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A MAI FIUME. 
Irta LEIDENFORST GYULA. 

A világháború első őszén az utolsó olasz hajóval érkeztem Trieszt kikötő-
jébe. A frontokon már dörögtek az ágyúk, nekem, aki Nápolyból jöttem, még 
újság volt a háború. Csak Triesztben értettem meg először, mit jelent a nagy 
világfelfordulás. Valami mélységesen lesújtó hatást tett rám az egykor lármás, 
forgalmas kikötő temetői csendje. Ugyanez az érzés markolt belém, amint a mult 
nyáron tiz évi távollét után először láttam viszont Fiumét. Viszontlátásról talán 
nem is beszélhetek. Azt a Fiumét, amit én ismertem, nem láttam és nem látom 
viszont. Új Fiume állt előttem, új emberekkel, új viszonyokkal. Ugyanolyan buz-
galommal láttam neki, hogy az új Fiumét, a mostani viszonyokat megismerjem, 
mint amilyennel ezelőtt húsz esztendővel a régi Fiume tanulmányozásába fogtam; 
Beszéltem a mostani Fiume vezető férfiaival, kereskedőkkel s a lakosság minden 
rétegének képviselőivel. Ebből bontakozott ki előttem a mai Fiume képe. A hol-
napi Fiumét még nem látom tisztán; amit róla mondok, az inkább óhajtás, mint 
valóság. Fiume a történtek ellenére nem lehet elválasztó pont a két barátságos 
nemzet közt, amelyet politikai és gazdasági érdekek egymásra utalnak, hanem 
ellenkezően, Fiumének érintkező pontnak kell lennie, ahol a két ország gazdasági 
és szellemi javait kicseréli. 

Fiume, a Fianonáig terjedő Carnaro tartomány székhelye, amely alá körül-
belül negyven község tartozik, csak a tenger felé kapott a római paktumban ter-
mészetes határokat, de még ott sem teljesen. A Santa-Margheritában, illetve 
R tpalloban kezdődött hosszas alkudozások után Olaszország átengedte a Baross-
kikötőt Jugoszláviának, maga pedig annektálta Fiumét, amelyet a párisi szerző-
dés önálló állammá tett. A római egyezményt még több tanácskozás követte, 
amelyek még mostanáig sem záródtak le. A kiegészítő értekezleteken a végleges 
határmegállapítás és gazdasági kérdések szerepeltek tárgysorozaton. Fiume mos-
tani határait minden egyezmény ellenére sem tekintheti senki véglegesnek. Nem 
tekintik annak az olaszok sem, sőt Mussolini maga a nyilvánosság előtt is igy 
nyilatkozott. A római paktum kinai falat emelt Európában. A Lazarus-hajógyár 
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2 LEIDENFROST GYULA 

már Jugoszláviában fekszik, de a nagy molo Fiuméhez tartozik. A gyár mun-
kásai használhatják a nagy molo forgóhidját, amely alatt tilos a közlekedés. 

, A hid ugyanis országhatárrá vált és alatta pénzügyőrök vigyáznak mindkét olda-
lon. Ez még hagyján, ámde a hajógyártól kezdve magas kőfal húzódik végig a 
Fiumara (most Eneo) mentén. A fal közvetlen a vásárcsarnoki elárusító bódék 
(a Nekton-raktárainak) falához csatlakozik. Némelyik két országba esik, mert a 
hátulja beljebb áll. A falon két helyen van kapu. Az első a hajdani Riva 
Orientale-ra (most Riva Cristoforo Colombo) nyilik, a másik odébb, az első 
Fiumara-hiddal átellenben. Az ajtó egyik felén olasz, másikon délszláv katonák 
és pénzügyőrök. A kőfal mögül állandó kopácsolás hangzik, de átlátni nem lehet. 
Ahol alacsony volna, ott vasrudak közé ékelt bádoglemez zárja el a kilátást. A 
Baross-kikötő Fiume felől nézve láthatóan zsúfolva van hajókkal. A kéményeken 
az egykori Ungaro-Croata jelzés megmaradt. Ez a társaság most tisztán délszláv 
és Susákról járatja hajóit. 

A Fiumara mentén nincs kőfal. Átlátni Susákra, ahol láthatóan nagy épít-
kezés folyik, a kikötő felé pedig élénk kocsiforgalom irányul. A vasúti hid köze-
lében fahídon keresztül bonyolítják le a két város, illetve állam forgalmát. Az 
első forgóhidat a zavaros időkben felrobbantották. Csak a parton levő félkör 
alakú vágányok jelzik egykori helyét. A két szomszédos város lakói évre szóló 
arcképes határátlépési igazolvánnyal közlekedhetnek a fahidon, amelynek két 
végén erős őrségek igazoltatnak mindenkit. Idegenek három napra szóló határ-
átlépési igazolványt kaphatnak a fiumei kveszturán, amely az egykori kormányzói 
palota terén van. Az igazolványt Susákon az Orient-szálló mögötti rendőrfőnök-
ségen láttamoztatni kell, máskép a délszláv határőrök nem engedik vissza 
az embert. 

A fiumei határ legklasszikusabb pontja a kis Szent János-kápolna körül 
van. Vitás terület. Azé lesz, amelyik város lakosságának nagyobb része látogatja. 
Egyelőre magas fallal vették körül. Vaskapuja vasár- és ünnepnapokon nyilik 
meg a hívők előtt. Egyébként strázsák őrzik. Ez a kápolna fiumei területen áll, 
az elpusztított forgóhid mellett. Érthetetlen, hogy a délszlávok miért ragaszkod-
tak annyira hozzá. Talán csak nem hidfőt akartak ezen a tiz négyzetméternyi 
területen kiépíteni ? A határ a többi oldalon is hasonlóan természetellenes. A 
scurignei völgyben pl. a fiumeiek kedvenc kirándulóhelyén, a határ egy korcsma 
küszöbén van. Akinek nincs határátlépési igazolványa, nem kóstolhatja meg az 
új termést szüret után, mint hajdanában. A cantridai szakaszon (Volosca felé) 
Zamet község már délszláv területen van. A határ az országút mentén halad. A 
Déli-vasút vonala olasz terület. Ennek a lehetetlen határmegállapításnak legfeljebb 
a csempészek örülhetnek, a legális kereskedelem sokat szenved miatta. 

A kikötő képe nyomasztó, bár mozgalmasbb, mint az annexió előtt volt. 
A partmenti forgalmat a „Costiera" nevű új társaság bonyolítja le. Járatai van-
nak Abbaziába le Lovranáig (most Laurana), Lussinba, Velencébe, Anconába és 
Zárába (Arbe érintésével). A szabad kikötő medencéiben ott tartózkodásom alatt 
üres vagy javítás alatt álló Lloyd-hajókat láttam. Mindössze hármat. A Thaon di 
Revei-medence, a Punto franco második medencéje, amelyet a délszlávoknak 
adtak bérbe, akkor még teljesen üres volt és semmi előkészület sem jelezte, hogy 
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a jugoszlávok igénybe akarják venni. A belső kikötőben a Molo San Marco 
(a régi Adamich-móló mellett) befejezetlen és fű nőtte be. A vitorlás-forgalom 
meglehetősen élénk. Jobbára aprófát szállítanak. A Delta és Brajdica kiürítése 
miatt a faraktárak egy részét ideiglenesen a belső kikötőbe helyezték át. A régi 
Danubius — most Quarnaro — hajógyárban csak javítás alatt álló naszádokat 
láttam. A kőolajfinomító az orosz egyezmény óta dolgozik. A fiumeiek előtt ma 
a legszebb látvány a füstölgő gyárkémény. Az abbáziai hajón egyebet sem hal-
lani, mint azt, hogy a kéményekre mutogatva örömmel állapítják meg, hogy ez 
vagy amaz a gyár is üzemben van. A hosszú gazdasági elszigeltség után a gyár-
kéményekből felgomolygó füst olyan megelégedettséget kelt, mint hajdan az elfo-
gadott áldozat égreszálló füstoszlopa. 

Fiume sokat szenvedett, nagy megpróbáltatások érték, de most már kezd 
új életre támadni. Az a komor kép, amelyet Susmel tanár a trieszti „Piccolo" 
hasábjain Fiume gazdasági helyzetéről megrajzolt, a túlságos pesszimizmus 
szülötte. A statisztika a helyzet javulásáról tesz bizonyságot. Ez a javulás lassú, 
mint egész Európában, de állandó. A jövő attól függ, milyen mértékben tudja 
Fiume visszaszerezni mögöttes vidékének forgalmát. E tekintetben igyekvő ver-
senytárssal kell megküzdenie: a Baross-kikötővel, amelynek érdekében a délszláv 
kormány mindent megtesz. Ebben a versenyben azonban Fiumének nincs mitől 
tartania, mivel a susáki kikötő teljesítőképessége korlátolt. Fiume nagyszerűen 
felszerelt rakodóival és nagyszámú tárházaival szemben a Baross-kikötő technikai 
felszerelése elmaradt, fejlesztésére nem áll elegendő hely rendelkezésre, külön-
ben is kikötőt békében sem lehetett máról-holnapra építeni. A mostani viszonyok 
közt pedig még kevésbé. 

A délszláv kormány az Adria-tarifát a Gyékényes—Zágráb—Fiume vonalon 
nem léptette életbe s úgy látszik, erre a jövőben sem hajlandó. Legalább is e 
miatt szakadtak félbe mostanában a magyar—délszláv kereskedelmi tárgyalások, 
melyeken a magyar delegátusok a fiumei forgalomban könnyítéseket kívántak, 
amiket viszont Surmin délszláv kereskedelmi miniszter nem volt hajlandó meg-
adni. Délszláv részről az a kívánság merült fel, hogy a magyar forgalom a 
susáki kikötőt is vegye igénybe s erre kedvezményeket is helyeztek kilátásba. A 
mult év június 21-én lépett életbe a magyar-délszláv kölcsönös tranzitó-egyez-
mény s éppen fiumei tartózkodásom alatt érkeztek az első szállítmányok a régi 
vonalon és pedig minden zavar nélkül Fiumébe. Az Olaszország által életbe 
léptetett Adria-tarifa tehát csak Postumián (a régi Adelsberg) keresztül érvényes. A 
szállítás Magyarországból Fiumébe körülbelül ugyanannyiba kerül, mint Triesztbe, 
mivel a fiumei vonal csak 9 km-rel rövidebb és ez elenyésző különbség. Az 
Adria-tarifa előtt egy mázsa árú szállítása 18,700, utána csak 15,000 koronába 
került a nyáron érvényben volt tarifa szerint. A magyar vonalon az árúk 35, 
a délszlávon körülbelül 30, az olasz vasúton pedig 50 százalékos tarifakedvez-
ményben részesülnek. Mindaddig tehát, mig az SHS. állam a zágrábi vonalon 
kedvezményt nem ad, kifizetődik a Postumián át való szállítás, sőt azon túl is, 
mivel ebben az irányban az árú hosszabb vonalat tesz meg magyar területen. 
Olasz részről a magyar kereskedelem már eddig is élvezi mindazokat a kedvez-
ményeket, amiket a délszlávok a szerződés alapján kapnak, noha a magyar— 
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olasz kereskedelmi szerződés — sajnos — még mindig nincs megkötve. Fiume 
és a magyar tengeri kereskedelem érdekében is kívánatos volna, hogy ez a 
szerződes mielőbb tető alá kerüljön. 

