helyeken talált szobrok ennyire aligha egyezné-
nek meg. A protosard tehát ősi mediterrán euróafrikai egységes néptörzs 
volt, mely sajátságos, mai romjaiban is nagyszerű kultúrát fejlesztett ki. 

Az ős-szárd kultúra első állomását az aeneoliíhicumra eső domus de 
janas (boszorkány tanya) vagy domigheddas, furrighesus és más neveket 
viselő, 2—3—4, vagy több négyszögletes helyiségből álló sziklasírok képe-
zik, melyekben kőfegyvereken, kőeszközökön kívül, díszített edényeket, csont-
és kagyló-díszeket és márvány szobrocskákat találtak. A domus de janas-
okban kagylók még gyakoriak s a legnagyobb, 31 sírkamarából álló Anghehi 
Rúju-nak nevezett sziklatemető még a tengerparti Alghere közelében van, 
azonban hasonló sírok vannak Busachi, Bonorva, Nuoro, Sedilo, stb. mellett 
s máshol a sziget belsejében is. Az ős-szárd műveltség következő állomását 
képviselő s már a bronzkorra eső nuraghe-k pedig határozottan az egész szi-
geten feltalálhatók, s 3000—4000 közt fekvő nagy számuk világosan mutatja, 
liogy az ösnsizárd az egész szigetet birtokába vette s a vándorló halásznépből 
az építkezéshez kitűnően értő szigetlakó lett. A nurakhe-k nagyrésze ma is jő 
állapotban van. Az építmények 12—20 m. magas, tompavégű kúphoz hasonló 
toinyok, melyek alapjának 15—30 m. az átmérője. A falak 5—7 m. vastagok s 



7 2 A T E N G E S 

Sardegna térképe 



SARDEGNA NÉPE ÉS KULTÚRÁJA 73 

egyeseknél teljesen kidolgozatlan, másoknál tübbé-kevésbbé kifaragott s kötő-
anyag nélkül egymásra fektetett óriási kövekből állanak. A torony belsejében 
4—5 m. átmérőjű, 6—8 m. magasi helyiség található, melynek tetőzete olyan 
módon van kiépítve, hogy a kősorok fokozatosan beljebb rakva félgömb 
alakú kupolát alkotnak. Sok nuraghe-nak második, sőt kivételesen harmadik 
emelete is van (Nuraghe Aladrone, Nuraghe Oschina). Az emeletre és a to-
rony lapos tetejére a földszinti helyiségbe ve'zető rövid folyosóból kiinduló 
s előre álló kövek által képezett lépcső vezet. Az építményekben ablak nincs. 
A tornyok több helyen magánosan, máshol csoportosan, vagy hosszú vonalban 
fekszenek s többnyire hadászati szempontból fontos kiemelkedő helyeken, 
völgyek bejáratánál stb. találhatók. Az építmények minden bizonnyal várak 
voltak. A Nuraghe Serucci mellett számos, a nuraghe-khoz hasonló módon 
épített apró kunyhó található, melyeket — úgy látszik — a központi torony 
védett. A nuraghe-k korának végén épülhetett a Nuraghe Losa, melynél a kö-
zépen fekvő tornyot melléktornyok s egy hatalmas, lőrésekkel ellátott fal 
veszi körül. Ezekben az ősi várakban —- a leletek szerint — serény élet folyt. A 
mindennapi élet eszközei mellett (bronzeszközök, fegyverek, díszített edé-
nyek, malomkövek, víz-ciszternák, stb.) a rézérc-feldolgozás; élénk iparának 
maradványai s a művészi tevékenység jelei (bronz-szobrok) egyaránt fel-
találhatók. . . . . . . . . . . . í 

-.v „«.- * 
A nuraghekbe nem temetkeztek. Ilyen célra részint a domus de janas-

okhoz hasonló, a legkeményebb sziklába, gránitba, bazaltba vágott sírkama-
rák, részint az úgynevezett tumbas de sos gigantes-ek (óriások sírboltja) szol-
gáltak. Az előbbiek a régebbi domus de janas-októl nemcsak abban külön-
böznek, hogy a sírkamarák jóval nagyobbak és tágasabbak, hanem a maga-
sabb kulíúrális foknak megfelelően építészeti díszítésekkel is el vannak látva. 
Viszont a tumbas de sos gigantes-ek dolmenszerü építmények, melyeknek 
kőlapokkal fedett folyosóján kívül rendszerint félköralakú helyiségük is van; 
itt padok találhatók, valószínűleg a temetéssel kapcsolatos, vagy az ősök 
tiszteletére rendezett szertartásokra összegyűlt rokonság számára. Azonban 
a tulajdonképeni vallásos szertartások külön ilyen célból épített kegyhelye-
ken folytak le. Ezek az ősi templomok néhol földalatti üregek, melyekbe egy 
négyszögletes előcsarnokból lépcsőn jártak le. A templomokul szolgáló üre-
gek a nuraghe-k módjára voltak boltozva, belsejükben kőoltár s a fogadalmi 
ajándékok számára kőasztal található. Máshol a kegyhelyek kőfallal beke-
rített területek voltak, ugyancsak kőoltárral és kőasztallal felszerelve. A tem-
plomokat több helyen még védmüvekkel is ellátták. Például a Giara di Serri 
bazalt-platóján levő szentélyt nuraghe-szerű tornyokkal biró fal vette körül, 
egy valódi megerősített búcsújáróhelyet alkotva. A kegyhelyeken folytatott 
ásatások az ős-szárd kultúra magas fokát mutatják. E kultúrára különösen 
jellemzők az itt és a többi protosard építményben talált bronz-szobrocskák. 
Az utóbbiak kifejtett társadalmi berendezkedésről tanúskodnak, amennyiben 
közöttük isteneken és félisteneken kívül fejedelmet, papot, harcost, mester-
embert stb. ábrázoló alakok találhatók. 
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A legtöbb ős-szárd templom technikai berendezése és díszítése a 
mykenei-kréta kultúra elemeire emlékeztet. A nuraghe-khez hasonló építmé-
nyeket csak Pantelerián, Máltán s a Baleárokon találtak, azonban a nuraghe-k 
belső helyiségének boltozati felépítése Atreus kincsesházával azonos. A 
tumbai cie sos gigantes-ek pedig az észak-afrikai és dél-spanyolországi ősi 
sírokhoz hasonlítanak s így a mykenei-krétai kultúra távoli hatás-zónájába 
esnek. A nuraghe-k korából származó kerámiai tárgyaknak, szobrocskáknak 
krétai leietekhez való hasonlósága olykor feltűnő, sőt ilyen vonások még a 
mai népviseletben is fellelhetők. A szárd nő viselete sok tekintetben ma is 
olyan, mint amilyent a knossosi fayence nő-szobrocska visel. A iszárd nő mély 
kivágású mellénye, ovális szabású köténye ugyanolyan, mint a krétai nőé volt, 
de míg a krétai nő melle szabadon maradt, a szárd nő a mellény alatt ing-
vállat visel. A szárd házi szőttes állat (galamb) és növény (pálma) motívumai 
ma is a krétai művészetet ju t ta t ja eszünkbe, melyben a természeti ábrázolá-
sok játszották a főszerepet Hogy az ős-szárd ok miként lettek az aegei-kré-
tai-mykenei műveltség részeseivé, ismeretlen. Lehetséges, hogy a bevándor-
lás utóhullámai juttatták el a mykenei kultúra egyes elemeit. A sziget lakos-
ságában az aeneolithikus korban minden bizonnyal erősebb keveredés jött 
létre. Ugyanis Castaldi szerint a neolithikus korból származó ős-szárd kopo-
nyák kizárólag euróafrikai típusúak, ellenben az aeneolithikus korban, egy 
az öt arányában, már euróázsiai típusú koponyák is feltalálhatók. Nincs ki-
zárva, hogy az egyiptomiak által is emlegetett s a jelek szerint később beván-
dorolt sardanák, melyeknek a nevét az őslakók is átveiték, adtak a protosard 
kultúrának bizonyos mykenei jelleget. Az mindenesetre bizonyos, hogy 
Sardegna ősi kultúrája az aegei-mykenei hatás dacára is önálló és eredeti 
jellegű. 

Bár az említettek szerint a nuraghe-k felépítésében is érvényesül bizo-
nyos mykenei vonás, ezek, a néhány sziget kivételével máshol nem található 
nagyszámú gigászi tornyok, már önmagukban is annyira egyéni jelleget 
adnak ennek a művelődésnek, hogy egy különálló ős-szárd kultúráról beszélni 
teljesen jogosult. Igaz, hogy ez a művelődés bizonyos fokon túl hosszú ideig 
alig fejlődött valamit, de ez a körülmény nem egy külső tápláló kultúrális 
központ — például a mykenei — pusztulásával, hanem egyes-egyedül a szárd 
nép történelmével magyarázható. Amióta a szigeten a föníciaiak az első 
gyarmatot létesítették, a szárd királyság megalakulásáig a nép örökös harc-
ban állott a megszállókkal. A világtörténelemben alig akad pár ja annak 
a szívósságnak, mellyel ez a maroknyi nép szabadságát védte. A sziget bá-
nyakincsei s földrajzi fekvése egyformán csábították a hódítókat. A föníciaiak, 
púnok, rómaiak, vandálok, gótok, szaracénok, pisaiak, genovaiak, aragonok, 
spanyolok, franciák egyformán a sziget meghódítására törekedtek, s ennek 
kizsákmányolása mellett, középtengeri pozíciójukat akarták a sziget meg-
hódításával erősíteni. A szárd nép azonban, a rendszerint óriási túlerő da-
cára, nem volt könnyen leigázható. Már a rómaiak idejében közmondásos 
volt a szárdok szabadságszeretete és elszánt vitézsége. Miután a hatalmas 
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ellenségek ellen a partot védeni nem lehetett, a nép javarésze a sziget belse-
jebe vonult s egyes beiso viüeKek íakossaga (Uaroagiaj azzal dicsekednet, 
nogy sem a puuok, sem a romaiak nem tudtak okét megnoditani. A tenger-
partnak tgeszen a AiA. szazadig tario einepteleneüese — melyüen az emli-
íetten kivul a szaracén rablók orokos pusztitasai, a keleti part természeti 
viszonyai s a partmenti mocsaraknoz kotott malária is nagy szerepet játszot-
tak, — lerineszetesen azt ereamenyezle, hogy a szárd nep teljesen elszakadt 
a tengertől, ilyen módon, szigetlakó voita üacara, igazi szaraziölüi néppé vált, 
meiy meg liaiaszni is csak a lagunakra, belvizekre jart. A magabazarkozott 
nep a szarü királyság inegalakulásaig az idegeneket csak elnyomók alakjá-
ban ismerte s a gyakran tooü oldalrol benyomuló ellenség meg a sziget kü-
lönböző vidékeinek lakossagat is hosszú időre elzárta egymástól, Egy kül-
világtól teljesen elszigetelt, sokszor még önmagában is reszekre darabolt s 
a malária által állandóan tizedelt nemzet, mely a léttentartáson kívül több 
mint kettzer éven keresztül nem ismerhetett más teladatot, mint a betola-
kodók elleni harcot, kulturajanak továbbiejlesztésére alig gondolhatott, t l a 
ez a nép müvelodeset, nemzeti jellegét évezredeken át csorbítatlanul meg-
őrizte, méltóbban kelttiet csodálatot, mint az a nép, mely nemzeti egységének 
birtokában, békés belső lejlodés keretében kultúráját magas tokra emelte. 
Ha tenát a szárd ősi kultúra más népek életében szerepet nem is játszott s 
utóbb más nemzetek művelődese mögött visszamaradt, népének mégis igen 
nagy kultúrtörténeti jelentősége van, mert ez a nép egyike Európa legősibb 
nepeinek. 

„A szárd testalkata — mondja a sziget legalaposabb ismerője, Al-
berto terrero della Marmora gróf tábornok — általában középmagas, teste 
nyúlánk és arányos, törzse karcsú, lába erős, egyenes, színe a bronzfelé hajló, 
haja fekete, arckifejezése értelmes, taglejtései és testmozdulatai élénkek, 
ügyesek". A szárd nép testi és lelki tulajdonságaiban ma is meglehetősen 
egységes. Miután a hódítóktól mereven elzárkózott, keveredése jóval kisebb 
mértékben jött létre, mint ahogy a több mint ezeréves uralom után várni lehetne. 
Még leginkább a korsikaikkal való keveredésről lehet beszélni s ezek befo-
lyása egyik-másik vidék (Gallura, Castel, Sardo, Porto Tórres stb.) népvi-
seletében és nyelvjárásában kifejezésre is jut. Ellenben a többi népekkel (van-
dalok, szaracének stb.) való vegyülés az általános népesség szempontjából 
egészen alárendelt jelentőségű. Idegen települések itt-ott ma is feltalálhatók 
ugyan, ezek azonban többnyire saját nyelvüket és szokásaikat máig meg-
őrizve, éppen azért tudtak szigetként napjaitrkig fennmaradni, mert a szárd 
a beolvasztásra osak úgy nem mutat hajlandóságot, mint a beolvadásra. í g y 
maradt meg Alghero-ban a katalán kolonia, San Pietro-n pedig a genovai 
település. Természetesen az olasz testvérnemzettel való egyesülés óta, külö-
nösen a két nagy városban, Cálarisban, vagy olaszosan Cagliariban és Tata-
riban, vagy olaszosan Sassariban, a fajkeveredés nem maradhatott el, azon-
ban a nagy városokon kívül a nép jellege ma is csaknem változatlan. Érthető 
tehát, hogy míg Rugero Romanese az arboreai falusiak között a vér biokémiai 
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indexét a legtisztább mediterrani népekéhez hasonlónak találta, addig Giorge 
Bennasi Caglíariban a nagyobbfokú keveredés kifejezőjeként egy sokkal ma-
gasabb indexet kapott. Hogy azonban ez a keveredés is az összlakosság szá-
mához viszonyítva aránylag kisfokú, mutatják a koponyaméretekre vonat-
kozó vizsgálatok. Ezen kutatások szerint a legtisztább lakosságú belső hegy-
vidéken a lakosság túlnyomó többsége a mediterrani típusnak megfelelően 
dclioecephal. Az egész lakosságra vonatkoztatott koponyajelző 77.5, tehát 
subdolicocephal s ez az érték Olaszország egész területén a legalacsonyabb. 
Tehát a koponyajelző, az erősebben keveredett nagy városok népességének 
tekintetbe vételével is, a hosszúfejűség felé hajló s a tiszta mediterrán népe-
kének megfelelő. Ugyanilyen a helyzet a lakosság átlagos testmagasságánál 
is, mely egész Olaszország területén Sardegnában a legkisebb s teljesen me-
diterrán tipusú. 

A lakosság lelki felépítése nem kevésbbé egységes s Italia többi né-
peitől élesen elütő. „Olyanok vagyunk, mint szélben a nád". „Nádszálak 
vagyunk, s szél a sorsunk." „Egyesek meghajolnak közülünk, mások ketté-
törnek; akad olyan is, ki ma még ellenáll, de holnap már hajladozik, holnap-
után pedig kettétörik." Ez az életfilozófiája a Nobel-díjas szárd költőnő, 
Grazia Deledda regényhőseinek. Mintha az örökké ködös észak emberei szó-
lalnának meg munkájában, akik a természeti elemekkel való állandó küzde-
lemben komorrá acélosodva, a délvidék könnyed derűjét alig ismerik. Pedig 
kevés olyan iról ismer a világirodalom, aki népének lelkületét olyan híven 
tudta volna kifejezni, mint Grazia Deledda. Regényalakjai az Italiai-félsziget 
örökké kék, mosolygó ege alatt ismeretlenek ugyan, azonban annál inkább 
otthonosak Sandegna ősi világában, ahol a természet ragyogását a nuraghe-k 
titokzatos árnyai s több évezredes vérzivatarok visszatérő szellemei takarják 
el. A szárdot nem ihlethette az azúrkék Földközi-tenger, mert onnan csak 
pusztulás fenyegette. A szabadságát fanatikusan szerető nép kénytelen volt 
a sziget belsejébe vonulni s elzárkózni a hódítóktól, akik a magasabb műve-
lődésért cserébe a nemzet szabadságát követelték. Ilyen módon az elszige-
teli, örökösen harcban álló, önmagára utalt népben a déli népektől teljesen 
elütő melankolikus lelkivilág fejlődött ki, mely a múlt árnyain mereng s a 
jelenben elsősorban az emberi sors forgandóságát látja. A szárd nép melan-
kóliája azonban korántsem jelenti az élet küzdelmeiben való elfásulást. Ellen-
kezőleg, azt írja Grazia Deledda a szárdok legősibb típusáról, a hegyvidék 
pásztorairól, hogy ezek „erös, büszke emberek, kiknek száján és orrlyukán 
át szinte gőzölög az élet hatalma." De legtalálóbban jellemzi a népet a köl-
tőnőnek ez a mondása, hogy „mindnek telve a szeme élettel és halállal". Rettent-
hetetlen vitézségük közmondásos Itáliában s a nép életerejét a szaracénok, 
spanyolok stb. pusztítása éppúgy nem tudta kiölni, mint a malária. Viszont 
dalaikból örök szomorúság, lemondás csendül ki s a középtengeri éjszaka csil-
lagoktól ragyogó mennyboltozata alatt nem az élet, a szerelem hivó szavát 
hallják, hanem az ammatadore, a hétsüvegü kobold, a pánák és más rossz 
szellemek suhogását figyelik. Mindenesetre a szárd a többi középtengeri 
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nemzetektől elütő nép, melynél a sajátos népjellem kialakulásában részben 
a nuraghe-k korára visszanyúló ősi életerő, részben a több mint évezredes har-
cok és viszontagságok játszották a főszerepet. 

A nép jelleme és érzelmi világa külső megjelenésében is kifejezésre 
jut. A szárd határozott, méltóságteljes, komoly, hallgatag; taglejtései — 
amint Della Marmora mondja — élénkek, de sohasem feleslegesek. A nép 
erkölcsi felfogása, jellembeli komolyságának megfelelően szigorú, bár bizo-
nyos tekintetben a miénktől különböző. A szigeten a nőkkel szemben a leg-
nagvobb tisztelet nyilvánul meg. Sardegna egyébként egyike azon ritka föld-
területeknek. ahol a nők száma kisebb, mint a férfiaké. A nép ma is az ősi 
anyajogi népek közé tartozik s ilyen tekintetben is az ú jabb kőkorszak 
anvajogi népeinek fölfogását tükrözi vissza. A férfiak gyermekágyának ősi, 
titokzatos szokása náluk maradt meg legtovább. Történetükben a nők nagy 
szerepet játszanak. Alapvető törvénykönyvük, a Carta de Logu, női kezektől 
származik, legnagyobb nemzeti hősük — Eleonora d'Arborea — és legna-
gyobb költőjük — Grazia Deledda — nő. A nők megbecsülése magvarázza 
első' sorban azt is, hogy a szárd nő a családon kívül alig dolgozik. Castaldi 
mutatott rá, hogy a protosard bronz-szobrocskák között a legkülönbözőbb 
foglalkozás! körbe tartozó férfi-szobrok mellett a nők "(egy szobor kivételé-
vel) csupán eevetlen ábrázolásban, mint anvák láthatók, gyermekeiket gon-
dozva, vagv táplálva. A nőt tehát, mint anyát tisztelte az ős-szárd s ilyen 
irányú kiváltságos helyzete ma is — mondhatni — változatlan. 1911-ben ké-
szült kimutatás szerint a 10 évvel idősebb nők 87.3%-a semmiféle külső 
munkában nem vett részt, 6.2% végzett szellemi munkát és csak 2% foglal-
kozott földműveléssel, 3.7% volt ipari munkás és 0 .8% kereskedő. Mint anya, 
a szárd nő mintaszerű. Gyermekét még a legelőkelőbb nő is maga táplálja 
s a gyermek megszületése után gyakran teljesen visszavonul minden társa-
dalmi érintkezéstől, hogy minden idejét gyermekének szentelhesse. A gyer-
mekek gondos ápolása következtében, a malária dacára, a gyermekhalandó-
ság igen alacsony. 

A szerelmi élet terén a szárdoknál a legszigorúbb erkölcsi felfogás ér-
vényesül. Bennük lobog a napsugaras dél minden szenvedélye, de „hamu ta-
karja az égető parazsat" (Grazia Deledda). Házasságon kívüli szerelmi élet 
úgyszólván nincs. A házassági ígéret megszegése olyan sértés, mely az egész 
rokonságot fegyveres megtorlásra készteti. Ezen a téren a szárd erkölcsi fel-
fogása a modern emberétől merőben eltér. A nép vallásossága nagyobb, mint 
bárhol. Hite, túlvilági életben való meggyőződése rendíthetetlen, de egy pil-
lanatig sem habozik fegyvert ragadni s emberi életet kioltani, ha női becsü-
leten esett sérelem megtorlásáról van szó. A sokat emlegetett vérbosszú — 
vendetta — legtöbbször ilyenből származik és sohasem alacsony irigységből, 
vagy alaptalan bosszúvágyból fakad. A nép történelmi fejlődését, jellemét 
ismerve, a vérbosszúra való hajlandóság teljesen érthető. Egy lovagias, 
örökké fegyvert forgató népnél, ahol a nők iránti hódolat még a történelem 
előtti időkből ered, aligha lehet elvárni, hogy — ha egyik legmélyebb érzel-
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mében sértik meg — fegyverét ne használja. Ha meg tudjuk érteni, hogy 
szabadságának védelmében több évezreden át nem sajnálta vérét ontani, épp-
úgy el kell fogadni, hogy az életerőtől duzzadó nép a női becsület védelmé-
ben nem ismeri a szép szót. 

De a szárdok erkölcsi felfogása másban is különbözik a ma emberé-
től. A legmélyebb vallásos felfogás él benne s képzeletét mégis mindenféle 
ősi szellemek, manók, tündérek, hazajáró lelkek népesítik be, melyekkel szem-
ben babonás cselekedetekkel védekezik. Lefekvéskor a buzgó imádságot nem 
mulasztja el, de az a j tóba oda van támasztva a nádkereszt a kísértetek ellen. 
Kunyhójában a szentelt olajágak mellett ott csüng a sarló a vámpírok ellen. 
Az ősi búcsújáró helyeken mély meggyőződéssel tesz tanúbizonyságot hité-
ről, de a templomon kívül valósággal kitör belőle az ős-szárd minden vad-
sága. A búcsújáró helyek rendszerint erdőben és elhagyott mezőkön, hegye-
ken, vagy fensíkokon vannak, sokszor ugyanazokon a helyeken, ahol az ős-
szárd szentélyei állottak. A Giara di Serri fensíkján a Santa Maria della Vic-
fo'/ö'-templom a protosard szentélyei mellett áll, ugyanígy a hőforrásoknál 
S. Anastasia-tcipplom s az egész keresztény világ egyik legősibb temploma, 
San Giovanni di Sinis az ősi Thaross város romjainál. Ezeken a helyeken a 
szárd csodálatos módon tudja összeegyeztetni a mély vallásosságot a pogány 
korból maradt szokásokkal. A templom mellett a komoly, hallgatag ember-
ből zajongó ünneplő lesz, aki iszik, dalol, verekszik. Dalversenyek és lófut-
tatások tarkítják a búcsút, akárcsak a pogányok mulatozásba fuló misztikus 
szertartásai után. Egyedül itt tör ki belőle a gondosan rejtegetett szerelmi 
hév s a latineddas (kettős flóta) hangjai mellett lejtett esti körtáncban a szi-
gorú erkölcsi felfogás határai ugyancsak elmosódnak. Mert a szárd vallásá-
ban, erkölcsében, egész viselkedésében szilárd és komoly, de ma is benne él, 
s az erdők mélyén, az ős-szárdok által megszentelt helyeken újra előtör az 
ősök minden életereje. (Folytatjuk.) 



ÉLETKÉPEK TEXEL SZIGETÉRŐL 
Irta : ENTZ GÉZA dr. 

Lebensbilder aus der Thier- und Pflanzenwelt der Insel Texel. — Vita animale 
e vegetale snll'isola di Texel. 

* 

Hollandiai tartózkodásom alatt, mindjárt az első nyáron, mint asszisz-
tens a heldierf biológiai ál lomáson működtem. A kis hal ászközséggel szem-
ben terül el a Fries-szigetcsoport legdélibb szigete: Texel. Az erődökkel nagy-
részt hadikikötővé alakított, fátlan, zordon Helderbö\ mosolygó képet mutat a 
zöld sziget, melyen távolról is csúcsos tornyoik és szélmalmok látszanak. 
Első szabad vasárnapomat mindjárt arra használtam fel, hogy a „Dagerak" 
(magyarul: Hajnal) nevű kis gőzössel átrámduljak a barátságosan hívogató 
szigetre. Az út a Zuiderseen alig félórát vett igénybe, s a reggeli szellőben 
felfrissülve érkeztem meg a sziget kikötőjébe, Oudeschild-be. Mondhatom, 
nagyon kellemesen voltam meglepve, amikor a nekem teljesen ismeretlen 
s'zigeten felfedezőútra indultam. A sziget fővárosába, deti Burgba vezető 
út mentén tócsák terülnek el; ezekben örömmel pillantottam meg a görbe-
csőrü gullipáni, ez a szép madár előre jelezte, amit később csodálkozva ta-
pasztaltam, nevezetesen, hogy Texel-sziget valósággal madár-paradicsom. 
A túlnyomóan alluviális homokból és diluviális agyagból álló lapos szigeten 
a legmagasabb kiemelkedéseket a nyugati parton húzódó dünák alkotják. 
Hogy a sziget fölött áttekintést nyerhessek, ide igyezkeztem.Útközben gyönyör-
ködve néztem a mindenfelé felrebbenő sok sirályt, küzdő-szalonkát, a bíbi-
ceket, vadkacsákat és egy hirtelen lecsapó vércsét, amely a szememláttára 
fogott el egy fiatal kacsát. Meglepetésem és gyönyörűségem még fokozódott, 
midőn a dünák közé értem s a homokbuckák mélyedéseiben kisebb-nagyobb 
ú. n. düna-tavakat találtam, nádból és üdezöld réti növényekből álló kerettel 
övezve. Láttam itt kékvirágú tárnicsot (Gentiana), különféle körtikéket (Pi-
rola), nöszöfüvet (Epipactis), kétlevelíí sarkvirágot (Platanthera bifolia) és 
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számos más növényt; olyan változatos flóra-keveréket, aminőt csak az érintet-
len természet tud elénk tárni. Az ilyen terület Hollandiában ritka; Texelben 
is csak azért maradt meg, mert a természet barátai e területéket összevásárol-
ták és mint természeti emléket gondozzák. Ilyen védett természeti emlékek 
Texel-szigetén a madaraik is. Vadászni rájuk, vagy a tojásaikat szedni nem 
szabad. Ezért nagy biztonságban érzik magukat, bevárják a feléjük közeledő 
embert, úgyannyira, hogy néhány lépésnyiről lehet figyelni az életüket. 

Alikor első texeli látogatásom alkalmával a sirályoknak fenntartott te-
rületre érkeztem, meglepetve láttam, hogy itt a sirályok egy része földalatti 
üregekben, barlangokban tanyázik s a fészkek egymás fölött több emeleten so-

Bucka Duna-tó n á d a s s a l Texel szigetén. — iThysse: Texel. C. Rol rajza u t án ) 

rakoznak. Az ott járkáló szinte megriad, amikor a lába előtt minduntalan el-
szalad egy-egy fiatal sirály, vagy amikor véletlenül fészekbe botlik és szétgu-
rítja a tojásokat, m,ire a sirályok éles vijjogásukkal siketítő zajt csapnak. Mert 
ezen a területen a sirályok ezrei élnek; dankasirály épp úgy, miint ezüstsirály. 
Az utóbbi bátran szembe is száll a nyugalmát megzavaró emberrel s támadá-
sával csaknem lehetetlenné teszi a sirály-telepen való tartózkodást. A sirá-
lyoklakta területtől északkeletre nagyobb düna-tó terül el; partját nádas nőtte be, 
a dünák felé pedig a homoktövis (Hippophae rhammoides) áthatolhatatlan 
bozótja terjeszkedik. A nádasban kanalas gémek tanyáznak; ezek elterjedé-
sének Texel-sziget a legészakibb pontja Európában. A tó fölött si a dünáktól 
alkotott völgyben réti héjját láttam prédát keresve keringeni. Ilyen volt az is-
merkedésem a kedves szigettel. 

Első texeli kirándulásomat követték többi látogatásaim. Mert a bájos 
sziget, festői falvaival és szép tengerpartjával minden természetbarátot elra-
gadtat. Voltam a szigeten tavasszal, nyáron és ősszel. Egyik kirándulásom al-
kalmával felkerestem egy, a szigeten élő hollandus madárfestőt, akinek szép 
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gyűjteménye van azokból a madarakból, amelyek vonulásuk alkalmával a szi-
geten elhullottak. Voltak ott különféle ludak, kacsák, északi szalonkák, hattyú, 
sőt egy sas is. De legnagyobb meglepetés volt számomra a barátságos házi-
gazda egyik szobájában megpillantott madár-festmény, melyben örömmel is-
mertem fel kedves barátom, Csörgey Titusz egyik alkotását. Más kedves ta-
lálkozásom is volt a szigeten. Abban az időben még sűrűn jártak Hollandiába 
magyar gyermekvonatok; ezeknek egyikével Égerváry Gizella magyar taní-
tónő is kijött hollandus barátaink országába s itt férjhez ment egy ottani föld-
birtokoshoz. A házaspár Texel-szigetén lakott. Amikor erről tudomást sze-
reztem, elhatároztam, hogy felke-
resem ott honfitársamat. Kérde-
zősködés nélkül is hamar rátalál-
tam. A község, ahol él, olyan ki-
csiny, az idegen pedig oly ritka 
ott, hogy megjelenésemkor kö-
rém sereglett a falu egész lakos-
sága s a ikiváncsi sokaságban 
ott volt Égerváry Gizella is. Ez 
jó néhány évvel ezelőtt, mind-
járt a háború után volt. Azóta 
Texelnszigeten is sok változás 
történt; többek között az egyik 
községben nyugati mértékkel 
mérve is előkelőnek mondható 
szálló épült. 

Utolsó texeli látogatásom al-
kalmával utrechti diákok voltak 
kirándulótársaim, akikkel már 
előzően is többször jártam a sok 
érdekes megfigyelésre alkalmat 
nyújtó szigeten. Most is, mint oly 
sokszor, örömmel élveztem a ter-
mészeti szépségeket s a diákság kedves közvetlenségét. Mert a hollandus diák 
— ha megértő társaságban van — éppoly vígkedélyű, bohókás kedvű, mint 
a magyar. Eleinte az én hollandus diákjaim tartózkodóak voltak és - - azt 
mondhatnám — tanulmányoztak engem, s csak amikor meggyőződtek róla, 
hogy apró örömeikben és gondjaikban egyaránt résztveszek, fogadtak barát-
ságukba, mely azóta is tart. Ezekkel a vidám diákokkal egy Ízben a húsvéti 
napokat töltettem Texel-szigeten. Felejthetetlen élmény volt. Kora reggel in-
dultunk madár-megfigyelésre. A napsugarak akkor kezdték szétűzni a szi-
getre boruló ködöt. A ködfátyolon keresztül szinte meseszerűnek látszottak a 
világítótorony, egy-egy szélmalom s az út szélén a még lombtalan fák. A ré-
teken nagy zsivallyal küzdöttek a szalonkák, futkostak és gágogtak a vadlu-
dak, sivítottak a sirályok. Oly közel juthattunk hozzájuk, hogy szinte minden 
tollúkat külön-külön megfigyelhettük. De még meglepőbb volt a szigetnek a 
Zuidersee felöli part ja . Itt egy nagyobb területen északi vadlibák ezrei tar-

Gul l ipán (Eecurv i ros t ra a roce t t a ) . 
(Thysse: Texel . C. Rol r a j z a u t á n ) 
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tozkodnak tavasszal, tőlük elkülönítve pedig, a part mocsaras részén északi 
szalonkák nyüzsögnek. Ezeknek a madaraknak nagyrésze Texelen csak át-
vonul. Texel az egyetlen sziget a Fries-szigetek között, amelyen úgyszólván még 
ősi sajátságaiban mutatkozik a madárélet. Ezért főleg Angliából nagyon sok 
madárbarát jön át Hollandiába és tölt el Texel-szigetén néhány napot a ma-
dárélet tanulmányozásával. De felhasználják a kínálkozó alkalmat a tanulni-
vágyó hollandus diákok is. Mihelyt hírül veszik, hogy Texelen élénkül a ma-
dárélet, ott hagyva egyetemüket, kisebb-nagyobb csoportokban átköltöznek 

Küzdő szalonka (Pavonee Maehetes pugnax. ) — (Thyase: Texel. C. Rol ra jza u tán ) . 

a szép szigetre, ahol többnyire sátrakban élnek. A dünák széltől védett völ-
gyeiben ütik fel a tanyájukat s a madártelepek közelében rejtekhelyeket ké-
szítenek, hogy onnan figyelhessék és fényképezhessék a madarakat. 

A hollandus diákok közül természetesen főként a biológiai tanulmá-
nyokkal foglalkozók keresik fel gyakran Texel szigetét. Itt igazán kielégíthe-
tik a természet utáni vágyakozásukat, mert nemcsak a dünák növény- és ál-
latvilága nyújt számos, alkalmat a biológiai megfigyelésekre, hanem maga a 
tengerpart is. A lapos parton gyüjtihetik a tengerből kivetett állatokat; medú-
záktól a delfinig és fókákig mindenféle állati tetem található itt, sőt olykor 
szerencsétlen hajótöröttek hulláira is bukkanhatnak. Mert Texelnek és a Fries-
szigeteknek lapos part jai veszedelmei a hajóknak. Texel-sziget partjának 
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egyik részét Unrust-nak nevezik, mert itt állandóan háborog a tenger. Ennek 
a területnek egy darabjáról a legnagyobb apály idején elvonul a tenger s ott 
hagyja titokzatos belsejének emlékek. Egy alkalommal, mikor ott jártam, egy 
régebhi hajótörés szomorú maradványaira bukkantam: hajóbordákra és sár-
guló emberi csontokra. 

Texel-sziget nyugati partját az Északi-tenger, keleti partját a Zuider-
see mossa, déli oldalán pedig az a csatorna vonul végig, amely az egykori 
szárazföldi összeköttetés helyén keletkezett. E három part mindegyikének 
más-inás a biológiai sa já tsága. A nyugati part jellegét a dünák szabják meg 
homokjukkal és partravetett kagyló-csiga törmelékükkel. Messziről odavetődő 
csigák és kagylók találhatók itt. Magam például Patellát találtam, amelyet — 

Tengerfenék Texel pa r t j án . Tengeri kőkörcsinjés ba rna moszatok. 
vTysse': Texel. C.[Hol ra jza után). 

a helderi biológiai állomás igazgatója szerint — az angol partokról sodort 
oda a hullám. De eljutnak ide fókák is, sőt egy alkalommal rozmár is oda ve-
tődött a magas északról. E parton van az említett sirálytanya, s itt szaladgál 
mindenütt seregestül a tengerpartnak talán legszebb madara, az osztriganyitó 
(gólyatöcs). 

A Zuiderseevel határos keleti part vize lapos, iszapos fenekű. Az 
iszapban tömegesen élnek iszaplakó kagylók (Mya arenaria, Scrobicularia 
piperata, Tellina-fajok). Itt fordul elő a Nereis nevű gyürűsféreg is és itt vájja 
csőveit ezerszámra a csali-féreg (Arenicola piscatoruin). Ott, ahol homok 
váltja fel az iszapot s a tenger kissé mélyebb, de apály alkalmával még szá-
razra kerül, zöld moszatok élnek. Kövekhez tapadva Cladophora rupestris, a 
homokon magán pedig Enteromorpha intestinalis halványsárga és zöld tö-
megei találhatók, a tengeri salátával (Ulva lactuca) együtt. Ahol a víz apály 
alkalmával is megmarad, ott a tengeri fii (Zostera marina) telepszik meg, 
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s elpusztult részeit a csendes öblökben métermagas boglyákká halmozza fel 
a szél. A tengeri fii nagyszámú halnak, csigának és ráknak nyújt tanyát. Az 
ember is hasznát lá t ja : lekaszálja és alomnak, vagy párnák töltésére használja. 