A mostani helyzetben a magyar kereskedő nem tud kalkulálni. A Fiúmén 
keresztül való kivitel a hajóalkalomtól függ, a magyar—olasz kereskedelmi szer-
ződés megkötése után bizonyára állandó járatok indulnak meg és a ma még 
hiányzó egységes gazdasági vezetés is kialakul. A fiumei hatóságok ma is a leg-
előzékenyebben állanak a magyar kereskedelem rendelkezésére és nagy könnyí-
téseket nyújtanak úgy a raktárhasználat, mint a fekbér és a mozdonyhasználat 
tekintetében. A vasút részéről Ferrero mérnök, aki Genovából került Fiumébe, 
iparkodik a magyar forgalmat elősegíteni, egy nagy középeurópai szállítócég 
pedig teljes energiával törekszik a forgalmat Fiume felé terelni. A fiumei ható-
ságok előzékenysége következtében a fiumei kikötő forgalmának húsz százaléka 
már ismét magyar volt. Addig is, amig a magyar—olasz kereskedelmi szerződés 
létre jön, kívánatos volna, hogy a magyar kereskedelem a bécsi Lloyd-vonatok 
mintájára létesítsen állandó összeköttetést Fiumével. amihez olasz részről bizo-
nyára a legmesszebbmenő támogatásban részesülne. Az osztrák Lloyd-vonatok 
vaggonjai egy- és ugyanazzal a plombával mennek Triesztig. 

Fiumében ottlétemkor a kereskedelmi és iparkamara élén még Rocca kor-
mánybiztos állott s akkor volt átszervezés alatt. Mellette még az újonnan alakult 
Olasz—délszláv—magyar kereskedelmi kamara működik, amelynek élén dr. Mario 
Griffini áll, aki a római „Istituto per l'Europa Orientale" megbízásából hosszabb 
időt töltött nálunk is és kitűnően ismeri Csonkamagyarország gazdasági helyzetét. 
Az Olasz—délszláv—magyar kereskedelmi kamara hivatalos heti lapja a „Cor-
riere Adriatico" állandó magyar nyelvű rovatot ís közöl, amelyet dr. Mario 
Segnan szerkeszt. E két kamarán kivül meg van még a régi Associazione dei 
commercianti in Fiume is. Értesülésem szerint a törekvés az, hogy ezeket a szer-
veket egymással egyesítsék. Fölkerestem mind a hármat, mind a három helyen 
a legszívesebb fogadtatásban volt részem s a kívánt felvilágosításokat készséggel 
megadták. 

— Én nem hivatkozom a hagyományokra — jelentette ki előttem dr. Griffini 
— hanem csak arra, hogy a két hasonló vérmérsékletű nemzetnek kétségbe-
vonhatatlanul közös politikai és gazdasági érdekei vannak. Fiumét kis halász-
faluból Magyarország fejlesztette nagy kikötővé, kinek volna tehát több joga, 
hogy ezt a kikötőt használja, mint annak, aki békemilliókat ruházott bele ? A 
közös érdekek Fiumében találkoznak. Mindkét államnak kölcsönösen szüksége 
van arra, hogy barátságukat gazdaságilag is alátámasszák. Fiume hagyomany-
szerűen magyar kikötő és az olasz kereskedelem, amely Magyarország felé irá-
nyul, megszokásból szintén ezt a kikötőt választja. A szükséges szervezet készen 
áll, hogy újra fölvegye a forgalmat. A magyar liszt és cukor Fiumében alkal-
mas piacra talál, mivel előnyösen ismerik 

— Meg kell említenem, — folytatta dr. Grifffini — hogy a Pó-völ<íy leg-
nagyobb vállalatai a legelső hitelintézetek támogatásával Ravennában új kikötőt 
szándékoznak építtetni, amelynek az volna a feladata, hogy Fiúméval állandó 
összeköttetést tartson fenn és a Duna-medence árúi ezen az úton kerüljenek a 
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Pó-síkság piacaira és viszont. Mindenképpen bizonyos, hogy Fiume megint életre 
kel. Ez az élet redukált lesz, aminthogy redukálódott egész Európa gazdasági 
élete, de mégis cselekvő élet lesz és a magyar közreműködést szívesen vesszük. 

Ez a rokonszenves nyilatkozat bizonyára minden magyar emberben ugyan-
olyan benyomást kelt, mint e sorok írójában. A trianoni „szerződés" 294-ik 
cikkelye biztosítja Magyarország számára a volt monarchia összes kikötőinek 
szabad használatát és a hozzájuk vezető vasúti összeköttetést. Kétségtelen, hogy 
a kereskedelem e kikötők közül azt fogja választani, amely a legtöbb kedvez-
vezményt nyújtja. Az eddigi előzékenységet véve alapul, semmi kétségünk sincs 
az iránt, hogy ez a kikötő egészen biztosan Fiume lesz, amely az annexió óta 
is magához tudta vonzani a megindulni kezdő magyar tengeri kivitelt. Ilyen 
módon az érzelmi momentumok gazdasági alátámasztást nyernek s Fiume a 
jugoszláv csábítgatások ellenére is megmarad a magyar kereskedelem kikötőjének. 

Alkalmam volt a fiumei „Capitaneria di porto" vezetőjével, Bisconti őr-
naggyal is beszélgetést folytatni. Maggiore Bisconti a legszívélyesebb előzékeny-
séggel bocsátotta rendelkezésemre a kikötő forgalmára vonatkozó statisztikai 
adatokat és közölte velem, hogy az olasz kormány a kikötőben a magyar kor-
mány által megkezdett építkezéseket befejezni szándékozik. Ujabb kibővítések 
nem lesznek, mivel a mostani technikai berendezés jóval nagyobb forgalom lebo-
nyolítására is elegendő. Bisconti őrnagy közlése szerint a kikötőbe július folya-
mán 89 olasz és 16 idegen gőzös érkezett és 98 olasz, valamint 18 idegen gőzös 
indult el megrakodva. A hajók júliusban 13,439 tonna árut rakodtak ki és 
13.708 tonnát hajóztak be. Ebben a szállítmányban 8000 tonna magyar cukor 
volt francia kikötőkbe irányítva és 1000 tonna borsó hulli rendeltetéssel. Magyar-
ország részére a fiumei kikötőbe eddig csak foszfát érkezett. Fiumében jelenleg 
két nagyobb hajóstársaság van, amelyekben magyar tőke is van érdekelve: a 
„Levante" és az „Atlantica". Bisconti őrnagy közölte velem, hogy akkor kezdték 
meg a tárgyalásokat az Anconával való naponkénti hajóösszeköttetésre vonatko-
zóan. Ezzel helyreállt volna a régi közvetlen összeköttetés Budapest—Fiume— 
Ancona—Róma közt, ami a Szent Év idegenforgalmának lebonyolítása szempont-
jából igen kedvező lett volna, de az olasz napisajtóban azóta sem találtam nyo-
mát, hogy ezek a tárgyalások eredménnyel végződtek volna. 

A dr. Mario Griffini által rendelkezésemre bocsátott kimutatás a következő 
képet adja a fiumei kikötő forgalmáról: 1913-ban a behozatal tengeren 9.229,592 q, 
tengelyen 13.147,905 q, a kivitel pedig tengeren 11.738,827 q, tengelyen 6.258,767 q 
volt. Ezzel szemben 1923-ban behozatal tengeren 1.298,153 q, tengelyen 1.228,715 q, 
kivitel tengeren 853,983 q, tengelyen 592,328 q. Az 1923-ik évi forgalom tehát 
a tizedrésze volt a békebelinek, a hajóforgalom pedig ötödére csökkent. Cukorból 
a behozatal 1913-ban 3 913,000 q, 1923-ban pedig 38,577 q volt. Faneműekből 
a kivitel 3.700,000 q-ról 222,703 q-ra, gabonafélékből pedig 1.600,000 q-ról 
366,228 q-ra esett vissza. Az elmúlt esztendőről teljes statisztikai kimutatás még 
nem áll rendelkezésemre, de a részletek nagy haladásról tanúskodnak. Ezek a 
részletek — összehasonlítva az előző év megfelelő időszakával — a következők: 
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I. Kivitel a fiumei kikötőn á t : 
1924. 11/24—V/5. 1623. 11/24—V/5. 

Fa tonna 20,300 tonna 8,950 
Cukor „ 8,500 (magyar származású) „ 172 
Kőolaj, finomított . . „ l ,e00 „ 1,054 
Egyéb árú „ 600 , 1,130 

Összesen: tonna 31,000 tonna 11,306 

A fában az 1924. évi időszak javára mutatkozó különbözet onnan ered, 
hogy a Fiuméhez tartozott és Jugoszláviának átadott Delta- és Baross-kikötő ki-
ürítése folytán az ott felhalmozott és olasz (fiumei) tulajdonban lévő fakészletet 
a fiumei kikötőbe vitték át és megfelelő rakhelyek hiányában onnan gyorsabban 
került elszállításra. Az „Egyéb áru"-nál ellenben 1923-ban mutatkozik többlet, 
mely a Jugoszláviába (Dalmácia) és Törökországba irányult rizs-exportból kelet-
kezett. 