Az embernek tevékeny része volt a hollandiai partok kialakításában. 
Hatalmas töltéseket épített, melyeknek alapja 30 méter széles, s olyan ma-
gasak, hogy a legnagyobb hullám sem csaphat át rajtuk. A töltéseket azokon 
a helyeken építik, ahol a tenger betörésétől félnek. A tengert a hollandi par-
toktól rendszerint a dünák választják el, de ahol a dünasor megszakad, ott a 
tenger könnyen betörhetne a szárazulatba s ismét elfoglalhatná azokat a terü-
leteket, amelyeket a hollandusok mesterségesen hódítottak el tőle. A Zuider-
seenek tetemes részét iparkodnak ily módon birtokukba venni és az így nyert 
területeken a szaporodó nép számára megélhetési helyet teremteni. Ott, ahol 
ilyen gátakat építenek a tenger ellen, sokszor 3—4 méter mély víz érintkezik 
közvetlenül a parti cövekekkel. A cövekeket megerősítik az angol partokról 
való bazalt-oszlopokkal és Norvégiából hozott hatalmas gránit-tömbökkel. 
Ezzel a beavatkozással olyan élőlények megélhetésére nyújtanak módot, ame-
lyek legközelebb Helgoland és Anglia sziklás partjain fordulnak elő. Így az 
ember nyújtott letelepedésre alkalmas talajt az ésizaki tengerek nagy barna mo-
szatainak. Ezek a moszatok itt éppoly sorrendben telepszenek meg, mint a 
norvég partokon. Az áriapály felső határán különféle hólyagos moszatok 
(Fttcus platycarpus, F. vesiculosus), a legmélyebb áriapály határán pedig a 
nagy Lamináriák (Laminaria digitata, L. saccarina) telepszenek meg. De a 
növényekkel együtt megtelepszenek itt azok az állatok is, amelyek a moszato-
kon, illetőleg a sziklák között élnek. Azelőtt Hollandiában osak alkalmilag 
odatévedt homárt fogtak, s a norvég rák (Nephrops norvegicus) is csak rit-
kán került zsákmányra, amióta azonban a töltéseket sziklákkal erősítették 
meg, gyakran került a helderi halcsarnokba mind a két ízletes rák. 

Helderben a biológiai állomáson kívül, amelyet az utóbbi években az 
állam tetemes költséggel a modern kutatások igényeinek megfelelően alakí-
tott át, másik érdekesség a halcsarnok. Ez a hosszú épület a csatorna mel-
letti töltésen áll. Előtte kötnek ki a halászok sötét hajói; bennt a csarnokban 
nagy lapos-halak, különféle tőkehal-félék, nyár derekán a makréla ® amikor 
a herinee^ ; v.?.n teszik az árú főtömegét. De a biológus számára in-
kább azok az állatok érdekesek, amelyeket a halászok bosszúsan dobnak visz-
sza a tengerbe, vagy ha nagy tömegben fogják ki őket, otromba csizmáikkal 
összetapossák, mint a háló haszontalanságait . De ezek között akadnak olyan 
kincsek is, amelyeket a halászok szívesen visznek a biológiai állomásra, 
hogy ott eladják a pénzzel nem takarékoskodó diákoknak olyan áron, ami-
lyent a legfinomabb halért sem kapnának. Mert a hollandi halász is ért a be-
csapáshoz, a diák pedig Hollandiában sem kíméli az apja pénzét. 



Csányi József dr . f Ív. 

T Á R C A 

A TRIESZTI GYORSON 
Irta: Csányi József dr. 

Már valahol messze robogott velem a trieszti gyors az augusztusi éjsza-
kában. Tova tűnt a drága arc, a búcsút intő kar és — Uram, ne ródd fel bűnömül 
— mindent elnyelt az este, minden elmaradt, csak egyetlen fény lobogott felém, 
egyetlen képzet töltötte be lelkemet, a valósulás felé közeledő huszonötéves 
álom: a tenger. 

Bent a fülkében álmos, unott utasok. Az egyik eszik, a másik az olvasást 
erőlteti, a legtöbbje alszik. Egyedül állok kint a folyosón és nézem a csillagfényes 
eget, meg az elsuhanó vidék kontúrjait, s valami csodás varázs vesz hatalmába. 
Újra kis diák vagyok és olthatatlan szomjúsággal olvasok: mindig a tengerről. 
Kicsi korom óta szerelmesem, de eddig nem adatott meg, hogy láthassam. El-
képzelem ezer alakban: a hasadó hajnal titokzatos félhomályában, izzó nap-
sugárban, a végtelen kék égbolttal parttalanul ölelkező végtelen kék vizével, ha-
ragos, tajtékzó hullámaival, amikor vad vihar korbácsolja és szürkére festi 
ragyogó kék vizét; biborfényes naplementében, mikor ismét rejtelmessé válik a 
tünő napsugarakban. 

Én szegény diák, tudom, hogy elérhetetlen vágy meglátni, lelkemmel rá-
borulni és átölelni; tehát csak olvasok róla tovább. Végig olvasok minden köny-
vet, amit megtudok szerezni, legyen az földrajz, színes útleírás, vagy fantasz-
tikus regény. Ha könyvem nincs, böngészem a térképeket. S amikor Knut Ham-
sun, Piere Loti, Claude Farrére és mások írásain keresztül már megismerek min-
den tengert, újra visszatérek igazi szerelmemhez, a kék Adriához, amelyet 
magyar írók — Cholnoky Jenő, Garády Viktor, Gonda Béla, Leidenfrost Gyula 
és a többiek — ismertettek meg velem. 

De hosszú évek sóvárgása után egyszer mégis eljött a nagy pillanat. 
Minden útra készen állott; egyik lábammal már szinte felléptem a fiumei gyorsra, 
amikor az égen villám cikázott át: kitört a háború, összeomlott előttem a világ, 
messzebb estem szívem vágyától, mint valaha. 

És jöttek, multak ismét hosszú esztendők. Csupa vér és könny és további 
álmodás. Végre kezd felderülni, új élet tör fel a romokból és ime — talán nem 
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is valóság, csak álom,ezerszer újraálmodott diákkori álom: röpít a vonat és én, 
a nagy gyerek, itt állok az ablaknál, szemeimmel fúrva a nyári éjszakát. Csilla-
gok mosolyognak, néha távoli zivatar villámának fénye villan á* az égen, a 
kerekek vidám melódiákat dalolnak, hűvös szél cirógatja arcomat, fejem az 
ablakra hanyatlik, lágyan simogató karok ölelnek át és szállnak velem végtelen 
kékségen át, melyen túl ring a legszebb kékség, huszonöt év vágya, álma: 
az Adria. 

Furcsa zaj, majd éles koppanás a fejemen . . . felébredek. Ragyogó reggel, 
lármázó utasok. A vonat éles kanyarodóban robog. A vidék képe percről-percre 
változik.. Az előbb még gazdag növényzet, dús erdőséggel borított hegyoldalak; 
most: fehérlő, csupasz sziklák, szegényes vegetáció, de minden tele fénnyel, dallal 
és . . . . fent a kék égen olasz gépek cikáznak. Mindenütt pezseg az élet, amely felé 
mi, megtépázott magyarok, csak olthatatlan vággyal tekinthetünk. 

Elmaradt a Trieszt előtti utolsó állomás is. A fülkében zajongás, készülődés 
a leszállásra. De én állok, tovább állok az ablaknál és várom a nagy pillanatot. 
A kerekek vidáman csattognak, fák, házak gyorsan suhannak, a vonat meredek 
lejtőn ereszkedik alá s rajtam megint az a szorongó érzés vesz erőt, hogy talán 
nem is valóság, csak álom, melyből —ja j ! — ne ébredjek fel: előtűnt a vágyak-
vágya, hosszú esztendők minden álmának örökké visszatérő ragyogó asszonya: 
az Adria. 

Tündöklött a reggeli napsugárban; millió apró gyémántja csillogott, szi-
porkázott. Apró, fehér vitorlások siklottak tova raj ta; hajóóriások álltak méltó-
ságosan a mólóknál. De túl az ezüstös fodrokon, a suhanó vitorlákon, ott, ahol 
semmi part, csak titokzatos pára, s ahol a kék víz az éggel olvad össze, o t t . . . — 
szívem hangosan kalapál, szemeimbe könnyek tódulnak — . . . ott tünt el a nir-
vánában a mi drága multunk, a mi Adriánk, s csak annyi maradt meg nekünk, 
hogy láthatjuk, csodálhatjuk, sóváran szerethetjük, de az élet diadalmas dala 
másnak zeng rajta. 

Csányi József dr. felv 
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Épül a második Duna-tengeri hajó. A kereskedelmi kormány megrendelte 
a Ganz-cégnél a második Duna-tengeri áruszállító motoros hajót, mely a jövő 
év júniusában kerülne szolgálatba. A hajó szerkesztésénél hasznosítják a „Buda-
pest" motorosnál nyert tapasztalatokat s főként arra lesznek tekintettel, hogy az 
új hajó terjedelmesebb áruk befogadására és nagyobb menetsebesség kifejté-
sére legyen alkalmas. Az elhelyezésre szolgáló helyiségek is tágasabbak lesznek. 
A hajó főbb méretei és jellemzőbb adatai a következők: teljes hossza 59 m., 
szélessége 8.5 m, oldalmagassága 3.8 m, teherbírása 1.85 m merülésnél 300 
tonna és 2.28 m merülésnél 453 tonna. A két áruraktár hasznos űrtartalma 
940 m 3, tehát kb. 50%-kal nagyobb, mint a „Budapest"-nél. Sebessége a Du-
nán és holtvízben 15 km óránként, míg a tengeren, a fenti nagyobb teherrel 9 
tengeri mérföld. A gépi berendezés Diesel-elektromos rendszerű, mely elvileg jól 
bevált. A két Diesel-generátor tartós teljesítménye összesen 360 lóerő. Kormány-
berendezése háromlapátos Hitzler-rendszerű. Az áruk ki- és berakására egy 
nagyteljesítményű, korszerű, villamos, 3 tonnás, oszlopos forgódarú szolgál. Ter-
jedelmes vízballasztok segítségével a hajó merülése szabályozható. Központi 
villamos fűtés, 40 lóerős Diesel-dinamó segédcsoport, villamos horgonyfelvonó, 
akkumulátor-töltő gépcsoport és szellőzők egészítik ki a berendezést. Reméljük, 
hogy ezzel a hajóegységgel a Közel-Keletre irányuló közvetlen áruforgalmunk 
további lendületet kap. M. ]. 

* 

Befejezés előtt a „Tannenberg" turbinás gyorsgőzös. A Kelet-Poroszország 
felé irányuló személyforgalom lebonyolítására a stettini Oderwerke A. ü. telepén 
épülő hajó augusztus elején végezte próbajáratait. A hajó legnagyobb hossza 
130 m, szélessége 15.5 m, oldalmagassága 8.3 m, vízkiszorítása 4300 t. és be-
fogadóképessége 5500 b. r. t. Üjszerű a gépi berendezése. Két háromlépcsős, 
magasnyomású Wagner-gőzturbina 5800 lóerőt ad le 16.5 tg. mérföld menet-
sebességnél; ez a teljesítmény 12.500 lóerőre növelhető, ami 20 mérföld órán-
kénti sebességet eredményez. A turbina fordulatszáma a magasnyomású részben 
18.000 percenként, a középnyomásúnál 17.700 és az alacsony nyomásúnál 16.500. 
E magas fordulatokat fogaskerékmüvei csökkentik 250 perc fordulatra, mellyel 
a hajtócsavarok járnak. A két különleges, magasnyomású, vízcsöves gőzkazán 
60 atm. nyomású és 480 fokos gőzt termel. A hajó, a Kelet felé irányuló turista-
forgalomra való tekintettel, 2000 személy befogadására alkalmas. Az utasok kö-
zül 200-at ideiglenes Caspary-féle vaságyakban helyezik el a tágas csarno-
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kokban. Az utasok számára szolgáló hajórész teljesen fedett, zárt és fűthető. 
Újdonságot jelentenek még a 100 gépkocsi és 1000 kerékpár behajózására ké-
szült liftek és egyéb ilyen célú berendezések. M. J. 

* 

A mérnöktisztek helyzete a német haditengerészetben. A műszaki képzett-
ség és tudás megbecsülésére vall a német haditengerészeti vezetőségnek a gép-
üzemi tisztek utánpótlására vonatkozó intézkedése. Eszerint az újonnan belépők-
től teljes műegyetemi képzettséget követelnek, egyben megnyitják számukra a 
legmagasabb rendfokozatokba való előléptetés lehetőségét, amint az a többi nyu-
gati állam haditengerészetében már régóta megvan. Ez a szellem, amely itt ki-
fejezésre jut, adja magyarázatát a német műszaki alkotás tüneményes fejlő-
désének. M. ]. 

* 

Uj láthatatlan kutatósugár. Az amerikai „Signal Corps Laboratories" által 
tökéletesített láthatatlan kutatósugár gyakorlatban való kipróbálása nem régen 
történt meg a Moumouth-erődben (New Jersey). Ez az „új" sugár valószínűleg 
nem más, mint a Marconi-féle „deciméter-hullám", amely magas feszültség és 
intenzitás mellett visszhang-hatást kelt. Az amerikai kísérletezők szerint ezzel a 
sugárral a hajó vagy a repülőgép helyét több mértföldnyiről is biztosan meg lehet 
állapítani és a tüzérségnek az irányt és távolságot pontosan meg lehet adni. Az 
említett próba ezt a feltevést igazolta is. A cél egy parti őrcirkáló volt, a tüzérségi 
üteget pedig egy fényszóró helyettesítette. A cirkáló több mint 5 tengeri mért-
földnyire (9 km.) távolodott el a parti erődtől, ahonnan a láthatatlan sugárral 
húsz egymásutáni kutatást végeztek s a hajó helyét -— akár mozgás, akár állás 
közben — mindannyiszor pontosan megállapították. A fényszóró a kutatósugár 
által megadott irányba és távolságon beállítva, mindig késedelem nélkül reábuk-
kant a hajóra. 

* 

Kémia a hajóüzemben. A glasgowi kémiai társaságban nemrégiben előadás 
hangzott el a kémia fontos szerepéről a hajóüzemben. Az előadó C. Bedale rá-
mutatott arra, hogy a tengerészeknek már a puskapor használata óta kell vegyi 
jelenségekkel foglalkozniuk, de a kémiának valójában azóta kezd mind nagyobb 
szerepe lenni a hajóüzemben, amióta vörösrézből való kazánokat használnak. 
A mai hajókazán valóságos gourmand, hiszen a legtisztább és teljesen levegő-
mentes desztillált vízzel kell táplálni. Ha sok a levegő a vízben, rozsda rakodik le; 
ha csak nyomokban is olajos a víz, csapadék keletkezik, amely túlhevítést és cső-
repedést idézhet elő; egy kevés ásványi só a vízben, máris felhabzik a kazánvíz, 
a gőz vízrészecskéket ragad magával s a gőz lökésszerű áramlása a turbinában 
esetleg lapáttörést okoz. így tehát a hajó mérnöktisztjének mainapság kémiai 
laboratóriumra van szüksége, hogy a kazánvíz elnyelt oxigénmennyiségét, sótar-
talmát és alkalitartalmát állandóan ellenőrizhesse, míg az elődjeinek csupán jó 
szaglóérzékre és egy egyszerű hidrométerre volt csak szükségük. — A vizpárló 
berendezés a hajóüzemben egyike a legfontosabb találmányoknak; nélküle nincs 
mosdóvíz, jég és ivóvíz. Ám az így nyert ivóvíz tudvalevően olyan ízü, mint a desz-
tillált víz és a szomjat alig oltja. Hogy feljavítsák, levegővel telítik, de e mellett 
még sok más vegyi úton való javítás is kívánatos; ezeknek a módszereknek a fel-
fedezése is a hajó vegyészmérnökeire vár. — A trópusi vizeken járó búvárhajókon 
rendkívül fontos kémiai teendő a levegőnek tisztítása és egyúttal szárítása is. 
Megfelelő kémiai eljárásokkal nyolc órán át lehet a víz alatt biztosítani a búvár-
hajó levegőjének lélegzésre alkalmas voltát. — Szakértői becslés szerint a rozsda 
egy év alatt az egész világon 29 millió tonna vasat és acélt tesz tönkre. Ez külö-
nösen akkor látszik óriási pazarlásnak, ha meggondoljuk, hogy ennyi vasmennyi-
ség előállításához négy-ötször annyi szénre és kokszra volt szükség. A tengeri 
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levegőnek és a sós víznek van a legnagyobb szerepe ebben a rombolásban, s a 
hajó kémikusainak az ellenük való védekezés egyelőre még meg nem oldott nagy 
problémát jelent. — A hajófenéken letelepedő különféle növények és állatok, de 
főként a kagylók tömegei évről-évre sok bajt okoznak. A hajónak ezektől való 
megtisztítása több dolgot ad a dokkoknak, mint a vízalatti részek javítási mun-
kája. Nem tekintve az évenként szükséges tisztogatás tetemes költségeit, a hajó-
fenékre telepedett élőlények nagy tömegei az üzemköltségeket is megnövelik, hiszen 
az okozott nagyobb súrlódás legyőzésére rengeteg tüzelőanyagtöbbletet kell na-
ponta elhasználni. Hogy fogalmat nyerjünk a hajófenékre telepedett kagylók 
okozta nagy költségekről, említsük meg azt a tényt, hogy az angol tengerészei-
nek évente 150.000 fontba kerül hajóinak a kagylóktól való megtisztítása. A ké-
mikusoknak tehát ezen a téren is fontos teendőik vannak s a kísérletezés szorgal-
masan folyik is főként abban az irányban, hogy a hajófenék festékeinek alkal-
mas megválasztásával a kagylók és egyéb élőlények tömeges letelepedését meg-
gátolják. De van egy másik, eddig figyelemben alig részesített tényező is, amit a 
hajófenék tisztántartásánál a jövőben okvetlenül számításba kell venni, s ez a 
brak-víz hatása a hajófenékre. Az édesvíz ugyanis nem megfelelő a tengeri szer-
vezeteknek, viszont a sósvíz nem alkalmas életelem az édesvízi élőlényeknek. 
A tengeri hajóknál tehát a brak-vízben vagy édesvízben való hosszabb tartózkodás 
elősegítheti a hajófenék megtisztulását, amit különben tapasztalni lehetett Kíná-
ban azoknál a hajóknál, amelyek huzamosabb ideig vesztegelnek a Jangcsekjang 
torkolatában vagy hosszabb utat tesznek felfelé a folyamon. íme így oldja meg 
sokszor maga a természet a hajóüzem nagy problémáit. 

* 

Üjrendszerű hajóépítő-dokk. A nagy hajók vízrebocsátásának megkönnyí-
tésére, valamint a lecsúsztatás költségeinek és kockázatának csökkentésére St. 
Nazaire-ben üjrendszerű hajóépítő-dokkot építenek. Ennek berendezése a követ-
kező: A hajót olyan szárazdokkban építik, amely mellett felszerelő-medence fog-
lal helyet. A két munkahelyiséget alacsony, lerögzített fal választja el egymástól 
s ezen a válaszfalon állanak az elmozdítható darúk. Amikor a hajó úsztatásra 
készen áll, a darukat a köztifalról hátrahúzzák s az építő- és felszerelő-meden-
céket annyira árasztják el vízzel, hogy az úszó hajótestet az alacsony választó-
fal fölött át lehet juttatni a felszerelő-medencébe. Azután az építő-medencét 
ismét szárazzá teszik s ilymódon új építésre használható, míg a szomszédos 
medencében a felszerelési munka folyik. így megtakarítják az építőmedencénél 
zsilipekkel és pontonokkal való mélyépítkezés tetemes költségeit. Az üjrendszerű 
hajóépítő-dokk lehetővé teszi, hogy egyidőben két, akár a Normandie-hez hasonló 
nagyságú hajót is építhessenek. 

• 

Az angol tengerparton obeliszkkel jelölik meg a greenwichi délkört. Anglia 
déli tengerpartján, Brighton és Eeasbourne között fekszik Peacehaven fürdőhely, 
amely a háború után létesült és igen gyorsan fejlődött. Az élelmes fürdőigazgató-
ság — felhasználva a fürdőhelynek azt az érdekességét, hogy a greenwichi dél-
kör itt vonul át s a lankás parton ezt régebben cementvonallal jelölték meg — 
elhatározta, hogy Peacehaven-nek ezt a földrajzi nevezetességét nagyobb emlék-
mű emelésével teszi még ismertebbé. A tengerparton messziről látható, 7 méter 
magas obeliszket emelnek; ennek alapkövét augusztus 8-án, a greenwichi csillag-
vizsgáló alapításának 260-ik évfordulóján már le is tették. A peacehaveniek azon-
ban ezzel nem elégedtek meg, s most azon fáradoznak, hogy keresztülvigyék a 
greenwichi obszervatóriumnak Peacehavenbe való áthelyezését. A merész tervre 
a greenwichi csillagvizsgáló igazgatójának legutóbbi jelentése adott alapot, 
melyben rámutat arra, hogy a megfigyelések szempontjából rendkívül kedvezőtlen 
a füstös, poros londoni atmoszféra. 
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Ezüst trófeával jutalmazzák a „kék szalag" győzteseit. A tengeri államok 
között tudvalevően évtizedek óta erős versengés folyik az ú. n. „kék szalag"-ért, 
egy valójában nem létező díjért, inkább csak díszes címért, amely annak a hajó-
nak jár ki, amely a leggyorsabban szeli át az Atlanti-óceánt a Bishop Rock-
világítótorony és a newyorki Ambrose-világítóhajó között számított távolságon. 
Már régebben szó volt arról, hogy a rekordteljesítmény jutalmazására valami 
kézzelfogható díjat, olyan vándordíjfélét kellene alapítani, amelyet mindig az a 
hajózási vállalat venne birtokába, amely a rekordot tart ja , illetőleg a régi rekor-
dot megjavítja. Ez a terv most testet öltött, amennyiben H. K. Nales angol kép-
viselő érékes trófeát ajánlott fel a „kék szalag" mindenkori győztesének. Ez a 
trófea gazdagon aranyozott tömör ezüstből készült szobormű, amely onixalap-
zaton nyugszik. A magassága több mint egy méter, a súlya mintegy 13 kg. A 
szobormű a földgömböt ábrázolja, két szimbolikus alakkal, amelyek közül a felső 
egy modern óriásgőzöst igyekszik gyorsabb haladásra ösztönözni. A földgömbön 
az Atlanti-óceánt halványkék színű zománc s rajta a transatlanti hajóutat vörös 
vonal jelöli. Négy vitorláshajó szimbolizálja a négy atlanti szelet. A trófea talap-
zatán fel vannak tüntetve időrendi sorrendben a „kék szalag" eddigi győztesei: 
„Great Western" 1838, „Britannia" 1840, „Persia" 1855, „Scotia" 1862, „City of 
Brussels" 1869, „Alaska" 1882, „Lucania" 1894, „Kaiser Wilhelm d. Gr." 1897, 
„Deutschland" 1903, „Mauretania" 1909, „Bremen" 1929, „Európa" 1931, 
„Bremen" 1933, „Rex" 1934, „Normandie" 1935. A trófeát augusztusban Lon-
donban kiállították s úgy határoztak, hogy azt előbb a genovai „Itália" hajóstár-' 
saságnak adják át néhány hónapra a „Rex" gőzös rekordjáért, majd a francia 
„Compagnie Transatlantique" veszi birtokába a „Normandie" legutóbbi rekord-
jáért (107 óra 33 perc) és tart ja mindaddig magánál, míg ezt a rekordot valamely 
másik óriásgőzös meg nem dönti. (Maríné Rundschau.) 

* 

Türr István tábornokról neveznek el egy olasz hadihajót. Az olasz hivatalos 
lap, a „Gazetta Ufficiale" közlése szerint az olasz kormány elrendelte, hogy a 
Pisában most épülő új motorüzemű torpedóromboló neve „Stefano Türr" legyen. 
Az olasz kormány ezzel ismét tanújelét adta a magyarság iránti rokonszenvének 
és megbecsülésének. A Garibaldi legendás hírű magyar tábornokának nevét vi-
selő torpedóromboló lesz az első olasz hadihajó, amely magyar hős nevét viseli. 

* 

Szilárd benzin. A newyorki egyetem aeronautikai iskolájában nemrégen 
bemutatták a repülőgépek és autók számára oly régen keresett biztonsági üzem-
anyagot, a szilárdhalmazállapotú benzint. Szilárd benzinből készült négy 
könnyű „bombát" közelről hevítettek anélkül, hogy azok felrobbantak volna. Csak 
akkor gyuladt meg egy-két „bomba", amikor ütések hatására részben folyékonnyá 
vált, de a lángot akkor is könnyűszerrel el lehetett oltani. Annak bizonyítására, 
hogy a szilárd benzint biztosan lehet raktározni s nagy hőségben sem gyulád 
meg mindaddig, amíg nyílt lánggal nem érintik, a következő próbát végezték: 
Egy darab szilárd benzint átizzított lemezre helyeztek s azt tapasztalták, hogy 
a szilárd benzin megtartja a formáját és forró állapotban is felszeletelhető. 
Amikor égő gyufával érintették, meggyuladt, de a lángját könnyen el lehetett 
ráfújással oltani. Kis kísérleti motorban kipróbálták a szilárd benzin erőteljesít-
ményét is s azt valamivel kisebbnek találták, mint a folyékony benzinét. A fo-
gyasztás tekintetében azonban a szilárd benzin gazdaságosabbnak mutatkozott 
s az ára — nagyban való használatnál — alacsonyabbra tehető, mint a folyé-
kony benziné, mert a biztonsági csomagolás, továbbá a tankkal vagy csővezeté-
ken való szállítás költségei elmaradnak. 



KISEBB K Ö Z L E M É N Y E K 9 1 

A vitorlás teherhajók rekordere az angol „Priwall", amely Ausztráliából 
Európába vezető útján 13 csomó óránkénti átlagsebességet ért el. Ennek a tel-
jesítménynek rendkívüli volta különösen akkor tűnik a szemünkbe, ha tudjuk, 
hogy a tehergőzösök transoceáni útjaikon óránkint csak 15—18 csomóval 
haladnak. 

* 

A világ tengeri kereskedelmi flottájának mai helyzete. A folyó evi július 
hó 1-én kiadott jelentés szerint a világ tengeri kereskedelmi flottájának össz-
tonnatartalma — a 100 és azon felüli br. r. tonnás gőzösöket, motoroshajókat, 
vitorlásokat és egyéb nem gépiüzemű járműveket számításba véve — ez év 
közepén 64.9 millió br. r. tonna volt. Az első helyen áll — mint mindig — Nagy-
britannia és Írország 17.3 millió össztonnatartalmú kereskedelmi flottájával, 
azután az Amerikai Egyesült Államok (12.1), majd Japán (4.1) és Norvégia 
(3.9) következik s az ötödik helyet Németország tartja 3.7 millió tonnát kitevő 
hajóállományával. A világ gőzhajóinak össztonnatartalmában újabb esés (1.3 
millió br. r. t.) mutatkozik a mind nagyobb tért hódító motoróshajókkal szem-
ben, melyeknek össztonnatartalma kereken 700.000 br. r. tonnával emelkedett a 
mult év óta. A vitorláshajók újabb megfogyatkozása 60.000 br. r. tonnára tehető. 
Az egész világflotta visszaesése a mult év óta 691.000 br. r. tonna. A mai hely-
zetet az 1914. év közepén fennállott helyzettel összehasonlítva megállapítható, 
hogy a világ tengeri kereskedelmi flottája (csak a 100 tonnán felüli jármüveket 
számítva, a vitorlások nélkül) 45,404.000 br. r. tonnáról 63,727.000 br. r. tonnára 
emelkedett, ami 40.4%-os növekedésnek felel meg. Az egyes tengeri államok 
kereskedelmi flottáinak 1914. és 1935. évi helyzetét a következő összehasonlító 
táblázat világítja meg (az adatok 1000 tonnákban): 

Aliam : 1933 . 1935 : Csökkenés v. en 

Nagybritannia és Írország 18.892 17.298 —8.4% 
Brit leányállamok , 1.632 2.986 +83.4 „ 
Amerikai Egyesült Államok 4.287 12.145 +386.5 „ 
Japán . . . . 1.708 4.086 + 130.2,, 
Norvégia . . . . 1.957 3.967 +102.7 „ 
Németország . . 5.135 3.693 +28.1 „ 
Franciaország . . 1.922 2.989 +55.5 „ 
Olaszország . . 1.430 2.838 +98.5 „ 
Hollandia . . . . 1.472 2.554 +73.5 „ 
Görögország . . 821 1.711 +108.4,, 
Svédország . . , 1.015 1.541 +51.8,, 
Spanyolország 884 1.164 +31.7,, 
Dánia 770 1.099 +42.7 „ 
Más államok . . 3.479 5.656 +62.6 „ 

Összesen: 45.404 63.727 +40.4% 

A tengerhajózás világválságának kezdetétől (1930) 1934-ig a leszerelt ha-
jók össztonnatartalma 7.4 millió br. r. tonnát tett ki, ami a világhajótérnek éven-
kint átlagosan 1.45 millió br. r. tonnával való csökkenését jelenti. A válság leg-
súlyosabb éve az 1933. év volt, amikor a tengeri államok összesen 686 hajót 
(2.4 mill. br. r. tonna) szereltek le. 1934-ben összesen 542 hajó (1.7 miil. br. r. t.) 
került üzemen kívül. A nagyarányú „leépítés"-ben Anglia vezet, amennyiben 
1930—1934-ig kereken 2.2 mill. br. r. tonnát szerelt le. Viszont a hiányok pótlá-
sában is a brit birodalom áll az első helyen. A világ hajóépítése 1934-ben és az 
1935. év első felében, a leszerelt és elöregedett hajók részben való pótlásával, 
élénkült. 1935. július 1-én az építés alatt álló hajók száma és tonnatartalma az 
egyes tengeri államok között így oszlott meg: Nagybritannia és Írország 107 
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hajó (560.000 br. r. t.), Németország 55 hajó (237.000 br. r. t.), Hollandia 32 
hajó (75.000 br. r. t.), Japán 32 hajó (66.000 br. r. t.), Svédország 19 hajó 
(94.000 br. r. t.), Norvégia 18 hajó (24.000 br. r. t.), Dánia 14 hajó (66.000 br. 
r. t.). (Marine Rundschau.) 

* 
Az Amerikai Egyesült Államok hadiflottája, melyet az előirányzat szerint 

1942-ig teljesen kiépítenek, összesen 313 hajóból fog állani. Ez a szám a külön-
féle egységek között így oszlik meg: 15 sorhajó, 6 repülőgépanyahajó, 18 nehéz 
cirkáló, 13 nagy romboló, 84 romboló, 38 búvárhajó, 8 aknarakó, 21 aknakereső, 
13 ágyúnaszád, 1 lőszerhajó, 4 élelmiszerszállító hajó, 2 kórházhajó, 2 szállító-
hajó, 8 olaj-tankhajó, 2 csapatszállító hajó, 4 műhelyhajó, 5 búvámaszád-anya-
hajó, 6 romboló-anyahajó, 5 búvárhajó-tender, 3 repülőgép-tender, 2 őr-jármü, 
13 vontatóhajó, 15 aknakereső hajó repülőgép-szolgálatra, 8 segédhajó. (Marine 
Rundschau.) 

m • ) . . 

Anglia tengeri haderejének jelenlegi megoszlása. Az olasz-abesszin háború 
következtében beállott nemzetközi feszültségre való tekintettel az angol admira-
litás megerősítette a földközitengeri flottát. így az angol tengeri haderő meg-
oszlásában az egyes tengereken nagyobbfokú eltolódás történt. A jelenlegi hely-
zet a következő: A Földközi-tengeren tartózkodik az 1. csatahajóraj (5 csata-
hajó), az 1. cirkálóraj (4 nehéz cirkáló), a 2. cirkálóraj (5 könnyű cirkáló), az 
1., 3. és 4. romboló-flottila (27 romboló és 1 vezérnaszád), az 1. búvárhajó-
flottila (9 búvárhajó) és a „Glorious" repülőgép-anyahajó; összesen 52 egység. 
A liazai flotta áll 2 csatahajóból, 3 könnyű cirkálóból, 28 rombolóból, 6 búvár-
hajóból és a „Courageous" repülőgép-anyahajóból (41 egység). Az amerikai 
(nyugatindiai) vizeken tartózkodik a 8. cirkálóraj (2 cirkáló), a keletindiai és 
keletázsiai vizeken a 4. cirkálóraj (1 könnyű cirkáló és 1 aknakereső-cirkáló) 
(összesen 4 egység). — (Marine Rundschau.) 



KÖNYVISMERTETÉS 

Győry Lajos: A császár és királyi haditengerészet háborúban és békében. 
A szerző kiadása. Debrecen, 1935. 

Erre a könyvre tizetihat esztendeje várunk. Ez az első nagyobb magyarnyelvű 
munka, amely beszámol hadiflottánk tetteiről a vi lágháborúban. A szerző, Győry Lajos 
volt haditengerészeti szállásmester, élénk színekben t á r j a elénk tengeri véderőnk fejlő-
dését és békebeli élményeit. Ez utóbbiak közül legemlékezetesebbek f lot tánk felvonu-
lása V. György angol király koronázására és dreadnought ja ink utolsó ú t j a 1914 nyarán. 
A világháború hadif lot tánkat is harcba szólította s Győry Lajos könyvében a ,,Zenta" 
hősi küzdelmének és elsülyedésének, valamint az „U 12 és ,,U 15" tetteinek élénk meg-
jelenítő leírása emlékeztet az osztrák-magyar haditengerészet utolsó harcaira . Az olvasó 
nagy sajnálatára ezzel le is zárul az érdekes könyv, amely első része egy tervezett 
sorozatnak. Aki végigolvasta az első kötetet, örömmel vá r ja a folytatást . — A könyv 
á ra 12 pengő, mely összeg — ar ra való tekintettel, hogy a szerző számos, értékes 
illusztrációval és szép kivitelben adta ki — nem is mondható nagynak. ,,A Tenger" ki-
adóhivatala (VIII., Baross-utca 13.) szívesen továbbít ja a szerzőhöz a könyv meg-
rendelését. B. L. 

• 

A budapesti könyvtárakba az 1935. évben járó folyóiratok jegyzéke 
címmel az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ új kiadásban jelentette 
meg ezt, a kutató munkában nélkülözhetetlen tá jékoztató művet, melynek első kiadása 
1928-ban látott napvilágot. Az új k iadás elején találjuk a budapesti könyvtárak felsoro-
lását és mindegyik cím mellett egy-egy utaló-számot. Majd a folyóiratok betűrendes 
felsorolása következik, annak a könyvtárnak az utaló-számával, ahol a folyóiratok meg-
találhatók. Végül szakonkinti csoportosításban is felsorolja a jegyzék a folyóiratokat. — 
Pasteiner Iván dr., a tudományegyetemi könyvtár igazgatója , a könyvhöz írt előszavá-
ban joggal részesíti teljes elismerésben és köszönetben a jegyzék összeállítóit, M. Buday 
Júlia dr., nemzeti múzeumi könyvtárost és Kenyeres Júlia múzeumi segédtisztet, akik 
nagyon, értékes munkát végeztek a 4800 folyóiratnak jól áttekinthető módon történt 
jegyzékbefoglalásával. A jegyzékben szerepel ezúttal először a Magyar Adria Egyesület 
könyvtára is, amely így a könyvtári búvárkodás egyik tényezőjévé és egyúttal köz-
kinccsé vált. 

* 

A budapesti vámmentes kikötő jelentése az 1934—35. költségvetési évről 
a kikötő hatodik üzemi esztendejéről számol be. Ennek az évnek forgalmi és pénzügyi 
eredménye minden előző költségvetési évnek eredményeit jóval felülmúlja. Az eddigi 
legnagyobb forgalmú 1933—34. költségvetési évnek összforgalmát ugyanis az 1934—35. 
költségvetési esztendő összforgalma kereken 780.000 q-val lépte túl, ami a forgalomnak 
13.7%-os emelkedését jelenti, A pénzügyi eredmény ugyancsak kielégítő. Az előirányzott 
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880.000 P-vel szemben ugyan 1,153.462.29 P volt a k iadások végösszege, de viszont az 
előirányzott 1,160.00 P bevétel t is sikerült 1,481.377.07 P - re emelni, s így a kikötő 
327.914.81 P bevételtöbbletet ért el. A pénzügyi eredmény elbírálásánál tekintetbe kell 
venni, hogy a kikötő berendezésének, a vasút- és úthálózatának karbanta r tása és javí-
tása mellett, az új létesítmények költségei is tekintélyes összegeket emésztettek fel. Vég-
eredményben megállapítható, hogy a vámmentes kikötő megépítésére annakidején fordított 
összeg hasznos beruházásnak bizonyult, mer t a kikötö egyrészt hézagpótló fontos sze-
repet tölt be hazánk gazdaság i életében, másrészt jelentős tiszta jövedelmével szapo-
rítja az ál lamháztartás bevételét. A Varga Vilmos kir. műszaki főtanácsos, igazgató gon-
des, körültekintő szerkesztésében napvilágot látott jelentésnek táblázatos kimutatásai, 
statisztikai számadatai, és graf ikonjai csak megerősítik a fenti kedvező ál ta lános meg-
állapításokat. 



EGYESÜLETI É L E T 
A Magyar Adria-Egyesület közgyűlése. 

Jegyzőkönyv. Felvétetett a Magyar Adria Egyesületnek 1935. évi május hó 
29-én, az egyesület helyiségében tartott évi rendes közgyűlésén. 