II. Behozatal a fiumei kikötőn át. 
1924. 11/24—V/5. 1923. 11/24—V/5. 

Rizs tonna 16,950 tonna 8,720 
Kőolaj, nyers „ 11,500 „ 2,100 
Foszfát „ 12,150 (ebből 600 tonna Magyar- „ 114 

ország részére) 
Szén „ 10,600 , 7,100 
Egyéb árú „ 600 „ 2,300 

Összesen : tonna 51,800 tonna 20,334 

1923-ban csak Romániából érkezett kőolaj, míg 1924-ben már Oroszország-
ból, Perzsiából és Mezopotámiából (Royal-Dutch. Comp.) is. A rizsnél mutat-
kozó 1924. évi többlet arra vezethető vissza, hogy a középeurópai kereslet és 
Fiume helyzetének tisztázódása folytán a fiumei rizshántoló londoni érdekeltsége 
nagyobb mennyiséget diszponált oda. Az „Egyéb árú"-ból 1923-ban volt nagyobb 
behozatal, mely a dalmát és görög bor, valamint dalmáciai cement importjából 
keletkezett. 

A kikötői összárúforgalom tehát 1924. első harmadában 82,800, 1923-ban 
pedig 31,640 tonna volt. Ezzel szemben a háború előtti évek ugyanezen idősza-
kára kb. 406,000 tonna esett. A fiumei kikötő megnövekedett forgalma mellett a 
szomszédos délszláv kikötő — Susak (Baross-kikötő) és Fiumara-csatorna — 
ugyancsak a fenti időszakban (2 és V8 hónap) majdnem 8 ezer tonna árúfor-
galmat ért el, ami az ottani kezdetleges viszonyok között meglehetős eredmény. 
A behozatal ott főleg szénből és cementből (Spalato), míg a kivitel kizárólag 
fából állott. 

Ebből a részleges statisztikából kiolvashatjuk, hogy a fiumei kikötő kiviteli 
forgalma egy év alatt majdnem megháromszorozódott, behozatala pedig több, 
mint két és félszer növekedett. Ez az eredmény Fiume gazdasági jövőjére kétség-
kívül igen bíztató, különösen, ha Fiume ugyanolyan gazdasági és tarifapolitikát 
követ, mint Trieszt, amely már elérte békebeli forgalmának 60 százalékát. A sta-
tisztikai adatokból kiderül az is, hogy Fiumének Susak komoly versenyétől nem 
sok tartani valója van. Ezzel szemben ma is Trieszt a komoly versenytárs, 
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amely régi mögöttes területét már teljesen visszahódította és Csehországig, sőt 
Lengyelországig kiszolgálja régi klienseit. Trieszt forgalma 1923. óta a következő-
kép alakúit ki: 

Trieszt tehát gyors iramban halad afelé, hogy régi jelentőségét visszasze-
rezze. Ezt az iramot Trieszt kénytelen is gyorsítani, mivel Velence erős verse-
nyére számíthat. A régi versengés a két szomszédos kikötő közt az adriai hege-
móniáért újra kitört, noha e kikötők most már ugyanazon államhoz tartoznak. 
Velence mellett Margherában új kikötő épül, amely két medencéből áll s ezekhez 
a Giudecca-csatorna kijáratában még harmadik is fog csatlakozni. Az új kikötőbe 
számos új belhajózási csatorna fog torkollani, amelyek az árúszállítást a belföld 
felé jelentékenyen olcsóbbá teszik. Velence versenyét Trieszt ma még csak a 
személyforgalom terén érzi, de ahogy a margherai kikötő elkészül, az árúforga-
lomban is erős versenytársa támad. Velence még a nyolcvanas évek végén le-
maradt a Trieszttel folytatott versenyben és új kikötőjével igyekszik a forgalom 
egy részét visszahódítani. Az indiai és kínai viszonylatban Trieszt már vissza-
küzdötte magát a békebeli szintre, de a margherai medencék megnyitása után 
bizonyára hátrább szorúl. Trieszt a velencei verseny felújhodása miatt arra fog 
kényszerülni, hogy gyengébb régi versenytársa, Fiume rovására kárpótolja magát, 
hogy olyan hátvidékekre is bebocsássa gyökereit, amelyek eddig nem hozzája 
tartoztak s ebben a törekvésben önkéntelenül is segítségére lesz az a csendes 
tarifaháború, amely a Zágráb—Károlyváros—Fiume vonal és a postumiai vonal 
közt folyik. Azoknak, akik Fiume gazdasági életének irányítását kezükbe veszik, 
számolniok kell ezzel az okvetetlenül bekövetkező erőteljesebb versennyel és fel 
kell készülniök rá. Ebben a versenyben az lesz a győztes, aki a mögöttes vidék 
kereskedelme számára a legtöbb előnyt tudja biztosítani. 

A Magyar Adria Egyesület a maga tizenöt esztendős szervezetével és min-
den rendelkezésre álló eszközével azon lesz, hogy a magyar tengeri kereskedelem 
Fiúmén keresztül bonyolódjék le. Tudjuk, hogy bennünket Fiumében egyesek 
politikai egyesületnek néznek — bizonyára címünk miatt — biztosíthatjuk azon-
ban olasz barátainkat, hogy egyesületünk, úgy mint a múltban, ezentúl sem 
foglalkozik politikával. A Magyar Adria Egyesület kizáróan tudományos társa-
ság s mint ilyen, természetszerűen kutatja a magyar történelmi múltnak azt a 
részletét, amelynek színhelye a tengermellék volt, a nemzeti múlt megbecsülését 
azonban legkevésbé az olaszok fogják kifogásolni. Mi, a Magyar Adria Egyesület, 
mint eddig is, ezentúl még fokozottabb mértékben igyekszünk erőinket a magyar 
tengeri kereskedelem fejlesztésének szolgálatába állítani s mivel hitünk szerint ez 
a forgalom a régi, kipróbált útvonalon bonyolítható le, érdekeink ezen a ponton 
találkoznak. Mi Fiumét — mint fentebb mondottuk — legalkalmasabb helynek 
tartjuk arra, ahol a két barátságos nemzet gazdasági és szellemi javait kicserél-
heti. Mi a természeti és a velük összekapcsolódó gyakorlati tudományok 
terén ugyanazt az összekötő szerepet kívánják teljesíteni, mint, amit a Corvin 

Nettó tonnatartalom a kikötői 1913 1920 1923 

10.955.519 q 4.210,928 q 5.570,752 q 
26.975,452 q 16.323,151 q 20.204,583 q 
34.497,294 q 14.745,117 q 20.509,484 q 

forgalomban 
Vasúti érúszállítás 
Tengeri forgalom 



8 LEIDENFROST GYULA 

Mátyás magyar-olasz tudományos egyesület a szellemi tudományok mezején 
olyan eredményesen visz, hozzákapcsolva még a két ország gazdasági érintke-
zésének fejlesztését is. Nem hinnők, hogy ez a programm ne találna megértésre 
olasz barátainknál is. A Magyar Adria Egyesület nem adja fel frogrammjának 
a tenger tudományos kutatására vonatkozó részét sem, mivel éppen ez a terület 
az, ahol a két nemzet szellemi érintkezésére kiváló alkalom nyilik. A Magyar 
Tengerkutató Bizottság két expedícióján számos magyar szakembert képezett ki 
tengerkutatásra, akik készséggel folytatnák megkezdett munkájukat az olasz szak-
emberekkel együtt. Ebből a közös munkából csak az erkölcsi hányad illetné a 
magyarokat, a gyakorlati haszon Olaszországé volna. A Quarnerót mi ismerjük, 
mi tudjuk, mekkora jelentősége volt és van az olasz tengeri halászat szempont-
jából. Mi voltunk azok, akik a kimerült quarnerói scampi-terület helyébe uj 
halászterületet fedeztünk fel, ahol nagy tömegben él ez a gazdaságilag rend-
kívül értékes rákfaj. Szoros együttműködést ajánlunk fel a Comitato Talasso-
grafico Italiano számára és bízunk benne, hogy ez az ajánlat kedvező fogad-
tatásra is talál. Viszonzásul elvárhatunk ennyit, amiért Fiumét a nagy szláv nép-
tengerben megőriztük az olasz kultúra számára. 

Az olasz és magyar szakemberek együttműködésére a legalkalmasabb teret 
a volt Halászati Biológiai Állomás feltámasztása nyújtaná. Ez a gyakorlati tudo-
mányos intézet osztozott a trieszti zoológiai állomás sorsában, úgy hogy az 
Adrián ma csak egyetlen kutató intézet van s ez a rovignói állomás, amely 
pótolhatja ugyan a triesztit, de semmiesetre sem helyettesíti a fiumeit. Rovignó 
kívül esik a világforgalom nagy országútjain, s e miatt soha sem lesz belőle az 
a tudományos központ, amely Közép- és Kelet-Európa szakembereit magához 
vonzhatná. A rovignói állomás földrajzi fekvése akadályul szolgál arra is, hogy 
a Quarnero tudományos tanulmányozásának bázisává váljék, viszont a quarnerói 
öböl sajátos természeti viszonyai Fiume és a halászat érdekében megkívánják a 
rendszeres kutatásokat. Nem hinnők, hogy a R. Comitato Talassografico ezt a 
feladatot a horvát tengerkutatókra akarná bízni. Az olasz tengerkutatás kitűnően 
kiépített hálózata nem nélkülözheti a fiumei intézetet s a volt Tengerészeti Ható-
ság épületében elegendő hely van arra, hogy ezt a régóta kívánatos mértékben 
kiterjesszék. Könyvtárának egy része kikerülve a feloszlatott hatóság könyvtárá-
ból, kutatóhajójául pedig valamelyik volt hatósági gőzös szolgálhatna. A magyar 
tengerkutató bizottság a maga részéről szívesen hajlandó hozzájárulni az új 
intézet létesítéséhez, rendelkezésére bocsátaná eszközeit és nagyértékű könyvtá-
rát. Olyanféle ente morale létesítésére gondolunk, mint amilyen a nápolyi Stazione 
Zoologica feltámasztását lehetővé tette, s az új intézet feladatát is hasonlóképen 
képzeljük el. Ez az intézet alkalmas volna arra, hogy Fiumét valóban nemzet-
közi tudományos központtá tegye s a közös munka területén biztosítsa az olasz 
és magyar tudományos világ szorosabb kapcsolatát. Fiume, a quarnerói olasz 
halászat és talán nem utolsó sorban az olasz-magyar baráti kapcsolat sokat 
nyerne a tengerkutató intézettel amelynek megalapítasa úgyszólván alig kerülne 
áldozatba. Mi készek vagyunk arra, hogy az olasz és a magyar tudományos világ 
szorosabb kapcsolatát elősegítsük s reméljük, hogy a másik oldalon hasonló 
hajlandóság fog megnyilatkozni. 



OLASZORSZÁG ÉS A FÖLDKÖZI TENGER.* 
Közli H O R N ERVIN ny. m. k. korvettkapitány. 

I. Olaszország 1914. előtt. 

Olaszország függetlenségi harcainak befejezésével célját: a nagy és egységes 
Italia megalkotását egyelőre még nem érte el. Minden energiáját a belső konszo-
lidációra kellett fordítania, melynek megvalósítását azonban mostoha közgazdasági 
viszonyai és a nyersanyagokban való nagy hiány hátráltatták, még pedig olyan 
mértékben, hogy nagyszabású tengerentúli politikára nem is gondolhatott. Nem 
előnyös északi határain keresztül a Habsburg birodalom katonai invázióval fenye-
gette, központi fekvése a Földközi tengerben pedig hatalmasabb tengeri haderőt 
tett volna kívánatossá. A jelzett körülmények pedig csakis a mindenkori megal-
kuvás politikáját indokolhatták, melynek védelme alatt az ország belsőleg meg is 
erősödött, bár ugyanakkor más államok maguknak hatalmas tengerentúli gyar-
matokat biztosítottak, amikor Italia még a nagymérvű olasz kivándorlás által 
nyújtott előnyöket sem használhatta ki. Az osztrák-magyar monarchiával való 
szövetség adriai és balkáni terveinek keresztülvitelét gátolta, a keleti Földközi 
Tenger mellékén pedig, hol nem is olyan régen az olasz kultura a velencei 
köztársaság uralmát hirdette, az utolsó évtizedekben Olaszország alig rendelkezett 
számottévő politikai vagy gazdasági befolyással. 

A lybiai hadjárat befejezése után a helyzet javult ugyan, különösen mikor 
a Dodekanesus néhány szigetének, többek között Rhodosnak megszállása állan-
dósult. Mivel azonban a háború eredménye kielégítőnek épen nem volt mond-
ható, Olaszország a tevékeny külpolitikától visszavonult és abban csakis a világ-
háborúban vett újból részt. 

II. Olaszország a semlegesség időszakában. 
(19J4-J9J5.) 

A nagy konfliktus kirobbanása Olaszországot politikailag és katonailag készü-
letlenül találta. Az angol-német versengés közismert volt ugyan, de ebből kifolyó-
lag világháborúval senki sem számolt, mely esetre Italia életbevágó érdekeit 

* A „Rivista Marittima" című olasz folyóirat 1924. évi szeptemberi számában Guido Vannu-
telli olasz királyi sorhajókapitány „VIta l ia e il Mediterraneo" cimmel hosszabb dolgozatot közöl, 
melynek tartalmát kivonatosan és állásfoglalás nélkül ismertetjük. 
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(szárazföldi stratégiai határok, az adriai és keleti földközitengeri kérdés megoldása 
olasz szellemben) szerződés nem garantálta. A hadsereg a lybiai hadjárat után 
anyag és mozgosítási keretek hiánya miatt gyenge volt, a haditengerészetet pedig, 
mely a háború alatt sok tapasztalatot szerzett, a hadsereggel ellentétben kiváló 
anyaggal rendelkezett. Azonban az egész Földközi Tengerre kiterjedő nagy háború 
esetére hiányzottak a megfelelő előkészületek, melyek többek között Sardinia, 
Sicilia és az Appenin félsziget nyugati partja által alkotott háromszög tökéletesebb 
stratégiai megerősítését követelték volna. Szükséges lett volna szerződésszerű biz-
tosítása annak, hogy a központi hatalmak az olasz flottát, mely Angliával és 
Franciaországgal szemben elegendő erővel nem rendelkezett, hathatósan támo-
gatni fogják. Már pedig a tengeri uralom biztosítása nélkül, mely elengedhetetlen 
előfeltétele az élelmiszer- és nyersanyagbehozatalnak, egy hosszabb tengeri háború 
viselése, még kezdőleges eredmények esetében is, Olaszországnak lehetetlen lett 
volna.* 

Ezek a körülmények voltak azok, amelyek az olasz politika irányát meg-
szabták. Magától értetődő volt tehát az olyan politika követése, a semlegesség 
esetét kivéve, mely a tengerentúli olaszokkal való közlekedés és egyesülés lehe-
tőségét legalább kilátásba helyezte. Az első lépés ezek után pedig csak az Adria 
őrének, Valonának megszállása lehetett, mely a további balkáni befolyás lehető-
ségét biztosította és ott Olaszország eljövendő prestizsének zálogává lett, melynek 
értékelhető diplomáciai eredményét Olaszország és a szövetséges és társult hatal-
között 1915. április hó 26-án megkötött egyezmény képezi. 

Az egyezmény Olaszországnak a Brennertől a Monté Nivosoig megfelelőbb 
stratégiai határokat biztosított, elismerte a Dodecanesos megszállott szigetei bir-
toklásának jogosultságát, kilátásba helyezte egy kisázsiai partvidéki zóna okku-
pálásának lehetőségét és a német gyarmatok elfoglalásának esetén ugyanott 
kolonizálásra avagy más kompenzációra jogot adott. 

III. A világháború és fegyverszünet. 
(1915—J9J9.) 

Alig keveredett be Olaszország a világháborúba, máris igyekeztek őt szövet-
ségesei az egyezményben elismert jogaitól megfosztani, illetve kijátszani. Kis-
Ázsíában Franciaország lépett fel követelésekkel, a monarchia és a balkáni szlávok 
megegyezése, mely a délszláv birodalom alapjait fektette le, a monarchia szlávjait 
egy csapásra legyőzőitekből győzőkké tette és Olaszország adriai egyeduralmát, 
a „mare nostro"-t veszélyeztette. 

* Friedjfing „lm Zoitalter des Imperialismus" cimű történelmi essayje szerint az 1913. évben 
az osztrák-magyar haditengerészet parancsnoksága, a német császári haditengerészet Admiralstabja 
és az olasz királyi haditengerészet vezetősége abban állapodtak meg, hogy a hármasszövetségnek 
más hatalmakkal való konfliktusa esetére Olaszországot Németország a Földközi tengeren cirkáló 
hajókkal támogatja, az osztrák-magyar haditengerészet pedig az Adria védelmére hátrahagyott egy-
néhány egység kivételével, egész hajóhadával az olasz-német hajóhaddal egyesül és a franciák Afri-
kából Dél-Franciaországba irányuló csapatszállításait igyekszik majd megakadályozni, azután pedig 
főfeladatának tekinti, hogy olasz kikötőkre támaszkodva az egyesült flottának a tengeri uralmat 
megszerezze, amely egyesült hajóhadak parancsnokává pedig Haus Antal osztrák-magyar tengernagy 
volt kiszemelve. 



OLASZORSZÁG ÉS A FÖLDKÖZI TENGER 11 

Bár hadserege, Németország elleni további harcra készen, mélyen Ausztria 
szivében állott és bár hajóhada a londoni egyezmény értelmében több adriai 
várost, partvidéket és szigetet valamint Albániát szállja meg és Fiúméval, Cattaro, 
Spalatóval szemben hasonlóan eljárni szándékozik, azonban ebben az interalliat 
csapatok megakadályozzák, pedig az összes megnevezett helyek olasz megszállása 
Olaszország adriai uralmának sarkalatos követelménye. 

IV. A békeszerződések végrehajtása. 
(1919-1921 . ) 

Italia földközitengeri terveinek biztosítására a Dodecanesosra vonatkozólag 
szerződést Görögországgal is kötött, mely azonban a görög kisázsiai vereség után 
tárgytalanná vált. Ami pedig a Balkánt illett, ahol Albánia megszállása sikerült, 
de annak megtartása katonai szempontok miatt a legnagyobb nehézségekbe ütkö-
zött, melyek végre is, Saseno szigetének kivételével, az ország kiürítését ered-
ményezték. Albánia függetlensége nemzetközi elismerést is nyert, ami által az 
olasz kívánalmakat legalább részben kielégítették. 

Az Adriai tenger keleti és nyugati partjai, már a két part között való ten-
geri közlekedés egyszerűsége miatt is évszázadok óta szoros összeköttetést tar-
tottak fenn egymással és a keleti part inkább tartozott Olaszországhoz, mint a 
tőle nagy hegyláncok által elválasztott Dunavölgyéhez, mely a tengerpart meg-
szerzését célzó kísérletekkel sohasem hagyott fel. De mindennek ellenére is sike-
rült Olaszországnak a vitás területeket a nemzetiségi elv, a katonai megszállás, 
gazdasági és vallási közösség, valamint ősi jogon magának visszaszerezni. 

Ami pedig különösen Fiumét illeti, ez a város Olaszországot eredetileg csakis 
a szimpátia és faji közösség címén érdekelte, mely politikai problémává csakis a 
magyar politikai egység bomlásával vált, a mikor a magyar királyság különböző 
részei, Fiumét is beleértve, együvétartozásukat megtagadva*, önrendelkezési jogo-
kat követeltek. Beállott tehát az a természetes követelmény, hogy a Dunavölgye 
gazdasági egységének megbomlásával, mely területek táplálták eddig Trieszt és 
Fiume kereskedelmét, az említett városok Olaszország északkeletre irányuló keres-
kedelmi térfoglalásának exponenseivé tétessenek. A Hinterland gazdasági újra-
építése pedig nemcsak Olaszország, hanem Európa rekonstrukciójának szempont-
jából is felette fontos, a mint is Fiúménak megszerzése alapvető gazdasági és 
politikai szükségesség volt, attól egészen eltekintve, hogy a város mint álla-
mocska meg nem felelő földrajzi fekvésénél fogva életképes úgy sem lett volna. 

Nyilt kérdés maradt a Fekete- és Földközi tengerek szabad összeköttetése) 
mely Italiának is fontos érdeke. 

V . O l a s z o r s z á g m e g e r ő s ö d é s e . 