Jelen vannak: Entz Géza dr. elnök, Haltenberger Mihály dr. és Leidenfrost 
Gyula dr. alelnökök, Koch Nándor dr. főtitkár, Gramantik Mihály, Halász József 
dr. és Pell Mária dr. titkárok, Krepuska Gyula dr. könyvtáros, Dobribán Péter, 
Gallay Jenő, Ilosvay Lajos dr., Hajoss József, Maucha Rezső, Nagy Márton, 
Rákos Lajos, Rónai Vince, Rónay Tibor dr., Réthly Antal dr., Tribuszer Károly 
és Vigh Gyula dr. r. tagok. — Kimentette magát: Mladiáta János alelnök, Keller 
Oszkár dr. és Skripecz Dezső. 

1. Az elnök megnyitja a közgyűlést, üdvözli a megjelenteket, elsősorban 
Ilosvay Lajos dr. államtitkár úr Őexcellenciáját. Majd megnyitó beszédében han-
goztatja, hogy a Magyar Adria Egyesületnek súlyos anyagi helyzete ellenére is 
mielőbb meg kell oldania egyrészt a még mindig kiadatlan expedíciós munká-
latok megjelentetését, másrészt pedig törekedni kell arra, hogy a magyar tudo-
mányosságot ismét bekapcsolja a nemzetközi tengerkutatásba. Azután röviden 
vázolja a tengerkutatásban ma előtérben levő kérdéseket és annak a reményének 
ad kifejezést, hogy a Magyar Adria Egyesület tudós-gárdájának is szerepe lesz 
ezeknek a tudományos problémáknak a megoldásában. 

2. A főtitkár előterjeszti a vezetőségnek az Egyesület 1934. évi működésé-
ről szóló jelentését. Rámutat arra, hogy az elmúlt esztendőben is az volt a veze-
tőség legfőbb törekvése, hogy megtartsa a múltban szerzett értékes javakat és 
átmentse a jobb jövőbe. Majd vázolja azokat az okokat, amelyek nemcsak a 
Magyar Adria Egyesületben, de általában a tudományos egyesületekben hátrál-
tatják a fejlődést, s kiemeli, hogy a mai ifjúságnak a tudományos egyesületek-
től való távolmaradása általános veszedelme a magyar kultúrális életnek. Az 
utánpótlás hiánya a Magyar Adria Egyesület jövője tekintetében annál is inkább 
nagy veszedelmet jelent, mert az Egyesület tagállománya is évről-évre csökken. 
Az 1934. évben meghalt 5, kilépett, ill. töröltetett 50 tag s ezzel az 1934. év vé-
gére a tagállomány 252 főre apadt. Némileg enyhíti a tagforgalom deficitjét az 
a körülmény, hogy azoknak a jogi személyeknek a száma, melyek folyóiratunk 
előfizetőiként támogatják Egyesületünket, mindössze néggyel csökkent. Az elő-
fizetőket a taglétszámhoz hozzászámítva, megállapítható, hogy a mult év végén 

összesen 284 támogatója volt az Egyesületnek. — Ezután a jelentés kegyelettel 
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emlékezik meg az Egyesület mult évben elhunyt tagjairól: Kövesligethy Radó dr. 
társelnökről, továbbá Bódy Tivadar dr., Rupp László és Strommer Richárd r. 
tagokról, akiknek az emlékét a közgyűlés jegyzőkönyvben örökíti meg. — Az 
Egyesület folyóiratáról, „A Tenger"-ről szólva, megállapítja a jelentés, hogy a 
taglétszám csökkenésének, de elsősorban a vidéki tagok megfogyatkozásának 
egyik oka éppen abban a körülményben keresendő, hogy anyagi fedezet híján 
nem tudjuk folyóiratunkat rendszeresen megjelentetni és így a tagokkal az állandó 
kapcsolatot fenntartani. Ezért a vezetőség legfontosabb feladatának tekinti „A 
Tenger" rendszeres megjelentetéséhez szükséges anyagi alap megteremtését; 
minthogy azonban e tekintetben az Egyesület teljesen magára van utalva, a tag-
díjak pedig nem folynak be az előirányzatnak megfelelő mértékben, a fedezetet 
folyóiratunk megjelentetésére csak más kiadások redukálásával lehet biztosítani. 
A mult évben azzal, hogy az Egyesület két évtizede bérelt helyiségéből a Nem-
zeti Múzeum Állattárának könyvtárhelyiségébe költözhetett, mintegy 500 pengő 
szabadult fel, de ezt a többletet a költözködési és javítási költségek terhelték, s 
így mindössze két füzetet adhattunk ki, összesen 5 ív terjedelemben. A jelentés 
ezután köszönettel emlékezik meg Entz Géza dr. elnöknek az új helyiség meg-
szerzése körül kifejtett tevékenységéről, valamint „A Tenger" munkatársainak 
önzetlen közreműködéséről, továbbá arról az előzékenységről, mellyel a külföldi 
egyesületek és intézetek fenntartják Egyesületünkkel a csereviszonyt. Itt rámutat 
a jelentés arra, hogy a Magyar Adria Egyesület a széleskörű csereviszony révén 
nagyértékű külföldi folyóiratanyaghoz juttatja a magyar tudományosságot s 
ezzel olyan fontos kultúrmissziót teljesít, hogy megérdemelné a folyóiratának 
rendszeres megjelentetését biztosító hivatalos támogatást. — Folyóiratunk kiadása 
mellett a mult évben nyilvános ismeretterjesztő előadásokkal is igyekeztünk a 
magyar közönség érdeklődését a tengerre irányítani. Egy tavaszi és egy őszi elő-
adássorozatban összesen hét előadás hangzott el a tengeri biológia, földrajz, 
történelem, technika és meteorológia köréből. A jelentés hálával emlékezik meg 
a kiváló előadókról: Entz Géza, Haltenberger Mihály, Horváth Jenő, Leidenfrost 
Gyula, Mladiáta János és Tóth Géza urakról. Az előadások nagy érdeklődést vál-
tottak ki a közönség részéről: a hét előadáson őszesen 280 személy volt jelen. — 
A szakosztályi élet ebben az évben is szünetelt, s ezt a hiányt csak részben tud-
ták pótolni az Igazgatótanács és a Választmány ülései. Az Igazgatótanács négy 
ízben, a Választmány két ízben tartott ülést. — A könyvtár könyvállománya a mult 
évben alig szaporodott, de annál inkább a folyóiratállomány, amelynek hozzá-
férhető elhelyezését és szakszerű kezelését az új helyiség nagymértékben elő-
segítette. — Végül a jelentés megemlékezik két folyamatban levő akcióról, az 
Egyesület földrajzi pályázatáról és a Volt Haditengerészek Országos Bajtársi 
Egyesületével való fúzióról, melyek alkalmasak arra, hogy a Magyar Adria Egye-
sület anyagi erejét és életképességét növeljék. 

A jelentést a közgyűlés jóváhagyóan tudomásul veszi. 
3. A pénztáros-titkár előterjeszti az 1934. évről szóló zárszámadást és az 

1935. évi költségelőirányzatot: 

Eredményelszámolás az 1934. évről. 
/. Bevételek: 

1. Tagdíj és előfizetések . . . . 
2. Adományok 
3. Hirdetési átalány 
4. Egyesületi helyiség használatáért 
5. Könyvekért 
6. Különféle bevételek 

P 1.496.92 
282.80 

6 0 . — 
416.88 

16.70 
34.46 

összesen P 2.307.76 
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II. Kiadások: 

1. ,,A Tenge r " kiadási költségei P 1.060.61 
2. Egyesületi helyiség 553.08 
3. Ismeretterjesztő előadások rendezési költségei . „ 107.18 
4. Rendikívüli kiadások 268.94 
5. Különféle kiadások 40.— 
6. Ügyvitel, iroda, portó „ 333.26 

Összesen P 2.363.07 

III. Összesítés: 
Vagyonállag 1933. december 31-én P 495.82 
Bevételek 1934-ben „ 2.307.76 

P 2.803.58 
Kiadások 1934-ben 2.363.07 

Maradvány 1934. december 31-én P 440.51 
Ez elhelyezve: 

Magyar Földhitelintézetnél P 366.— 
Postatakarékpénztárnál 57.60 
Kézipénztárban „ 16.91 

összesen, mint fent P 440.51 

Értékpapirállomány 1933. december 31-én. 
Magyar Földhitelintézetnél letétben: 

1. 100 drb Bethlen Gábor irod. nyomda részvény. 
2. K 15.000.— n. é. —IV. kib. máj.—nov. 6 % - o s hadiikölcsönkötvény. 
3. K 15.000.— n. é. 1916. ápr.—okt. lej. 5 ' / 2 %-os törlesztéses kölcsön. 
4. K 10.000.— n. é. 1916. jún—dec. lej. 5 ' / 2 %-os pénztárjegy. 
5. K 20.000.— n. é. VIII. kib. márc.—szept. lej. 5!/2%-os hadikölcsön. 
6. K 20.000.— n. é. sorsolt Magyar Földhitelintézeti záloglevél. 
7. K 30.000.— ra. é. sorsolt Magyar Földhitelintézeti záloglevél. 
8. 10 drb 1917. évi magyar Vöröskereszt sors jegy. 
9. 1 drb Pesti Hazai Első Takarékpénz tá r Egyesület nyereménykötvény. 

10. 1 drb Jelzáloghitelbank nyereménykötvény. 
Összesen: 10 (tíz) tétel. 

Előirányzat az 1935. évre. 
1. Bevételek: 

1. Tagdí jak és előfizetések . . . . P 1.200.— 
2. Adományok „ 100.— 
3. Hirdetési átalány 60.—-
4. Különféle bevételek 1.800.— P 3.160.— 

II. Kiadások: 

1. „A Tenge r " kiadási költségei . . . P 1.200.— 
2. Egyesületi helyiség költségei . . . „ 200.— 
3. Ismeretterjesztő előadások . . . . „ 2 0 0 . -
4. Könyvtárrendezés . . . . . . . „ 200.— 
5. Rendkívüli kiadások . . . . . „ 300.— 
6. Ügyvitel, iroda, portó . . 400.— P 2.500.— 

Maradvány 1936-ra P 660.— 
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4. A közgyűlés, Rákos Lajos, Ilosvay Lajos dr. és Gallay Jenő hozzászólása 
után, tudomásul veszi a zárszámadást, jóváhagyja az előirányzatot s az Elnök-
ségnek, Igazgatótanácsnak és Választmánynak a felmentvényt megadja. 

5. A főtitkár bejelenti, hogy az Igazgatótanács és Választmány az alapsza-
bályok 34. §-a értelmében kisorsolta a választmányi tagok egyharmadát s a ki-
sorsolt 18 tag helyére a következők megválasztását javasolja a közgyűlésnek: 
Brunner Vilmos (új) , Csányi József dr. (új) , Gyalokay Jenő, Hézser Aurél dr., 
Kis Andor, Kump József, Menczer Mihály, Misángyi Vilmos, Polgár Iván, Poppe 
Kornél (új) , Radány Gyula dr., Rákosy Gyula dr., Skripecz Dezső, Szilber József 
dr., Tóth Ferenc (új) , Török Ferenc (új) , Vargha Tibor és Vasváry Vilmos. 

A közgyűlés nevezetteket egyhangúlag megválasztja. 
Gallay Jenő r. tag bejelenti, hogy a Bajtársi Emlékosztály megalakult; el-

nökéül megválasztotta Varsányi Emil dr. felsőházi tagot, ügyvezető igazgatójául 
Gallay Jenő városi főmérnököt, a helyi csoportok elnökeiül Sáfrán Ferenc MÁV 
műszaki főtanácsost, Szunyogh Géza gépészmérnököt és Tolnai Jenő MÁV mű-
szaki tanácsost. — A közgyűlés a bejelentést örömmel tudomásul veszi és a vá-
lasztást jóváhagyja. 

Egyéb felszólalás és indítvány nem lévén, az elnök a tárgysorozatot kime-
rítettnek nyilvánítja és a közgyűlést berekeszti. 

K. m. f. 

Dr. Koch Nándor s. k. Dr. Entz Géza s. k. 
főtitkár, jegyzőkönyvvezető. elnök. 

Hitelesítők: 

Gallay Jenő s. k. Dr. Krepuska Gyula s. k. 

Országos tengerész-est Horthy Miklós kormányzó tiszteletére. 

A Magyar Adria Egyesület Bajtársi Emlékszakosztálya augusztus 19-én, a Szent 
István hét alkalmából országos tengerész-estet rendezett Horthy Miklós kormányzó tisz-
teletére. A MÁV északi főműhelyének kultúrházában erre a nevezetes alkalomra az 
ország minden részéből mintegy 300 b a j t á r s jelent meg, s Popper Egon alelnök út ján 
képviselve volt az ünnepségen a reichenbergi „V. T o p p " Marinekameradschaf t is. Az 
ünnepséget a Törekvés Dalkör nyitotta meg a Nemzeti Hiszekeggyel, melyet Kiss Károly 
országos karnagy vezényelt. Az éneket a jelenlévők „Hiszek a szabad tengerre való kiju-
tásban" hitvallása zárta be. Ezután Varsányi Emil dr. felsőházi tagnak, a Baj társ i Emlék-
szakosztály országos elnökének ünnepi megnyitóbeszéde következett. 

— Bajtársak — kezdte beszédét a szónok. — Kant, a nagy keresztény böl-
cselő két nagyon csodálatos dolgot említ: a csillagok mindenségének a világát 
és az erkölcsi világ mindenségét. Mindkettő örökkévaló. Mindkettő örök kutatás-
nak, elmerülésnek, okulásnak és haladásnak az okozója, forrása és megújhodás-
nak az eredményezője. Mindkettőből az Istenben való alázatos hit, bizalom nyer 
megerősödést s a lélek újjászületése ered. Mi magyarok, a történelem sok csa-
pásától sújtva, ne feledjük, hogy a csillagok mindensége s az erkölcsi világ min-
densége közös forrásból, az Alkotótól ered; ne feledjük, hogy a mindenségben 
semmi el nem veszhet, legkevésbbé egy nemzet, ha annak ereje az erkölcsi világ-
ban gyökerezik. 
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Ezután a szónok figyelmeztetett arra, hogy mennyire szükséges, hogy mi 
magyarok Szent István hetében magunkba szálljunk, visszatekintsünk a múltba, 
hitet tegyünk a közös magyar célokért és összeolvadjunk a magyarság eszmé-
nyeinek követésében és megvalósításában. A magunk és gyermekeink sorsa ellen 
vétkezünk, ha nem törekszünk megismerni és követni a történelem parancsoló 
szavát. E törekvésben mindenkinek megvan a maga szerepe, s hogy ezt betölt-
hesse, ismernie kell életkörét, a lelkét érintő eseményeket és mindazokat, akiket 
követnie kell. Ezután így folytatta: 

— Régi történeti igazság, hogy minden vesztett háborúnak nyomorúság, 
lázadás, forradalom a vége. Amikor előtör a társadalmi, állami létet fenyegető 
csőcselék, azután jő egy katona, aki rendet csinál. így volt minálunk is. így 
jött Horthy, a katona. Csakhogy nálunk nehezebb volt a helyzet, mint bármikor 
a történelemben és bárhol a föld népei között. Itt a külső és belső, egyaránt 
elpusztításunkra törő erők ellen kellett felvenni a küzdelmet, szinte kilátástalanul. 
A küzdelem titáni volt, a veszteni való: egy ország, egy nemzet, egy ősrégi faj, 
a mindnyájunk léte. És a segítség? Az az erő, amit az Istenben való hit, az er-
kölcsi világrend létében való bizalom s népe nagyrahivatottságának az érzése ad. 
Ez volt Horthy segítsége, ezzel volt Horthy e küzdelem lelke, irányítója. 

— Bajtársak! Az események előttünk folytak le, tudjuk és látjuk, hogy 
Horthy ismeri a történelmet és csinál történelmet! Horthy járta a tengereket, 
ismeri a világot, mint senki más e hazában és ismeri a magyar lélek világát is, 
mint senki más e földön! Szeme, amellyel biztosan nézett a végtelen tengeren 
az ellenség elé, itt is örökké a haza ügyeinek, a népnek kártevőit, ellenségeit 
kutatja, s amint rettenthetetlen hősként győzőt a világháborúban, győzni fog a 
népünkért még egyre dúló harcban is. 

— Mert ez a harc még nem állt el és mi soha se felejtsük, hogy az, aki 
felettünk oly magasan áll, jobban tud és lát mindent, mint mi, ezért sokkal töb-
bet szenved, mint mi, sokkal több a gondja, mint nekünk és — Bajtársak — 
nincsen az a hálaszózat, nincsen az az ima, könyörgés, amely elégséges volna 
ily hivatásnak erőtadó isteni felsegítéséhez! Ne feledjük el, hogy aki mindnyá-
junkért van, azért mindnyájunknak lennünk is kell. 

— Bajtársak! Sajátságos lelki nagyság a Horthyé! Sajátságos szellemi és 
erkölcsi nagyság párosulnak benne a hazafiúi kötelességtudással. Egy erkölcsi 
mindenség ura ő , minden izében áthatva a magyarság nagyrahivatottságától! 
Senki sem hirdette meggyőzőbben, hittel, szóval és tette! mindenhol, a nép előtt 
s a törvényhozásban egyaránt, hogy mi egy nagyobb hatalomnak, a mindenséget 
átható akaratnak és erőnek, a végtelen térnek és időnek és a mindenség alkotó-
jának a szerve, az eszköze vagyunk, sorsdöntő utak, nemzetéletek pályáján. 

Majd a szónok azt fejtegette, hogy az „élniakarás", amiben sokan a nemzet 
erejét és célját látják, ma többet kell jelentsen a puszta létfenntartásnál. A mai 
kor a kiválóságok jelentkezésének, mérkőzésének, nemzetközi értékelésének és el-
ismertetésének az ideje. A magyarság is a maga értékének elismertetését kívánja 
és nem csupán megtürést. A szellemi nagy értékek csúcsához vezető úton is 
szépen halad a magyar. Kiválót ad minden téren. S ki hirdette és hirdeti ezt? 
Ki vallja a magyar küldetésben való erős hitetet? Horthy! 

— Bajtársak! — folytatta a szónok. — Nekünk minden okunk megvan 
arra, hogy tiszteljük, szeressük és hódolattal köszöntsük Horthy Miklós Kor-
mányzó Urunkat! Nemcsak magyar vér ő, nemcsak a magyar megújhodás el-
indítója, hanem igazi apostola a népének, államférfiúi bölcseség mellett keménv 
katona s jóságos, gyöngédlelkű apa! És mint apa, a leggyöngédebben azt szereti, 
aki a legtöbb melegségre szorul: a szegényt. Soha államfő ezt úgy ki nem fejezte 
még, mint Horthy! <3 a mindnyájunk családjának a feje s a szegények igazi 
apja. Ebben rejlik példátlan népszerűségének titka. 
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— Sehol a világon a nép annyit nem szenved, mint Trianon miatt a magyar 
és sehol oly nyugalom nincs, mint e csonka országban, s ha volna is oka zúgo-
lódni a népnek, csendesen tür, hisz és vár, remél, mert érzi maga felett az 
áldott kezet, amely úgy tartja őt, miként Krisztus tartotta a Benne hívőket. Hal-
lani sírást, panaszt és látni a sok nyomort, de a lelkek mélyén ott szunnyad a 
tudat, hogy Horthy kivezet a bajból, s e hit — amint azt Arany mondja — az 
a nagy kincs, mely tűrni és remélni megtanít. A Horthy kormányzásának nemzet-
nevelő, nemzeterősítő szerepe mellett ott van az felbecsülhetetlen érték, hogy a 
borzasztó sülyedés után a társadalmi ellentétek nem fajultak el, mert a Kor-
mányzó nem ismer különbséget magyar és magyar között. 

Horthy Miklós kiváló egyéniségének, emberi értékeinek és lelki nagyságának 
plasztikus jellemzése után a szónok így fejezte be nagyhatású beszédét: 

— Bajtársak! Nehéz idők járnak felettünk, de az időket látja Horthy és 
készíti a védelmet ellenök. A magyarnak mindenki ellensége s Horthy kemény, 
acélos nemzetet akar, hogy minden ellenség féljen tőle. Egész múltja küzdelem, 
most is az: a nemzetért; egész múltja tanulság, most is az: a nemzet javára. 
Minekünk egy lehet csak a kötelességünk: mindig az ő szellemében cselekedni 
és annak, aki szereti a népet, szereti a nemzetet, a földet, a hazát, a magyar tör-
ténelmet, a magyar vágyakat, az forduljon nap-nap mellett áldó fohásszal a 
Mindenhatóhoz, hogy tartsa meg, éltesse erőben, egészségben, büszke reménysé-
günket, dicsőségünket, Horthy Miklóst! 

Az ünnepi beszéd e lhangzása után felolvasták Sáfrán Ferenc távollevő csoport-
elnök bt.-nak Berlinből küldött üzenetét, mely éppen úgy mély ha t á s t tett a jelenlévőkre, 
mint Szunyogh Géza csoportelnök bt. ezután elhangzott lelkes szózata. Nagy érdeklő-
déssel hallgatták az ünnepség résztvevői Gallay Jenő főmérnök, szakosztályi bt. beszá-
molóját a szakosztály eddigi működéséről és ismertetését a jövő feladatairól. Majd Györy 
Lajos bt.-nak, a debreceni csopor t elnökjelöltjének nagysikerű vetítettképes előadása 
következett „Haditengerészetünk, Istria, Dalmácia" címmel. A nagy tetszéssel kísért 
élénk, érdekes előadás számos t ré fás , találó közbeszólást váltott ki a hallgatóságból, je-
léül annak, hogy a ba j t á r sak közöt t akad még sok vérbeli tengerész. Az ünnepi est 
művészi keretét a Törekvés D a l k ö r szolgáltatta, amely Kiss Károly országos ka rnagy 
vezetésével hazaf ias dalokat ado t t elő nagy tetszés mellett. 

A Bajtársi Emlékosztály szervezkedése. 

Egyesületünk Igazga tó tanácsa f. évi március 23-án tar tot t ülésén elhatározta, hogy 
a Volt Haditengerészek Országos Bajtársi Egyesülete néven Újpesten működő Novara -
asztal társaság kívánságára kész megalakítani az egyesület Baj társ i Emlékszakosztályát, 
ha ezt megfelelő számú egyesületi tag kéri. Igazgatótanácsunk határozatá t követően, 
április 6-án a Novara -asz ta l t á r saság összejövetelt tar tot t 29 tag részvételével s itt 25-en 
felvételüket kérték a M. A. E.-be, egyúttal kimondották, hogy amennyiben felvételük 
megtörténik, az Egyesület kebelén belül megalakí t ják a Baj tá rs i Emlékszakosztályt. 
Miután a M. A. E. vezetősége tudomásul vette a tagságra való jelentkezést, május 6-án 
újabb összejövetelt tartott a Novara-asz ta l tá r saság s itt ismét 15-en jelentették be a 
M. A. E.-be való belépésüket. Minthogy így együt t volt a szakosztály megalakításához 
megkívánt számú egyesületi tag, az összejövetel kimondotta a Baj tá rs i Emlékszakosztály 
megalakítását s egyúttal megválasztot ta a szakosztály vezetőségét. Elnök lett Varsányi 
Emil dr. felsőházi tag, alelnök Sissovics József üzemi igazgató, ügyvezető igazgató 
Gallay Jenő főmérnök, t i tkár Szunyogh Géza tvsz. h. szakértő. Ugyanakkor a ba j tá rs i 
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élet kiválóságaiból megalakították a szakosztályi tanácsot , melynek tag ja i lettek: Luchich 
Károly, n. Kőnek Emil és Wulff Oláf a lengernagyok, p. Péchy Henrik fötörzsorvos, 
Mladiáta János főkapitány, Altorjay Giíndhardt Tibor törzsorvos, Edvi-lllés Lajos, 
v. Bornemissza Félix é s Scholtz Andor för. kapitányok, k. Nagy Gábor és Rákos Lajos 
tengerészkapitányok, Hermann József dr. műegy. m. tanár , igazgató, Dax Emil igazgató, 
Sáfrán Ferenc MÁV műhelyfőnök, Tolnay jenö MÁV műszaki tanácsos, Szántó Albert 
gépgyáros, Radványi István szab. ügyvivő, Vasváry Vilmos és Török Ferenc üzemvezetők, 
g. Fekete Tibor hajóskapi tány, Tóth Ferenc elektrikus és Lázár Ferenc gépész. — A 
M. A. E. Igazgatótanácsa és Választmánya május 11-én tartott együttes ülésén a jelent-
kezetteket a tagok sorába felvette, a Bajársi Emlékszakosztály megalakítását kimondotta 
és a szakosztályi választás eredményét jóváhagyta és hozzájárult , hogy a szakosztály a 
bemutatott alapszabálytervezetnek a szakosztályi működést érintő részét ideiglenesen 
ügyrendül használhassa, s hogy a V. H. 0 . B. E.-nek eddigi védnökeit és tiszteletbeli 
tagjai t a szakosztályban is megtar thassa . •— A szakosztály június 1-én tar tot t összejöve-
telén az Egyesületbe való belépésre jelentkezett ú j abb kilenc tag. Ugyanekkor a szak-
osztály tiszteteletbeii tag jának választották Leidenfrost Gyula dr. egyet . m. tanárt , a 
M. A. E. alelnökét. A szakoszályi élet kimagasló eseménye volt a szakosztály képvisel-
tetése a június 8-án Velencében, az „U 12" hőseinek végső nyugvóhelyre való helyezése 
alkalmából lefolyt kegyeleti ünnepségen, ahol Magyarország kormányzója nevében 
Scholtz Andor. för. kapitány, a ba j tá rsak nevében pedig Barta József vezérigazgató 
helyezett koszorút az emlékműre. — A szakosztályi tanács június 27-én tartotta első 
ülését, melyen elhatározta, hogy propaganda-körlevelet bocsát ki, egyben pedig meg-
határozta a szakosztály céljait a következőkben: a magyar tengerha józás felkarolása, 
a tengerész-históriák összegyűjtése és kiadása, a magya r tengerész-múzeum megalapo-
zása, tengerészeti könyvtár megszervezése és gyarapí tása , a volt haditengerészek emlék-
könyvének megszerkesztése és kiadása, a magyar tengerészek hősi emlékműve felállí-
tásának és a magyar nemzeti iskolahajó ügyének propagá lása . Ezen az ülésen tagnak je-
lentkezett Péchy Henrik dr. fötörzsorvos Szentendréről. — A július 6-án tartott Novara-
összejövetelen Kohut Béla bt. ismertette a cattarói ú, n. matrózlázadásról szóló kiváló 
dolgozatát. — Augusztus 19-én, a Szent István-hét alkalmából a szakosztály országos 
tengerész-estét rendezett, melyről külön tudósításban számolunk be folyóiratunknak 
ebben a füzetében. 

Szeptember 21-én ú jabb ülést tartott a szakosztályi tanács s itt kidolgozta a 
szakosztály céljainak megvalósí tására irányuló tanácsi munka tervezetét. A tengerész-
történetek összegyűjtése céljából a szakosztály a helyi csoportok út ján a baj társak kö-
zött mozgalmat indít, hogy az emlékezetükben élő tengerész-történeteket , élményeket 
í rásba foglalják, a helyi csoportok összejövetelein e lőadják s így lehetővé tegyék, hogy 
a helyi csoportok azokat, megfelelő bírálat és csiszolás után, a k iadandó tengerész-
történetek közé sorozhassák. A kiadásról és terjesztésről a szakosztályi tanács gondos-
kodik, a kiadványból származó tiszta jövedelem 50%-ból alap létesítendő a tengerész 
hősi emlékmű megvalósí tására, míg a jövedelem másik 50%-a a szerző (20%) , a szerző 
helyi csoport ja (10%) , a szakosztályi tanács (10%) és a kiadás körüli teendőkkel meg-
bízott személy (10%) között osztandó meg. — A tengerész-múzeum megalapí tása céljá-
ból a szakosztályi tanács a leginkább magántula jdonban levő és pótolhatatlan tör té-
nelmi becsű tengerészeti vonatkozású emléktárgyakat a helyi csoportok közbejöttével 
országszerte összegyűjti . Az összegyűjtött emléktárgyak megőrzéséről a helyi* csopor-
tok gondoskodnak, de a helyi csoportok kötelező bejelentései alapján a szakosztályi 
tanács is országos leltárt fektett fel a tárgyakról. A tanács egyúttal minden lehetőt el-
követ, hogy a pólai Marine-Museum magyar vonatkozású emléktárgyait a magyar ten-
gerészeti múzeum számára megszerezhesse. A szakosztály esetleges feloszlásakor a 
tengerészeti múzeum tárgyai t a szakosztályi tanács a Hadtörténelmi Múzeumnak engedi 
át. — Ugyancsak a helyi csoportok útján kívánja a tanács összegyűjteni a ba j tá rsak 
birtokában levő tengerészeti vonatkozású könyveket, amelyekből mindegyik helyi csoport 
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a maga helyiségében kis könyvtá ra t létesíthet, s így a volt közös haditengerészetre és 
általában a tengerre vonatkozó, nagyrészt történelmi becsű müveket megóvná az el-
kallódástól és megsemmisüléstől. A helyi csoportok egymás között -könyv-csereforgalmat 
létesíthetnek; ilymódon az országszer te összegyűlt értékes könyvanyag az egész ba j -
társi társadalom közkincsévé vá lnék . — A szakosztályi tanács irányítása mellett történik 
a helyi csoportokban a ba j tá r sak személyi ada ta inak összegyűjtése a kiadandó tengerész-
emlékkönyv számára . A tervezett emlékkönyvnek házi kezelésben történő kiadásáról , a 
kellő mennyiségű adat összegyűj tése után, a szakosztályi tanács gondoskodik; a kiadás 
költségeit az emlékkönyvben szereplőktől bekérendő hozzájárulási összegekből, vala-
mint az emlékkönyv eladási á rábó l fedezik. 

A szabad tenger és a közös haditengerészet szolgálatában, a világháború során hősi 
halált halt ba j t á r sak emlékének megörökítése céljából a szakosztályi tanács mozgalmat 
indít tengerész-emlékmű fe lál l í tására, amely vagy a Margitsziget északi csúcsán, világító-
torony a lak jában , vagy a Szabadság- téren , esetleg a főváros más kijelölendő közterén kap-
hatna helyet. Ha az emlékmű terve a ha józás célját is szolgáló margitszigeti világítótorony 
alakjában valósulna meg, úgy a szakosztályi tanács szorgalmazni fogja , hogy a torony 
őrzésével és a világítási szolgá la t ellátásával egy, erre legalkamasabbnak és legmél-
tóbbnak talált volt haditengerész ba j tá rs bizassék meg, aki a torony mellett épkendö 
őrházban élte végéig lakáshoz is jut. A szakosztályi tanács felhívást intéz a hírlapok 
útján a tengerész-hősök há t ramaradot t j a ihoz , hozzátartozóihoz és barátaidhoz, hogy 
jelentsék be azokat, akik é rdemeke t szereztek ar ra , hogy nevük az emlékművön meg-
örökíttessék, egyúttal pedig, ha anyagi erejük megengedi, já ru l janak hozzá, név-meg-
örökítés költsége címén, az emlékmű létesítésének költségeihez. Végül a szakosztályi 
tanács a volt haditengerészettel érdekeltségi kapcsolatban volt közhatóságokat , keres-
kedelmi és ipari képviseleteket, vállalatokat is felkéri az emlékmű költségeihez való 
hozzájárulásra . A szakosztályi t anács az emlékmű megvalósítására megindított mozgal-
mat a kormányzó úr Őfőmél tósága védnöksége alá helyezi és az akció irányításával tíz-
tagú bizottságot bíz meg. A szakosztály egyik távolabbi, de talán legfontosabb célja, hogy 
a tengeri életre és tengerész-munkára vonatkozó ismeretek gyakorlati e l sa já t í tására is 
módot nyúj tson a nemzeti iskolahajó beszerzésével és vízrebocsátásávaí. Ennek a terv-
nek a részletes kidolgozására és a megvalósí tását célzó mozgalom megindítására azon-
ban csak a tengerész-emlékmű felállítása után kerül sor. 

A Baj tá rs i Emlékszakosztály szervezkedésének örvendetes eseménye még a szom-
bathelyi „Balaton" helyi- csopor tnak szeptemberben történt megalakulása. Alakulóban 
van ezenkívül a debreceni „Adria" helyi csopor t is, melynek szervezési munká ja szé-
pen halad. 

Egyesületünk tagjainak újabb előadásai a Rádióban. Egyesületünk és a 
Rádió között mind szorosabbá válik a kapcsola t az által, hogy tagja ink ismételten 
szerepelnek a mikrofon előtt. A tagjaink részéről elhangzó előadások legtöbbje a ten-
gerre vonatkozik, s így egyesületünk a Rádión keresztül is szolgálja legfontosabb céljait: 
a tenger iránti érdeklődés fenn ta r t á sá t és a tengerre vonatkozó ismeretek terjesztését. 
Tengeri vonatkozású e lőadásokat tartottak tagja ink közül: Madiáta János alelnök május 
20-án a „Budapes t " motoroshajó első útjáról, Koch Nándor dr. főtitkár jún. 5-én a tenger 
sótartalmának és színének eredetéről és okairól, Leidenfrosí Gyula dr. alelnök június 
27-én a „Lochnesi szörny"-röl, majd szeptember 2-án ,,Keringő a kék Adrián" címmel. 
Ezenkívül szerepelt a mikrofon: előtt június 16-án Haltenberger Mihály dr. alelnökünk is, 
akinek előadástémája ,,A 36-feté szakadt Európa" volt. 
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jubileumi előadássorozatot tart a Magyar Adria Egyesület a téli hónapokban. 
Az előadások végső terve még nem alakult ki, de annyi bizonyos, hogy a sor t decem-
ber 4-én a balatoni vándorkagyló-kérdésről tar tandó kettős előadás fog ja megnyitni. 
Elnökünk, Entz Géza dr. egyetemi tanár, a tihanyi kutató-intézet igazgatója biológiai 
oldalról világítja meg az érdekes kérdést, mig Gramantik Mihály tengerészkapitány a 
balatoni ha józás szempontjából foglalkozik a vándorkagyló rohamos elterjedésével a 
Balatonban. A következő előadást december 13-án Leidenfrost Gyula dr. alelnök tar t ja , 
majd j anuá rban folytatódnak az előadások, amelyeknek sorába , mint újszerű érdekes-
séget, egy műsoros tengerészestet is beillesztünk. 

<• 
Az Igazgatótanács és Választmány ülései. Egyesületünk Igazgatótanácsa és Vá-

lasztmánya május 11-én tar tot ta közgyűlést előkészítő együttes ülését, amelyen tudomásul 
vette és a május 29-1 közgyűlés elé terjesztésre elfogadta a bemutatot t 1934. évi pénztári 
zárszámadás t azzal, hogy a közgyűlésre az 1935. évre szóló költségelőirányzat is el-
készítendő. Azután az alapszabályok 34. §-a értelmében kisorsolták a választmányi tagok 
egyharmadát és az így megüresedett 18 helyre megejtették a közgyűlés elé terjesztendő 
jelölést. A továbbiakban az ülés tudomásul vette a volt hadi tengerés-baj társaknak azt a 
kívánságát, hogy a M. A. E. kebelén belül szakosztályba tömörülve kívánnak működni, 
s minthogy a szakosztály létesítéséhez elegendő számú ba j t á r s jelentette be a M. A. E.-be 
való belépését, az Igazgatótanács és Választmány mindjárt ki is mondta a Bajtársi 
Emlékosztály felállítását. — Október 12-én az Igazgató tanács tar tot t ülést Eníz Géza dr. 
elnöklésével. Az Igazgatótanács felkérte a vidékre távozó Koch Nándor dr. főtitkárt, 
hogy főtitkári tisztségét és felelős szerkesztői megbízatását az évi rendes közgyűlésig 
tartsa meg, egyúttal felkérte Gramantik Mihály ti tkárt és Krepuska Gyula dr. könyv-
tárost, hogy az egyesületi ügykezelést a távollevő főtitkár helyett és vele ál landó össze-
köttetést fenntartva, együttesen lássák el. Az elnökséget megbízta az Igazgatótanács , 
hogy az egyesület 25 éves fennállásának jubileuma alkalmából december 1-ére ünnepi 
közgyűlést hívjon egybe, továbbá, hogy a közgyűlést követően több előadásból álló 
jubileumi előadássorozatot rendezzen s „A Tenger"-ből jubileumi füzetet ad jon ki. A 
továbbiakban az Igazgatótanács tudomásul vette Halász József dr. pénztáros-t i tkár 
jelentését az egyesület anyagi helyzetéről, valamint Gallay Jenő szakosztályi igazgató 
beszámolóját a Baj társ i Emlékszakosztály szervezkedéséről és működéséről. 

* 

A Magyar Adria Egyesület földrajzi pályázata. Szeptemberben megindult 
egyesületünk földrajzi pályázata , amely 12 földrajzi kérdés megfejtését tűzi feladatul a 
pályázók elé, s az utolsó kérdés megfejtőit , mint pályadíjnyerteseket, ingyen tengeri 
utazással jutalmazza. A pályázat iránt országszer te nagy az érdeklődés. Pályázatunkra 
felhívjuk az egyesület tagja inak a figyelmét s kér jük azokat, akik a pályázati feltétele-
ket és az első kérdéseket még nem kapták volna meg, hogy forduljanak igénylésükkel 
t i tkárságunkhoz (VIII., Baross-utca 13.). 
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A Magyar Adria Egyesület 
helyiségének és könyvtárának használati rendje 

Tisztelt Tagtársainknak ismételten szíves figyelmébe ajánljuk egyesületünk 
helyiségeinek (VIII., Baross-utca 13. szám, földszint) a Magyar Nemzeti Múzeum 
állattára igazgatóságával egyértelműen megállapított látogatási rendjét, valamint 
könyvtárunk használatának módját. 

1. Az egyesület részére rendelkezésre bocsátott helyiséget (földszinti 
nagy olvasóterem) a M. A. E. tagjai csak a hétnek bizonyos napjain, meg-
határozott időben látogathatják, amikor az egyesület valamely felelős tiszt-
viselője, mint inspekciós, a helyiségben tartózkodik. Az intézet igazgatósá-
gával egyetértően megállapított látogatási napok és időpontok a következők: 

Kedden d. e. 10—12-ig (könyvtári hivatalos óra). 
Szerdán d. u. 5—7-ig (titkári inspekció és könyvtári hivatalos óra). 
Szombaton d. u. 5—7-ig (titkári inspekció). 
Az egyesületi tagok a fent megjelölt látogatási idő alatt csupán az 

egyesületnek átengedett helyiségben tartózkodhatnak, az épület más részé-
ben nem. 

2. A könyvtár és folyóirattár bármely látogatási napon használható, 
de — minthogy könyvtárunk rendezés alatt áll —- otthoni használatra egy-
előre sem könyvet, sem folyóiratot nem adunk ki. Az egyesületi könyvtáros 
hivatalosan a keddi könyvtári óra alatt áll a tagok rendelkezésére. Egyéb 
ügyekben az inspekciós titkár ad felvilágosítást. 
Ismételten kérjük t. Tagtársainkat, hogy egyesületünk újjáéledését a ma-

guk részéről azzal is igyekezzenek elősegíteni, hogy helyiségünkben a látogatási 
napokon minél többen jönnek össze. Egyúttal 

felkérjük mindazokat a t. Tagtársakat, akiknél a M. A. E. könyvtárából 
kölcsönvett könyvek vagy folyóiratok vannak, hogy azokat mielőbb vissza-
szolgáltatni szíveskedjenek, 

hogy könyvtárunk revíziójában és rendezésében fennakadás ne legyen. 

Végül felkérjük azokat a t. Tagtársakat, akiknek birtokában „A Tenger" 
régebbi évfolyamaiból való nélkülözhető füzetek vannak, hogy azokat bocsássák 
az egyesület rendelkezésére. 

Kiadja: a Magyar Adria Egyesület. 
Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Koch Nándor. 

Bethlen-nyomda Rt. Budapest , IX., Kálvin-tér 8. — Felelős vezető: Lombár László. 
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K é r e l e m a M a g y a r A d r i a Egyesü le t t. tagja ihoz! 

Felkérjük ama t. Tar/társainkat, akik az 1936. évre szóló 
tagdíjukat és esetleges régebbi tagdíjhátralékukat még nem 
küldték be, hogy 

a bef izetést , ,A Tenger" jelen füzetéhez m e l l é -
k e l t c s e k k l a p fe lhasználásáva l m i n é l e lőbb esz -

közö ln i sz iveskedjenek . 

Bizalommal kérjük valamennyi t. Tagtársunkat, hogy a 
Magyar Adria Egyesület hazafias törekvéseit és kulturális 
munkáját új tagok szerzésével is támogatni szíves-
kedjék. Ha minden tagtársunk csak egy tagot szeres, 
máris bizto sítv a van az Egyesület jövője. 
Az új tagok bejelentése a Magyar Adria Egyesület titkár-
ságához címzett (Budapest, VIII, Baross-utca 13) postai 
levelezőlapon történhetik. Tisztelettel 

A M a g y a r A d r i a E g y e s ü l e t e l n ö k s é g e 



923 MÉTER MÉLYEN A TENGER SZÍNE ALATT 
Beebe mélytengeri kutatásai 

ENTZ GÉZA Dr. 
egyetemi tanár 

elnöki megnyitó-előadása a Magyar Adr ia Egyesület jubileumi közgyűlésén 

923 Meter unter dem Meeresspiegel. Unterseeische Beobachtungen von Beeber 

— 923 metri sotto la superficie del mare. Le ricerche di Beebe nelle profon-
ditá oceaniche. — 923 nieters below the snrface of the ocean. Beebe's oceanic 

depth researches. 

1910-et irtunk, amikor a Magyar Adria Egyesület megalakult. Az 
azóta eltelt huszonöt év mozgalmas és változatos volt. Hogy mii történt ez 
alatt az emberöltő alatt egyesületünkben, arról főtitkárunk fog beszámolni. 
Ez nem az én feladatom. De nem mulaszthatom el, hogy felidézzem emlé-
kezetünkben az egyesület alakuló közgyűlésének a képét. A Tudományos 
Akadémia termében együtt voltak a magyar közélet minden területéneík kivá-
lóságai: az Akadémia elnöke, egyetemi tanárok, nagyrangú minisztériumi 
tisztviselők, tábornokok, múzeumi 'igazgatók, a tudományos társulatok kép-
viselői, hajózási társaságok kiküldöttjei és még sokan mások a tudományos, 
művészeti és közgazdasági társadalom tagjai közül. Az alapításban részt-
vettek sorából kevesen élték túl az azóta lepergett viszontagságos évek hosz-
szú sorát. Legnagyobb részük már örökre eltávozott körünkből. Eltávozott 
egyesületünk első és legkiválóbb vezére, Gonda Béla; nincs már körünkben 
az ő lelkes támogatója s az Adria Egyesület legválságosabb időszakában hi-
vatott 'helyettese, Kövesligethy Radó; de hiányzanak mások is az akkori tudo-
mányos élet vezető egyéniségei közül. Mi, akik jelenleg kormányozzuk az 
Adria Egyesület hajóját , akkor még a hallgatóság soraiban szerénykedtünk, 
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•eltelve a vágytól, hogy az új tudományos egyesület munkatársai lehessünk. 
Ma már mi is az „öregek" közé számítunk, de a huszonöt év előtt kitűzött 
célok fontosságának tudatában igyekszünk egyesületünket az alapítók szelle-
mében tovább vezetni küzdelmes útján, bizva abban, hogy a haladó tudomány 
bennünket sem fog tétlenségre kárhoztatni. 

A Magyar Adria Egyesület alapítása óta eltelt negyedszázad alatt 
óriásit haladt a tengertudománynak az az ága, ahova — mint biológus — 
magam is tartozom. A haladásnak valóságos mérföldkövei a kutatóintézetek, 
melyek azóta létesültek szerte a világon, a sarkoktól az egyenlítőig. 1910-ben 
még a két kezünkön megszámlálhattuk a tengerkutató intézeteket, ma pedig 
a tengerparttal rendelkező államok közül még a kisebbeknek is van ilyen 
intézményük, hogy a sok -közül csak a várnai bolgár és a spalatói jugoszláv 
kutatóintézetet említsem. De különösen nagyot haladt az eltelt huszonöt év 
alatt a mélytengeri kutatás, amit a tengerkutatás nagy mecénása, Albert rno-
nákói fejedelem már jóval a Magyar Adria Egyesület alapításának éve előtt 
megkezdett, amikor a monákói tengerbiológiai állomásnak és a párisi ocea-
nológiai intézetnek még csak a terve élt a tengerért rajongó lelkében. Albert 
herceg fenék- és kotrchálókkal kutatta az óceánok titokzatos mélységeit; ered-
ményei bámulatosak voltak, nem lehet azokat lebecsülni ma sem, amikor 
pedig megvalósulni látszik, amire huszonöt év előtt még a legmerészebbek 
sem mertek gondolni: hogy az ember saját szemével belepillanthat a tenger 
mélyébe. Ma már ez nem utópia. A napilapokból és a folyóiratokból mindenki 
tudomást szerezhetett az amerikai Beebe tengermélyi kutatásairól, amelyeket 
ez a merész tudós az ő különleges készülékével végzett. Néhány évvel ezelőtt 
jelent meg Beebe első munká ja mélytengeri kutatásairól, ,,Arkturus-kaland" 
•címmel. Az itt leírt leszállás a tenger mélyébe volt az első eset, hogy emberi 
szem belepillanthatott a mélytenger világába. A készülék — az ú. n. batiszféra 
— amellyel a tengerbe leereszkedett, 1.37 m. belső átmérőjű acélgömb, 3 és 
egyhatod—3 és négyötöd cm. vastag fallal. A gömb belsejében a 
lélekzéshez szükséges oxigén előállítására és az égéstermékek (szén-
dioxid és víz) eltávolítására szolgáló készüléken kívül, telefon van el-
helyezve, a külvilággal való közlekedés céjából. A készülékből 7 és három-
negyed cm. vastag kvarcüveg ablakokon lehet kitekinteni. A batiszférában, 
amelyet tökéletesen lég- és vízmentesen lehet elzárni, ketten helyezkedtek el: 
a megfigyelő Beebe és társa . Az ablakon át tett észleteit Beebe a telefonon 
á t egyenesen tollba mondta, a társa pedig ezalatt fénykép-felvételeket ké-
szített. 

Amíg azonban Beebe a batiszféráját megszerkesztette és először le-
szállt vele a tenger mélyére, sok időt töltött másféle tanulmányokkal. Mint a 
newyorki természetrajzi múzeum egyik igazgatója, bejárta a világ sok tá já t ; 
utazott a trópusokon és a sarkok körül, volt a Himaláján, járt az őserdőkben, 
dzsungelekben, sivatagokban, s mindenütt tanulmányozta és megismerte az 
állat- és növényvilágot. T ö b b mint egy évtizede végez kutatásokat a Bermu-
dákon, ahol a newyorki múzeumnak biológiai állomása van. Tengerkutatását 
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is itt kezdte meg. Egyszerű buvársisakot szerkesztett magának, amely a lé-
lekzés céljából gumicsővel közlekedett a körléggel, s természetesen az égés-
termékek eltávolítására szolgáló szeleppel is el volt látva. A buvársisakban 
10—12 méterig ereszkedett le a tengerbe, hogy a Bermuda-szigetek körül 
elterülő korall-zátonyok életét tanulmányozza. A víz alatt megfigyelte, lefény-
képezte és le is festette azokat a színpompás állatokat, melyek a korall-záto-
nyok élővilágát alkotják. Mi, akik eddig csak a Földközi-tenger koralljait — 
az Astroidest — ismertük a nápolyi öbölből, ezekről a pompázó tengeralatti 
keretekről és az ott zajló küzdelmes életről némi halvány képet nyertünk 
Beebe leírásai, fényképei és festményei alapján. A vakmerő természetbúvár 
tengeralatti kirándulásai során találkozott nagy halakkal, cápákkal is, ame-
lyek az ő megjelenésére épp úgy nem voltak elkészülve, mint amilyen kevéssé 
örült az első alkalommal ő maga a véletlen találkozásnak. Társai, akik Beebe 
veszedelmes tengeri kalandját a partról figyelték, halálra rémültek, de ő, aki 
vadászott tigrisre is, nem vesztette el a hidegvérét, sőt az efféle veszedelmek, 
de főképpen az eléje tárult színes, mozgalmas életképek csak fokozták a vá-
gyát, hogy leszállhasson a tenger mélyére és annak az életét is megismerhesse 
közvetlen szemlélet útján. 

Arról természetesen szó sem lehetett, hogy buváröltözetben lekerül-
hesse!. a nagy mélységekbe. De különben is az ő célja nem a kincskeresés, 
az elsülyedt hajók kiemelése, amire a mai búvárok sikeresen vállalkoznak. 
Beebe célja tisztán tudományos: a mélytengeri állatvilág megfigyelése és 
annak az életkörnek a megismerése, amelybe ezek tartoznak. Erre pedig nem 
alka'nias a búvárkészülék, mint ahogyan nem megfelelő a tengeralattjáró hajó 
sem, hiszen ezekkel a mélytengernek még a határát sem lehet megközelíteni. 
A mélytengert onnan számítjuk, ahova már nem tud biológiailag hatékonyan 
lehatolni a fény. Ez már az örök sötétség hona. Ide vágyott Beebe, ezt akarta 
saját szemével tanulmányozni, mert nem elégedhetett meg azoknak az álla-
toknak az ismeretével, amiket a Bermunda-szigetek környékén, mélytengeri 
hálókkal és búvárkészülékével végzett nagyszámú gyűjtése során megismert. 

í gy került azután a sor a batiszféra elkészítésére. Először csak ki-
sebb mélységekbe ereszkedett alá készülékével, majd fokozatosabban mind 
mélyebbre, míg elérte a legutóbbi 923 méteres, szinte hihetetlen rekordját. 
Erről a mélytengeri kirándulásáról szóló művében — amelynek második némel 
kiadása most jelent meg* — leírja, mennyi mindenre kell figyelemmel lenni, 
hogy végzetes baj ne érje őket a nagy mélységben, shogy eredményesen végez-
hessék ott megfigyeléseiket. A fokozatosan, mind nagyobb mélységekbe való 
teereszkedései alatt megtanulta, hogyan kell magát fegyelmezni és figyelmét 
úgy koncentrálni, hogy rövid idő alatt, amit a tenger mélyén tölthet, teljesen 
a megfigyeléseinek élhessen. Ezt nem lehet ösztönösen csinálni, ezt meg kell 
tanulni. Elmondja Beebe, hogy állandóan figyelnie kellett társával együtt, 

*) William Beebe: 923 Meter unter dem Meeresspiegel. 2. Auflage. — F. H. Brock-
haus (Leigzig), 1935. 
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vájjon nem keletkezik-e a még oly jól tömített nyílásokon valahol rés, nem. 
pattant-e el a kvarc-ablak, jól működik-e az életüket fenntartó oxigen-bomba. 

Magától értetődik, hogy a batiszférát a legnagyobb gondossággal ké-
szítették el és a legapróbb részletre is kiterjedő figlelemmel próbálták ki. 
mindannyiszor, mielőtt használatba vették. Két tudományos társulat: a new-
yorki zoológiai társaság és a földrajzi társaság, nemkülönben több magán-
ember áldozatkészségének köszönhető, hogy a mélytengeri készülék elkészült 
s a tengermélyi expedíciók megvalósulhattak. Maga a batiszféra is rengeteg 
pénzbe került és nagy költséggel járt minden egyes leszállás. Hogy mást ne-
említsek, egy-egy kvarc-ablak is kis vagyonba került a mi pénzünk szerint s 
ilyen ablakot ötöt öntöttek. Kettő került közülük a batiszférán használatba, 
de az egyik a behelyezésnél mindjárt elrepedt, majd az ennek pótlására elővett 
tartalék-üvegnek is ez lett a sorsa, a harmadik pótlás után pedig a kvarc-
ablak az első mélységi próba alatt repedt meg. Az eredetileg öntött öt kvarc-
ablak közül épen maradt egyetlen példány sem volt örökéletű: néhány év alatt, 
elhomályosodott és használhatatlanná vált. Elgondolható, hogy csupán ezek-
nek a kellékeknek a pótlása is milyen nagy költségekkel terhelte meg a vál-
lalkozást, nem szóivá a felszerelésnek és az expedíciók lebonyolításának: 
óriási költségeiről. 

Amikor a batiszféra teljesen elkészült s a mélységi próbák alapján, 
megtörténtek a megfelelő javítások, következett az első leszállás, majd annak 
sikeres véghezvitele után a többi, egészen a 900 méteren felüli, rekordig. Mint 
Beebe leírja, amikor társával először búj t bele a 137 cm. átmérőjű gömb belse-
jébe, szinte meglepte őket, hogy milyen jól tudtak ebben a kis térben elhe-
lyezkedni. Az igaz, hogy kuporogva ültek egymás mellett, de a kvarc-abla-
kokon át eléjük táruló mélytengeri világ annyira lekötötte érdeklődésüket,, 
nogy észre sem vették, mennyire kényelmetlen helyzetben vannak. Csak ami-
kor a búvárkodás után ismét a felszínre kerültek és ki kellett mászniuk a 
Datiszférából, akkor érezték a tartós kuporgás kínos következményeit. Va-
lósággal meggémberedtek, a tagjaik elzsibbadtak, érzéketlenekké váltak, úgy, 
hogy alig tudtak a gömbből kivánszorogni. Minderről azonban ott bent, szűk. 
megfigyelőhelyükön nem szereztek tudomást, mint ahogyan nem vették fi-
gyelembe azt sem, hogy kemény acélon ülnek, s hogy a gömb fala jéghideg. 
A láivá'iy, ami a tenger mélyén eléjük tárult, olyan meglepő, olyan szokatla-
nul érdekes volt, hogy megfeledkezve minden kényelmetlenségről, le nem vet-
ték szemüket az ablakról. 

Meglepő volt már magának a víznek a színváltozása is, ahogyan a. 
felületről fokozatosan ment át a világos zöldes-kékből az egyre sötétebb 
kékbe. A színeket bizonyos mélységen alul már nem tudták megkülönböz-
tetni, minden valami bizonytalan, meg nem határozható szürke volt. Azután 
egyre sötétebb lelt s végre oly sötétségbe kerültek, melyről Beebe azt írja,, 
hogy „csak a pokolban lehet ilyen sötét". Ismételten; kiemeli Beebe, hogy az 
átélt „élmények" leírására szavaink nem alkalmasak. Ügy dadog a megfigye--
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léjek ismertetésénél és keresi a szavakat, mint az egyszerű ember, aki a fo-
galmak hiányát köiülírásokkal igyekszik pótolni. 

Beebe megfigyelései valóban meglepők, akár a mélységben tanulmá-
nyozott állatok alakbeli sajátságaira, akár azoknak viselkedésére vonatkoz-
nak. Eddig az volt a fogalmunk a mélytengerről, hogy ott nagyon szegényes 
lehet az állat-élet, mert hiszen a táplálék csak a felületi vízrétegekből nyer 
utánpótlást, maga a mélytenger alig produkál valamit. Ezzel szemben Beebe 
xi mélytengerben igen gazdag állatéletet talált; medúzákat, férgeket, lábasfe-
jűeket, tengeri pillangóknak nevezett „csigákat" és főként sokféle halat fi-
gyelt meg. Az állatok eloszlása a mélytengerben nem egyenletes. Egészen 
üres tengerrészletek után egyszerre nagy halcsapaton haladt át a batiszféra, 
majd tengeri pillangók hatalmas rajával találkoztak, azután egy-egy medúza 
ütődött az ablakhoz. Majd megint nekirohant valami a megfigyelő-ablaknak 
s az ütközést valóságos rakétaeső követte; mintha felrobbant volna valami: 
sok apró fénypont ielent meg a vízben, a háttérben pedig bizonytalan körvo-
nalú, aránylag nagy állat tűnt el a sötétségben. Amikor Beebe már jól be'le-
gyakorlotta magát a minimális fényben való látásra, észrevette, hogy ami neki-
ütődött az ablaknak, egy bíborszínű tízlábú rák volt, az úszólábúak csoport-
jából, fekete szemmel. Ez bocsátotta ki magából a fénylő pontok ezreit, ami-
kor nekiúszott a batiszféra ablakának. Tudjuk, hogy a tenger mélyén számos 
világító szervezet él. Sok közülük saját fényében tündököl, mások viszont — 
hogy úgy mondjam — kölcsönvett fénnyel hivalkodnak. Ez utóbbiak közül 
főként olyan medúzákat ismert meg Beebe, melyeknek bélcsatornájában az 
elnyelt táplálék világít. Az, hogy a tenger mélyén világító szervezetek élnek, 
nem újság, de az ilyen szervezeteknek nagy tömegét csak a vernei fantázia 
képzelte el a mélytengerek világában. Ám most Beebe megállapíthatta, hogy 
a tengernek még olyan részén is, mint a Bermudák környéke, amely eddig 
állatokban való szegénységéről volt híres, nem, az állatélet szegénysége 
okozza azt, hogy hálóink kevés zsákmányt fognak, hanem az, hogy a zsák-
mány elmenekül a hálónk elől. Mert — amiről eddig szintén nem volt fogal-
munk — a mélytengeri állatok aránylag gyors mozgásúak. Halak, rákok egy-
aránt csak néhány pillanatig tartózkodtak a batiszféra ablakának látókörében, 
vagy a kivetített fénycsóvában. Megállapította Beebe azt is, hogy a kivetí-
tett Jény a tengermélyi állatokra nem hatott sem vonzóan, sem ijesztően. Kö-
zömbösen úsztak keresztül a fénycsóván és nem gyülekeztek össze a fény-
ben, mint a felső vízrétegekben élő halak, vagy a szárazföldi állatok közül a 
rovarok és a madarak. 

Meglepő, hogy Beebe a tengermélyi állatokat, gyorsaságuk ellenére, 
milyen pontosan tudta megfigyelni. Egy szempillantás alatt meghatározta a 
látókörébe került állatokat, s adatait néhány jellemző szóval mindjárt telefonba 
mondta. Ilyen gyors felismerésre csak az képes, aki — miként Beebe — 
egész életében a szervezetek tanulmányozásával foglalkozott. A kiváló ame-
rikai kutató sok esetben, amikor a világító állatokból csak a fénylő pontok 
voltak láthatók, azoknak elhelyezkedéséből is felismerte az illető állatot és 
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bámuló társának előre megmondta, hova figyeljen, hogy az állatnak ezt vagy 
azt a testrészét meglássa. 

A mélytengeri állatok nagy számán és aránylag gyors mozgásán kívül 
feltűnt Beebenek az is, hogy a mélységben lakó állatok, de különösen a halak 
között sok a nagytermetű. Olykor előkerült eddig is a mélytengerböl egy-egy 
nagytermetű hal is, de rendszerint csak 5—10 cm hosszúakat szedtek össze a 
hálók. Nem csoda tehát, hogy az eddigi felfogás az volt, hogy a mélytengeri 
állatok általában kicsinyek. Most ezt a felfogást is módosítanunk kell, mert 
Beebe a tenger mélyén 1—1.5—2 méteres állatokat látott, sőt egy ízben egy 
6 méterre becsült állatot is megfigyelt. Egyszer látta a „tengeri kígyót" 
is sok méter hosszúságban a tenger fenekén. De a fejét nem találta meg, 
mert a „tengeri szörny" nem volt más, mint a Newyork és a Bermudák kö-
zött húzódó 1075 km. hosszú kábel. 

Messze vezetne, ha — mint Beebe teszi munkája végén — részletesen 
felsorolnám az amerikai kutató eredményeit. Arra sincs helyem, hogy ismer-
tessem az izgalmas pillanatokat, amikor Beebe és társa élet és halál között 
lebegtek. Azt is csak megemlítem, hogy Beebe nemcsak társaival közölte te-
lefonon mélytengeri megfigyeléseit, hanem egy ízben a rádióval is összekap-
csolták és ő „helyszíni közvetítést" adott a tenger mélyéről az egész világ-
nak. Futólag szólhatok csak arról a veszedelmes esetről is, ami egyik próba-
merülésük alkalmával történt. Egy észre nem vett, rendkívül kicsiny résen át 
víz szivárgott a bat iszféra belsejébe s ez a vízmennyiség összesajtolta a 
gömbben levő levegőt. Amikor a felszínre emelt batiszféra a j ta já t meglazí-
tották, a nyomás alól hirtelen felszabaduló levegő, köddé alakulva, óriási erő-
vel messze kilökte a több mázsás fedőt. Olyan érdekes fizikai jelenség volt 
ez, hogy talán pusztán ezért is érdemes lett volna megépíteni a batiszférát. 

De mégis mi biológusok őrülhetünk leginkább annak, hogy akadt egy 
rajongólelkü és bátor amerikai életbúvár, aki megvalósította az emberiség 
régi vágyát, amit minden idők legnagyobb biológusának, Arisztotelésznek 
legkiválóbb tanítványa, Nagy Sándor álmodott meg 2000 évvel ezelőtt: hogy 
leszáll a tenger mélyébe és meglátja annak csodáit. Csodákról mi nem beszé-
lünk, de csodálattal vagyunk azok iránt, akik arra vállalkoztak, hogy mint út-
törők leszálljanak az emberi szemmel még soha nem látott világba. Beebe 
példája utánzásra ösztönöz, s bizonyára számosan lesznek, akik Beebe ba-
tiszférájánál tökéletesebb készülékkel fogják kutatni a mélytengert. De aligha 
akad még valaki, aki oly nagy lelkesedéssel, akaraterővel és kitartással vé-
gezné ezt a kockázatos munkát, mint ahogyan azt Beebe végzi. Mint a ten-
ger-biológiával foglalkozó magyar gárdának idestova legidősebb tagja, kí-
vánom, hogy a magyar tengerkutatók valamelyikének is része legyen a mély-
tenger megismerésének örömében és dicsőségében. 

Ennek a reményünknek a kifejezésével és emelkedett lélekkel nyitom 
meg a Magyar Adria Egyesület huszonötéves fennállását ünneplő közgyűlé-
sünket. 



A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET HUSZONÖT ÉVE 
I r ta és a Magyar Adria Egyesület jubileumi közgyűlésén felolvasta: 

DR. KOCH NÁNDOR 
főtitkár 

25 Jahre des Ungarischen Adria Vereines. — 25 anni d'Associazione Unghe-
rese deliAdriatico. — 25 years of Ihe Hungárián Adriatic Association. — 

25 Années de /'Association Adriatique Hongroise. 

Másodízben ér az a megtiszteltetés, hogy ünnepi krónikása lehetek 
annak az egyesületnek, amelynek életútját — a legelső lépések kivételével — 
nyomon követhettem és az utóbbi időben bizonyos mértékig irányíthattam is.. 
Aki valamely intézménnyel együtt él és vele öregszik, annak nem nehéz ide-
kapcsolódó emlékeiből rekonstruálni magának az intézménynek a történetét.. 
Ha kényelmesen akarnám megoldani a mai ünnepi közgyűlésen reám háruló' 
szép feladatot, nekem sem kellene mást tennem, mint megismételni, amit a 
Magyar Adria Egyesület 1925 március 25-én lefolyt jubileumi közgyűlésén 
az egyesület első tizenöt esztendejének eseményeiről mondoltam, s hozzá 
fűzni azt a keveset, ami a következő tíz évben az egyesület életében még tör-
tént. Úgy érzem azonban, hogy nem szabad most az egykorú krónikás kényel-
mes, feladatát választanom, hanem a huszonöt esztendő tekintélyes távlatából 
a történetkutató bíráló tekintetével kell végigkísérnem az egyesület életét 
és működését. Mit tűzött célul maga elé a huszonöt éwct ezelőtt megalakult 
Magyar Adria Egyesület és mit valósított meg ebből a lezajlott negyedszázad 
alatt? Ezt igyekszem a következőkben megvilágítani. 

Kulturális életünket a háborút közvetlenül megelőző években lázas 
alkotótevékenység jellemezte. Üj területekre kiterjeszteni a magyar művelő-
dési törkvéseket -— ez volt a jelszava az akkoriban megindult legtöbb szel-
lemi mozgalomnak. Ennek a 'kulturális szükségletnek a megérzéséből sarjadt 
az a kis röpirat is, amely 1909 őszén került ki a Budapesti Hírlap nyomdájá-
ból. Szerzője a mai publicisztika egyik kiválósága, Tápay-Szabó László dr. 
volt, aki akkor még az egyszerű Szabó László néven jegye.zte írásait. A kis 
füzetben az a terv foglaltatott, hogy alakuljon Magyar Adria Bizottság 
néven tudományos testület, amelynek az Adria kutatása és a tengerre vonat-
kozó ismeretek terjesztése legyen a feladata. A bizottság tudományos mun-
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Icájának társadalmi alátámasztására Szabó László nagyobb társadalmi egye-
sület megalakítását ajánlotta Magyar Adria Egyesület néven. 

Hogy ez a terv nem volt időszerűtlen, azt élénken bizonyította a nagy 
megértés, amellyel a tudományos körökben és a magyar társadalomnak a ten-
ger iránt érdeklődő rétegeiben fogadták. A Magyar Adria Egyesület 1910 feb-
ruár 26-án történt megalakulása tehát valóban kulturális szükséglet kielégí-
tését jelentette és egyúttal egy lépést annak a törekvésnek megvalósítása ér-
dekében, hogy a magyar tengerpartot, a „corpus separatum"-ot, a kultúra szá-
laival szorosabban hozzáfűzzük a magyar haza testéhez. Ha visszalapozva 
az egyesület évkönyveiben, végigfutunk az alakuló közgyűlés résztvevőinek 
névsorán, megállapíthatjuk, hogy a Magyar Adria Egyesület életrehívásának 

ünnepi aktusánál jelen volt az akkori magyar tudo-
mányos társadalom színe-java, s képviselve volt a 
tengerrel kapcsolatban levő számos intézményünk 
és érdekeltségünk. Ennek megfelelően nagy tu-
dást, értéket és tekintélyt reprezentált a megvá-
lasztott első vezetőség is. 

Az alakuló közgyűlés előkészítői és résztvevői 
riem is sejtették, hogy Gonda Béla miniszteri taná-
csosnak az elnöki tisztségre való ajánlásával és 
egyhangú lelkesedéssel történt megválasztásával 
sorsdöntő kezdőlépést tettek. Azt mindannyian 
tudták, hogy Gonda Bélában, akit hivatali munka-
ros kapcsolatba hozott a tengerrel s akinek ered-
ményekben gazdag közéleti szereplését nemes tett-
vágy, a magyar művelődésügyért való nagy lelke-
sedés és kiváló szervezőképesség jellemezte, ebben 
a Gonda Bélában rátermett vezért állítottak az új 
kulturális egyesület élére. Ám arra akkor még senki 

sem gondolhatott, hogy eljön az idő, amikor a Gonda Béla egyéniségében rejlő 
hatalmas energia lesz úgyszólván az egyetlen biztos alap, amelyen a Magyar 
Adria Egyesület a világháború vérzivatara és a nyomában járó gazdasági és 
kulturális válság közepette szilárdan meg tud állani. Leidenfrost Gyulának, 
egyesületünk egyik alapítójának, leglelkesebb hívének és legértékesebb mun-
kásának az 1926. évi közgyűlésen tett az a kijelentése, mely szerint egyedül 
Gonda Bélának köszönhető, hogy a Magyar Adria Egyesület még él, minden 
esztendőben visszatérő refrénje volt közgyűlési beszámolóinknak. S ma is, 
amikor alapító elnökünknek m á r csupán nemes emlékét idézhetjük körünkbe, 
csak azt hangoztathatjuk, hogy Gonda Béla bízó hite, óriási akaratereje és 
munkakészsége, de főként egyesületünkkel szemben mutatott megható sze-
retete nélkül nem ünnepelhetnénk a huszonötéves fennállás jubileumát. 

A vezérkarban, amely az új egyesület első lépéseinek irányítására 
Gonda Béla mellé felsorakozott, a magyar tudományos életnek olyan kiváló-
ságai voltak, mint Csánky Dezső, id. Entz Géza, Erödi Béla, Fejérpataky 
László, Filarszky Nándor, Feszt Aladár, Kövesligethy Radó és Teleki Pál gróf. 
Ez a díszes névsor kifelé fényesen dokumentálta az új tudományos és társa-
dalmi szervezkedés komolyságát, az egyesületen belül pedig igen nagy er-
kölcsi tőkét képviselt, amely az újszülött életképességét és egészséges fejlő-
dését mindenképpen biztosította. Olyan kiváló szervezőerők, mint Gonda Béla 
és a főtitkárnak megválasztott Szabó László, nem is hagyták kamatozatlanul 
ezt a tekintélyes erkölcsi itőkét. Ám ahhoz, hogy megtörhessék a magyar tár-
sadalomban minden kezdeményezéssel szemiben megnyilatkozó közönyt és 

Tápay-Szabó László dr. 
m. kir. kormányfőtanácsos, 
•egyetemi rk. tanár , a Magyar 
Adria-Egyesület és „A Ten-

ger" alapítója. 
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bizalmatlanságot, más is kellett, mint a propaganda-iratok, újság-reklámok 
és tagokat toborzó felhívások özöne. Eltelt csaknem egy esztendő anélkül, 
hogy nagyobb eredménye lett volna a hatalmas propaganda-munkának, amit 
az egyesület vezetői kifejtettek. A szervezők laboratóriumában azonban ez-
alatt már készült a hathatós gyógyszer a magyar betegség: a közöny ellen. 
Gonda Béla és Szabó László nem azért voltak vérbeli újságírók, hogy ne tud-
ták volna, mivel lehel a közönség nagyobb tömegeinek fásultságát megtörni 
és érdeklődését felébreszteni. Az egyesület múzeum-körúti helyiségében egész 
éven át folyt a titokzatos tervezgetés és a szervezés, míg végre december 
utolsó hetében megjelent .tengerszínű ruhában a Magyar Adria Egyesület első 
irodalmi szülöttje: „A Tenger". Az új magyar tudományos és ismeretterjesztő 
folyóirat értékes belső tartalmával és az akkori 
viszonyokhoz képest pazarnak mondható kiállítá-
sával nagy feltűnést keltett, s egyszerre a Magyar 
Adria Egyesület felé fordította az eddig közönyös 
tekinteteket. De ,,A Tenger" mást, többet is jelen-
tett, mint puszta újságirodalmi és újságtechnikai 
szenzációt. Ez volt az első magyarnyelvű folyó-
irt, amely a tengertudomány időszerű kérdésiéi-
nek és a tengerre vonatkozó ismeretek terjesztésé-
nek szentelte hasábjait, tehát az első magyar sa j -
tóorgánum, amely a nyomtatott betű erejével hir-
dette a tenger kutatásához és megismeréséhez való 
jogunkat s felébresztette és tudatossá tette a ma-
gyarság lelkében rejtőző ősi tengerkultuszt. A ma-
gyar tudományosság szempontjából pedig az a 
nagy jelentősége volt a Magyar Adria Egyesület 
folyóiratának, hogy alkalmat adott egy sereg ki-
váló tudósnak bebizonyítani, hogy a magyar tudo-
mányos világ olyan gazdag ismeretanyaggal ren-
delkezik a tengerről, hogy e tekintetben a 'kimon-
dottan tengeri államok tudományos köreivel is 
felveheti a versenyt. De nemcsak a magyar tudo-
mányos irodalom régi, kipróbált erői nyertek ,,A 
Tenger"-ben új területet tudásuk magvainak eíhin-
tésére, hanem termelőterülethez jutott egy új, fiatal generáció is, amely itt, a 
Magyar Adria Egyesület folyóiratának hasábjain sarjasztotta életre tudomá-
nyos és irodalmi alkotóerejének gyümölcseit. 

Más irányban is nagy szolgálatot tett „A Tenger" a magyar művelő-
désügynek és a nemzeti öntudat erősítésének. Gonda Béla, a folyóirat főszer-
kesztője, kezdettől fogva nagy gondot fordított arra, hogy a magyar közön-
ségnek a hadi- és .kereskedelmi tengerészetre vonatkozó nagyon hiányos 
ismereteit „A Tenger" útján bővítse s a magyar ifjúsággal a tengerészeti 
pályákat megkedveltesse. A háború előtt, amikor az egyesület működése fő-
ként a magyar tengerkutatás megteremtésére és a tengertudományi ismeretek 
ismertetésének és főként magyar vonatkozású haditettek megörökítésének. 
„A Tenger"-nek ez a haditörténeti becsű tevékenysége a háború után is foly-
tatódott és az „Otrantói Emlékfüzet"-be.n kulminált. Folyóiratunk ezekben 
az időkben nemcsak a közönségnek tett szolgálatot az érdeklődés homlok-
terében álló tengerészeti kérdések ismertetésével, hanem egyúttal alkalmat 
népszerűsítésére irányult, még kevés hely jutott ,,A Tenger"-bQn a tengeré-
szeti kérdéseknek, de amikor elkövetkezett az „inter arma silent musae" szo-

Gonda Béla 
min. tan., (élt 1851—1933), 
alapító-elnöke és „A Ten-
ger" 23 évein át vodt fő-

szerkesztője. 
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morú időszaka, akkor bőséges teret nyitott a folyóiratban haditengerészetünk 
adott egy sereg, már beérkezett tengerészeti írónak a magyar olvasóközönség 
előtt való szereplésre, a fiataloknak pedig a szárnybontogatásra. — A keres-
kedelmi tengerészet kérdéseinek nagyobb téren való tárgyalására ugyancsak 
a háború után került a sor, amikor az érdeklődés mind élénkebben fordult az 
általános gazdasági kérdések és ezzel együtt a tengeri kereskedelem világ-
problémái felé, s amikor végre a magyar lobogó is megjelent a világkereske-
delem nagy országútjain. í g y alakult ki a ihelyzet adta szükségből ,,A Tenger'' 
mai tartalmi formája, amely még a mostani redukált terjedelemben is vissza-
tükrözi azokat a törekvéseket, amelyek az alapítókat vezették. 