Olaszország egy olyan zárt tengerben fekszik, a melynek kijáratait nem 
ellenőrizheti, minek első következménye az, hogy szabad közlekedése a tengeren-
túli nyersanyagtermelő államokkal egyszerűen megszüntethető. Tekintettel azon-
ban arra, hogy az olasz félsziget a földközi tengert két medencére osztja és az 

* A Magyarországgal való együvétartozást csak Fiume tagadta meg. Szerk. 
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országot északon az Alpok védik, abban a szerencsés helyzetben van, hogy a 
jövőben itt gazdasági és kulturális vezetésre hivatott lehet. Mindez azonban nem-
csak katonai győzelem eredménye, hanem azon szellem ujraébredésének folyo-
mánya, mely egy nemzetet nagy gazdasági és kulturális eredmények megterem-
tésére tesz hivatottá. Olaszország helyzete sokban hasonló az 0 kori Görögorszá-
géhoz, melyet tevékeny tengerentúli kereskedelem által támogatott bámulatraméltó 
civilizációja a fejlődésnek magas fokára emelt és melynek nyomába idővel az 
egységes mediterrán birodalmat alkotó Róma lépett. Hiába igyekeztek a barbá-
rok később Róma elfoglalásával világuralmat szerezni, az a vezér halaiával ren 
desen megszűnt. A középkorban a nagy olasz velencei és genuai köztársaságok 
idejében, melyeknek kereskedelmét az egész Földközi tenger uralta, újra felvirult 
Itáliának és egész Európa nagv kereskedelmi emporiumává vált, amelv hogy 
állandóvá nem lett, csakis a félsziget politikai tagoltságával és belviszalyaival 
okolható meg. 

Mindezek a felsorolt körülmények egy erős központi állam kiépítésének 
szükségességét indokolják, amely állam ma a Földközi Tengerben csakis Olasz-
ország lehet, mely egyedül képes biztosítani a Földközi Tenger vidékének uira-
éledését és felvirágozását. Csakis ez lehet az a mód, amellyel a Laiin nep újból 
megszerezheti azt az őt megillető pozíciót, a melyre ez a faj a több mint két-
ezredéves civilizációjánál fogva is leginkább hivatott. 

VI. Olaszország küldetése a Földközi Tengeren. 

Olaszország van kiválasztva arra, hogy állandósított hazai közállapotok és 
a többi mediterrán népek közös érdekeinek szemmel tartása mellett a Földközi 
Tengermellékének önállóságát újból helyreállítsa. Az ilyen iranvzatú politika a 
következőképen volna körvonalazható. Az első kívánalom az, hogy a Földközi 
Tenger közlekedési utai jobban kihasználtassanak, mely különben nemcsak olasz, 
hanem általános európai érdek is. Szerves része ennek a politikának az is, hogy 
minden olyan törekvés támogattassék, mely a Földközi Tengermellék nyersanyag-
termelő vidékeit felvirágoztatni óhajtja. Közös érdeke ez a Földközi Tenger min-
den népének. 

Ami e Tengermellék gazdasági földrajzát illeti, az ezúttal csakis nagy voná-
sokban vázolható. 

A keleti rész legdúsabb nyersanyagtermelő területei a nagv folyamok men-
tén fekszenek. Elsősorban nevezendő meg a Dunavölgye, a Kaspi-tó vidéke és 
a Nilus völgye gazdag és kiapadhatatlan Hinterlandjával. Közgazdaságilag még 
idetartozónak vehetjük az Eufrates völgyét is, amelyet Alexandrettel vasút köt-
hetne össze. 

Italiát természetesen elsősorban a Dunavölgye érdekli, mely ugyan főleg 
mezőgazdasági terület, de ahol azért a bányatermékek sem hiányzanak. Különben 
Ausztriától és Magyarországtól eltekintve, iparilag ez a terület kevéssé fejlett, 
amiért is ipari cikkek elhelyezésére kiválóan alkalmas, ami különösen a Balkán 
államokra vonatkozik. 

Középeurópa vasútai Fiúmén és Trieszten keresztül jutnak a tengerhez, 
mely városok ugyan nem nagy felvevőképességűek, de avval az előnnyel birnak, 



OLASZORSZÁG ÉS A FÖLDKÖZI TENGEK 13 

hogy rajtuk át visz az út Italiába, ahol mezőgazdasági és bányatermékek elő-
nyösen s tömegesen helyezhetők el. 

A másik egységes gazdasági terület az oláh alföld, melynek közlekedési 
útjai — sajnos — a Fekete Tengerbe nyílnak, minélfogva Nyugateurópai vonat-
kozásban excentrikusan fekszik. 

A Dunavölgy politikai hatalmának megszűnése lehetővé tette azt, hogy 
Olaszország érdekeit az Adriai-tengermellékén is erélyesen képviselhesse, mely 
eljárásban a partvidéktől távolabb és a kontinens belsejében fekvő államalaku-
latok legkészségesebb segítőtársai. 

Deloroszország gazdasága is azon tengermellék felé gravitál, amely pedig 
már egyszer, a Genuai köztársaság idejében is virágzó kereskedelemmel rendel-
kezett. A Kaukazusi földszoros ugyan jelenleg csak nyersolajat szolgáltat, de 
csekély mélységben fekvő kőszéntelepei a jövőre nézve nagy fontossággal bírnak. 
Erre szállították a régi görögök a Közép Ázsiában beszerzett kereskedelmi cikkei-
ket, és ezen gazdag területekre vonatkozhatott az „aranygyapjú" meséje is. 

Mindez azonban az Ottomán katonai hatalom megalakulásával megszűnt, a 
közlekedés, a kereskedelem lehetetlenné vált. 

A hegyes és sokszorosan tagolt Kis-Ázsia nyugati és déli városait, ezek 
görög és római alapítások, a belső Ázsiából jövő népek tönkretették és melyek 
jelenleg is csak arra várnak, hogy egy ifjú, tevékeny és vállalkozó nép által új 
életre keltessenek. Nem szabad Afrika északi partjairól sem elfelejtkeznünk, 
melyek Róma uralma alatt gazdagok voltak és virágzottak. 

Miután a Római birodalom a barbárok csapásai alatt megdőlt, hamita népek 
igyekeztek maguknak hatalmat szerezni, melynek eredménye a tengermellék újabb 
nomád Arab inváziója lett. 

A Földközi tenger virágzó kultúrája így lassan, de biztosan tönkrement, az 
újraéletrekeltéshez kiterjedt propagandára, messzelátó politikára volna szükség, 
melynek természetesen hatalmas tengeri erőkre kellene támaszkodnia. 

És ki más követelhetné magának a vezérszerepet, mint csakis Olaszország ? 
Haderejét fejlesztenie kell, mely minthogy csakis közgazdaságának védelmét szol-
gálja, más államok által vetélytársnak sohasem tekinthető. 

.Ausztria-Magyarország politikai egységének felbomlása, az Orosz nagyhata-
lom megszűnése és a törököknek Ázsiába való visszaszorítása, amely a Keleti 
Földközi tenger felszabadításához az utolsó lépés volt, tették, más nyugati népek 
befolyásának biztosítása mellett, a mediterrán népek részére a további önálló fej-
lődést lehetővé. 

Sajnos azonban az, hogy a Keleti Földközi tengermellékének kultúrális és 
közgazdasági kifejlődése nyugvópontra most még nem jutott és szinte magától 
értetődik, hogy a közeli Kelet csakis a vele szoros érintkezésben élő és már 
magas kulturával rendelkező Italiát tekintheti azon államalakulatnak, melynek 
védőszárnyai alatt érheti újból el a régi és nagyszerű civilizációjának azon magas 
fokát, melynek már egyszer részese volt. 



T H E HUNGÁRIÁN ADRIATIC ASSOCIATION, 

Fifteen years ago the Hungárián Adriatic Association was founded on 26th 
February 1910 for the scientific exploration of the Adriatic, particularly vvith the 
view to investigate the scientific and practical problems of the sea in generál 
and specially of the Adriatic and to propagate the results obtained. 

The first periodical expedition was organized in Autumn 1913, the second 
in Spring 1914, joining in the workingplans adopted mutually with the Italian 
and Austrian Adriatic exploration committees. The preliminary arrangements for 
the third expedition in 1914 were in the course of completion vvhen the world-
vvar broke out which stopped the association's activity so auspiciously started. 

The rich oceanographical collections of the two expeditions are housed in 
the Nationel Museum at Budapest. Research work on this material has been 
carried on since with great success, and the observations have been published 
by the Hungárián Academy, by the Hungárián Societv of Natural Sciences and, 
partly, by our own association. 

Members of the expeditions and other scientists on our exploration com-
mittee have until now written and published the following accounts of the 
valuable work performed by them which are: Scientific Publication of the H. 
Adriatic Expeditions. 

Kr. Babic: The Thenea Species of the Adriatic. With five illustrations. 
Állattani Közlemények (Hungárián Zoological Review) 1915. 

Kr. Babic: The Thenea. Zoologisches Jahrbuch (Zoological Yearbook) 1916. 
Kr. Babic: Monactinellida und Tetractinellida des Adriatischen Meeres. 

Zool. Jahrb. 1922. Bd. 46. Syst. 
Kr. Babic: Monactinellida und Tetractinellida der Adria. Glasnik Hrv. 

Prir. Dr., Zagreb, 1921, XXXIII. God. 
Nándor Koch: Chemical Observations of the Hungárián Adriatic Expedition. 

Magyar chemiai folyóirat (Hungárián Chemical Review) 1915. 
Nándor Koch—Tivadar Kormos: The Hungárián Geological Institute in 

the Hungárián Adriatic Expedition. Annual Report 1913—1914 of the Hungárián 
Geological Institute. Part of the results of the H. A. S. explorations. 

Gyula Leidenfrost: The Deep-Sea Fisches of the Adriatic. Preliminary 
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report of the collection obtained by the Hungárián Oceanographical Committee 
in the Southern Adriatic basin. Állattani Közlemények (Hungárián Zoological 
Review) 1916. 

Gyula Leidenfrost: Fishes and Echinodermatae of the Adriatic. Second 
preliminary report on the collection of the Hungárián Oceanographical Commit-
tee. (Hungárián Zoological Review 1917.) 

Rezső Maucha: Chemical Composition of the Water of the Adriatic. Hun-
gárián Chemical Review 1915. 

Rezső Maucha: Data to the Hydrographic Exploration of the Adriatic. 
Hungárián iMathematical and Natural Review 1915. 

Maria Pell: Hydromedusae of the Hungárián Adriatic Expeditions. Preli-
minary report. Hungárián Zoological Review 1916. 

Andor Sziits: Planctonological Observations on the First and Second Expe-
ditions of the Hungárián Anriatic Association. Review of the Hungárián Oceano-
graphical Committee. Acta Soc. Hung. Mare explorandi const. 1914. 

Andor Sziits: The Plancton of the Adriatic and the Researches of the 
Hungárián Adriatic Association on the „Najade". 