Talán feltűnő, hogy egy negyedszázad munkájára való visszapillantás 
során ilyen hosszan foglalkoztam az egyesület egyik intézményével. A magya-
rázat kézenfekvő: „A Tenger" a Magyar Adria Egyesületnek egyik olyan 
alkotása, amiit a legsúlyosabb viszonyok között is megszakítatlan pályán tud-
:unk átmenteni a mai időkben, s ha folyóiratunk életgörbéje a változó anyagi 
helyzetnek megfelelően nagy kilengéseket mutat is, végeredményben egyetlen 
egyszer sem szakadt meg. Volt idő, amikor „A Tenger" egyedül jelentette 
magát az Adria-egyesületet, s érezzük, tudjuk most is, hogy folyóiratunk 
megszűnése egyesületünknek is a halálát jelentené. Ezért ragaszkodott Gonda 
Béla olyan féltő szeretettel ehhez a legkedvesebb gyermekéhez és ezért vég-
zett sokszor emberfeletti erőfeszítéseket fenntartása érdekében. Az egyesület 
mai vezetőségének sem lehet nagyobb gondja és fontosabb kötelessége, mint 
„A Tenger" életfonalának továbbgombolyítása. 

Folyóiratunknak azonban nemcsak abban rejlik a nagy értéke, hogy 
a fejlődés időszakában taggyűj tő propaganda-eszköze, az egyre rosszabbodó 
időkben pedig a kilépni szándékozó .tagokat visszatartani hivatott életbizto-
sítója volt az egyesületnek és ez utóbbi szerepet tölti be most is. „A Tenger" 
más irányban r? segítőeszköze volt — és az ma is — a Magyar Adria Egyesület-
nek. Egyesületünk legnagyobb értékének, a hazánkban egyetlen tengertudo-
mányi és tengerészeti könyvtárnak és folyóirattárnak megteremtését és ma 
sem szünetelő fejlődését jórészt a mi, most már nagyon szerény folyóiratunk-
nak köszönhetjük. Mert hiszen könyvtárunk újabb része „A Tenger"-nek is-
mertetésre küldött kiadványokból áll, a gazdag folyóirattár pedig csaknem 
teljes egészében a közlönyünkért cserébe küldött külföldi és hazai folyóira-
tokból alakult ki és növekszik tovább. Nem áltatjuk magunkat azzal, hogy 
.A Tenger" a mai terjedelmében és tartalmában felér a cserébe küldött kül-
földi folyóiratok értékével, de azt önérzettel hirdetjük, hogy a ma is változat-
lanul fenálló csereviszonyt folyóiratunk kitűnő írógárdájának a nemzetközi 
versenyben is helytálló munkássága segített kiépíteni. Amikor tehát a mi büsz-
keségünk, egyesületi könyvtárunk említése kapcsán mélységes hálával emlé-
kezünk meg Gonda Béla áldozatos, és fáradhatatlan munkájáról, amit a könyv-
tár megalapozása és fejlesztése körül kifejtett, ne feledkezzünk meg azokról 
sem, akik nagy tudásukat és írói készségüket önzetlenül állították a Magyar 
Adria Egyesület kulturális, és nemzeti céljainak a szolgálatába. „A Tenger" 
munkatársai felsorolását kezdjük azokkal, akikkel szemben a kegyelet is 
arra kötelez, hogy kifejezést adjunk irántuk érzett soha el nem múló hálánk-
nak. A biológusoK közül Apáthy István, id. Entz Géza, Abonyi Sándor, Bol-
kay István, Garády-Gauss Viktor, Kiimmerle Béla, azután a történetíró Márki 
Sándor, a geofizikus Kövesligethy Radó, a geográfus Havass Rezső, a köz-
gazdasági író Németh József, a szépíró Kenedy Géza s végül, de nem utolsó 
sorban, maga az írói .tevékenységében is fáradhatatlan főszerkesztő, Gonda 
Béla — értékes írásaikkal mind hozzájárultak ahhoz, hogy folyóiratunk szín-
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vonala messze az átlag fölé emelkedjék és egyesületünk tekintélye a belföl-
dön és a külföldön egyaránt megerősödjék. A mai tudós-gárdából „A Tenger" 
állanuó munkatársai voltak, vagy még ma is azok: Brunner Vilmos, i f j . Entz 
Géza, Teszt Aladár, Filarszky Nándor, Haltengerger Mihály, Hankó Béla, 
Harmos Eleonóra, Hézser Aurél, Horváth Jenő, Koch Nándor, Kormos Tiva-
dar, Leidenfrost Gyula, Maucha Rezső, Mladiáta János, Moesz Gusztáv, Peti 
Mária, Prinz Gyula, Rethly Antal, Schwalm Amadé, Somogyi József, Szilber 
József, Szondy György, Szűcs Andor, Tápay-Szabó László, Vadász Elemér. 
közülük Tápay-Szabó László, Prinz Gyu-
la, Leidenforst Gyula és Koch Nándor rö-
videbb-hosszabb ideig Gonda Béla szer-
kesztőtársaiként is munkálkodtak. — A 
tengerészeti és hajózási irodalmat leg-
gyakrabban Beck Zoltán, vitéz Bornem-
issza Félix, Edvi-Hlés Lajos, Gramantik 
Mihály, Hardy Kálmán, Horn Ervin, Ker-
tész József, Kump József, Rónay Tibor, 
Scholtz Andor és Wulf Oláf képviseltek 
,,A Tenger" hasábjain, Folyóiratunk elő-
kelő munkatársai között tisztelhettük Er-
zsébet kir. hercegnőt és József kir. herce-
get, akik a magyar tengerparton töl;'ött 
éveik szép emlékeit irodalmi formában 
elevenítették fel közlönyünkben. 

Ha végiglapozzuk „A Tenger"-nek 
az idők és lehetőségek változása szerint 
hol testesebb, hol soványabb évfolyamait, 
megállapíthatjuk, hogy a Magyar Adria 
Egyesület ebben a megszakítatlan élet-
vonalú kiadványában megvalósította az a Magyar Adria-Egyesület volt elnöke, 
alapításkor maga elé tűzött feladatok kö-
zül az egyik legfontosabbat: terjesztette és népszerűsítette a tengerre vonatkozó 
ismereteket s ezzel közelebb hozta a magyarságot az anyaországtól földrajzi és 
politikai falakkal elválasztott magyar tengerparthoz. De az ismeretterjesztés és 
propagálás jelentős feladata mellett, szolgálatában állt „A Tenger" a tudo-
mányos kutatásnak is azzal, hogy nyitva tartotta hasábjait a tengerre és 
a tengerpartra vonatkozó önálló tanulmányok Ieközlésére. Itt elsősorban ki-
váló történetíró munkatársaink, Horváth Jenő, Márki Sándor, Tápay-Szabó 
László értekezéseire utalok, amelyeknek megjelentetésével egysületiink nagy 
szolgálatot tett a magyar történettudományi -irodalomnak. De önálló meg-
nyilatkozásra helyet kapott ,,A Tenger" hasábjain a fiatal magyar tengertu-
domány is, melyet főként az egyesület két Adria-kutató expedíciójának részt-
vevői, közülük elsősorban Kövesligethy Radó, Leidenfrost Gyula, Hankó Béla, 
Mauciia Rezső, Réethy Antal, Kormos Tivadar és Koch Nándor szólaltattak 
meg folyóiratunkban. De egyéb biológiai, földrajzi, közgazdasági, hajózási 
és technikai önálló dolgozatok is napvilágot láttak Tenger"-ben, olyan 
jeles szakemberek tollából, mint i f j . Entz Géza, Feszt Aladár, Haltenberger 
Mihály, Mladiáta János, Németh József Tomcsányi János és mások. 

,,A Tenger" azonban nem elégíthette ki teljesen sem a népszerűsítő 
ismeretterjesztés, sem pedig a tengerre vonatkozó tudományos kutatás publi-
cisztikai igényeit. Ilyen irányú, nagyobb terjedelmű munkák is követelték a 
nyilvánosságihoz való jogukat, s a Magyar Adria Egyesület anyagi tehetsé-

Kövesligethy Radó dr. 
egyetemi tanár (ólt 1862—1934), 
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géhez mérten alkalmat is adott arra, hogy ezek a munkák a nagyközönség 
és a tudományos körök ítélőszéke elé kerülhessenek. A ,,Magyar Adria-könyv-
tár" néven megindult és tizennégy értékes füzetig eljutott könyvsorozatunkra 
csaknem olyan büszkeséggel tekinthetünk, mint ,,A Tenger" huszonöt évfo-
lyamára. S ha e nyomtatott füzeteken kívül átlapozzuk a szerkesztői fiókban, 
nyomtatásra kész állapotban rejtőzködő kéziratokat is, amelyekben a „Ma-
gyar Adria Könyvtár" következő füzetei alusszák — remélhetően nem örök — 
álmukat, meg kell állapítanunk, hogy a magyar ismeretterjesztő irodalomnak 
igen nagy vesztesége, hogy a Magyar Adria Egyesületnek nem állt módjában 
tovább vezetni kis könyvsorozatának életfonalát. De a „Magyar Adria Könyv-
tár", melynek megjelent füzetei Cholnoky Jenő, Gonda Béla, Márki Sándor, 
Prinz Gyula, Tápay-Szabó László és Beck Zoltán tanulságos munkáit fog-
lalják magukban, így is egyesületünk imunkamérlegének nyereségoldalán fog-
lal helyet. 

Ha „A Tenger" évfolyamai és a Magyar Adria-könyvtár füzetei mellé 
odaállítjuk a Magyar Adria Egyesület kiadásában megjelent egyéb munkákat 
— így elsősorban Horváth Jenő ,,A magyar kormány Adria-politikája 1848/49-
ben" című nagyobb tanulmányát, továbbá Rónay Tibor Hajós-Szótárát, Rad-
ványi Antalnak Lussinról 'szóló leírását és Havass Rezső történeti színmüvét, — 
megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy egyesületünk becsülettel megfelelt 
egyik vállalt feladadának: sízép és értékes termékekkel gazdagította a magyar 
tudományos és ismeretterjesztő irodalmat. 

Az alapításkor kitűzött másik nagy feladat: a modern szellemű és 
rendszeres magyar tengerkutatás megteremtése, csak az alapok lerakásáig 
jutott el. De amit a Magyar Adria Egyesület e tekintetben produkált, az — 
mondhatni — párját ritkítja a magyar tudományos mozgalmak történetében. 
Mert nem akadt még egy magyar tudományos egyesület, amely a maga ere-
jéből olyan nagyarányú tudományos vállalkozást meg tudott volna szervezni, 
mint amilyen 't Magyar Adria Egyesület 1913 őszén és 1914 tavaszán lefolyt 
két Adria-kutató útja volt. 

Ennek megállapítása során nyílik alkalom megemlékezni Leiden-
frost Gyula alelnökünk értékes munkájáról, amit a Magyar Adria Egyesület 
megalapozása és kiépítése, de főként a két kutató-út tudományos részének 
megszervezése és lebonyolítása körül végzett. Leidenfrost Gyula mindjárt 
kezdetben az egyesület szolgálatába állította kibontakozó tudását, nagy mun-
kakedvét és a tenger iráni rajongását. Az egyesület első éveiben nagy lendü-
lettel végzett munkája szerves kiegészítője volt Gonda Béla és Szabó László 
propagatív tevékenységének. A Magyar Adria Egyesület társadalmi hátteré-
nek és anyagi bázisának erősítésével párhuzamosan folyt Leidenfrost Gyula-
nak az egyesület tudományos célkitűzéseit realizálni hivatott munkássága, 
amely az 1913—14. évi két Adria-expedícióban kulminált. De ebben csúcso-
sodtak ki magának az egyesületnek tudományos törekvései is. Nagy veszte-
sége a magyar tudománynak, hogy a háború derékba törte az akkor még 
fiatal és tetterőtől duzzadó tudósgárdának ezt a sokatígérő vállalkozását s 
a messze jövőbe tolta ki annak a lehetőségét, hogy a magyar tudomány ismét 
aktív tényezője lehessen a tengerkutatás világmozgalmának. Ma, amikor a 
tengertudomány tudományos és gyakorlati célkitűzései, módszerei és eszkö-
zei messze túlhaladják azokat az elgondolásokat és készségeket, amelyekkel 
még mi kuttatl'uk az Adriát, már nagyon nehéz utóiérni a gazdag nemzetek 
tudósai által nagy pénzekkel továbbfejlesztett tengertudományt. De annyit 
mégis önérzettel és megnyugvással1 állapíthatunk meg, hogy amit a maroknyi 
magyarság az Adria-egyesület expedíciói révén a tudományért tenni tudót:, 
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azt nemcsak megbecsülik, de a továbbfejlesztésre fel is használják a külföldi 
tudósok. Az a kevés is, amit szegénységünkben a nemzetközi tengertudo-
mánynak nyújthattunk, a magyar tudás és szervezőképesség külföldi elis-
merése alakjában kamatozik a nemzet javára. A Magyar Adria Egyesületnek 
köszönhető, hogy az internacionális tengerkutatás legfőbb fórumán, a kopen-
hágai állandó bizottságban Magyarországot a közös munkában résztvevő-
államok sorában tartják nyilván és a Magyar Adria Egyesület, mint a magyar 
tengertudomány képviselőjét ellátják a nagyarányú nemzetközi kutatómunka 
gazdag eredményeit összefoglaló kiadványok tömegével. Közgyűléseinken 
ismételten hangoztattuk és nem hagyhatjuk megemlítés nélkül a mai ünnepi 

A Magyar Adria Egyesület első adriai kutatóútjának résztvevői a 
,,Najade" expediciós-hajó fedélzetén. 

Az álló so rban balról az első Leidenfrost Gyula egyetemi m. tanár, 
az expedíció megszervezője é s vezetője. 

alkalommal sem a magyar tudományos társadalomnak és a tudományos t ö -
rekvések istápolására hivatott hivatalos köröknek azt a kötelességét, hogy 
a rossz sorba jutott Magyar Adria Egyesületet a ma még kiadatlan expedí-
ciós munkák publikálásában támogassák. A nemzetközi tudományossággal 
szemben fennálló adósságról van itt szó, amit a Magyar Adria Egyesület a 
legjobb akarata és legnagyobb erőfeszítése mellett sem tudhat mai helyze-
tében törleszteni. Nem a tékozló fiú, hanem az önhibáján kívül nehéz viszo-
nyok köze került gyermek kér segítséget a magyar tudományosság nagy csa-
ládjától. Becsületes törekvéseivel és lelkes munkájával eléggé kiérdemelte,, 
hogy meghallgassák kérő szavát. 

A Magyar Adria Egyesület legnagyobb tudományos teljesítményének 
említése kapcsán ismételten rá kell mutatnunk arra a bámulatos akaraterőre, 
kitartásra és leleményességre, amellyel Gonda Béla az első magyar tenger-
kutató expedíció anyagi alapját, a hivatalos megértés és támogatás elmara-
dása ellenére, megteremtette. S itt kell az egész magyar tudományosság nevé-
ben is megemlékeznünk azokról az intézményekről és személyekről, akik 
Gonda Bélának és a Magyar Adria Egyesületnek törekvéseit méltányolva, az 



újszerű tudományos vállalkozásnak segítségére siettek. Első helyen említsük 
kegyeletes'hálával néhai Haus Antal vezértengernagyot, az osztrák-magyar ha-
ditengerészet parancsnokát, aki az osztrák Adria-kutatók céljaira expedíci)s 
hajóvá átalakított „Najade" hadihajót a legnagyobb készséggel bocsátotta a 
Magyar Adria Egyesület rendelkezésére. Ez a nemes gesztus méltó válasz 
volt a Magyar Adria Egyesület áldozatkészségére, amellyel az akkoribari 

elkészült „Szent István" 
csatahajó részére felaján-
lotta az első magyar király 
nagyméretű művészi bronz-

plakkettjét, Szödy Szilárd 
jeles szobrász-tanár kiváló 
alkotását és a hajó tiszti 
étkezőjét díszítő, ugyan-
csak művészi üvegfest-
ményeket, amelyek a szent 
király életéből vett jelene-
teket örökítet'ek meg. 
Ugyancsak Haus Antal 
vezértengernagy volt az, 
aki megnyerte egyesüle-
tünk részére Károly Fe-
renc József trónörökösnek 
és a későbbi IV. Káfoly 
királynak is legmagasabb 
pártfogását . A haditenge-
részet nagy megbecsülé-
se az Adria-egyesület ré-
széről és Haus vezérten-
gernagy tettekben is meg-
nyilvánuló őszinte elis-
merése alapozta meg a 
bensőséges viszonyt, amely 
egyesületünk és a hadi-
tengerészet között a há-
ború előtt és alatt fenn-
állott, s amely a háború 
után is megnyilvánult az 
őszinte érdeklődésben és 
támogató készségben, amit 
egyesületünk a közös ha-

ditengerészet volt tisztjei részéről élvezhetett és élvez még ma is. 

S talán még ebből az időből származik a Magyar Adria Egyesület ré-
szére legértékesebb és legmegtisztelőbb érdeklődés, a legnagyobb magyar 
tengerésznek, Magyarország kormányzójának törekvéseinkkel és munkánkkal 
szemben megnyilatkozó kegyes megértése és elismerése, amely fenntar t ja és 
erősíti bennünk a Magyar Adria Egyesület nemzeti hivatásába vetett hitet 
é s az egyesület életbentartásának akaratát . 

Adria-expedíciónk sikerében nagy része volt az osztrák tengerkuta-
tóknak, akik több éves gyakorlatukat és tapasztalataikat a legnagyobb kész-
séggel bocsátották a fiatal magyar tengerkutató gárda rendelkezésére, sőt 
Leidenfrost Gyulának a tizedik osztrák kutatóúton való vendégüllátásával 

A Szent István plakett, 
melyet a Magyar Adria-Egyesület adományozot t 1913-

ban a „Szénit István" csa taha jó részére. 
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közvetlen betekintést engedtek munkájukba. Különösen a Magyar Adria 
Egyesületben a tengerkutatásról előadást is tartó Briickner Eduárd bécsi 
egyetemi tanár, s az osztrák expedíciók vezére, a harctéren hősi halált halt 
Graund professzor, kötelezték örök hálára egyesületünket és az egész magyar 
tudományt a magyar Adria-expedíciónak nyújtott megbecsülhetetlen segít-
ségükkel. Kegyeletes hálával emlékezünk meg ezúttal is néhai Marschall Wer-
ner báró korvettkapitányról, a „Najade" volt parancsnokáról, s hálás köszö-
netünket nyilvánítjuk a kutatóhajó többi tisztjánek is, akik tapasztalataikkal 
és tanácsaikkal nagy segítséget jelentetek expedíció tudományos munkájában. 

A magyar tengerkutatás a hazai tudomá-
nyos körök részéről nem részesült annyi 
megértésben és támogatásban, mint az oszt-
rák kartársak részéről. Annál értékesebb te-
hát az a méltánylás és segítség, amit néhai 
Lóczy Lajostól, a Földtani Intézet nagynevű 
igazgatójától, valamint Róna Zsigmond 
igazgató jóvoltából a Metrológiai Intézettől, 
továbbá Horváth Géza igazgató szívességé-
ből a Nemzeti Múzeumtól kaptunk. A ma-
gyar közvélemény érdeklődését Rákosi Jenő, 
a magyar törekvéseknek ez a leglelkesebb 
istápolója irányította a Magyar Adria Egye-
sület nagy vállalkozására azzal, hogy lap-
jában, a ,,Budapesti Hírlap"-ban bő teret 
nyitott az expedíciókról szóló ismertetések-
nek. De Rákosi Jenő nemcsak erkölcsi tőkét 
adott a Magyar Adria Egyesületnek céljai 
megvalósítására, hanem anyagi segítséget 
is, amikor a magyar iskolahajó céljaira gyű-
tött 33.000 korona összeget, az adományo-
zók hozzájárulásával fejajánlotta a magyar 
tengerkutató hajó céljaira. A tekintélyes ösz-
szeg háború utáni devalvációja folytán a 
tengerkutató hajó nem valósult ugyan meg, 
de a Magyar Adria Egyesület mégis nagy 

ösztönzést nyert munkájához azzal, hogy a legnagyobb magyar újságíró reá 
irányította a magyar közvélemény érdeklődő tekintetét. . . 

A Magyar Adria Egyesület előbb Ismertetett sokoldalú tevékenységét 
a tengertudomány és a tengerészet időszerű problémáinak szakosztályi ülése-
ken történt megvitatása, valamint a laikusok számára megérett tudományos 
és gyakorlati kérdéseknek nyilvános előadásokon való ismertetése élénkítette. 
Az egyesületi életnek ez a legközvetlenebb megnyilatkozása azonban a háború 
után egyre ritkább lett. Az egyesület tagjainak közvetlen érintkezését végül 
is csak az évi közgyűlések tartották fenn s az itt elhangzott elnöki megnyitó-
beszédek foglalták összesűrített formában a tengertudomány újabb eredmé-
nyeit vagy előtérben álló kérdéseit. A nagyközönséggel hosszú időre megsza-
kadt a Magyar Adria Egyesület közvetlen érintkezése, mígnem az utóbbi 
években ismeretterjesztő előadások rendezésével, valamint az egyesületi tagok-
nak a rádióban való szereplésével ismét megtaláltuk a kapcsolatot a nyilvá-
nossággal. 

ísmeretterjesző estéink látogatottsága és a rádióban elhangzott tengeri 

Entz Géza dr. 
egyetemi tanár , 

a Magyar Adria-Egyesület jelenlegi 
elnöke. 
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vonatkozású előadások nagy sikere élénk bizonysága annak, hogy a magyar 
közönség érdeklődése szívesen fordul a tőlünk oly messze szakadt tenger felé. 
A Magyar Adria Egyesület kötelességének tar t ja , hogy ezt az érdeklődést 
nemcsak nagy áldozatok árán fenntartott folyóiratával, hanem további nyil-
vános előadásokkal i:s minél nagyobb körben élesztgesse és ébren tartsa. 

Tisztelt ünnepi közgyűlés! íme a vázlata annak a munkának, amit 
a Magyar Adria Egyesület az elmúlt negyedszázad alatt a magyar kultúráért 
végzett s aminek pozitív eredményeit kiadványainak sora, még egyre f e j -
lődő könyvtára, a nyilvánosság előtt ritkán bár, de mégis csak jelentkező-
folyóirata, nemkülönben a külföldi szakkörökkel fennálló kapcsotai és csere-
viszonya jelentik. A huszonöt év alatt, ami fölöttünk elsuhant, felmenüitek 
más tervek is, amelyek a Magyar Adria Egyesület célkitűzéseinek nagyvona-
lúságát mutatták, ám a reánk szakadt nyomorúság nem engedte meg, hogy 
ezek is valóra váljanak. Nem sikerült megvalósítanunk a már említett kutató-
hajót, az elgondolásnál megakadt a Magyar Tengerkutató Intézet terve is,, 
és nem tudott testet ölteni a Magyar Flottaegyesület szép gondolata sem. Ez 
utóbbi intémér.yt azonban talán sikerül megvalósítani, ha nem is az ere-
detien elgondolt formában, a volt haditengerész bajtársak révén. De remény-
kedhetünk a magyar tengerkutatás feltámadásában is, mert az olasz-magyar 
kultúrális szerződés módot nyújt arra, hogy az olasz részről nagy megértés-
sel felajánlott támogatást ebben az irányban is értékesíthessük. 

Ám, ha a mai nehéz időkben még nem is sikerülne félbemaradt vagy 
éppen új terveket a megvalósulás felé terelni, a Magyar Adria Egyesület ak-
kor is a jól végzett munka tudatában, biztos léptekkel folytathatja útját a 
szebb jövő feié. Mert a mai vezetőségben is él Gonda Bélának, Kövesligethy 
Radónak és az egyesület többi nagynevű vezérének az a hite és meggyőző-
dése, hogy a Magyar Adria Egyesület fontos nemzeti hivatást tölt be, s hogy 
szükség van reá abban a vérnélküli harcban, amit mindnyájunknak meg kell-
vívnunk a magyar feltámadásért. 



SARDEGNA N É P E ÉS KULTURÁJA 
I r ta : HARANGHY LÁSZLÓ DR. 

egyetemi magántanár, kórházi főorvos 

Volk und Kultur Sardiniens. — 11 popolo e la cultura di Sardegna. — Peopte 
and culture of Sardegna. — Peuple et civilisation de Sardegne. 

A rajzokat készítette : HARANGHY JENŐ iparművészeti-iskolai tanár 

II. 

A szárdot, különösen régebben, gyakran illették a brigantizmus vád-
jával, s a szigetet többen a rablóik hazájának írták ie. Pedig kevés helye van 
a földkerekségnek,ahol az idegen olyan biztonságban érezné magát, mint 
Sardegnában. A nép a lovagias népek igazi típusa. A harcban rettenthetetlen, 
ellenben- a harcon kívül mindenkivel szemben előzékeny és barátságos. Bár 
a szárd királyság megalapításáig idegenek csak mint ellenségek jöttek a szi-
getre, a vendégbarátság a sziget minden egyes lakóját áthatja. A nép h a j -
landó mindenét átadni vendégetnék, s ugyancsak mély megbántásnak számít, 
ha valaki bármiilyen ellenszolgáltatásra is gondol. Útonállás nem is fordul 
elő, s a vérbosszút nem tekintve, súlyosabb bűncselekmény a legnagyobb rit-
kaság. A szigeten csak a pásztorok állatlopásai s a háború előtt a hatóságok 
elleni kilengések fordultak elő gyakrabban. Az ősi alapokon nyugvó pásztor-
erkölcs, mely a szomszédos nyájból való állatok elhajtását virtusnak tekinti 
és mindenkor kész a szegénylegény életmódra, Sardegnában éppenúgy elüt a 
többi társadalmi osztályokétól, mint a Campagnán, Apui iában és Szicíliában. 
Csakhogy, míg az állig felfegyverkezett terrazzano a világháborúig inkább 
rabló volt, mint pásztor, Sardegnában a pásztorból sóhasem lett briganti; 
csupán a szomszédos nyájak pásztoiraiva'l háborúskodott, s állatállományát 
igyekezett jogtalanul .is gyarapítani. A spanyol uralom alatt meg éppen a h a -
zafiasság fénye övezte a szárd pásztorokat, amikor a mi alföldi betyáraink-
hoz hasonló portyázó háborút viseltek a megszállók ellen. 
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Az bizonyos, hogy a semmiféle társadalmi kötelmet nem ismerő no-
mád pásztorban minden népnél egyformán elmosódik a tulajdon szentsége, 
különösen olyanoknál, mint a barbagiai szárd pásztorok, akiket több évezre-
des harcökban senki sem tudott leigázni. Misem muta t ja jobban a szárd vele-
született ősi erkölcsi érzékét, mint az, 'hogy Európa egyik legvadabb vidékén, 
a Genargentu lejtőin ősi állapotban élő pásztor sohasem vált haramiává. Hogy 
a szárd egészen a fascizmus koráig a hivatalos közegekkel szemben gyakran 
vetemedett erőszakosságokra, a nép történelmének ismerete után teljesen ért-

Sardegna jellegzetes ősi építményei, a nuraghe-k. 
Háttérben a melléktorny óikkal körülvett N u r a g h e Losa. 

Fent j o b b r a : egy nuraghe hosszmetszete. 

hető. A hivatalos hatalmat, a szárd királyság megalakulásáig, többnyire gyű-
lölt hódítóik képvislték, ezekkel szembehelyezkedni éppúgy nemzeti erény volt, 
mint nálunk a Bach-korszakban. Főleg a spanyolok erőszakoskodása támasz-
tott osztatlan gyűlöletet minden hivatalnokkal szemben, s a nép egységesen 
gyűlölt mindent, ami a hatóságoktól származott. Az adó miatt elárverezett 
birtokot még az idegenek sem merték megvenni, mert a vásárló élete egy 
percig sem volt biztonságban. Az adó pontos fizetésié csaknem a hódítók ha-
talmának támogatásával volt egyértelmű, s így érthető, hogy az adószedő 
hivatalnokok nagy gyűlöletben részesültek. A fascizmus kora óta a nép Ilyen 
tekintetben gyökeresen megváltozott. A gazdaságilag elhanyagolt Sardegna 
a íascista gazdaságpolitika egyik legfontosabb területe, s a nagy intenzitás-
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sal megindított gazdasági fellendülés önmaga nevelte rá a népet arra, hogy 
(elöljáróiban barátokat és ne ellenséget keressen. 

A szárd nép azonban nemcsak érzelmi világában és erkölcsi nézetei-
ben különbözik a többi iközépterugeri népektől. Egyiik legjellemzőbb vonása 
:a hazai röghöz való görcsös ragaszkodás s a kivándorlásra való csekély 
hajlandóság. Az 1911. évi népszámlálási adatok szerint 889,222 szárd közül 
csupán 30,833, tehát 3.6?-? tartózkodott hazáján kívül, s a sziget 1000 lakója 
közül 976 ott élt, ahol született. A szárd sem kereskedni, sem, tanulni nem jár 
szívesen idegenbe, s — mint már említettük — még a halászok is csak a 
partmenti vizekben maradnak. A lakosság túlnyomó többsége 500—5000 lel-
ket számláló falvakban él, míg az 500-nál kevesebb lakosságú községek száma 
igen kevés. A nagy falvak a lakósok számára szinte önálló országok, melye-
ket legfeljebb búcsú idején hagynak el. A lakosság n agyrés,ze szülőfaluján 
kívül mindössze néhány búcsújárónelyet látott, s ha szülőföldjén rosszul megy 
a sora, eszébe se.n jut máshol szerencsét próbálni. 

Amilye i görcsösen ragaszkodik a szárd a szülőházához, ugyanolyan 
szívósan őrzi ősi nyelvét, ősi életmódját és ősi szokásait. A szárd nyelv ön-
álló nyelv, melyet a kontinentális olasz egyáltalában nem ért meg. A nyelv 
alapjai a protosardokra nyúlnak vissza, s a legrégibb helységnevek sem az 
"ibériai, sem a liguriai, sem az etruszk nevekhez nem mutatnak hasonlóságot. 
A szárd nyelvről több helyen azt olvashatjuk, hogy spanyol, a rab és más nyel-

vekből származó keverék. A beállítás telje-
sen hibás. A szárd nyelvben a legősibb ele-
meken kívül csak latin (Gallurában még kor-
zikai) vonások ismerhetők föl, ellenben spa-
nyol, szaracén, vagy más nyelv a lakosság 
elzárkózása miatt alig gyakorolt rá hatást . 
A latinhoz való hasonlóság sok szónál szem-
bentünő (domu = ház, olaszul: casa, nap = 
die, olaszul: giorno, bonas dies = jó na-
pot, olaszul: bon giorno, casu = sajt, ola-
szul: formaggio, deus = isten, olaszul: dio 
stb.) . Azonban a szavak nagyrésze, vala-
mint a nyelvszerkezet egyetlen nyelvben fel 
nem található, ősi és egyéni. A nyelvnek két 
formája van: a campidanoi és a logudoroi; 
ezen kívül két, mintegy átmenetet alkotó 
kevésbbé eltérő dialektusa: a gallurai és a 
sassarii. A campidanoi s a logudoroi nyelv-
formák között az eltérések meglehetősen 
nagyok, azonban az ősi közös ny^lvtörzs 
mindkettőben fölismerhető. A gazdag szárd 
irodalom mai nyelve a logudoroi, bár nagy-Scirdegnai férfi-népviselet. 

Gallurai férfi. 



• 1 2 4 A T E N G E R 

szímban vannak campidanoi nyelven írott müvek is, s a legrégebbi szárd: 
nyelvemlékek éppen a campidanoi nyelvből valók. A két különböző nyelvtípus 
kifejlődését bizonyára a sziget hosszú időn át tartó politikai széttagoltsága, 
segítette elő; azonban a szárd nyelv egyik, vagy másik formája az egész szi-
geten ma is ihaszálatban van, a népkifejezésekben való készsége és szóbősége-
még a legegyszerűbb néposztályánál is feltűnő. 

Az ősi ruházathoz, életmódhoz é s szokásokhoz való ragaszkodás szin-
tén általános. Az egész Európában nincs még egy hely, ahol a népviselet ma 
is úgy el volna terjedve, mint Sardegnában. A népviselet vidékek szerint eltérő^ 
ugyan, azonban a ruházat fő jellemző vonásai mindenhol közösek s a nagy 
városok kivételével az összlakosság minden rétegében használatosak. A bú-
csúknak, falusi ünnepségeknek éppen az ad jellegzetes külsőt és típusosán 
szárd jelleget, hogy mindenki az ősi népviseletet hordja. A férfiak ruházatának 
fő darabjai : a bőrrel (bélelt, térdigérő és középen őwei összetartott, ujjatlan 
kabát, a cserzetlen birkabőrből készült s az idő milyensége szerint szőrével 
ki- vagy befele fordított zeke, a télen-nyáron hordott rövid felsőkabát, a görö-
gökéhez hasonló rövid fekete szoknya, a széles fehér alsónadrág, a fekete gyap-
juharisnya és cipő. Nagyon jellegzetes a beritta, vagyis a hosszú fekete frigiai 
sapka, melyet vagy a vállra csöngetve, vagy hátracsapva hordanak. A nők 
mély kivágasú mellényt, puffos vállú, tiszta fehér ingvállat, széles ővet, sálat, 
hímzett fátyolt s a szoknya fölött gyakran oválisalakú kötényt hordanak. 
Különösen a férfi ru-
házat főanyaga a víz-
hatlan házi szőttes 
(orbace). A ruházat 

főszíne, a feketén és a 
fehéren kívül, a skar-
latvörös. A szoknyát 
rendesen nagy vörös 
motívumok díszítik, 
sőt egyes vidékeken 
(Osilo) a fehér ing-
váll kivételével a nők 
egész ruházata skar-
latvörös. Hasonló szín 
érvényesül több helyen 
a férfiak viseletében 
is. Az ünneplőkhöz 
díszítésül arany-, vagy 
ezüst-gombokat hasz-
nálnak, azonban a déli 
vidékeken hiába ke-
ressük a megszokott 
tarkaságot a szárd Fent jobbra: ókori krétai nő viselete a knossosi szobrocskán.. Sardevnai női népviselet. 
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népviseletben, s többnyire a ruházaton is a nép jellemének komolysága érvé-
nyesül. A szárd tisztaságérzéke a ruházatban is kifejezésre jut ; a nők ing-
váll? mindig ragyogóan fehér. 

A nép életmódja sok tekintetben ma is a protosardokéra emlékeztet. 
A házak gyakran egyetlen helyiségből állanak, melynek padlózatát ledöngölt 
agyag alkotja, s a házaknak éppúgy nincs ablaka, mint a nuraghe-knek. A 
házakat sokszor terméskövekből, vakolat néllkül építik s a kéményt csak tető 
közepén levő kerek lyuk képviseli. A téglát, főleg Campidánóban, ma sem 
égetik, hanem a napon szárítják. A szoba belső berendezése is a legegysze-
rűbb. Vannak olyan lakások, ahol a bútorzatot egyedül az asztal és a bölcső 
képviseli. Az ilyen házakban a szoba közepén kövekből összerakott tűzhely 
van s a család tagjai a tűzhely körül, házi szőttes pokrócokba burkolódzva, 
gyékényen, vagy a puszta földön alusznak, nappal pedig a sarkukon gugolva 
üldögélnek. Az Itáliában máshol is előforduló ősi, kerek pásztorkunyhók, 
melyeket szalmából, vagy köböl raknak össze és kúpalakú nádtetővel látnak 
el, különösen a hegyekben gyakoriak. A lakosság hellyel-közzel ősi barlan-
gokat, vagy sírkamarákat használ lakásul; például Sédiloban egyes családok 
a protosard sírboltokban, domus de janas-okban, Sárit'Antiocoban pedig pún 
sírboltokban laknak. Világításul a rómaiak mécseséhez hasonló olajmécsest 
használnak. A házi- és fö'dmüvesmunkáknál is sok ősi vonás érvényesül. A 
húst kézben tartott nyárson, saját zsírjában sütik meg. Egész malacot, vagy 
bárányt földbeásott gödörkemencében sütnek meg. A pásztorok a sajtkészí-
tésre a itejet fakondéiban éppenúgy melegítik föl, mint az indiánok, vagyis 
.addig dobnak bele átizzított tiszta köveket, míg a tej fölforr. 

Gallurai lovasok. 
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A nép elsősorban, pásztor- és vadásznép,, a puskáját mindig magánáí 
hordja. Kitűnő lovas, hacsak teheti lovoni jár, gyakran feleségét is maga mögé 
ülteti. Lovuk esak a legszegényebbeknek nincs. Istálló; azonban sok helyen 
teljesen hiányzik. Az állatok, különösen a szarvasmarhák, még télen is a sza-
badban vannak. A t rágya értékesítésére a szárdok nem gondolnak. Aratás-
kor csak a kalászt sarlózzák le, a később beszántott szalma trágyázza a föl-
det. A legelőket a k iszáradt növényzet fölgyújtásával termékenyítik meg, ami. 
a fásítás szempontjából nagyon kedvezőtlen eljárás. Az eke olyan, mint az. 
ókorbán: vékony fatörzsből áll, melynek ágcsonkjaira hegyes vashüvelyeke,' 
erősítenek, tulajdanképeni ekevas azonban nincs s így az eke a földet csak: 
feltúrja, de föl nem forga t ja . Az érett kalászokból körben járó állatok nyom-
tatják ki a magvakat. A búzát szamár által körben forgatott malomkövek, 
őrlik meg. A kétkerekű taligák olyanok, mint például Kisázsiálban: a kerekek-
nek nincs küllőjük s a tömör fakorong szélei vasszegekkel vannak kiverve. 
A fascismus által megindított gazdasági föllendülés az ősi földművelési és 
gazdasági szokásokon újabban sokat változtatott, s a további fejlődés a ma 
még sok helyen fönnálló ősi módszereket nemsokára mindenütt korszerű eljá-
rásokkal fogja pótolni. 

A házassági, születési, temetési stb. népszokások, népünnepélyek: 
azonban ősi formájukban ma is mindenhol föltalálhatók. A legősibb mennyeg-

Sardegnai népi munkák. 
Balra: házi szőttes, galamb-, állat- és növénymotivumokkat. 

Jobbra fent : galambmotivumos csipke; a l a t t a : fülbevaló, lőporszarú ós függödísz_ 
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zői szokások: a menyasszonycsere, a közös tálból evett nászlakonia, a menny-
asszony gabonával való dobálása stb., itt még ma is feltalálhatók. lA nép ősi 
jellege különösem a már említett búcsúknál és népünnepélyeknél tűnik ki-
Mindkettőnél nagy szerepet játszanak a vándorénekesek és a népköltők. Sok-
szor valódi dal- vagy költészeti versenyeket tartanak, ahol kizárólag szárd 
nyelven íro;+ dalokat és költeményeket adnak elő. A népnek nagy ha j lama 
van a költészetre. Népdalaiknak a mienkéhez hasonló érdekes sajátsága a 
cifrázás. A népköltők száma igen nagy, s a rendszerint melankolikus hangú 
költészeti termékek között számos nagy irodalmi értékű van. A Nobel-díjas 
írónő, Grazia Deledda szintén autodidakta. A nép lovas jellege jut k i fe je-
zésre a lóversenyeken és 'lovasünnepélyeken. A díszesen fölnyergelit, zászlók-
kal földíszített lovak s az ősi népviseletben pompázó lovasok, az ünnepély-
nek valósággal középkori jelleget adnak. Különösen híresek a július 5-én és: 

7-én, a Sant'Antine mezei templom) közelében tartott lovasünnepélyek, melye-
ken a lovasok százai jelennek meg s lovas-felvonulások, lóversenyek, lovas-
mutalványok követik egymást, akárcsak ha jdan a középkorban. 

A szárd népnek hazai röghöz, ősi nyelvéhez, viseletéhez, szokásaihoz 
való szívós ragaszkodása kétségkívül a nemzeti védekezés szolgálatában vált 
a népjellem egyik fő tulajdonságává. Több évezredes küzdelem alatt a m a -
roknyi nép csak úgy maradhatott fenn, ha válogatás nélkül megőrzött min-
dent, ami nemzeti sajátság; elzárkózott mindentől, ami a hódító népbe való 
beolvadást segítette volna elő. A nép azonban korántsem érzéketlen, a modern 
művelődéssel szemben. Igaz, hogy még a háború előtt is sok volt az anal-
fabéta. 1911-ben csak a nép 42%-a tudott írni, olvasni, de az analfabetizmus 
a háború előtti egész Olaszországban rendkívül el volt terjedve. Egy 1911-ből 
való kimutatás Sízerint magában az anyaországban is csak a nép 62.4%-a 
volt írástudó. Nagyon eltérnénk tárgyunktól, ha ennek az okait fejtegetnénk,, 
azt azonban megállapíthatjuk, hogy az írni-olvasni nemtudás sem az olasz-
nál, sem a szántnál nem jelentette azt a szellemi elmaradottságot, mint az orosz 
parasztnál, s az analfabetizmus miatt senki sem vonta kétségbe az olasz nép 
kulturális vezető pozícióját. 

Hogy a szárd nép a modern; művelődés iránt milyen nagy érzékkel 
bír. azt Sardegna felsőbb oktatásügyének állása eléggé bizonyítja. A sziget 
lakóinak száma 900,000 körül mozog s a szigeten mégis két egyetem van, 
Cagliariban és Sassariban. A cagliari-i egyetem alapítása az 1603-i szárd 
parlamenthez fűződik. Az egyetem alapításának gondolatával m á r a z l 5 4 5 - i : 
parlament is foglalkozott, de eredményt nem, ért el. Az ügy újrafelvételének az 
adott döntő lökést, hogy II. Fülöp spanyol király a szárd ifjakat eltiltotta az 
olasz egyetemek látogatásától. Miután a szárdok a gyűlölt spanyolok egye-
temét felkeresni nem akarták, a parlament a spanyol királytól önálló egyetem, 
létesítését kérte s ennek érdekében messzemenő anyagi kötelezettségeket vál-
lalt. A kérdést régi szokásokhoz híven felterjesztették az akkori pápához, V. 
Pálhoz is, aki az egyetem létesítéséről 1606-ban bullát adott ki. Az egyetem 
alapítása III. Fülöp 1620-ban kelt diplomájával nyert megerősítést s ez a 
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dekrétum az egyetem 'kiváltságait a leridai és a salamankai egyetemhez ha-
sonlóan határozta meg. De az egyetemet csalk 1626-ban lehetett megnyitni, 
mert a város és az érsek pénzbeli hozzájárulása nemi volt elegendő s csak a 
D. Antonio Brondo-tói hagyományozott 10.000 szárd líra tette lehetővé az 
oktatás megkezdését. Azonban a megnyitás! után rövid idő múlva az egye-
tem súlyos anyagi helyzetbe ikerült. A spanyolok természetszerűleg nemi segí-
tették elő az egyetem ügyét. Az egyetemi épületekben időnként kaszárnyát, 
magtárakat, színházat stb. rendeztek be s így az előadások csak rendszerte-
lenül folyhattak. 

Sardegnai népi munkák. 
Fent 'bojtozott r uhau j j ; a la t ta : díszített) kerek kötény és áílatmotívumos, 

szalmafonatos kosár. 

Az egyetem fellendülése csak a szárd királyság megalapítása után, 
különösen III. Károly Emánuel uralkodása alatt következett be, akinek mi-
nisztere, Bogino, a közoktatásügyet is új alapokra helyezte. Az egyetemnek 
ma is fennálló központi épülete ebből az időből, 1763-ból származik. Károly 
Félix és Károly Albert uralkodása alatt az egyetemi oktatás menete végleg 
megszilárdult s a fascismussal beállott szellemi újjászületés a cagliari-i egye-
tem működésében is további emelkedéshez vezetett. Az egyetem fakultásai 
jelenleg a következők: jog (közgazdasági szakkal együtt) , irodalom és filo-
zófia, orvostan és sebészet, természettudományok (matematika, fizika, bioló-
gia, mérnöki szak), gyógyszerész iskola. A megelőzően fennálló theológiai 
kart az 1875-i törvénycikk, az összes többi olasz egyetemekhez hasonlóan, 
az egyetemi karok közül kiemelte. Az egyetem összes hallgatóinak száma az 
1847/48. iskolai évben 497 volt. A hallgatók száma az 1876/77. iskolaévig 
56-ra esett vissza s az 1897/98. tanévig újra 243-ra emelkedett. Az utóbbi 
időkben a hallgatók száma állandóan emelkedőben van s az 1932/33. tanévre 
beiratkozott hallgatók száma 520 volt. Az orvosi fakultás hallgatóinak száma 
az 1847/48. iskolaévben 89, az 1874/75. iskolai évben 8, az 1897/98. iskolai 
évben pedig 90 volt. Az 1932/33 iskolaévben 186 orvostanhallgató iratkozott 
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be, mégpedig 185 férfi s egyetlen nő. Az 1932/33. évben 68 hallgatót avattak 
•doktorrá. Az egyetem 1932/33. évi költségvetése 1,820.290 lírát tett ki. Az 
orvoskaron 6 nyilvános rendes, 6 rendkívüli, 11 megbízott s 27 magántanár 
működött. Az egyetemi könyvtár több mint 100,000 kötetből áll. 1932-ben az 
orvosi karnak 137 különböző nyelvű orvosi folyóirat járt, közöttük sok 4—5 
példányban, a különböző klinikák számára. Az egyetem főépületében, a ritka 
könyvekben, kéziratokban (Carta de Logu, stb.) bővelkedő könyvtáron kívül, 
gazdag ásványtani és paleontológiái múzeum foglal helyet. Az orvoskarnak 
17 intézete (közöttük rádiólogiai intézet) van. Az orvosi klinikák felszerelése 

Szántás az ősi sardegnai faekével. 

teljesen modern. A san-bartolomeoi biológiai állomás szintén az egyetem kö-
telékébe tartozik. Az egyetem és a biológiai állomás tudományos működésé-
nek eredményeként évente számos kiadvány, tudományos közlemény jelenik 
meg. 

A sassarii egyetem alapját a jezsuiták által fenntartott kollégium ké-
pezte. A jezsuita kollégium felállítását a sassarii Alessio Fontana 1558-ban 
kelt gazdag öröksége tette lehetővé, s ennek alapján a kollégium 1562-ben 
meg is nyílt. A kollégium 1617-ben III. Fülöp spanyol királytól egyetemi cí-
met kapott s fakultásainak körét 1632-ben IV. Fülöp terjesztette ki. Az egye-
tem 1848-ig a jezsuiták vezetése alatt állott, s mint ilyen, a cagliari-i egyetem-
nél jóval nyugodtabb fejlődésen ment keresztül. A Károly Albert által 1847-
ben bevezetett reformok hatása alatt, a jezsuiták ellen, akiket a nép a hala-
dás ellenségeinek tartott, élénk tüntetések robbantak ki, úgyhogy a jezsuiták 
1848 március 2-án elhagyták Sassarit s az egyetem az állam kezébe jutott. 
Az egyetem jelenlegi fakultásai a következők: jog, orvostan és sebészet, 
gyógyszerész iskola. Állatorvosi fakultás létesítése folyamatban van. Az egye-
tem összes hallgatóinak száma az 1932/33. ísifcolai évben 281 volt, ebiből 102 
orvostanhallgató. Ebben az évben 45-en doktoráltak s közülük tízen orvosi 
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doktorátust tettek. Az egyetem 1932/33. évi kölségvetése 1,919.828 líra volt-
Az egyetemmel szemben megnyilvánuló nagy áldozatkészség a költségvetés-
ben is mutatkozik. Az egyetem fenntartásához Sassari tartomány 240.000 lí-
rával, Sassari város 120.000 lírával, a tartományi gazdasági tanács 5000 lírá-
val járult hozzá. Az Anghelo-Roth-alapitvány 1335 lírával, a Filippo-Garavetti-
alapítvány 6200 lírával szerepel. Az egyetem a klinikák építéséhez való hozzá-
járu 'ás címén az 1932/33. évre 500.000 lírát, az aula fölszerelésére, a jogikar 
intézeteinek és a rektoii hivatalnak a kibővítésére pedig 150.000 lírát kapott.Az 

Sardegnai ökör-talyiga, kiillönélküli jokerekkel. 

újonnan felállítandó állatorvosi fakultás költségeit Sassari tartomány, Sassari 
város, a tartományi gazd asagi i ci nács és a sardegnai gazdasági hitelintézet 
együttesen vállalta. A tartomány által épített állatorvosi fakultás épületei be-
fejezés alatt állanak. Az orvosi karon 2 nyilvános rendes, 3 rendkívüli, 14 
megbízott és 25 magántanár működik. Az egyetemi könyvtár több mint 110 
ezer kötetből áll. Az orvoskarnak, beleértve a gyógyszertani fakultás inté-
zeteit is, összesen 25 intézete van. Az egyetemen folyó élénk tudományos mű-
ködés eredményeként évente számos kiadvány és közlemény jelenik meg. 

A fascismus ellenségei több ízben hangoztatták, hogy a szárd nép 
ma is politikai önállóságra tör. Az állítás éppen annyira igaz, mint a külföld-
ről terjesztett egyéb rágalmak, melyek a fascista államforma bizonytalan bel-
politikai helyzetét emlegetik. Amióta a szárd királyság megalakult, a szárd 
nép politikai önállóságra sohasem vágyott. Nem véletlen, hogy a nép ősi 
nyelvén nagyfokban egyedül a latin hatás érvényesült. A szárd a kontinentá-
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lis olaszt mindig testvérének tekintette s az olasz egységnek mindenkor a leg-
hívebb védelmezője volt. Amikor a szárd királyság egyik legválságosabb' 
napjait élte, a francia támadások Sardegnán törtek meg. Napoleon a sziget-
ről úgy vélekedett, hogy „Sardegna tízszer többet ér, mint MaLta", s bár a 
Torinóból elűzött szárd királynak Sardegna adott menedéket, a sziget meg-
hódítására Napoleon mégsem törekedett. Első tűzkeresztségében, 1793-ban, 
amikor a Sardegna ellen intézett francia támadások minden ponton össze-
omlottak, személyes tapasztalatok alapján tanulta megbecsülni a szárdok vi-
tézségét és király-hűségét. Szinte úgy látszik, hogy a vereségben elszenve-

dő vasok az olienai uton. 

dett nagy niegpróbáltatásck kedvetlenítették el, hogy a király és a 
közvetlen közelében levő, tántoríthatatlanul királyhű lakosságú sziget ellen 
nagyobbarányú vállalkozást vezessen. 

A nép a világháború alatt is bebizonyította Itáliához való hűségét. 
A „brigata Cagliari" és „brigata Sassari" az olasz hadsereg legvitézebb csa-
patai közé tartozott s a szárdok hazaszeretetéről a fényes haditettek sorozata 
adott bizonyságot. A faseismus kora óta a szárd nép Itáliához való ragasz-
kodása még fokozódott s nem separatista törekvések, hanem ellenkezőleg, 
nagy olasz ideálok megvalósítása fűti őket. A nép mai politikai meggyőző-
dését legjobban jellemzik azok a szavaik, melyeket a cagliarii egyetem 1932— 
33. tanév-megnyitó értekezletén /,. C astaldi professzor mondott: „a Sardegnát 
körülvevő szigetkoronában egy szent sziget van, ahol 50 évvel ezelőtt Giu-
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seppe Garibaldi elhallgatott. Arca tündökölve rajzolódik a testvér Korsika 
horizontjára. A szárd gránitba épített sírboltban most mély csend van, de biz-
tosan visszatér a nap — én mondom — biztosan visszatér, amikor harsogva 

^emeli fel újra figyelmeztető szavát". „Fel Itália! Tör j újra előre!" 
A szárd a külvilág felé ma is változatlanul izzig-vérig olasznak érzi 

magát. Kizárólag szellemi önállóságának, nemzeti kultúrájának megőrzésére 
törekszik. Ebben a munkában a nép vezére a két egyetem. A sardegnai egye-
temek nem egyszerűen felsőbb oktatásügyi szervek, hanem valósággal a szárd 
nép szellemi irányítói. Ezt jut tat ja kifejezésre a nép akkor, amikor például 
a körülbelül 37.000 lakosú, idegen forgalommal, magas jövedelmekkel nem 
rendelkező Sassari város évente 120.000 lírát ad az egyetem fenntartásához. 

.Az egyetemek bővítése, színvonaluk emelése érdekében közületek, társadalmi 
egyesületek, sot magánosok is vetélkednek egymással. Még Sardegna újabb 
történetének legválságosabb napjaiban sem gondolt arra senki, hogy a nem 
is egészen 900.000 lakosú sziget két egyetemét fölöslegesnek mondja, sőt 

<ellenkezőleg; ha az állam képtelen volt az egyetemet támogatni, magánosok 
siettek segítségére. A szárd nép két egyeteme határozott példája annak, hogy 
az egyetemek rendeltetése nemcsak a felső oktatásra, hanem a nép szellemi 
kultúrájának irányítására is kiterjed. Érthető tehát, hogy Sardegnában az 
egyetemek iránt nemcsak olyanok lelkesednek, akik az egyetemi oktatáshoz 
valam'Iyen viszonylatban közel állnak, hanem mindenki, aki a nép kulturális 

.hivatottságára! meg van győződve. 

Újabban egyetemeink sorsa talán egyik legvitatottabb kérdése kultúr-
politikánknak. Amíg a kultúrkormányzat minden törekvése oda irányul, hogy 

• egyetemeinket a mostani nyomasztó helyzetben, még áldozatok árán is meg-
mentse, addig egyesektől sokszor halljuk azt a megállapítást, hogy Csonka-
Magyarországnak két, vagy éppen egy egyetem is teljesen elegendő. Legyen 

: szabad ezekkel szemben a szárd népre hivatkoznunk, amelynek soraiban 
a legválságosabb időkben sem akadt olyan, aki a mások áldozatkészségéből 
megteremtett egyetemeket le akarta volna rombolni. Amikor a cagliari-i egye-
temnek összesen 8 orvostanhallgatója volt, akkor sem a megszüntetés, hanem 
a továbbfejlesztés gondolata vetődött fel, mert a nép egységes abban, hogy 
a nemzet addig él, amíg a kultúrája. 

A szárd kétségen kívül Európa legkisebb, de legősibb népei közé tar-
tozik. A nép -túlélte sok nagy kultúrnemzet pusztulását, mert szívósan ragasz-
kodott mindenhez, ami szárd. A magyar és a szárd nemzet történelmében és 
jellemében sok a közös vonás, de a hazai értékek megbecsülése, mely a szárd-
,nál oly erős, sajnos, sok magyarnál hiányzik. Pedig a szárdok példája vilá-
gosan mutatja, hogy a betolakodók ellen leghathatósabb fegyver a nemzeti 
röghöz, a nemzeti sajátságokhoz való görcsös ragaszkodás s a nemzeti kul-
túra minden eszközzel való emelése. Az anyaországtól elszakított magyarság 
sincs addig veszélyben, míg nemzeti jellegét megőrzi, míg ősi földjéhez lűi 
marad, :s amíg az anyaország saját kultúrális intézményeinek továbbfejlesz-

tésén fáradozik. 



A VÁNDORKAGYLÓ ÉS A BALATONI HAJÓK 
KARBANTARTÁSA 

Irta: GRAMANTIK MIHÁLY 
M Á V fő in t éző 

11 Dreissensia e la manutenzione del navigti sul Balaton. — The Dreissensia 
and the upkeep of ships on the Balaton. — La Dreissensia et la maintenance 

en bon état des vaisseaux an lac Balaton. 

A vándor kagylónak (Dreissensia polymorpha) a Balatonban az utolsó 
két év alatt történt rohamos1 elszaporodása nehéz feladat elé állította a ba-
latoni hajóstársaságokat, hajóik karbantartása szempontjából. Különösen vo-
natkozik ez a Balatoni Hajózási Rt.-ra, melynek 10 személyszállító hajóból,. 
11 uszályhajóból és több kisebb-nagyobb motoros járműből álló hajóparkja 
van. Tudva azt, hogy az idén a kikötők felügyelőségének egyik-másik uszály-
hajójáról 5—6 mázsa vándorkagylót kapartak le, amelyek a hajó fenekét 4— 
5 cm. vastag rétegben borították, a Balatoni Hajózási Rt. kénytelen a ván-
dorkagylók elszaporodását hajóinak karbantartási költsége szempontjából 
aggasztó jelenségnek minősíteni. Ha ugyanis bebizonyosodik, hogy a ván-
dorkagyló a hajókat is olyan rohamosan és nagy mennyiségben lepi el, mint 
egyéb álló és mozgó szilárd tárgyakat (1. á b r a ) , úgy a vállalat nehéz dilemma 
elé kerül. Ha ugyanis eltér az eddigi szokástól és a ha jókat 4—5 évenkint 
egyszer huzatja partra, takarí t tat ja le és festeti be, hanem minden hajót éven-
kint egyszer aláveti ennek a tatarozási műveletnek, akkor a karbantartási költ-
ségek rovatát az eddiginél jóval nagyobb összeggel terheli meg. Ha pedig — 
annak ellenére, hogy a kagylók tömeges lerakodása a hajókon megállapítást 
nyert, — talán rosszul alkalmazott takarékossági szempontból az összes ha-
jóknak évenkinti újrafestésétől eltekint, a 2—3 cm. vas tag lerakodás a 
hajók menetsebességét oly tekintélyes mértékben csökkentené, hogy a menet-
rend betartása csak fokozott üzemanyagfogyasztással válnék lehetségessé. 

A tihanyi kutatóintézet megállapítása szerint a vándorkagyló csak 
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az utolsó két évben szaporodot t el ilyen ijesztő mértékben. Viszont az illeté-
kes tényezők e rövid idő alat t még nem szerezhettek olyan tapasztalato-

d a t , melyek alkalmasak volnának annak a megállapítására, hogy a vándor-
kagyló lerakodása miatt a ha jók karbantar tása milyen módosított el járással 
történjék. Nemcsak az idő rövidsége, hanem a szükséges adatok hiánya is 

.akadályozta az érdekelteket ilyen irányú tapasztalatok megszerzésében. Hi-
szen ezen a téren nem áll m á s 
adat rendelkezésre, mint az 

•egyes hajókon észlelt lerako-
dás mennyisége, ez pedig sem 
arra nem elegendő, hogy a % 
nagytömegű lerakodást min- 4 

den hajón feltételezzük, sem 
pedig arra, hogy az egyes h a - • ^ ^ H f e j ^ P f l H F 
jókon talált lerakodások meny-
nyisége közötti jelentékeny H R ^ ^ H 
különbséget valamely ha t á - ^ S 5 P 8 f 
rozottan felismerhető okkal f f l 
megmagyarázhassuk. Bf t ' lwWHBM^^reV. , i 

Ezek szerint a pillanatnyi H p j J ? t ij&í 
látszat az, mintha tanácsta la- H L i f j | 
nul állnánk egy jelenséggel ' ^ ^ S p F e á l 

mely a most ^ K ^ H ^ ^ ^ ^ ^ H 
mult idényben éreztette káros 
hatását, csak nem vettünk 
róla tudomást. Volt ugyanis f É ^ s , • i í , • : j 
olyan hajó, melynek vízalatti . y ^ M H a j j . . . * f ^ B 

kagylóréteg borította. Ennél a 
hajónál tehát az le-
győzése okvetlenül nagyobb 
eneigiát igényelt. Igaz viszont L á b r a " A vándorkagyló lerakódása a Sió-zsilip 
, s 8. J. ,, s ... cölöpéin. hogy a gyakorlatban az a t l ag 
i/2—% órát tartó utaknál 

- egy-két perces késést nem veszünk észre és ha észre is vesszük, nem jut eszünkbe 
azt a vándorkagyló rovására írni. Ám, ha jövőre a lerakodás mennyisége az 
ideinél is .nagyobb lenne, nem tudjuk, tehetüink-e olyan preventív intézkedést, 
mely legalább jórészt mentesíti a vállalatot ennek az eshetőségnek káros, kö-
vetkezményeitől. 

Megnyugtatásul nézzünk körül a nagyvilágban, váj jon találun-k-e pél-
dát arra, hogy a balatoni helyzethez hasonló esetekben mi a teendő? Tekint -
sük némi jóindulatú ön'hitséggel tengernek a Balatont — ezt annál is inkább 
megtehetjük, mert a Balaton is állóvíz, amelynek édesvizében a pontusi ere-
detíí vándorkagyló aklimatizálódni tudott — s tanulmányozzuk a tengeri kikö-
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lükben, illetve a tengerhajózásnál a lerakodásokkal szemben végzett kísér-
letek eredményeit. 

Már a tengerhajózással foglalkozó ókori népek is tanulmányozták az 
állati és növényi lerakodások elleni védekezés kérdését. Atheneus Krisztus 
előtt 200-ban írt ,,Deipnosophistae" című müvében megírta, hogy Archimédes 
hajóinak feneke vörösréz-szegecsekkel felerősített ólomlemezekkel volt be-
vonva. Leone Battista Alberti 1470-ben „De re aedificatoria" című müvéből 
tudjuk, hogy a Riccia-tóból kiemelt Traján-hajón, mely 1300 éven 
át feküdt a víz alatt, az egész külhéj ólomlemezekkel volt bevonva. A 
Nemi-tóból kiemelt két hajó külhéja kátránnyal volt bemázolva és ólomleme-
zekkel volt borítva. A háború előtti években a fiumei kikötőben még több 
olyan nagy vitorlás hajót láttunk, amelynek feneke vörösréz-lemezekkel volt 
borítva. A hajókarbantar tás tudományának ma már hatalmas irodalma is ta-
núskodik arról, hogy az érdekeltek mindenkor igyekeztek az állati és növé-
nyi lerakodások ellen állandóan védeni hajóikat. Ez eminens érdekük volt, 
hiszen volt eset, hogy a lerakodások majdnem 50%-os sebességcsökkenést, 
illetőleg az üzemanyagban ennyi többletfogyasztást okoztak, nem beszélve 
a gépberendezés megerőltetéséről, vagy a sebességcsökkenésből eredő idő-
vesztességről, ami a hajózásnál az egyedüli, soha be nem hozható veszteség. 

A mult és a jelen században egyedül Angliában és Északamerikában 
több mint ötszáz fajta hajófenékvédő ú. n. antifouling festékkompozíciót sza-
badalmaztak. A legmodernebb védekezési eljárások azon az elméleten ala-
púinak, hogy olyan élőlények lerakodása ellen, melyek a hajófesték anya-
gának olajtartalmát táplálkozásra használják s ezáltal a festékréteg kiszára-
dását, repedezését, tehát a rozsdaképződés lehetőségét előidézik, továbbá az 
olyanok ellen, melyek a vízből táplálkoznak és feltételezhető, hogy táplálko-
zás közben mérget is vehetnek magukba, mérgezett festékek alkalma-
zásával kell védekezni; az olyanok ellen pedig, amelyek a festékréteget csu-
pán tapadásra használják, maguktól hámló festéket kell alkalmazni. Hogy ez 
az elmélet nem egészen helyes, bizonyítja az a tény, hogy még napjainkban 
is újabb és újabb antifouling-kompoziciók kerülnek piacra és a gyakorlatban 
azt tapasztaljuk, hogy ennek ellenére a lerakodás képződését és annak fej-
lődését ilyen úton-módon megakadályozni nem tudjuk. Az olyan hajóknál, 
mint pl. a transatlanti postagőzösök vagy a gyorsjáratú hadihajók, me-
lyeknél a sebességcsökkenés vitális érdekeket veszélyeztet, az egyedüli ered-
ményes eljárásnak a gyakori dokkolás bizonyult. 

A mérgezet; festékek alkalmazása többféle okból nem járhat a kívánt 
eredménnyel. Nevezetesen sok olyan állat rakodik a hajó fenékre, mely a fes-
tékréteg olajtartalmát táplálkozásra használja, de a festékbe kevert méreg 
élvezete egyáltalában nincs reá káros hatással. Lerakodnak olyan állatok is 
— és pedig nagy tömegben, — melyek a hajóhoz való tapadás után, átalaku-
lásuk idején, míg a lárva kagylóvá átváltozik, nem táplálkoznak, sőt ez alatt 
az idő alatt még szájuk sincs. Sok állat bisszus-köteggel tapad a festékhez 
s a bisszus kötegen át méreg nem juthat az állat szervezetébe. Ha a festék 
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méreganyaga kioldódik a vízben és így kellene hatnia, akkor meg vagy az 
a baj, hogy az iszapból, algákból álló máz — melynek képződése azonnal 
megindul, mihelyt a ha jó a vízbe kerül — az oldódást megakadályozza, vagy 
pedig, ha a méreg fel is oldódik, a h a j ó sebessége által okozott vizsodródás 
ereje a hajó közeléből elmossa. Végül még abban az esetben is, ha a fel-
oldódott méreg a lerakodott állatokat megölné, az eredmény megint csak nem 
kielégítő, mert a ha józás és hajókarbantartás szempontjából igazán mellékes,, 
hogy a hajófeneket elborító réteget élő, vagy elpusztult állatok alkotják. 

Az Amerikai Egyesült Államok anyagvizsgáló intézete 1922-ben a l -
bizottságot küldött ki a hajókon alkalmazott antifouling-festékek tanulmá-

2. áb ra . A siófoki kísérleti lemezek elhelyezésénél alkalmazott rekesz-rendszer. 

nyozására. Ez a bizot tság ötévi munkával megállapította, hogy a festékekbe 
kevert méreg hatása a lerakodás megakadályozása szempontjából alig vehető 
figyelembe. 

A magától hámló festéket sokan jobbnak tartják, mint a mérgezettet. 
Ha olyan hámló kompozíciót lehetne csinálni, amely minden körülmények kö-
zött, tehát állás és menetközben, hideg és meleg vízben, illetve éghajlat alatt 
és a hajó különböző foglalkoztatása mellett egyaránt megtartaná hámló tu-
lajdonságát, akkor az egész probléma megoldást nyerne. Sajnos, nem ez a 
helyzet. A tapasztalat szerint, ha a kompozíció vegyi összetétele olyan, hogy 
a hámlás a hajó állási ideje alatt a legmegfelelőbb tempóban történik, 
menetközben az ellenállás legyőzéséhez szükséges óriási nyomás mellett ez 
a kompozíció túlságosan hígnak fog bizonyulni és lemosódik. Ha ezt meg 
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akarjuk akadályozni és nehezebben oldódó, tehát lassan hámló kompozícióvaF 
kísérletezünk, menetközben ugyan megkapjuk a kívánt eredményt, de állás 
közben a hámlás túlságosan lassú lesz és lerakodás képződhetik. Már pedig 
vannak letelepedő élőlények, melyek — ha arra elég idejük van — olyan mé-
lyen fúr ják be magukat a festékrétegbe, hogy a hámlás — ami igen vékony 
rétegben történik — nem képes őket eltávolítani. Igen érdekes volna a v á n -
doi kagylók ellen /lyen hámló festékkel kísérletezni. 

Az anfifouling festékkel való kísérletezések számos módozatáról be -
szélhetnénk, de az eredmény mindegyiknél azonos; a lerakodást egyik sem 
tudta megakadályozni. Ennek sokkal mélyebben gyökerező oka van, mint-
sem első pillanatra gondolnánk. Szinte hihetetlen, hogy a hajókarbantartás 
tudományának fejlettsége mellett és a hajókarbantartás céljaira évente szük-
ségelt óriási anyagi áldozatok ellenére, s mindamellett, hogy a szakemberek 
nagy serege kísérletezett a megfelelő antifouling-festékek előállításán, mégis 
úgyszólván napjainkig oly kevesen foglalkoztak a kérdéssel oly értelemben,, 
hogy megállapítsák, vájjon a lerakodó állatok és növények élettani sajátos-
sága és a lerakodás ellen védekezésül szánt anyag vegyi összetétele milyen 
viszonyban állnak egymással a különböző földrajzi helyeken, különböző kli-
matikus és vízrajzi körülmények között, nemkülönben a (hajóknak különböző-
foglalkoztatása mellett. A megoldásra váró feladat tehát az: lehetséges-e 
egyáltalában olyan antifouling-kompozíciót előállítani, amely az összes em-
lített körülmények között kielégítő eredményt ád? 

1922-ben az amerikai Paul Visscher és 1924-ben a hamburgi Hent-
schel voltak az elsőik, akik ezt a kérdést az említett szempontból beható ta-
nulmány tárgyává tették. Paul Visscher a világ különböző tájain, különböző 
rendeltetéssel járó hajók százait vizsgálta meg, s hogy a lerakodás minősé-
gét és mennyiségét minden szempontból megvilágíthassa, számos igen érde-
kes kísérletet végzett és meglepő eredményeket ért el. Amíg ugyanis a hajók 
karbantartásával foglalkozó szakemberek a hajófenék festésére világszerte 
3. minium ci lapozásra mázolt vörös vasoxidot, vagy ahhoz hasonló vegyi össze-
tételű vörös antifouling-kompozíciiót használtak (kivétel csak a körülbelül 
4—5 évtizeddel ezelőtt elterjedt zöldszínü, úgynevezett Moravia-fenékfesték 
volt), addig Visscher kísérletei rámutattak arra, hogy a lerakodás szempont-
jából — a feketét kivéve — nincs rosszabb szín a vörösnél. Visscher nem azt 
mondja, hogy a vörös miníum, vagy a vörös vasoxid1, vagy a vörös antifou-
Iing-kompozíció nem jó, hanem azt állapítja meg, hogy a vörös színű festék 
ne-fn megfelelő. 

Paul Visscher körülbelől öti éven át több neves amerikai biológussal 
és vegyésszel együtt tanulmányozta ezt a kérdést és kísérletei eredménye-
képpen megállapította, hogy bár a lerakodó állatok és növények élettani s a -
játosságai a különféle földrajzi, klimatikus, vízrajzi ési esetleges egyéb kö-
rülmények között a legváltozatosabban nyilvánulnak meg, egy tulajdonsá-
gukban úgyszólván kivétel nélkül megegyeznek, nevezetesen, hogy a fényre 
is a színekre reagálnak. Visschemek ezt a megállapítását másoknak régebbi 
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ily irányú kísérletei is igazolják. Már 1904-ben Sir John Lubbock, 1911-ben 
Mast, újabban 1923-ban Caswell Grave is erre a megállapításra jutott. Eb-
ből kiindulva Visscher 6 darab vaslemezt egyfajta antikorroziv festékkel két-
szeresen és különféle színű, nem mérgezett antifouling festékkel harmadszo-
irosan bemázolt és azokat a víz szine alatt 2 méterre és egymástól egy-egy 
iméter távolságra olyan helyen helyezte el, ahol a bőséges lerakodás előfor-
dulása már meg volt állapítva. Minthogy a lemezek egyformán voltak kezelve 
•és minthogy azokra úgy a napfény, mint a víz egyformán hatott, h a az egyes 
.lemezeken talált lerakodások milyensége és mennyisége között mégis különb-
séget lehetett találni, úgy azt csak a különböző festék-színek okozhatták. A 
•remezeket Visscher augusztusban helyezte víz alá és októberben kiemelve azo-
kat a következőket állapította meg: minél világosabb színre volt a lemez 
fesive, annál kevesebb állati, de annál több növényi lerakóddá! volt rajta és 
•annál kevesebb volt a kétféle lerakodás összmennyisege. Így a fehér lemezen 
65% volt a tiszta felület s a fennmaradó 35% felületen csak növényi lerakodás 
volt található. A sárga és zöld lemezeken körülbelül 40% tiszta felület mel-
lett kevés növényi, de annál több állati lerakodás volt. A kék lemezen 15%, 
a vörös lemezen már csak 5% tiszta felület volt és a fekete lemez lerako-
dással teljesen be volt lepve. Ennél a kísérletnél Visscher azt is megállapí-
to t ta , hogy a lerakodó élő lények egyes fajai a különböző színekre különfélé-
iképpen reagálnak; míg pl. a mohaférgek (bryozoák) a vörös és zöld színek-
hez előszeretettel ragaszkodtak, addig az apró polipok (hydroidák) és a 
Mitilus nevű kagyló a kék és fekete színeken voltak többségben. 

Visscher egy év múlva megismételte ezt a kísérletet azzal a különb-
séggel, hogy míg az antikorroziv-anyag ugyanaz volt, mint az első kísérlet-
inél, az antifouling-anyag különböző színeit az előzőtől eltérő vegyi eljárással 
állította elő. Az eredmény a következő volt: a fekete festék 10%, a sötétzöld, 
a vörös és a barna 20%, a sárga 30%, a fehér titánoxid 50%, a világoszöld 
60% és a fehér cink 90% tiszta felületet adott. Ezeket a lemezeket Visscher 
májusban rakta le és júliusban szedte ki a vízből. Ez a kísérlet egyrészt iga-
zolta az előző vizsgálatok során nyert ama tapasztalatot, hogy minél vilá-
gosabb a szín, annál kevesebb a lerakodás és pedig tekintet nélkül a festék 
vegyi összetételére. Másrészt azzal a körülménnyel, hogy a lemezekre ezek-
ben a hónapokban az első kísérletnél észlelt bizonyos faj ta állatok egyáltalá-
ban nem rakodtak le, megerősítést nyert az a tétel, hogy a lárvaképződés 
és a vándorlás, ennélfogva a lerakodás is, állatfajonként és időszakonként 
változik. Visscher ilyen lemezgarnitúrákat az Egyesült Államok különböző 
kikötőiben helyezett el és megállapította, hogy az eredmény mindenütt más 
és más, s hogy a lerakodás mennyisége egyenes arányban növekszik a hajó 
állási idejével. Ez a megállapítás pedig azt igazolta, hogy a klimatikus és 
vízrajzi körülmények változása a lerakodó állatoknak a különböző színekket 
szemben tanúsított reagáló képességét, illetve a növényi lerakodás képződé-
sét befolyásolja. Paul Visscher kísérleteit többször megismételte, is minthogy 
a z o k eredményeit laboratóriumi észleletei is megerősítették, nyugodtan állít-
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haljuk, ihogy megállapításaival, főleg azzal, mely szerint a lerakodás elleni 
védekezésnél az antifouling-festéknek nem a vegyi összetétele, hanem a színe 
mérvadó, a hajókarbantartás tudományának nagy szolgálatot tett. 