Andor Sziits: Two Interesting and hitherto unknown Tenfooted Crusta-
ceans of the Adriatic. Part of the results of the Hungárián Adriatic Exploration. 
(Hungárián Zoological Review) 1915. 

Andor Sziits: New and interesting Decapodes of the Adriatic. Part of the 
results of the Hungárián Adriatic Exploration. 

Andor Sziits: Biological Observations on the First and Second Expeditions 
of the Hungárián Adriatic Association. Hungárián Zoological Review 1915. 

Andor Sziits: jBiological Results of the Hungárián Adriatic Exploration. 
Natural Science Review 1918. 

In addition to above the following monographies are ready for publishing: 
Gyula Leidenfrost: Narrative of Scientific Researches of the Hungárián 

Adriatic Expeditions. 
Maria Pell: Medusae in the Collection of the Hungárián Adriatic Expe-

ditions. 
Andor Sziits: The Ten-Footed Crustaceans of the Adriatic. 
Gyula Leidenfrost: The Scotoplanctonic Fishes of the Adriatic. 
Rezső Maucha: Hydrographical Conditions of the Adriatic. 
Antal Réthly—György Marcell: Meteorological Reports of the First and 

Second Hungárián Adriatic Expeditions. 
Nándor Filarszky: The Algae of the Adriatic. 
The association contemplated the publication of these papers in Hungárián, 

and alternately in English, French, Italian, and Germán. The high cost of prin-
ting, however, prohibits the realization of a shceme which would so greatly con-
tribute to the knowledge of the Adriatic. The work will have to be postponed 
for better times, but until then we shall, endeavour to place it, eventhough this 
be in an abridged form, before the competent scientific circles. 

The erection of the planned marine-biological station on the shores of the 
Adriatic was equally frustrated by the world-vvar. The association managed to 
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collect for it valuable library material and was arranging for the building of a 
properly equipped exploration vessel, when all had to be abandonned. 

The tragic end of the world-conflagration, vvhich brutally severed the 
vivifying, thousand years old members of Hungary, from what is now a muti-
lated and paralyzed trunk, has deprived the country of its only sea-port, Fiume, 
and has cut it off from the Adriatic to which it was joined by the historical 
bond of eight centuries. 

In spite of all the association lives in hope that for the benefit of science 
it shall still be in a position to go on with its work of Adriatic research, to erect 
the marine-biological station, and that Hungrian science will be given the chance 
of modest, but eager and qualified cooperation in the exploration of the Medi-
terranean. 

The association desires to follow up the work of the various oceanogra-
phical institutions, to make their scientific achievements a matter of thorough 
study, and to this end to establish permanent relations with these institutions. 

It will be equally one of the association's tasks to promote oceanographical 
knowledge among the Hungárián public, to apply continued attention to Hun-
gary's historical associations with the Adriatic coast, and in preserving the old 
sympathies towards Fiume and the former Hungárián seaboard, to foster the 
attachment thereto. 

The revival and improvement of Hungárián shippingall wrecked as an 
effect of the war — to meet the country's economic demands will be a no less 
important duty. In this respect Hungary expects the support of the unbiassed 
nations participating in the world's trade that this country, which ever since the 
year 1097 had a seacoast, shall again be in possession of a port so that its 
oversea trade might own be managed without limitations and in keeping with 
its economic interests. And as owing to the internationalization of the Danube 
there is every likelihood of Hungary gaining enhanced importance in the over-
sea traffic, the association is going to draw the Danube-Black Sea route into 
its sphere of activity. 

The world-wide events in connection with shipping and naval affairs will 
alsó be dealt with so as to keep the Hungárián public informed on all matters 
of transport, passenger and cargo services to and from the important sea ports, 
and on the naval questions of the different Powers. 

By studying the curing and recuperative effects of the sea-air and the 
sea-water, the association wishes to help the Hungárián public in giving advice 
as to the sea-side resorts to be chosen for health or pleasure. 

The association's program in serving the economic and cultural interests of 
the sea and in desiring Hungary to have its due place therein, is completed 
by disseminating the knowledge of foreign lands and their peoples. 

Since 1911 the association publishes the illustrated periodical „A Tenger" 
(The Sea) which is a true representation of the association's scientific and practical 
efforts. Besides that, a popular edition was started in 1913 under the name of 
„Magyar Adria Könyvtár" (Hungárián Adriatic Library) covering the sundry sub-
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jects relatíve to the sea. Of these booklets the following have so far been pub-
lished in Hungárián : 

No. 1—3. The Submarine. With 100 illustrations. By Béla Gonda. Presi-
dent of tho Association. 

No. 4. Blasius Magyar's campaign on the Island of Veglia. By Dr. Ladis-
laus Szabó. 

No. 5. The Mediterranean and its outlets. With 8 illustrations. By Dr. 
Eugene Cholnoky. 

No. 6. Hungárián Rule on the Adriatic. By Dr. Alexander Márki. 
No. 7 and 8. The Adriatic and its shores. With maps and illustrations. By 

Dr. Eugene Cholnoky. 
No. 9. Rákóczy's Adriatic plans. By Dr. Alexander Márki. 
No. 10. The Struggle for the Sea. By Dr. Julius Prinz. 
No. 11. The Armament of Battleships. By Zoltán fíeck. 
No. 12. The Sea as a career. By Rudolph Horváth Péchy. 
No. 13 and 14. Social Life in Medieval Dalmatia. By Dr. Ladislaus Szabó. 
Copies for several more booklets have been ready for years and the asso-

ciation is going to publish them as soon as conditions improve. 
In thus having given a rough outline of the aims, the Hungárián Adriafic 

association counts with a sympathetic support from competent factors abroad. 

MAGYAR A S Z T A L 
A NÁPOLYI ZOOLÓGIAI ÁLLOMÁSON. 

Tiz év multán a nyáron láttam viszont Nápolyt, ahonnan 1914. őszén 
majdnem menekülésszerüen távoztam. Rajtam kivül idegen akkor már nem volt 
más, mint boldogult Apáthy professzor. A tiz év előtti benyomások elevenedtek 
meg, amikor újra Nápolyba érkeztem. Csak a reminiszcenciák voltak régiek. 
Maga Nápoly épp annyira megváltozott, mint a legtöbb olasz város. Még valami 
megmaradt változatlanul: Reinhard Dohm szives magatartása és magyarbarátsága. 
Jól esett őt viszontlátni a Stazione Zoologica élén, ahová 1924. áprilisában került 
vissza, miután a különböző kisérletezgetésekből kitűnt, hogy nélküle az intézet 
nem tud visszaemelkedni régi színvonalára. 

Olvasóink előtt ismeretes, hogy a nápolyi tengerkutató intézetet a mostani 
igazgató atyja, Anton Dohm, alapította. Ő volt az első igazgatója is 1875-től 
egészen 1909-ben bekövetkezett haláláig. Utódja fia, Reinhard Dohm lett, aki 
1909-től 1914-ig vezette az intézetet. A Stazione Zoologica a két Dohm alatt 
tiszteletet vivott ki magának az egész világon. Megszoktuk klasszikus helynek 
tekinteni, ahová minden mesterségbeli szakember minden évben ellátogat. Az idők 
folyamán az intézet három hatalmas épületté fejlődött, laboratóriumaiban a világ 

2 
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minden tájáról összegyűlt tudósok dolgoztak. Az 1910-iki nemzetközi zoológiai 
kongresszus gyűjtést indított az állomás uj hajójára, amely „ANTON DOHRN" 
neve alatt állt a tudomány szolgálatába. Erre a kutató hajóra nálunk is nagy-
szabású gyűjtés indult és Magyarország a legtöbbet adakozók közt szerepelt. 

A háború szelére kiürültek a laboratóriumok, magára maradt az állomás. 
Reinhard Dohrn még egy ideig Nápolyban maradt, majd Svájcba költözött át. 
Magyarország a világháború idején is becsülettel állta kötelezettségét az intézettel 
szemben és fizette a magyar asztal bérletét. A békekötés után Benedetto Croce 
közoktatásügyi miniszter vissza akarta állítani a status quo ante-t, ámde a város-
sal ellentétek támadtak, amelyeket csak tavaly sikerült kölcsönös megegyezéssel 
eloszlatni. A Dohrn-család és Nápoly városa közt eredetileg az volt a megegye-
zés, hogy a Stazione Zoologica, amelyhez a város adott telket, 1965-ig a család 
magántulajdonát alkotja, vagyis akkor megy át a város birtokába. 

A megegyezés értelmében úgy a Dohrn-család, mint Nápoly városa lemon-
dott az első szerződésben biztosított jogairól, illetve azokat átruházta egy u. n. 
ente morale-ra (erkölcsi testület), mint jogi személyre. Az állomás vezetője Rein-
hard Dohrn egyúttal az ente morale élén állo ügyvivő tanács (consiglio d'ammi-
nistrazione) vezető tagja (amministratore delegato). Ez a tanács hét tagból áll. 
Az egyezmeny értelmében az intézet megtartotta eddigi nemzetközi jellegét. Az 
állomáson a tizennégy olasz asztalon kivül az angol kormány 3, az amerikai 2, 
Svájc egy és Németország 9 állandó dolgozó asztalt bérelt szakemberei számára. 
A munka a mult év május elseje óta a régi mederben folyik. Az intézetben 
állandóan 20—25 szakember búvárkodik s ugyanannyi van mindig előjegyezve. 
A nápolyi állomás újjáéledése óta olasz, német, osztrák, angol, amerikai, orosz, 
svájci, hollandus, svéd, lengyel, lett és bolgár szakemberek dolgoztak a labora-
tóriumokban. Az első magyar voltam, aki a békekötés óta az állomáson megje-
lentem. Reinhard Dohrn a legnagyobb előzékenységgel ajánlott fel számomra 
dolgozó asztalt, noha a magyar kormány az asztalbérletet még akkor nem újí-
totta meg. Sajnos, nem vehettem igénybe, mert hiszen a nápolyi tartózkodáshoz 
és a tudományos munkához asztalon kivül egyéb is szükséges. 