Külön jelentősége van egy másik amerikai, McEntee részéről 
1915-ben végzett kísérletnek is. McEntee többek között azt állapította meg, 
hogy a lerakodás mennyisége annál kevesebb, minél simább a festékréteg fe-
lülete. A festékréteg simaságát mindaddig megtartja, míg — esetleges külső 
erőszak hatásától eltekintve — a festék alatt az oxidáció megkezdődik. A rozs-
daképződés megkezdődése után ugyanis a festékrétegen, sürün egymás mellett, 
kezdetben apró, később mind nagyobb dudorodások jelentkeznek, melyek a 

3. ábra. Lerakódás vörös színű kísérleti lemezeken. 

Balra : siófoki kísérlet vörös koriíalg-festékkel; j o b b r a : siófoki kísérlet miniummal; 
középen: amerikai kísérlet vörös festékkel. 

vízben úszkáló lárvák számára igen alkalmas kapaszkodó helyül szolgálnak. 
McEntee-nek ez a megállapítása igen fontos, mert azt bizonyítja, hogy hiába 
alkalmazzuk a legideálisabb antifouling-anyagot, ha az antikorroziv-anyag 
rossz, vagy ha a rozsdaképzödés egyéb okait ki nem küszöböljük. A hajókar-
bantartás szempontjából ez a megállapítás azt a követelményt állítja fel, hogy 
a festékek feloldásánál, keverésénél és felmázolásánál a legnagyobb gondos-
sággal kell eljárni. A hajó külhéján anélkül is annyi a lerakodásra kedvező 
hely, amit kiküszöbölni nem tudunk, nevezetesen a lemezek egymásra illesz-
tési heiyei, hogy ez a gondosság teljesen indokolt. McEntee egyidejűleg azt 
is megállapította, hogy teljesen téves a kis hajótulajdonosoknak az a nézete, 
mely szerint a súrlódást legjobban úgy lehet csökkenteni, ha a najók fenekét 
grafit tal , szappannal vagy zsiradékkal kenjük be. Ezzel szemben a valóság 
.az, nogy a legkisebb súrlódást a csiszolt és lakkozott fenékkel érjük el. Nagy 
hajóknál persze ez a kezelésimód nem jöhet számításba. McEntee-nek to-
vábbi figyelemreméltó megállapításai még, hogy a hajófenéken, tehát a víz-
szintes részen, több a lerakodás, mint a vízalatti külihéj függőleges részein, 
úgyszintén, hogy a sekélyjáratú hajókon több a lerakodás, -mint a mélyjára-
:tuakon. 
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A külföldi kísérleti tapasztalatokat, de főként azt az új ismeretünket, 
mely szerint az alkalmazhatóság szempontjából az antifouling-festékeknek 
nem vegyi összetétele, hanem elsősorban a színe mérvadó, próbáljuk értéke-
siteni itthoni körülmények között, a Balatonon. Hogy a lerakodást megaka-
dályozni nem lehet, azt mi is tudjuk és Visscher tudományos alapon végzett 
kísérletei ebben bennünket csak megerősítettek. Azt viszont, hogy vájjon a 
vándorkagyló, a tengerben élő kagylókhoz hasonlóan, a különféle színekre 
a Balatonban szintén különféleképpen reagál-e, csak kísérlet útján tudjuk 
megállapítani. Evégből a Balatoni Hajózási Részvénytársaság ez év augusz-
tusában Siófokon, novemberben pedig Balatonfüreden elhelyezett a vízben egy-
egy garnitúrát a vállalatnál használt festékekkel bemázolt lemezsorozatból. 
Ezek a lemezek 6 hónapig maradnak a vízben s az eredményről, amennyiben 
arra nód nyílik, az érdeklődőket tájékoztatni fogjuk. 

Pillanatnyilag most -nem is tudnánk ebben az irányban miről beszá-
molni, ha a véletlen nem jött volna segítségünkre. A Balatoni Kikötők m. kir.. 
Felügyelősége a mult év októberében 10 darab különféle színű és vegyi össze-
tételű festékkel mázolt öt milliméteres vaslemezt helyezett el a Sióban, az 
egyes festékfajok antikorroziv-jellegének megállapítása céljából. A lerakott 
lemezekre, melyek nem szabadon, hanem együtt, egymástól 5—6 centiméter 
távolságra, egy rekeszben voltak elhelyezve, a vándorkagyló lerakodott (2. 
ábra) . A lerakodás mennyisége itt is festékenként különböző. Ami a színvál-
tozatokat illeti, egyeseknél a lerakodás a Visscher-ié\e eredményekkel ma jd -
nem ellentétesnek mutatkozott. Ha összehasonlítjuk a két kísérlet eredményét 
a következőket látjuk. Visscher vörös lemeze zsuffolva van állati és növényi, 
lerakodással, ezzel szemben a kikötőfelügyelőség vörös lemezén (vörös kon-
talg) kevés lerakodás található (3. ábra) . Ez a tény megcáfolni látszik Vis-
schernek azt a megállapítását — melyet azonban tengervízben végzett kísér-
letekből vont le —, hogy a lerakodás szempontjából a vörös egyike a leg-
rosszabb színeknek. Igaz, h o g y ugyanakkor a kikötő felügyelőség míniumos 
lemezén kb. 85%-os lerakodást találtunk, ami azt a közismert sza-
bályt bizonyítja, hogy miniumot a vízalatti részek fedőfestésére még 
a Balatonon sem szabad használni. Sőt az amerikaiak ma már azt 
állítják, hogy a vörös minium — még akkor is, ha arra többszörös 
antifouling réteget mázolunk — a legjobb műtrágya a növényi és állati lera-
kodások kitenyésztésére. Ugyancsak Visscher kísérleteiből tudjuk, hogy a 
zöld különféle árnyalatai 20%, illetve 60% tiszta felületet adtak, ami megfelel 
az itteni eredménynek is, mer t a kikötőfelügyelőség zöld lemezein kb. 25%, 
illetve 50% tiszta felület van (4. ábra). Mindkét kísérletnél a világoszöld adta 
a nagyobb tiszta felületet. A fekete szín Visschernél sokkal rosszabb 
eredményt adott, mint a kikötőfelügyelőség kísérleténél, azaz 35%-al szemben 
10% tiszta felületet (5. ábra ) . Hogy a két kísérletnél egy és ugyanazon szín 

esetében az eredmény miért különböző, azt csak akkor tudnánk teljes bizo-
nyossággal megállapítani, ha a Balatonon is a Visscher által használt festé— 
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kekkel kísérletezhetnénk, amit — sajnos — nem tehetünk meg, mert nem 
ismerjük az amerikai festékek vegyi összetételét. 

Közbevetőleg közlök egy, a tengerhajózásnál jól bevált antifouling-
receptet. Ez az Amerikai Egyesült Államok haditengerészeténél használt úgy-
nevezett 1925. évi modellantifouling. Egy gallon, azaz 4.5432 liter festék, 
melynek súlya 5782 gram, a következő alkotó részekből áll: 1196 gram ter-
pentin, 306 gram fenyőolaj, 564 gram kátrány, 923 gram gyanta, 923 gram 

4. ábra. Lerakódás zöld kísérleti lemezeken. 

Baltra a sötétzöld, jobbra a világoszöld lemezek. A felső lemezek a siófoki, az alsók az 
amerikai kísérlet eredményét mutatják. 

cinkoxid, 616 gram vasoxid, 410 gram higanyoxid, 515 gram, vörösrézoxid 
és 329 gram szliikát. 

Összefoglalva az eddig elmondottakat, a következő megállapításokra 
jutunk: 

1 Ezidőszerínt nem ismerünk olyan festéket, mely akár az állati, 
akár a növényi lerakodást megakadályozza. 

2. A tengervízben végzett kísérletek eredményeit a Balatonon tá jé-
koztatóul ugyan elfogadhatjuk, de .— tekintettel a Balaton vizének a tenger 
vizétől eltérő vegyi összetételére — nálunk megfelelő antifouling-festéket csak 
az itthon végzendő kísérletek eredményei alapján léhet összeállítani. 
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3. A balatoni ha jók karbantartásánál is el lehet tekinteni a mérgezett 
festékek alkalmazásától. 

4. Minthogy a balatoni hajóknál azok a klimatikus és vízrajzi beha-
tások, melyeknek egy tengeri hajó egy és ugyanazon út ján ki lehet téve, szóba 
sem jöhetnek, minden valószínűség amellett szól, hogy a balatoni hajókat a 
lerakodások káros következményei ellen legjobban az automatikusan hámlo 
festékkel lehet riegvcdni. 

Bár nem az előadottakból következik, de mint idetartozót megemlítem, 
hogy — amint arról személyesen meggyőződtem — a balatoni sporthajózás-
nál használatos ú. fi. bronz-festék sem váltotta be teljesen a hozzá fűzött 
reményeket. 

Ugyancsak itt említem meg, hogy az elmondottak, majdnem teljes egé-
szükben a folyamhajózásra is vonatkoznak. Pontos adatok vannak arra vo-
natkozóan, hogy a vándorkagyló a Dunán és mellékfolyóin mióta és milyen 
mennyiségben fordul elő. Az ellene való védekezés céljából tehát ott is az 
említettekhez hasonló lemezfestési kísérleteket keilene végezni. 

A tihanyi kutatóintézet megállapítása szerint a vándorkagyló lárváit 
a piankíonban május elejétől október végéig lehet találni. Ez a körülmény a 
hajókarbantartás szempontjából igen fontos, mert ha a lárvák még novem-
berben is lerakódhatnak — tekintettel arra, hogy a Balatoni Hajózási Rész-
ványtársaság hajóit ősszel szokta partra húzni és festeni, — előfordulhat, 
hogy egy ősszel újonnan festett hajó vízalatti részére a téli 6—7 hónapos 
állás alatt lerakodnak a lárvák, is mire a hajó tavasszal üzembe kerül, azt már 
vastag kagylóréteg borí t ja . Egyelőre ugyan még nem tudjuk, hogy a vándor-
kagyló a hajó lemezein milyen gyorsan fejlődik. Erre vonatkozóan csak ta-
vasszal, a lemezek kiemelése után fogunk képet alkothatni. A tengeri hajókra 
Ie-akodó kagylők között több olyan van, mely 60 nap alatt ivarérett és sza-
porodóképer. lesz s ez alatt az idő alatt több cetniméter vastag réteget ad. 
Nem szabad itt figyelmen kívül hagynunk azt a körülményt sem, hogy a ku-
tatóintézet is csak az utóbbi pár év alatt foglalkozik behatóbban a vándoi-
kagyló balatoni elterjedésének tanulmányozásával, s így idevonatkozó eddigi 
megállapításai talán már a folyó évi észlelések alapján módosulhatnak. 

Itt meg kell említenem ugyancsak McEntee részéről 1915-ben, a lera-
kodással kapcsolatban végzett ellenállási kísérletek eredményét, mely szerint 
egy körülbelül 40^-í-os tisztafelületű lemez a washingtoni hajókísérleti intézet 
próbamedencéjében, 2—8 mérföld között váltakozó sebességgel vontatva, 
négyszerte nagyobb ellenállást mutatott, mint az újonnan festett lemez. Az 
Egyesült Államok haditengerészetének egyik 15 mérföldes hajójánál meg-
állapították, hogy a dokkolás után 8 hétre 90%-os tiszta felület mellett a 
sebesség óránként 14.5 mérföldre csökkent. A tapasztalatból tudjuk, hogy 
olyan hajók, melyek évente csak egyszer dokkolnak, 60—70%-os lerakodás-
sal borított fenékkel sebességükből óránként 1.5—2 mérföldet veszítenek. 

Próbáljuk ezeket az adatokat balatoni méretekben kifejezni. A Bala-
toni Hajózási Részvénytársaság hajói évente átlag 50 (24 órás) napig vannak 
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üzemben.. Ha a íeníi eredményt redukálva állítjuk példaképpen magunk elé 
és azt mondjuk, hogy egy 50%-ba.n tiszta fenékfelületű hajó a kagylóréteg, 
okozta ellenállástöbblet folytán egy nap alatt nem 12 mérföldet, mint az 
említett amerikai hajó, hanem csak ennek nem egészen egyötödét, azaz 4 ki-
lométert* veszít, a szezonnak 50 (24 órás) napja alatt 10 hajónál a veszteség. 
2000 kilométer lesz. Ez annyit jelent, hogy a vándorkagyló miatt a vállalat 
egy idény alatt 20Q0 kilométer befutásához szükséges üzemanyagot kénytelen 
haszonialanul elfogyasztani. És ez nem túlzás. Ha ezt az adatot a tényleges, 
üzemnek megfelelően állítjuk be, az eredmény az, hogy a Balatoni Hajózási 

azt csak akkor állapíthatjuk meg, ha 
állandóan figyeljük minden egyes 
hajón a lerakodás mennyiségét. Ha 
azzal, amit elmondottam, sikerült az 
illetékesek figyelmét felhívni a ve-
szélyre, ami a balatoni hajózásra a 

hajókra való lerakodásából származik, úgy elértem célo-
védekezést illeti: ha bebizonyosdnék, hogy a lerakodás 

ellen a festés nem véd és az állandó megfigyelés azt eredményezné, hogy 
minden hajón van lerakodás, úgy nem marad más hátra, mint a hajókat szük-
ség szerint egy idényben többször is partra húzni és letakarítani. 

Ezzel elérkeztem a kérdésnek olyan fázisához, mely a hajók karban-
tartásával a legszorosabb kapcsolatban áll, de amelyet az érdekeltek külön-

5. ábra . Lerakódás a fekete kísérleti 
lemezeken. 

Felül a siófoki, aihil az amerikai kísérlet 
eredménye. 

vándorkagylónak a 
mat. Ami pedig a 
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külön, saját hatáskörükben megoldani nem tudnak, csak együttesen. Arra 
a kérdésre, vájjon a vándorkagylónak a Balatonban való elszaporodása a 
mai értékben állandósul, fokozódik, vagy csökken, a tihanyi kutatóintézet 
tudósaitól kellő időben meg fogjuk kapni a felvilágosítást. De ha abból a fel-
tevésből indulunk ki, hogy a védekezési eljárást a mai helyzetnek megfelelően 
kell alkalmazni — nevezetesen, hogy a hajókat évente és főleg tavasszal kell 
újrafesteni — tekintettel arra, hogy hajófestés szempontjából a tavasz nem 
a legmegfelelőbb időszak, másrészt pedig arra, hogy a három főérdekeltség-
nek a hajók, uszályhajók és uszómüvek közül összesen több mint 40 egységét 
kellene tatarozni, ismerve a siófoki helyi viszonyokat, felmerül a kérdés, le-
jnetséges-e 40 járművet az egyetlen ma még úgy ahogyan rendelkezésre álló 
partrészen idejében partrahuzni, letakarítani és befesteni? Ha erre a célra 
megfelelő berendezés állna rendelkezésre, azt mondhatnám, hogy lehet. Tu-
domásom szerint egy Siófokon építendő olyan kikötőnek a tervei, amely úgy 
az említett, mint a cikkem tárgyához nem tartozó s így itt nem emlí-
tett egyéb rendkívül kellemetlen hátrányokat végleg kiküszöbölné, már ké-
szen vannak, megvalósításuk időpontja azonban egyelőre ismeretlen. Éppen 
ezért inkább azt ajánlanám, hogy az érdekeltek foglaljanak állást a mellett, 
hogy a változott viszonyokra való tekintettel a hajók karbantartásához egy 
4—500 tonna emelőképességű úszódokkra van szükség. Azt hiszem, ez a 
gondolat a hajótulajdonosoknak csak tetszhetik, mert a mai partrahúzási-
rendszernek, a helyszűkétől eltekintve, egyéb hátrányai is vannak. Előfordul-
hat pl. az is, hogy mialatt a hajó a parton van, a víz leapad és az 
ú j ra való vízrebocsátás külön gondot okoz. 

Egy 4—500 tonnás úszódokk számára, kellő kotrás mellett, Siófokon 
elegendő hely van, a dokk tehát nem állna sem a sportolók, sem a repülők 
út jában. Azt hiszem, hogy az érdekelteknek az illetékes hatósághoz felter-
jesztendő ilyértelmü együttes kérelmét a siófoki sportegyesületeik is hatáso-
san támogatnák, ha nem is azért, mert a dokkra nekik is szükségük lehet, 
mint inkább azért, hogy ilymódon a ma még erre a célra rendelkezésre álló 
egyedüli partrészletel is kizárólag kedvtelési célokra maguknak tarthassák 
fenn. Szó sincs róla, a sport- és fürdőegyesületeknek is igazuk van, amikor 
az t hangoztatják, hogy egy kimondott fürdőhelyen és vízisportcentrálén, mint 
amilyen Siófok, a hajójavító-<mühelyek és telepek zaja , szaga, szemete nem 
kívánatos. Ez ellen azonban aligha van más orvosság, mint egy a modern 
követelményeknek megfelelő új hajóépítőtelep és télikikötő megépítése vala-
hol a Balaton partján. 

Ismételten hangoztatom, hogy a Balatoni Hajózási Részvénytársaság 
a lemezkísérleteket a Balaton különböző pontjain folytatni szándékozik, mégis 
e kísérletek eredményeihez túlzott reményeket fűzni nem szabad. Meg va-
gyok ugyanis győződve arról, hogy a Balatonon is arra a megállapításra 
kell jutni, amire a tengeren jutottak, nevezetesen, hogy a lerakodás ellen, 
főleg menetrendi hajózásnál, legjobb kúra a gyakori dokkolás. Csak meg kell 
szoknunk, hogy a dokkolást ne tekintsük operációnak, hanem csupán rövid 
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időközökben megismétleiidő nagytakarításnak, aminek elhanyagolása súlyos 
pénzügyi következményekkel járhat. A menetrendi személyszállító hajók kar-
Dantartásánál vegyünk példát a sporthajózásról. A lelkiismeretes és győzni 
akarc versenyvitorlázó, aki tavasszal, a vízrebocsátás előtt hajóját újrafesti, 
a nyár folyamán megtartandó verseny előtt okvetlenül gondot fordít arra, 
hogy hajójának külhéja teljesen tiszta fegyen. A menetrendi személyszállító 
hajó naponta végzi a vállalat szempontjából legfontosabb teljesítményéi, 
ezért olyan állapotban kell tartani, amely állapotban — é s csak ebben — a meg. 
kívánt legmegfelelőbb teljesítményt képes produkálni. Ha ezt nem tesszük, 
a nem kielégítő eredményért csak magunkat okolhatjuk. 

DIE DRE1SSENSIA UND DIE 1NSTANDHALTUNG DER 
SCHIFFE AUF DEN BALATON 

V o n : M I C H A E L G R A M A N T I K 

(Auszug) 

Gemáss Feststellung der Ungarischen Biologisohen Forschungs-Anstalt 
in Tihany nahm die Vermehrung der Dreissensia ím Balaton in der letzten zwei 
Jahren derart zu, dass ausser dem Biologen auch die übrigen, mit diesem See 
in Verbindung stehenden Faktorén hievon Kenntnis zu nehmen und1 nötigen-

falls Abwehrmassnaiimien zu ergreifen gezwungen sind. Diese Notwehr er-
scheint bei den Schiffen am Balaton umsomehr gerechtfertigt, da eine dcr-
artige Ablagerung der Dreissensia an diesen festgestellt wurde, welohe für 
die Instandhaltung der Schiffe bezw. für deren wirtschaftlichen Betrieb von 
Belang sind, westhalb die Balaton Schiffart A. G. — mit Beachtung der in den 
Vereinigten Staaten durchgeführten a'hnlichen Versuchen, als auch gestützt 
auf die Ergebnisse der zur Feststellung der Anticorrosions-Eigenscihaften 
einzelner Farbensorten seitens des K. ung. Inspektorats der Balaton-Hafen 
eingeleiteten Untersuchungen — Blechgarnituren mit verschiedenen Anstrichen 
is Siófok und in Balatonfüred ins Wasser senken liess, um dass Mass der 
Dreissensia Ablagerungen an den verschiedenen Anstrichen von August bis 
Mai, in welche Zeitspanne der Stillstand der Sohiffe falit, zu beobachten. Der 
Endzweck dieser Versuche ware zu erfahren, ob unter den dérzeit verwen-
deten Antifouling-Farben sich solche finden, welohe besondere Instandhal-
turgs-Verfaihren gegen das Ablagern der Dreissensia überflüssig ersoheinen 
lassen. Der Verfasser kommt auf Grund der Vergleiche der sowohl in Ame-
rika und auch bei den Siófoker Versuchen bisher erzielten Ergebnisse — ohne 
den Ablauf der Proben in Siófok bis zum Frühjahr abzuwarten — zum 
Schluss darauf hinweisen zu können, dass es nicht warscheinlich ist gegen 
die Dreissensia im Balaton mit giftigen Antifouling-Farben ausreiohende Re-
sultaten zu erzielen. Hingegen seiner Meinung nach die automatisoh sich ab-
schálenden Anstriche einen grösseren Erfolg erwarten lassen, in guterletzt 
aber die ausgiebigste Hilfe nur im haufigen Indooknehmen der Schiffe 

iiegt, weshalb der Bau eines Schwimimdoekes für 4—500 Tonnem Fassung zu 
empfehlen wáre. 



UJ AKVÁRIUM TRIESZTBEN 
I r t a : LEIDENFROST GYULA 

II aquario nuovo di Trieste. — Das neue Aquarium in Triest. — The new 
Aquarium of Triest. — La nouvelle aquarium á Trieste. 

A tengerkutató számára sok gyönyörűséget rejteget Trieszt. Nekem 
különösen kedves, mert valamikor, iszonyú régen: 1913-ban innen indultam 
el először a „Najade" fedélzetén az első modern tengerkutatásra, amelyben 
részívettem. Csak az érintett fájdalmasan, amikor a múlt ősszel újból nya-
kamba vettem a várost, hogy eltűnt a régi állattani kutatóinézet. A helyén 
most geofizikai intézet működik, de a múlt még itt is 'kísért. A intézet egyik 
tagja igen szép halélettani tanulmányokat folytat. A régi tengeri múzeum 
(Museo del Mare) ma is megvan, de jelentékenyen fejlődött azóta, hogy utol-
jára láttam. Gyűjteményei sokat vándorolnak különböző kiállításokra. Itt van 
a Societa Adriatica di Scienze Naturali székhelye is. Testvéregyesületünknek 
nagy érdemei vannak a múltból az adriai faunkutatás terén. A tengerkutatót 
legjobban a Museo Civico di Storia Naturale érdekli. Itt van felhalmozva az 
Adriai-tenger állatvilágának legtökéletesebb gyűjteménye. Most, amikor évek 
nosszú sora óta újból bevettem magam ebbe a tizenkét nagy terembe, minden-
n; p úgy kellett onnan kicsalogatni. Van ott egy hatalmas fizéter-csontváz-
1853-ban az isztriai Cittanova partján hat nagy busaszüktető vagy ámbrás 
cet feneklett meg. Ezek közül került ez a csontváz a triszti községi természet-
rajzi múzeumba. A látogatók szájtátva álldogálnak az emberevő cápa (Car-
charodon Rondeletij előtt is. A Quarneróban fogták és 5.20 m. hosszú. 1896 
május 29-én került hálóba. Magukra vonják az érdeklődést a holdhalak is 
Egész sorozat van belőlük. A legnagyobbat a trieszti világító torony alatt 
fog tá l 1896-ban. Ez 2 . 3 1 x 3 . 2 5 m, Csak Nápolyban láttam nagyobbat. Hold-
halat (Orthagoriseus mola) minden esztendőben halásznak Trieszt közelében. 
1933-ban is fogtak egy nagy példányt, 1934-ben pedig Velencében a Punta 
St fb 'one homokján feneklett meg egy ilyen óriás. Ügy kell neki. Miért nem 
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Í! r^dott maga mellé pilóta-halat, mint a cápákról állítják. Van itt kitömött 
barátfóka (Monachus albiventer) példány is Dalmációból. A két magyar ten-
gerkutató expedíción az volt a legnagyobb vágyunk, hogy a Magyar Nemzett 
Múzeum állattára számára is szerezzünk egyet, dehát sohasem volt szeren-
csénk. A busi barlangban agyonlőtt fóka úgy süllyedt a fenékre, mint az ólom. 
Hiába, a fókavadászathoz is érteni kell. A trieszti múzeumban megvan a csont-
váza is, de valamikor régen, — a múzeumot 1846-ban E. Koch alapította,— azt 
írták rá, hogy a borjúfóka csontváza. Ezen a réven került bele az irodalomba 
az a téves adat, hogy az Adriában borjúfóka is él. A szembeszökőbb múzeumi 
példányok közül még csak az Adriában ritka szürke delfint (Grampus gri-

A trieszti halcsarnok nyugati szárnya, melyben az akvárium van. 

seus) és a bürteknőst (Dermochetys coriacea) említem meg, amikben a laikus 
is gyönyörködhet. 

A trieszti természetrajzi múzeumnak természetesen laboratóriumai is 
vannak, ahol Giuseppe Müller, az igazgató, aki neves celeopterológus, és Edu-
ardo Gridelli múzeumi őr, ichthyológus, dolgoznak. Szívesen invitálják oda 
tudományos kutatásra a magyar szakembereket is. A munkát nagyban előse-
gíti, hogy az intézetnek saját motoros bárkája van. A múzeumihoz, amelynek 
botanikai és ásvány-földtani gyűjteménye is van, tartozik a közös igazgatás 
alatt álló növénykert is, amelynek alapját még 1883-ban vetették meg, de a 
közönség és a szakemberek számára csak 1903-ban nyitották meg. A múzeum 
belső gyűjteményeibe csak a beavatottakat vezetik be. Pompás mélytengeri 
halgyüjtemény van itt, amelyet Issel professzor ajándékozott. Genovában, 
ahonnan ezek a halak származnak, magánvállalkozók rendszeres mélytengeri 
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halászati üzemet rendeztek be és a zsákmányt az ottani halpiacon érékesi-
tik. A geiiovai halcsarnokban kilónként néhány líráért lehet megvenni azokat 
a „ritka" mélyvízi halakat, amikért a múzeumok azelőtt annyit törték magu-
kat, s amiket régebben csak az expedíciók gyűjtöttek. Genova közelében 500 
m-es mélységben halásznak és sok norvég rákot, szkampit is fognak, ami 
fölöttébb kellemetlen, mert valamikor velem együtt azt hirdettük, hogy a 
szkampi csak a norvég f jordokban és a Quarneróban él, sőt Cori professzor 
a trieszti állattani kutatóintézet egykori igazgatója, most a prágai német 
egyetem tanára, igen szép elméletet is eszelt ki a szkampi-előfordulás magya-
rázatára. í gy omlanak össze a legmutatósabb hipotézisek, ha a laikusok be-
lekontárkodnak. 

Ügy látszik, Müller professzor megelégelte légtornászati mutatványai-
mat, amelyeket azért végeztem, hogy a tudományos gyűjtemény legfelsőbb 
polcain levő anyagot is előkotorjam. Karonfogott és kijelentette: 

— Most pedig megmutatom az akváriumot! 
Élénken szabadkoztam. Láttam én már a trieszti akváriumot. Ott van 

a halcsarnokban. Négy kis medencében egy csomó tengeri kökörcsin, néhány 
bágyadt csikóhal, lusta tűhalak és közönséges kikötőhalak, csevólik úszkál-
tak. Inkább itt maradok a múzeumban. Zár janak be, csak este engedjenek ki. 
Vagy talán a kapu alatti előcsarnokban levő két kis medencét akarja megmu-
tatni. Azokat is megnéztem már. Müller professzor csak mosolygott és hur-
colt magával. Nem bántam meg, mert tengerkutató számára elsőrendű él-
ménybe/l volt részem. A Via S. Giorgión keresztül eljutottunk a tengerparton 
i l ló halcsarnokhoz. Amikor huszonkét esztendővel ezelőtt először láttam, va-
lami modern templomnak néztem. Még harangtornya is van. Csupa ragyogó 
csempe minden. Maga az épület is látványosság, ami meg benne van, ellen-
állhatatlan vonzerőt gyakorol minden gasztronómusra, tehát a tengerkutatókra 
is, akik tudvalevően kivétel nélkül nagy gurmandok. Maga a tenger neveli rá és 
kényezteti el őket. Az akvárium a „Pescheria" nyugati szárnyában van. Kel-
letlenül léptem be. Néhány évvel ezelőtt ugyanitt mentem be a szűk és sötét 
lépcsőházba, amely az ugyancsak szűk és még sötétebb akváriumba vezetett. 
Az ajtófüggöny mögött kellemes meglepetés várt rám: a világ egyik legmo-
dernebb és legszebb tengeri akváriuma! Minden idegenforgalmi reklám nél-
kül is évi nyolcvanezer látogatója van, egy lírás belépődíj mellett. Ebből a be-
vételből tar t ják fenn az akváriumot. A bevétel nem, volna elegendő, ha a ki-
adásokat nem korlátozták volna a legszükségesebbekre. Itt nincsenek fő- és 
segédfelügyelők. Az igazgatást Müller professzor és Gridelli látják el dí j ta-
lanul. Rajtuk kívül még egy mindenes van: halász, akváriumkezelő, gépész 
és iszolga egy személyben, továbbá egy pénztáros kisasszony. Máshol városi 
üzemekben nehezen képzelhető el ilyesmi. 

Az új akvárium berendezése mindössze 30.000 lírába került. A kibő-
vítés és átalakítás Enrico Paolo Suiem-nek, Trieszt város polgármesterének 
érdeme. A kezdeményezés is tőle eredt. Amikor híre járt, hogy Velence a ki-
rályi palota kertjében állandó akváriumot tervez, a két város közötti ősi ver-
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sengés új tápot nyert és Trieszt sietett megelőzni az Adria királynőjét. Az új, 
trieszti akvárium berendezése a lehető legtökéletesebb. A vizet a tengrböl 
szivattyúzzák, úgyhogy állandóan felfrissül. Az emeleten levő tartályokba a 
tenger vizét másfél atmoszférányi nyomással juttatják el. A napi vízfogyasztás 
1200 liter. A légsürtíő szivattyút villamos motor működteti. Az akvárium vizét 
télen fűteni kell. Erre a célra termosztát-rendszerű központi fűtőszerkezet 
szolgál. Egy-egy télen kb. 60.000 köbméternyi gázt fogyasztanak, s ez az 
akvárium költségvetésének legsúlyosabb tétele. Olaszországban ez az egyet-
len akvárium, amelynek vizét télen felmelegítik és állandóan 15 C°-on tartják. 

A trieszti akvárium nagy medencéje. 

Az akváriumnak két olyan medencesorozata is van, amelyekben melegövi ha-
lakat tartanak. Ezekben a víz hőmérséklete télen-nyáron 26 C°-on van. A fűtő-
szerkezetet a medencék alá építették be. Az akváriumnak két laboratóriuma 
van, ahol magyar kutatókat is szívesen látnak. Az egyikben jelenleg Picottí 
professzor, a trieszti lstituto Geofisico tagja kísérletezik abban az irányban, 
hogy a halak mekkora hőmérsékleti ingadozásokat tudnak elviselni. Az akvá-
rium: számára friss anyagot motoros bárkával maguk gyűjtik, de sokat hoznak 
a hivatásos halászok is. Az állatok élettartama igen nagy, ami könnyen ért-
hető is, mivel állandóan keringő és jól átszellőztetett vízben élnek, s termé-
szetes életkörülményeiket csaknem teljesen megtalálják. Ha a halak már ak-
korára nőnek, hogy medencéjükben nehezen mozoghatnak, bele kerülnek az. 
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akvárium középső csarnokában levő nagy medencébe. A trieszti akvárium sok 
látványossága között ez a legvonzóbb és lemutatósabb. Magának ennek a 
medencének megtekintése végett é rdemes Triszetbe külön leutazni. A nagy 
medence űrtartalma 17 köbméter. Egész kis tó, amelyet az alant és oldalt elhe-
lyezett villanylámpák ragyogó fénnyel árasztanak el. A korláttal szegélyezett 
fedetlen medencében drótrács rekeszti el egymástól a j ámborabb tengeri 
népséget a kötekedő természetű ragadozóktól. Az otóbbiakat tövises cápák, 
macska- és kutyacápák és különféle rá ják képviselik. A ráják különösen nyug-
talanok. Nagy lebernyegükkel, csőrös orrukkal olyanok, mint a velencések 

régi maskarái. Szüntelenül keringenek, fejüket ki-ki dugják a vízből, s nagyo-
kat horkantanak. A lámpafény különösen izgatja őket. Minden villamos kör-
ténél meg-megállanak. Ügy látszik, a ráják is fényimádók. Csodálom, hogy 
a halászok nem kísérelték még meg, hogy acetilénfény mellett fogják őket. 
Igaz, hogy húsuk miatt nem érdemes kalciumkarbidot pazarolni rájuk. A cá-
pák sokkal nyugodtabban tűrik a fogságot . Nekik csak az a fontos, hogy 
bendőjük minél gyakrabban megtel jék. Etetéskor van is ott nagy nyüzsgés! 
A békésebb rekeszben pompás branzinók (Dicentrarchus labrax), termetes 
orádák (Chrysophrys aurata), va r júha lak (Umbrina cirrhosa), vörös durbin-
csok (Pagethis erythrinus), fü rge csévélik (Mugil cephalus), gyűrűs durbin-
csok (Oblata inelanura) és egyéb ezüstös, paszomántos halak hemzsegnek. 
Akváriumban is elbűvölő látványt nyújtanak. Hát még tányéron! Ebben a 
Tekeszben é! szomorú magányban egy tar taruga is, amin teknőst kell érteni. 
Gondolom, ő is sóvárogva nézi a sok nemes halat . Jó sokáig kiibirja a víz 
a la t t . Csak néha szottyan kedve körülevickélni a medencét. Etetéskor ő is 
felélénkül. 

A trieszti akváriumnak a nagy medencén kívül 28 kisebb és 8 na-
g y o b b medencéje van. Az utóbbiakba 3 köbméter víz fér. A kisebb medencék 
természetes életközösségben az Adria állatvilágát mutat ják be. lA sziklákon 
piros, fehér és zöldesszürke tengeri kökörcsinek és zsákállatok tarka csopor-
tokban telepedtek meg. Színpompában vetekednek velük a csőlakó gyűrűs-
fé rgek (Spirographis Spallanzani) s a narancsszínű szivacsok (Suberites do-

Lepkehalak az Indiai-óceánból a trieszti 
akváriumban. 

Skorpióhal az India-oceánból a triszeti 
akváriumban. 
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muncula), amelyek többnyire egy-egy remeterák csigaházát díszítik. A fenék 
iszapjában kisebb-nagyobb tengeri ugorkák (Cucumaria, Holothuria) hever-
nek. Az ágas-bogas szivacsok, Gorgóniák és tengeri moszatok közt csikóha-
lak lebegnek, apró pillangóhalak (Blennius) sürögnek, garnélarákok suhan-
nak el, a rejtettebb zugokban pedig nagy táskarákok (Dromia, Eryphia, stb.) 
mozgatják kocsános szemüket. Különösen szépséges látvány tárul elénk a 
varjúhalak medencéjében, amelyek a csevóttkkal mindig együtt járnak. Más 
medencékben tengeri angolnák és díszes mustrázatú murénák kígyóznak ke-
resztül a betett csőtöredékeken. A legnagyobb gyönyörűség azonban mégis 
a trópusi medencékben várja a látogatót. A tarka korallhalakhoz még távo-
zóban is visszatér mindenki. A gyűjtemény legszebb példánya két lepkehal 
(Heniochus marcrolepidotus), mindegyik példány ötszáz lírába került és egy 
skoipióhal (Pterois volitans), amelyet tekintélyes mellúszói miatt repülőhal-
nak is neveznek. Van itt árgus-hal is (Scatophagus árgus), amelyet már há-
rom év óta tartanak fogságban. Az egyik medencében úszkáló íjhalat (Balis-
tes) Mü'ller professzor fogta horoggal a Vörös-tengerből. Sok egyéb meleg-
vízi hal között van nyúlfejű hal is. Ez a négyfogúak (Tetrodon) közé tarto-
zik. Az akvárium jobboldali szárnyában terráriumok is vannak, amelyeket a 
tengermellék hüllőivel népesítettek be, de van egy beteg boa is, amelynek 13 
tojásából 10 kelt ki. — A trieszti akváriumtól nehéz megválni. 