Meg kellett elégednem azzal, hogy újra apróra megtekintettem az intézetet. 
Változás alig esett idáig. Régi sarokszobámban egy svéd tudós tanyázott. A mel-
lette levőt ma is „ Apáthy-szobának" nevezi a kegyelet, amellyel e nagy magyar 
tudós emlékének a nápolyi állomáson mindenki adózik. Végig jártam az akvárium 
alatti folyosókat, amelyekben nagy átalakítások folynak. Az intézet földalatti részé-
ben nagy raktározó medencéket és uj csőhálózatot építettek, amivel a vízellátást 
megjavították. Kísérőimmel az állomás olasz titkárával és a gépésszel óráhosszat 
bujkáltam e földalatti folyosók tömkelegében. Utunkon ugyanolyan olajmécses 
világított, mint amilyeneket Pompeiben kiástak. Ez azóta sem változott. Nem 
tagadom, irigykedve mentem végig a laboratoriumok hosszú sorain emeletről-
emeletre. Szerencsésebb nemzetek fiai nagy nyugalomban és kényelemben foly-
tathatták munkájukat ott, ahol 1914-ben abbahagyták. Az intézet régi tudományos 
alkalmazottai közül egyedül dr. Grosst találtam helyén. Dr. Gast, aki a háború 
alatt a „Nekton"-halásztársaság biológusa volt Fiumében, most délszláv szolgá-
latban van és Lissa szigetén halászati biológus gyanánt működik. Dr. Burían, 
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aki az élettani osztály vezetője volt, jelenleg Belgrádban egyetemi tanár, dr. 
Naeff pedig a zágrábi egyetem rendes professzora. Dr. Stiasny Hollandiában él 
s a leideni egyetemen talált alkalmazást. 

Pontosan újév napján levelet kaptam Reinhard Dohm professzortól. Öröm-
mel közölte velem, hogy a magyar kormány újra bérel dolgozó asztalt az inté-
zetben és ezzel a magyar szakemberek ismét belekapcsolódhatnak a tenger tudo-
mányos tanulmányozásába. Dohm professzornak akkor erről még hivatalos érte-
sítés nem volt birtokában ; dr. Tóth Lajos államtitkár, aki maga is ismeri a Sta-
zione Zoologica-t és a nápolyi magyar asztal bérletének ügyét mindig pártfogolta, 
értesítette őt gróf Klebelsberg Kunó közoktatásügyi miniszter ebbeli szándékáról. 
Kétségtelen, hogy azóta ez az ügy hivatalos elintézést is nyert, amivel a köz-
oktatásügyi miniszter és államtitkára nagy hálára kötelezték le a magyar thalas-
sografusokat. Gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter a szel-
lemi tudományok terén már korábban helyreállította a nemzetközi kapcsolatot, 
ezzel a tényével pedig a természettudományok mezején vette föl az érintkezés 
elejtett fonalát. Úgy tudom, Nápolyba már is két fiatal magyar szakember készül 
a Rockefeller-alap ösztöndíjával. Közülük az egyik, dr. Dudich Endre a Magyar 
Adria Egyesület tengerkutató expedícióin gyűjtött Schizopoda-rákokat szándékozik 
a nápolyi Stazione Zoologica magyar asztalán feldolgozni. „Az újév alkalmával 
boldogabb jövőt kivánok az ön sokat szenvedett hazájának" irta Reinhard Dohm 
az örömhírt jelentő levelében abból az alkalomból, hogy az intézet és a magyar 
tudományos világ közötti régi kapcsolat helyreállt. Mi viszont a Stazione Zoolo-
gica-nak kívánunk virágzó jövőt és eredményekben a múltéhoz hasonlóan gazdag 
munkát. Óhajtjuk, hogy ebben a munkában mentől nagyobb részük legyen a 
magyar szakembereknek is. Ha valaha, úgy most kell a magyar tudósoknak 
minden ilyen nagy nemzetközi nyilvánosságot jelentő fórumon jelen lenniök. E 
tudományos rostrumokról messzehangzóbban lehet hirdetni Magyarország igazát, 
amellett, hogy tudósaink a magyar kultura magas fejlettségéről is bizonyságot 
tehetnek. Nyilván ezek a szempontok irányítják a mostani közoktatásügyi minisz-
ter kultúrpolitikájának ezt a részletét is, amikor a régi összeköttetéseket egymás-
után újítja fel. A Magyar Adria Egyesület melegen köszöni a miniszternek, hogy 
a hagyományos nápolyi asztalbérlettel ismét utat nyitott a magyar természet-
búvároknak a tengerhez s bizik benne, hogy gróf Klebelsberg Kunó visszaállítja 
a kapcsolatot a nemzetközi tengerkutatás Földközi-tengeri szervezetével is. 

L. Gy. 



KÖZLEMÉNYEK. 

Ullmann Adolf báró halála. 
Alkotó munkásságának a delelőjén, a 

magyar nemzetre nehezedett legsúlyosabb 
viszonyok közt ragadta el tőlünk a kérlel-
hetetlen halál, éppen akkor, amikor nagy 
összeköttetéseire, gazdag tapaszta la ta i ra 
oly nagy szüksége lett volna ennek a 
ret tenetes válságban vergődő nemzetnek. 

De nemcsak a pénzügyi világ, a ma-
gyar tengerészet és egyesületünk is mély-
séges szomorúsággal gyászolja TJllmann 
Adolf báró kora halálát . Méltó kifejezést 
adot t ennek a Magyar Kelet i Tengerhajó-
zási Részvénytársaságnak f . év február hó 
9-én t ra to t t gyászülésén a társaság érde-
mekben gazdag igazgatósági t ag ja , az el-
huny tnak évtizedek hosszú során át az ő 
nagy koncepcióit megértő lelkes munka-
társa, Klein Gyula, aiki az ülést megnyit-
ván, mély megindultsággal u t a l t arra , 
hogv a mai ülés egyetlen tárgya a végte-
lenül fá jdalmas gyászeset, amely a társa-
ság nagyveű elnökének, bnranyavári báró 
Ullmann Adolf főrendiházi tagnak e hó 
5-én bekövetkezett elhunytával ér te a vál-
lalatot. 

„Reám hárul a szomorú kötelesség —• 
úgymond — hogy a t. Igazgatóságnak hi-
vatalos formák közt tegyek jelentést le-
suijtó veszteségünkről, pedig ez a köteles-
ségteljesítés k imondhata t lan bánat ta l és 
fá jdalommal tölt i el egész bensőmet, amely 
érzéseim, jól tudom, őszinte és osztatlan 
resonnaneiát keltenek az Önök szívében is. 

Ebben a környezetben nem szükséges 

részletesen megemlékeznem a mi nagy 
halot tunk elévülhetetlen érdemeiről, nem 
kell seregszemlét tartanom maradandó al-
kotásai fe le t t , mert hiszen általánosan is-
mert és a köztudatba á tment tényeket le-
he tne csak egymás mellé sorakoztatnom. 

De a megemlékezésnek ebben a szomorú 
percében mégis felidézni óhaj tom néhány 
szóval a t . Igazgatóság emlékezetében 
báró Ullmann Adolf elnökünk ama tény-
kedéseit, amelyek társaságunk kifejleszté-
sével és felvirágoztatásával kapcsolatosak. 
Méltóztatnak tudni , hogy mennyi re lelkes 
híve volt a magyar hajózásnak, mily ha-
tár ta lan szeretettel karolta fel a társaság 
közhasznú ügyei t , hogy amikor tengeren-
túl i hajózási összeköttetéseink kibővítésé-
ről, vagy ú j , naigyobbszabású járatok léte-
sítéséről volt szó, miként száguldottá be 
fantáz iá ja a távoli világrészek nagy gaz-
dasági jelentőségű gócpontjai t . Mi it t , 
mélyen t isztelt Uraim, lá t tuk, hogy mily 
céltudatosan irányítot ta mindenkor az 
ügyek vezetését, de nemcsak széleskörű 
tudásának vol tunk szemtanúi, hanem 
reális munká jában felcsil lanni láttuk a 
poézist is. Lá t t uk őt a megpróbáltatások 
idején szilárdan és tántor í thata t lanul el-
len tállni a kecsegtető csábításoknak, ami-
kor az ország elveszítvén a tengert , ve-
szendőnek látszott az egész magyar hajó-
zás: ő akkor a társaság vagyoni állagá-
nak megmentése árán sem volt haj landó 
fe ladni a h i té t , hogy a világtengereken 
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m a j d magyar lobogó a la t t fognak mogin t 
meg je l enn i a magyar hajók. Meggyőződé-
sem, igen t isztelt U r a i m , hogy az Önök 
a k a r a t á t fejezem ki , ha kimondom, hogy 
fogada lma t teszünk a r ra , hogy társasá-
gnunik vezetésében továbbra is az ő szelle-
mét és az ál tala i n a u g u r á l t ezen i rányel -
veket f o g j u k követn i . " 

Klein Gyulának mély megindul t ságtó l 
á t h a t o t t szavai u t á n — melyeket az igaz-
gatóság t a g j a i állva ha l lga t t ak végig, -—-

szólásra emelkedett Gonda Béla minisz-
ter i tanácsos , igazgatósági tag, m i n t a 
Magyar Adria-Egyesület elnöke, hogy az 
egyesület nevében is őszinte h á l á j á t fe-
jezze ki az e lhunyt i r á n t , aki az A d r i a -
Egyesü le tnek a tenger ku t a t á s r a i r ányu ló 
tudományos munkásságá t erkölcsi és 
anyagi támogatásával ha tha tó san előmoz-
d í to t ta . Nemes emlékét az egyesület is 
hálás kegyelettel fog ja megőrizni . 

A Deutsche Seewarte fennállásának 50 éves jubileuma. 
A h a m b u r g i DeutschS Seewarte, ez a 

maga nemében sz in te pá ra t l anu l álló in-
tézed, ez óv j a n u á r 9-én ünnepel te f e n n á l -
lásának öt/venóves évforduló já t . Szerény 
kere tek között 1868-ban W. von F r e e d e n 
a l ap í to t t a abból a célból, hogy a t enge r 
természet i viszonyait , amenny i re azok a 
ha józás t érdekl ik és a német t e n g e r p a r t 
idő já rásá t t anu lmányozzák s tapasz ta la ta i -
ka t a ha józás megkönnyí tésére és bizto-
sabbá té te lére fe lhaszná l ják . Az in tézete t 
az 1875. j anuá r 9-i törvény állami keze-
lésibe ve t t e át, működési körét kiszélesí-
t e t t ék , berendezését és sz»rvezetét ped ig 
az 1875. évi december 26-i rendele t te l 
szabályozták. í g y az intézet , min t á l lami 
in tézet , melynek első igazgatója S. G. 
Neumaye r , t i tkos t engernagy i tanácsos 
volt, jamuár 9-én tö l tö t t e be működésének 
ö tvenedik évforduló já t . A végzendő meg-
figyeléseik és megoldandó feladatok szer in t 
először négy osztályt á l l í tot tak fel, melyek 
egymás kiegészí t ik , m u n k á j u k a t t ámoga t -
ják s melyek az igazgatóság ú t j á n szerves 
egészet képeznek, a m i az eredményes m ű -
ködéshez e lmaradha ta t l an . Azóta ú j a b b 
osztályokat is á l l í to t tak fe l s az in téze t 
sokoldalú tevékenységének megismer te té-
sére i t t közöljük az osztályok működés i 
k ö r é t : 

A/fi. osztály: 
1. Az „Annalen der ITydrographie unit Ma-

ritimen Meteorologie" szerkesztősége. 
2. ,,Aus dem Archív der Deutschen See-

warte" szerkesztősége. 
3. Könyvtár. 