A velencei Giardino Reale-ban tervezett akváriumból nem lett semmi, 
ellenben a Lidón a sztabilimentó deszkaépületében rendeztek be állandó halá-
szati kiállítást és akváriumot. A kiállítást két dioráma, egy csomó fénykép és 
konzervdoboz alkotja, az akvárium pedig ideiglenes jellegű. Inkább vásári 
látványosság, mint ismeretterjesztő intézmény. Medencéi fából készültek és 
cementtel bélelték ki. A növényzetet babérágak pótolják. A hozzáértőnek nem 
sok öröme telik benne. A szegény fenéklakó állatok a cementpadlón sínylőd-
nek, anélkül, hogy természetes életkörülményeik utánzásáról a legcsekélyebb 
gondoskodás is történnék. A medencéket benépesítő halak azonban ennek el-
icrére szépek és egészségesek. Egészbenvéve a lidói akvárium messze elma-
rad a trieszti mögött. Ebben a versenyben Trieszt vitte el a pálmát. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Az 50 éves torpédó. Theodor Braun szk. fregattkapitány a Marine Rund-
schau novemberi számában érdekes cikket írt a torpédó gyermekéveiről. A cikk 
kivonatolva a következőket tartalmazza: A Bellona fregattnak 1859-ben Luppis 
Balázs János fregattkapitány volt a parancsnoka, aki Cattaro partvidékét őrizte 
egy esetleges garibaldista támadás ellen. Luppis fregattkapitány már akkor 
sokat foglalkozott egy önjáró akna szerkesztésének gondolatával, melyet az 
az indítási helyről meghatározott irányba lehessen romboló útjára küldeni. Luppis 
1813-ban Fiúméban született, atyja kereskedelmi tengerészkapitány volt. 1845-
ben az osztrák haditengerészetnél megkapta a tiszti kinevezést és 1861-ig szolgált, 
akkor nyugdíjazták. 1869-ben a torpédó feltalálásával szerzett érdeme elismerése-
kép a „von Rammer" nemesi előnevet kapta. 

1860-ban készítette el az első torpédót, mely egy mindkét végén hegyes és 
az úszóképesség növelése végett kívülről vastag parafa hurkával ellátott csónak 
volt. A csónak orrán egészen primitív pisztoly-kakas felhasználásával szer-
kesztett „Perkussíonsapparat" volt, mely a célhoz ütődve a csónak elején felrak-
tározott robbanó anyagot volt hivatva felrobbantani. Ez az első „torpédó" a 
fiumei torpédógyárban ma is megvan. Az önjárást Luppis óraszerkezettel 
oldotta meg, mely a csónak farán elhelyezett propellert hajtotta. A kormányzást 
két egymás mellé szerelt kormánylapát kellett végezze, melyek egyikét csak 
jobbra, másikát pedig csak balra lehetett hajtani, még pedig a partról huzigál-
ható zsinórok segítségével! 

Luppis ezt a találmányát a hadügyminisztériumnak bemutatta, ahol azzal 
utasították el, hogy a készülék használhatósága annyira kétséges, hogy a kísérlet 
elvégzéséhez szükséges kb. 5000 forint kiadást nem éri meg. Ismételt próbálko-
zással Luppis elérte, hogy találmányát az uralkodónak is bemutathatta, de 
ennek ellenére :s elutasították. 

A Stablimento Tecnico Fiumano akkori vezetője, Whitehead Róbert angol 
állampolgár, Luppis találmányában meglátta az óriási lehetőséget és 1864-ben 
már társas viszonyba lépnek. 1866-ban Whitehead már annyira tökéletesíti a 
torpédót, hogy az 2500—3000 bécsi lábnyi távolságot oly egyenesen futott 
be, hogy egy 200 bécsi láb (62 méter) hosszú célt biztosan eltalált. Ez év végén 
a hadügyminisztérium, melynek érdeklődését bizonyos fokig mégis sikerült fel-
kelteni, bizottságot küldött Fiúméba, mely előtt Luppisék bebizonyították a tor-
pédó használhatóságát, de annak belső szerkezetét titokban tartották. Ma már 
tudjuk, hogy a hajtó erőt egy kéthengeres Brotherhood kompound-gép szolgál-
tatta, melyet 25 atmoszféra nyomásra sűrített levegő hajtott . A bemutató sikerrel 
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járt s a bizottság ajánlatára a hadügyminisztérium 200.000 forintért megvette 
a találmányt, de Tegetthoff tengernagy határozott rendelkezésére nem kizárólagos 
tulajdonjoggal. 

Ezután, mivel a feltalálók anyagiakkal bőven rendelkeztek, a torpédó sokkal 
gyorsabb tempóban fejlődött, úgy, hogy 1868-ban 4000 bécsi lábnyi távolságot 
nyílegyenesen és 10 mérföldnyi óránkénti sebességgel volt képes befutni. 

Whitehead 1869-ben Angliában is bemutatta a találmányt, amit az angol 
kormány azonnal meg is vett. Ezt követően 1872-ben Franciaország, 1873-ban 
Olaszország és Németország vette azt meg. 

A torpédó fejlődését legjobban a következő számszerű adatok mutatják: 
Hajtóerő Robbanó Óránkinti Befutható 

Kaliber Hossz légnyomás anyag sebesség távolság 

1868 35.5 cm. 3.56 m. 52 atm. 18 kg. 6 mf. 20U m. 
1934 53 cm. 7.20 m. 200 atm. 300 kg. 50 mf. 12.000 m. 

* 

A német kereskedelmi flotta újjáépítése. A németség életerejének szem-
betűnő bizonyítéka azok a számok, amelyek megmutatják, hogy a háború-
ban és a békeszerződés következtében óriási veszteségeket szenvedett német 
kereskedelmi flotta az utolsó tíz esztendő alatt milyen hatalmas lépésekkel haladt 
előre az újjáépítés útján. íme a sokatmondó számok: 

Hajók s z á m a Ö s s z t o n n a 

Hajóállomány 1914. augusztus 1-én . . 1953 5,599.000 br. t. 
Háborús veszteség 872 2,717.000 
Hajóálolmány a háború végén . . . 1081 2,881.800 
Hajóállomány 1920-ban 1138 672.671 
Hajóállomány 1935 végén 2080 3,703.662 

A háború előtt Németország kereskedelmi flottája a tengeri államok sorá-
ban a második helyet foglalta el Nagybritannia után, a háború után lekerült az 
utolsók közé, s most ismét a sor elején, az ötödik helyen áll, Nagybritannia, az 
Egyesült Államok, Japán és Norvégia mögött. 

* 

Az olasz halpiac nehéz helyzete. „Védekezni a megtorló intézkedések ellen" 
— ez ma az olasz gazdasági politika jelszava. Nagyon természetes, hogy Olasz-
ország mai helyzetében megkísérli saját termelésével fedezni lakosságának élet-
szükségleteit s minden téren meghiúsítani a szankciós háború haditerveit. Az 
élelmezési gazdaság terén a megtorló intézkedések kétségkívül igen nehéz hely-
zetbe sodorják az olasz halpiacot. Olaszország ugyanis — noha tengeri állam — 
jelentős fogyasztója a külföldi halászati termékeknek. Nem szólva a Német-
országból és Albániából importált kisebb mennyiségekről, az Olaszországba be-
hozott friss és hűtött halárunak csaknem egész mennyisége (66.000 mázsa) a 
szankciós országokból származik, nemkülönben a tőkehal-behozatal is (548.358 
mázsa), melyből csupán 9000 mázsa esik az Egyesült Államokra. Az Olasz-
országba behozott 59.470 mázsa heringet csaknem teljes egészében Nagybritannia 
szolgáltatta. Az olasz halászat most célul tűzte ki, hogy a külföldi behozatal 
nagyrészének elmaradása folytán a belföldi piacokat fenyegető haihiány pótlá-
sára a jövőben évi 400.000 mázsával több halat visz a hazai piacokra. — A hal-
gazdaság megítélésénél azonban figyelembe kell venni a halkonzerv-ipar helyze-
tét is. Olaszországnak szárdiniában és szárdellában mintegy 22.100 mázsa az évi 
kivitele. Különösen az Egyesült Államok (10.500), Ausztria (2800) és Magyar-
ország (1490) piacai veszik fel az olasz konzervárut. Ezzel szemben a szankciós 
államokból 163.670 mázsa sózott és olajban konzervált szárdinia jött be évente 
Olaszországba. Az olasz halpiacok tonhal-behozatalának legnagyobb része 
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(72.840 mázsa) ugyancsak a szankciós államokból származott s csak csekély 
hányad (4780 mázsa) Líbiából. — Ezek a számok világosan mutatják, hogy a 
megtorló intézkedések folytán elmaradó behozatalnak csak részben való pót-
lása is milyen súlyos feladatot ró az olasz halászatra és halkonzerv-iparra. 

* 

Öriás-számok egy hajóóriásról. A nagy óceánjáró hajókról már sokszor 
közöltek érdekes számadatokat a különféle napilapok és szakfolyóiratok, de 
olyan részletességgel még sehol sem láttuk felsorolva egy személyszállító hajó-
óriás hatalmas üzemének adatait, mint a német óceánjáró hajók életéről most 
megjelent tanulságos könyvben („Ozeanfahrt auf deutschen Schiffen." Ismerteté-
sét lásd e füzet „Könyvismertetés" rovatában.). Legérdekesebbek azok a számok, 
amelyek a „Brelunen" vagy az „Európa" gyorsgőzösnek egy-egy útján (Brémá-
ból Newyorkba és vissza) szükséges élelmiszerek és az étkezésnél használt eszkö-
zök mennyiségét tüntetik fel. 600 elsőosztályú, 500 turistaosztályú és 600 harmad-
osztályú utas, valamint a 900 főnyi személyzet, összesen tehát 2600 személy a 
következő élelmiszer-tömeget fogyasztja el a kétszer hat napos uton: 

Különféle hús 20.450 kg. Tojás 52.000 drb 
Különféle hal 20.200 „ Friss gyümölcs 9.200 kg. 
Konzervfélék 6.100 „ Raktározott gyümölcs 28.000 drb 
Lisztkészítmények 13.530 „ Friss főzelek 18.000 kg. 
Kávé és tea 1.100 „ Burgonya 34.000 „ 
Cukor 3.900 „ Jég 28.000 „ 
Vaj és zsír 3.500 „ Só 1.400 „ 
Tej és tejföl 8.700 lit. Bor, pálinka, likőr 6.000 palack 
Sajtok 1.200 kg. Sör 18.00 liter 

Az óriási mennyiségű élelmiszer fogyasztásánál használt evőeszközök és 
konyhaeszközök nagy tömegét a következő adatok mutatják. 

Porcellán-edények: 
3.500 lapostányér 
2.000 mélytányér 
3.000 kistányér 
3.600 dessert-tányér 
3.000 vaj tenyér 
1.800 levescsésze 
8.000 különféle tál 
5.000 csésze és csészealj 
1.800 kávés, teás és tejes kanna 

31.700 drb, 80.000 márka értékben 

Üvegnemü: 
1.500 vizespalack és korsó 

18.000 különféle pohár 
19.500 drb, 25.000 márka értékben 

Evőeszközük, ezüstnemü: 
6.500 villa 
6.500 leveskanál 
6.500 teakanál 
1.500 gyümölcskés 
1.500 halvilda 

1.800 különféle kávéskanna 
5.500 különféle tálca és tál 

29.800 drb, 200.000 márka értékben 

Ezenkívül több mint 200.000 drb, összesen 400.000 márka értékű fehérnemű 
(asztali abroszok, asztalkendők, törülközők, ágynemű, fürdőköpenyek, konyha-
ruha s tb . ) t ovábbá 3500 lószőrmatrác, 4500 ruganymatrác és 4500 takaró tar-
tozik a nagy úszószáModák háztartási felszereléséhez. 



E G Y E S Ü L E T I K Ö Z L E M É N Y E K 
A Magyar Adria Egyesület jubileumi közgyűlése 

A Magyar Adria Egyesület 1935. december 15.-én jubileumi díszközgyűlést 
tartott abból az alkalomból, hogy most töltötte be fennállásának huszonötödik 
esztendejét. Egyszerű házi ünnepségnek terveztük a közgyűlést, ám a tudományos 
és hajózási körök részéről megnyilvánult megtisztelő érdeklődés a szerény keretek 
közül kiemelte és egyesületünk történetének egyik emlékezetes eseményévé avatta 
jubileumunkat. A velünk azonos célokért munkálkodó tudományos és hajózási 
egyesületek és intézmények részéről kifejezésre juttatott elismerés és megbecsülés 
a Magyar Adria Egyesületnek értékes biztatást jelent munkájának folytatásahoz. 
Ezért e helyen ismételten köszönetet mondunk mindazoknak a közületeknek, 
amelyek díszközgyűlésünkön képviseltették magukat, s azoknak a személyeknek, 
akik megjelenésükkel jubileumi ünnepünk jelentőségét és fényét növelték. 

A Magyar Nemzeti Múzeum állattárának előadótermében megtartott köz-
gyűlésen megjelentek: Wulff Oláf vezérfőkapitány, a Hajózási és Kikötőügyi 
Tanács és a Magyar Hajózási Szövetség elnöke, nemes Schopf Tivadar hajózási 
főfelügyelő, a Magyar Hajózási Szövetség főtitkára, Réthly Antal dr. egy. m. 
tanár, a Meteorológiai Intézet igazgatója, Maucha Rezső dr. egy. m. tanár, a 
Halélettani Állomás igazgatója, Pongrátz Sándor dr., a Nemzeti Múzeum állat-
tárának igazgatója, Róna Zsigmond dr., a Meteorologiai Intézet ny. igazgatója, 
a Magyar Meteorológiai Társaság elnöke, Gombócz Endre dr. egy. m. tanár, a 
Természettudományi Társulat főtitkára, továbbá Niki Béla főfelügyelő, a 
M. F. T. R., Rákos Lajos igazgató, az Angol-Magyar Hajózási rt., Radán Alfréd 
tengerészkapitány, a Magyar Tengerésztisztek Egyesülete, Michailovits György 
ny. huszárkapitány, a Budapesti Aquarium-Egyesület, Deák László hajógépész és 
Vasalik István hajóvezető, a Balatoni Hajósok Szent Miklós Egyesülete, jákó 
István szövetségi kapitány, a „Turul" Szövetség főiskolai vizilevente-csoportja 
képviseletében. A felsorolt hivatalos képviselőkön kívül ott voltak még: Kövessi 
Ferenc dr. és Rohringer Sándor egyetemi tanárok, Csury fenő dr. min. tanácsos, 
i f j . Gonda Béla és felesége, Lombár László, a Bethlen-nyomda igazgatója, Mödlin-
ger Gusztáv dr. egyet, adjunktus, Apor László dr. egyet, tanársegéd, Soós Árpád 
dr. egyet, gyakornok, továbbá az egyesület tagjai közül még a következők: 
Balassa László, Fekete Tibor, Gál Imre, Kovács Tódor, Kump József, Lengyel 
Nándor, Vasváry Vilmos, Verderber József. Az egyesület vezetősége csaknem 
teljes számmal vett részt a közgyűlésen. Entz Géza dr. elnökön kívül ott voltak: 
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Haltenberger Mihály dr. és Mladiáta János alelnökök, Koch Nándor dr. főtitkár, 
Gramantik Mihály, Halász József dr. és Pell Mária dr. titkárok, Krepuska Gyula 
dr. könyvtáros és Gallay Jenő, a bajtársi emlékszakosztály ügyv. igazgatója. 

Entz Géza clr. elnök megnyitó beszéde elején hódolattal emlékezett meg 
Horthy Miklós kormányzó úr Öfőméltóságáról, akihez — az elnök javaslatára — 
a közgyűlés a következő hódoló táviratot intézte: 

A Magyar Adria Egyesület alapításának negyedszázados évfordulója alkal-
mából tartolt jubileumi közgyűlés hódoló üdvözletét jelenti Föméltóságodnak. 
a tenger hősének, a magyar törekvések telkes támogatójának, egyesületünk kegyes 
támogatójának. Entz Géza, egyetemi tanár, elnök. 
Ugyancsak táviratilag üdvözölte a közgyűlés Hótnan Bálint dr. vallás- és 

közoktatásügyi miniszter úr Őexcellenciáját. — Azután az elnök köszöntötte a 
különféle intézmények és egyesületek megjelent képviselőit, majd megtartotta a 
mélytengeri kutatásról szóló érdekes előadását, amelyet „A Tenger" e füze-
tének élén teljes egészében közlünk. 

Az elnöki megnyitó után Koch Nándor dr. főtitkár felolvasta a Magyar 
Adria Egyesület huszonötévi működéséről szóló beszámolóját, melyet ugyancsak 
ebben a füzetben közlünk teljes terjedelmében. 

Ezután a jubiláló egyesület üdvözlése következett. Elsőnek Wulff Oláf 
vezérfőkapitány szólalt fel és a vezetése alatt álló Hajózási és Kikötőügyi Tanács, 
valamint a Magyar Hajózási Szövetség nevében köszöntötte az Adria Egyesületet. 
Majd Gombócz Endre dr. egyet. m. tanár főtitkár a Magy. kir. Természettudo-
mányi Társulat, valamint a növénytani szakosztály és a magyar botanikusok 
üdvözletét tolmácsolta. Réthly Antal dr. egyet. m. tanár, igazgató a Meteorógiai 
Intézet és a Magyar Földrajzi Társulat, Róna Zsigmond dr. ny. igazgató a 
Magyar Meteorológiai Társaság, Radán Alfréd tengerészkapitány a Magyar 
Tengerésztisztek Egyesülete, Rákos Lajos igazgató a magyar tengerhajózási 
társaságok, Michailovits György ny. huszárkapitány a Budapesti Aquarium-
Egyesütet, Pongrátz Sándor dr. a Nemzeti Múzeum Állattára nevében mondott 
üdvözlő szavakat. A Magyar Adria Egyesület bajtársi szakosztályának üdvözle-
tét Gallay Jenő főmérnök, ügyv. igazgató tolmácsolta, végül Csury Jenő dr. min. 
tanácsos a tagok nevében a vezetőséget köszöntötte. 

Entz Géza dr. elnök az egyesület nevében köszönetet mondott a megbecsü-
lést és támogató szándékot kifejezésre juttató üdvözlő beszédekért, majd a követ-
kező szavakkal zárta be a jubileumi közgyűlést: 

— Tisztelt ünnepi közgyűlés! Elfogódva hallgattuk meg egyesületünk 
huszonötéves történetét. Hallottuk, hogyan született meg, hogyan nőtt naggyá a 
A'lagyar Adria Egyesület, s amikor már azt hittük, hogy a magyar tengerkutatók 
előtt is megnyílott az aranykapu, lesújtott reánk is a minden kulturális törekvést 
elfojtó világveszedelem. De azt is hallottuk, hogy egyesüleünk — bár elvesztette 
legjobbjait, mint ahogyon a viharverte fa a koronáját — gyökerében tovább él 
és élni akar. Egyesületünk helyzete kicsinyben egész hazánk sorsát tükrözi vissza; 
s mi bízó hittel reméljük, hogy miként porbasujtott hazánk is megújul ép és erős 
gyökérzetéből, úgy a Magyar Adria Egyesület is újból felvírágzik. Adja Isten, 
hogy úgy legyen! 

* 

Címadományozás. Magyarország kormányzója, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter előterjesztésére Haltenberg Mihály dr. egyet. rk. tanár, községi leány-
gimnáziumi igazagtónak, egyesületünk alelnökének, a tanügyi főtanácsos, gim-
náziumi igazgató címet, Koch Nándor dr. gyakorlógimnéziumi tanár, főigazgató-
sági szakelőadónak, egyesületünk főtitkárának pedig a tanügyi tanácsos címet 
adományozta. 



EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 1 5 7 

A Magyar Adria Egyesület előadóestéi. Jubileumi előadás-sorozatunkat az 
eredeti terv szerint december 4.-én kellett volna megkezdeni, de Entz Géza dr. 
elnökünk betegsége miatt kénytelenek voltunk első előadóestünk időpontját 
december 15.-re halasztani. A meghívók már szétmentek, amikor megtudtuk, hogy 
ugyanazon a napon (december 15.-én) a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 
ugyancsak a balatoni hajózást érdeklő tárgyról tart előadást. Minthogy lehetővé 
akartuk tenni, hogy tagtársaink és más érdeklődők is mindkét előadást meghall-
gathassák, előadóestünk terminusát ismét eltoltuk, ezúttal december 18.-ra. Az 
aznap esti viharos időjárás sokakat visszatartott az előadóestünkön való meg-
jelenéstől, de még így is szépszámú közönség gyűlt össze az egyetemi állattani 
intézet múzeumkörúti előadótermében. — Az előadóest tárgya a vándorkagyló-
nak a Balatonban való megjelenése és elterjedése volt. A kérdést biológiai szem-
pontból Entz Géza dr. egyet, tanár, a tihanyi biológiai kutatóintézet igazgatója, 
egyesületünk elnöke világította meg. Ismertette a vándorkagyló (Dreissensia 
polymorpha) szervezetét, fejlődését, életmódját, valamint eredeti hazájából, Dél-
oroszországból való elterjedésének történetét. Azután rátért azokra a megfigyelé-
sekre és megállapításokra, amiket a tihanyi intézet a vándorkagylónak a Balaton-
ban történt megjelenése és elszaporodása tekintetében tett. — Az érdekes és 
tanulságos biológiai ismertetés után Gramantik Mihály MÁM főintéző, egyesüle-
tünk titkára, a balatoni hajózás szempontjából foglalkozott a vándorkagyló-
kérdéssel. Közérdekű előadását ,,A Tenger"-nek ebben a füzetében közöljük. 
Január hó 28-á-n tartottuk második előadóestünket. Ezúttal Madiáta A. János 
főkapitány, f. ö. mérnökkari ezredes, egyesületünk alelnöke volt az előadó, aiki 
nagyon időszerű kérdést tárgyalt. Ismertette a tengeri harc korszerű eszközeit és 
rávilágított a Földközi-tengeren ma uralkodó helyzetre. A közönség, amely zsú-
folásig megtöltötte az előadótermet, nagy figyelemmel hallgatta a sok kitűnő 
vetítettképpel illusztrált előadást. 

* 

Halálozás. A közelmúltban ismét elvesztettük egyesületünk néhány érdemes 
tagját és lelkes barátját. December 13.-án, 64 éves korában meghalt Majovszky 
Pál dr. ny. miniszteri tanácsos, a lelkes műbarát, a Szépművészeti Múzeum egyik 
legnagyobb mecénása, a „Magyar Művészet" című művészeti folyóirat főszerkesz-
tője. Majovszky Pál dr. az alapítástól kezdődően tagja volt egyesületünknek és 
a magyar kulturális törekvések iránti nagy megértése a mi körünkben is odaadó 
érdeklődésben és áldozatkész támogatásban nyilvánult meg. Állandó tagja volt 
választmányunknak, melynek üléseit éveken át szorgalmasan látogatta s csak az 
utóbbi években, barátjának, Gonda Bélának halála után, maradt távol az egye-
sületi élettől. Érdeklődését és támogató készségét azonban haláláig élvezhette az 
Adria Egyesület. — December 30.-án újabb veszteség érte a magyar kulturális 
életet és egyesületünket is Tomcsányi János ny. kir. tanfelügyelő halálával. 
Tomcsányi János — aki hosszabb ideig működött a külügyminisztériumban, mint 
a lengyel kérdések előadója — lelkes propagálója és ápolója volt a magyar-
lengyel barátságnak. Ezt a fontos misszióját nemcsak hivatali minőségében tel-
jesítette a legkiválóbban, hanem több mint kétévtizedes értékes irodalmi tevé-
kenységével is. Nagy érdeme, hogy számos világhírű lengyel regényt ültetett át 
magyar nyelvre és ezzel erősítette a két nemzet közötti kultúrkapcsolatot, Tom-
csányi Jánost a Magyar Adria Egyesülettel is az ő lelkes lengyelbarátsága hozta 
kapcsolatba. Mint író jelent meg körünkben és „A Tenger" 1934. évi 24. évfolya-
mának egyik különösen értékes közleménye volt az új Lengyelország tengeri ki-
kötőjéről, Gdyniáról szóló tanulságos cikke. — Kegyeletes kötelességünknek tart-
juk megemlékezni Mihók Ottó pénzintézeti igazgatónak decemberben történt el-
halálozásáról is. Nem tartozott ugyan egyesületünk tagjainak a sorába, de kap-
csolatot tartott fenn az egyesület Adria-kuató expedíciójának résztvevőivel, akiket 
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a „Najade" második útján, mint önköltséges útitárs, elkísért a dalmát vizekre. — 
A magyar tudományos társadalmat ez év elején rendkívül súlyos csapás érte 
Lambrecht Kálmán dr. egyetemi rk. tanárnak, a nagyhírű őséletbúvárnak és etno-
gráfusnak, a ragyogó tollú természettudomány-írónak, a „Búvár" c. folyóirat 
kiváló szerkesztőjének váratlan elhúnytával. Lambrecht Kálmán, mint minden 
tudományos törekvésnek lelkes szószólója, szive szerint hozzánk tartozott, ha nem 
is volt a Magyar Adria Egyesület tagja. Egy ízben aktív szerepet is vállalt egye-
sületünkben, amikor a Havass Rezső-emlékünnepélyen (1928. június 24-én) 
remekbeszabott emlékbeszédet mondott a magyar közélet e kiválóságáról. Az 
•egész tudományos társadalommal együtt a Magyar Adria Egyesület is őszintén 
gyászolja Lambrecht Kálmánt, a nagy magyar polihisztorok korán eltávozott 
méltó utódját. 

* 

Megjelent az egységesített dunai Hajózási és Rendőri Szabályzat. A Buda-
pesti Közlöny c. hivatalos lap 1935. december 21-én megjelent 291. száma közli 
a 10.700/1935. M. E. sz. rendeletet, amely a Nemzetközi Dunabizottság részérő' 
1926-ban elfogadott és nálunk a 4730/1927. M. E. számú rendelettel életbelépte-
tett Hajózási és Rendőri Szabályzatnak és e szabályzat kiegészítő részét alkotó 
Mellékletnek, úgyszintén egyes rendelkezéseik módosításának egységes szerke-
zetben való kihirdetését és a kapcsolatos rendelkezéseket foglalja magában. Az 
új rendelet, a Nemzetközi Dunabizottság határozatainak megfelelően, az Ulm és 
Braila közötti Dunaszakaszra és e szakasz nemzetközinek nyilvánított vizeire 
érvényes hajózási szabályokat egyesíti. Az általános rendelkezések után, az 1. cím 
alatt a szabályzat szövegében használt kifejezések értelmezését találjuk. A II. cím 
a hajókra vonatkozó rendelkezéseket foglalja magában (hajók megjelölése, üzemi 
felszerelések, jelzőeszközök, folyamhajózási általános szabályok, a kitérésre 
vonatkozó szabályok, éjjel és ködben megtartandó szabályok, horgonyozásnál 
és kikötésnél megtartandó szabályok, üzemzavarok és balesetek esetén megtar-
tandó szabályok, a folyón folyamatban levő munkálatok érdekében megtartandó 
szabályok.) A III. cím a tutajokra vonatkozó rendelkezéseket, a IV. cím a veszé-
lyes anyagokat szállító hajókat érintő rendelkezéseket egyesíti; az V. cím a víz-
hálózat egyes szakaszain való hajózást szabályozza, míg a VI. cím a kihágások-
ról szól. A szabályzat Melléklete a nemzetközinek nyilvánított vízhálózat egyes 
szakaszaira vonatkozó különleges rendelkezéseket foglalja magában. A rendelet-
hez mellékelték a Vaskapu és a zuhatagok szakaszán levő jelzőálomásoktól adott 
jelzések mintáit, valamint a hajóvonatoknak e szakaszon megengedett összeállí-
tását feltüntető mintákat. — A rendelet 1936. január 1-én lépett életbe. 
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Ozeanfahrt auf deutschen Schiffen. 
Mit Beitragen von YV. Diihne, IV. Laas, W. 
Mitchell, E. Pütz, A. Rehm, A. Tiller und 
P. Wiehr. — Herausgeben vom Insi. fiir 
Meereskunde zu Berlin. — Verlag von E. S. 
Mitller & Sohn, Berlin, 1936. 

A berlini Institut für Meereskunde „Das 
Meer" című értékes könyvsorozatának immár 
a negyedik kötete gazdagí t ja a Magyar Ad-
ria Egyesület könyvtárát. A sorozatnak ez a 
legújabb kötete kétségkívül azzal a szándék-
kal készült, hogy propagandá t csináljon a 
német transoceánl személyforgalomnak és ál-
talában a német tengeri kereskedelmi ha jó-
zásnak. Ezt a nagyon is méltányolható tö-
rekvést azonban a szerzők rendkívül érdekes 
és tanulságos ismertetéseikben nem tolják 
előtérbe. így a könyv nem tér el attól a 
programtól , amit a sorozat megindításakor a 
berlini intézet maga elé tűzött, nevezetesen, 
hogy az eddig kiadott kisebb füzetek helyett 
nagyobb monografikus müvekben terjessze 
a tengerre vonatkozó ismereteket és ismer-
tesse a tengertudomány és a tengerészet ha-
ladását . — Az előttünk fekvő könyv, a soro-
zat eddig megjelent köteteihez hasonlóan, 
ízléses keretbe foglalva nyúj t ja át az olva-
s.knak a jeles szakemberektől származó, jól 
megírt, tar talmas szöveget. — Az első köz-
leményt W. Laas berlini egyetemi tanár írta 
„Staat und Schiff" címmel, az állam és a ha-
józás kapcsolatairól; felsorolva mindazokat 
az állami intézményeket, hatóságokat , tör-
vényeket, rendeleteket és intézkedéseket, 
amelyek a hajózás hatósági i rányítására, 
megsegítésére, védelmére és fejlesztésére hi-
vatottak. — A második közlemény, Dr. A. 

Rehm tollából, a német kereskedelmi flotta 
háborúelőtti fejlődését, a háború és a béke-
szerződés nyomán történt visszaesését, majd 
az újjáépítése érdekében tett erőfeszítéseket, 
az utolsó tíz év alatt történt ú jabb nekilen-
dülését és mai helyzetét ismerteti. — Azután 
P. Wiehr kommodore elvezeti az olvasót egy 
transoceáni személyszállító gőzös parancs-
noki h ídjára , s bemutat ja mindazokat a ké-
szülékeket, amelyekkel egy ilyen hatalmas 
úszó szállodát, akár néhány ember is bizto-
san irányíthat a vízrengetegben. — A követ-
kező közlemény, melynek W. Dahne kapitány 
a szerzője, a nagy személyszállító hajók uta-
sainak kényelmét és biztonságát szolgáló be-
rendezéseket és a kiszolgáló személyzet mun-
kájá t ismerteti. Majd W. Mitchell főmérnök 
egy nagy személyszállító gőzös gépházát 
mutatja be; E. Pütz kapitány ped g azokat 
az ór iásszámokat sorakoztat ja fel, amelyek 
az óceánjáró hajókotosszusokon történő élel-
mezés ha ta lmas arányai t érzékeltetik. — Vé-
gül A. Tiller mérnök a német vitorláshajózás 
mai helyzetét, főként pedig a vitorlás iskola-
hajókat és a sportvitorlázást ismerteti. — 
A 130 oldalas kötetet 38 kitűnő fényképfel-
vétel díszíti krétapapirosétáblákra nyomva; 
ezenkívül 15 szövegközötti ábra és két hajó-
metszetet ábrázoló nagyméretű melléklet 
emeli a könyv értékét. K. N. 

Lambrecht Kálmán: Az ősvilági élet. 
— ,,A Búvár könyvei." I. kötet. A Franklin-
Társulat kiadása. 1935. 

A „Búvár" című, tudományos ismereteket 
terjesztő folyóirat szerkesztősége a magyar 
olvasóközönségnek a tudományos problémák 



• 1 0 0 A TENGER 

iránt mutatkozó nagy érdeklődését nemcsak 
a folyóirat gazdag és változatos tar ta lmával 
igyekszik kielégíteni, hanem könyvalakban 
kiadott nagyobb munkákkal is. „A Búvár 
könyvei" a természettudomány egy-egy ágá-
nak, vagy a technika különböző ága inak fej-
lődését és mai ál lását hivatottak megismer-
tetni a közönséggel. Az új könyvsorozat 
első kötetét maga a szerkesztő, Lambrecht 
Kálmán írta. Mint már több eddigi müvével, 
ezzel is az őslények világába vezeti olvasóit, 
de a mód, ahogyan ezt teszi, merőben ú j és 
eredeti. A kalauzolást egy-egy földtörténeti 
korszakon át lehetőleg ar ra az őséle tbúvárra 
bízza, aki a szóbanforgó korszak élővilágát 
föl tár ta és megismertette, llymódon az ős-
élettudomány történeti fejlődésének képével 
egyidejűen a modern plaeobiológiai gondol-
kozás kialakulásának menetét is elénk vetíti. 
Lambrecht Kálmán a nagy paleontológusok 
egyéniségének és munkájának jellegzetessé-
geit és értékeit, valamint a földtörténeti kor-
szakok biológiai képét annyira érdekes, vonzó 
formában tár ja elénk, hogy a laikus észre 
sem veszi, hogy a könyv olvasása közben 
egy nagy tudományág bonyolódott útvesztő-
jén haladt végig. — A Frankl in-Társula t 
gazdag kiállításban, külön táblákra nyomott 
szép képekkel vitte a közönség elé a „ B ú v á r " 
könyvsorozatának első kötetét. K. N. 

A „Búvár" első évfolyama. Kevés ma-
gyar népszerű tudományos folyóirat fu to t t 
be rövid idő ailatt olyan nagy távolságot a 
publicitás útján, mint az egy esztendővel 
ezelőtt megindult „Búvár". A tudományos 
ismeretek terjesztésének kiváló magyar mes-
tere, az oly korán elhunyt Lambrecht Kál-
mán, nem hiába szorgalmazta a külföldi tu-
dományos magazinekhez hasonló m a g y a r 
folyóirat megindítását: a „Búvár" bámula-
tosan gyors elterjedése igazolta, hogy a 
magyar művelt közönség megérett az ilyen 
magasszínvonalú, komoly tárgyú folyóirat 
o lvasására . A „Búvár" első évfolyama ki-
váló alapító^szerkesztőjének éppen olyan 
nagyértékü alkotása, mint minden más mun-
kájai, amellyel a tudományos szakirodalmat 
ós a mépszerü l i teratúrai csaknem három 
évtizedes munkássága alat t gazdagí to t ta . 
Lambrecht Kálmán közel másfélszáz szak-
embert mozgósított1 és mintegy harminc 
tárgykörből tegalább félezer tanulságos és 
érdekes cikket, tudományos hírt, könyv- és 

folyóiratismertetést, tudományos anekdotát , 
aforizmát, stb. vonultatott fel az olvasókö-
zönség meghódítására. Hogy ez a hódító 
had já ra ta teljes sikerrel jár t , azt a „Búvár" 
előfizetőinek többezres létszáma és az „al-
kalmi" olvasók hatalmas tábora mutatja. Az 
ezerokialas vaskos kötet, amely a „Búvár" 
első évfolyamát foglalja magában, hirde-
tője egy magyar szerkesztő-zseni kiváltsá-
gos képességeinek, egyúttal bizonyítéka an-
nak is, hogy a magyar szaktudósok a ma-
guk tudományának népszerűsítésében ép 
oly kiválóak, mint a nyugati nemzetek tudó-
sai. Lambrecht Kálmánnak talán egyik leg-
nagyobb érdeme, hogy számos magyar szak-
embert emelt ki elvonultságából és állított 
a íiazai népszerű tudományos irodalom szol-
gálatába. A „Búvár" megteremtőjének nagy 
értékeit és érdemeit méltó keretben örökíti 
meg a folyóirat második évfolyamának eisö 
füzete. A szerkesztőség és kiadóhivatal 
búcsúsorai után, Pongrátz Sándor, mint tu-
dóst, Cavallier József, mint embert, Prinz 
Gyula, a pécsi egyetem rektora, mint szer-
kesztőt méltatja Lambrecht Kálmánt. Majd 
az elhúnyt szerkesztő utolsó Írásait találjuk 
a kegyeletes megemijékezésnek szánt olda-
lakon, amelyeknek sorát Halasy-Nagy Jó-
zsefnek, a pécsi egyetemi bölcsészeti kar dé-
kánjának a ravatalnál mondott gyászbeszéde 
zár ja le. 

Gaál István: Amit rosszul tudunk. 
Természettudományi koholmányok és bal-
ítéletek. — Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 
kiadása. 1935. — 440 lap, kötve 8.— P. 

Nagy írói készséggel megírt érdekes 
munka, amelyet terjedelme ellenére is egy-
folytában olvas el mindenki. Az ember nem 
hinné, ha a szerző nem tá rná elé, hogy a 
nagyközönség körében, sőt egynémely tudo-
mányos műben is mennyi balítélet és hely-
telen magyaráza t bur jánzot t el, s hogy még 
az ó- és középkorból mennyi, szinte kiirtha-
tatlan tudományos babona marad t fent mind-
máig. A jótollú és jó humorú szerző sorra 
veszi és kivégzi valamennyit. A természet-
tudományos babonáknak valóságos lexikona 
ez. Bőven szerepelnek benne tengeri babo-
nák is, hiszen a tengerésznépség m'ndig haj -
lamos volt az ilyesmire. Gaál István könyvét 
a kiadó a tőle megszokott ízléses külsővel és 
bőven illusztrálva bocsátotta ki. 
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