C. osztály. 
1. Személyzeti és általános ügyek. 
2. Registratura és iroda. 
3. Rajzolók és nyomda. 
4. Segédhivatal és telefonközpont. 

Intézőség. 
Intézőség és pénztári szolgálat. 

Vezetőség. 

A Deutsche Seewarte elnöke. 

I. osztály. 
1. Kikötöszolgálat. 
2. Térképek. Vitorlázási és gőzhajózási kézi-

könyvek az összes. tengerekre. 
3. Havi- vagy évnegyedes térképek az 

óceánokra és német vizekre vonatkozólag. 
4. A tengeren végzett meteorológiai meg-

figyelések feldolgozása. 
5. Par t - és kikötő-leírások. 
6. Tengeri térkép gyűjtemény. 

II. osztály. 
1. Árapály-számítások, valamint szélvizs-

gálatok és jóslások. 
2. Iránytűszahályozás, iránytűelhajlási (de-

viatio) meghatározások és iránytüvizsgálatok. 
3. Tükörmüszerek (pl. sextans) vizsgálata. 
4. Hajózási meteorológiai készülékek vizsgá-

lata. 
5. Földmágnességi térképek készítése. 
6. Lámpavizsgálatok. 
7. A főügynökségek és ügynökségek osz-

tálya. 
III. osztály. 

1. A német időjárási hírszolgálat köz-
pontja. 

2. Napi időjárási jelentések és időjárási 
térképek a liajózás részére. 

3. Időjárási szolgálat a mezőgazdaság ré-
szére. 

4. Drótnélküli időjárási hírszolgálat. 
5. Légi közlekedési tanács. 
6. Viharjelző szolgálat. 
7. Jég-liirszolgálat. 

II. osztály. 
1. A német vizek oceanographiai kutatása. 
2. A három világtenger felszíni vizsgálata. 
3. Mélytengeri expedíciók, beleértve sa rk-

kutatások előmozdítása. 
4. Tengeri chemiai laboratórium. 
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5. Oceanographiai tanszer-gyűjtemény. 
6. Oceanographiai tanfolyamok. 

M. osztály. 
1. Klimatológia; német tengerentúli meg-

figyelések, tengeri meterologia és aerologia. 
2. Meteorologiai kísérleti állomás (^meteoro-

logiai készülékek vizsgálata.). 
3. Aerologiai kísérletek. 
4. Meteorológia tanítása. 
5. Légi elektromosság. 

IV. osztály. 
1. Drótnélküli időjelzések. 
2. Chronométerek és órák vizsgálata. 
3. Technikai hajózás. 
4. Földrajzi helymeghatározási tanfolyamok. 

A fen t iek képét ad jak a n n a k a nagysza-
bású felkészül tségnek, amellyel a Deutsche 
Seewar te dolgozik. Ehihez hozzá já ru lnak 
még azon hydrograph ia i , meteorologiai és 
ha józás technikai jelentések, melyeket a 
német kereskedelmi h a j ó k t i s z t j e i az inté-
zet megbízásából végeznek és a n n a k továb-
bí tanak. Az intézet foügynöksége i és ügy-
nökségei egész Németországot behálózzák. 
A nyilvános időjárás i szolgálat ra 14 kerü-
le t re osztották be Németországot s ugyan-
anny i főmegfigyelőállomása van az inté-
zetnek. Ezek mel le t t 2 idő já rás i állomás, 
2 sárkány-ál lomás, 8 főügynökség , 11 
hydrograph ia i , 13 meteorologia i meg-
figyelőhely, 4 széljelzőhely, 4 d ró tné lkü l i 
állomás, (melyek v ihar je leket a d n a k e) , 
108 viharjelző-ál lomás, 12 viiharjelző-mel-
lékállomás és 52 jégmegfigyelőhely tar tozik 
az intézethez, melynek ezenkívül még kö-
zel 30 kül fö ld i állomás ad le nap i j e l en -
téseket. 

Az intézet müsze i - és model lgyüj temé-
nye a hajózás és meteorologia m i n d e n ágát 
felöleli , amennyiben azok tudományos 
megfigyeléseket szolgálnak. Ide t a r toznak 

Tengerkutató eszközeink sorsa. Ő Fel-
sége „ N a j a d e " h a j ó j a 1914. m á j u s 9-én 
f u t o t t be a fiumei kikötő h u l l á m g á t j a 
mel le t t . Fedélzetén t é r t vissza a második 
magyar Adria-expedició négy h e t i f á rad -
ságos munka gazdag anyagáva l megra-
kodva. A nagy mólón bójához kötve, vagy 
lehorgonyozva, ot t állt a Fö ldköz i - tenger i 
b r i t f lo t ta . Akkor még lá toga tóban vol-
tak ott , há rom hónappa l később már el-
lenségek gyanán t kerü lge t ték a fiumei 
öblöt. A magyar tengerkutartó-bizottság-

anemometerek (szőlmérők), fö ldmágnességi 
műszerek gyakor l a t i és t i s z t á n tudomá-
nyos célokra, geodetikus ( fö ldmérés i ) 
műszerek és önműködőlég reg i s t r á ló mű-
szerek. K ö n y v t á r a , melynek egy részét a 
Doves-féle k ö n y v t á r képezi, c i r ca 50.000 
kötetet számlál s kiegészíti ezit ogy gazdag-
t enge r i t é rkép-gyű j temény . Az intézet 
székháza 1881-ben épült H a m b u r g egy 
fes tő i magas la t án s könyvtára és té rkép-
gyű j t eménye mindenk inek rendelkezésére 
ál l . 

Az intézet megfigyeléseit és je lentései t 
d ró tné lkü l i t áv í ró , jelzőárbocok és kiad-
ványa i ú t j á n közi? az érdekeltekkel és ér-
deklődőkkel s e (helyütt jegyezzük meg, 
hogy a „Z. R . I I I . " diadalmas ú t j a első-
sorban is a D e u t s c h e Seewar te ál tal a 
l égha jó vezetőinek drótnélkül i t áv í ró ú t -
j á n leadott l égkör i jelentésének t u d h a t ó be. 

Tenger i ku t a t á sok cél jaira a „ P o s e i d o n " 
b i rodalmi k u t a t ó h a j ó áll az in téze t ren-
delkezésére, mellyel főleg az Északi és 
Ke le t i t engeren végeznek a ha lásza t szem-
pon t j ábó l is nagyje lentőségű ú t a k a t . 

K iadványa i , az „Annalen de r Hydro -
g r a p h i e und M a r i t i m e n Meteorologie", to-
vábbá „Aus d e m Arohiv der Deutschen 
Seewar te" , az évi jelentések és nagyszámú 
kézikönyvei képé t adják annak a változa-
tos és érdekes munkakörnek , melyet az 
inrtézat immáron ötven év óta a szakkörök 
oszta t lan e l i smerése mellett betöl t . 

A Magyar Adr ia -Egyesüle t , mely min-
denkor meleg érdeklődéssel k i sé r t e a ham-
b u r g i Deutsche iSeewarte működését , *. 
k i adványa iknak kölcsönös megküldésével 
közvetlen é r in tkezés t is f e n t a r t a n a k , tel-
jes szívvel vesz részt a Deutsche Seewar te 
ü n n e p é n , f enná l l á sának ötvenéves jubi-
l eumán. Br. V. 

n a k nem á l l t rendelkezésére tenger i 
biológiai in tézet , m i n t az oszt rákoknak a 
t r i esz t i zoológiai állomás. Az első expe-
díció anyagát negyven ha ta lmas , külön 
e cél ra készült ládákban szá l l í t t a t tuk le 
F i u m é b e s o n n a n vissza. Köl t ség- és fá -
radságkimélés céljából a második expe-
díció u tán D u B a r r y e l l en tengernagy 
szíves engedélyével fölszerelésünk nagy 
részét az akkor i cs. ós kir . (haditengeré-
szeti akadémiában helyeztük el. Buda-
pes t r e csak az expedíción g y ű j t ö t t tudo-
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mányos anyagot és azokat az eszközöket 
száll í t tat tuk, amik javítóara szorultak. 

Vára t lanul ránk csapott a szerajevói 
tragédia és ennek folytán a világháború. 
F iume kezdettől fogva hadi te rü le t volt, 
eszközeinket nem hozhattuk fel. J ö t t az 
összeomlás és nyomában az ösmert fá jda l -
mas események. Több izben puhatolóz-
tunk, mi le t t expedíciónk fölszerelésé-
ből, de bizonytalan válaszok érkeztek. 
Végül 1924. nyár elején tengerkuta tó bi-
zottságunk alelnöke levélben fordu l t 
Conte Eircole Durini Di Monza meghatal-
ma(zott miniszterhez, I tá l ia budapesti 
rendkívüli követéhez és megkérte, tuda-
kozódjék Fiumében a magyar kutató-
bizottság felszerelésének sorsa u tán . Du-
rini gróf készséggel te l jes í te t te kérésün-
ket és néhány hét múlva közölte dr. 
Leidenfrost Gyula főiskolai tanárra l , a 
Magyar Tengerkutató Bizottság alelnöké-
vel a fiumei hatóságok válaszát. 

A rendkívül szíves hangú levél sajná-
lattal t u d a t t a velünk, hogy a fiumei ha-
tóságok nyomoztak felszerelésünk után, de 
csak néhány ládatöredékre akadtak a je-
lenleg városi kórház gyanánt szolgáló -egy-
kori akadémia padlásán. Az összeomlást 
követő zavaros időkben a Susákról betört 
hordák az épületet többször kifosztották 
és ennek teljes fölszerelésünk is áldozatul 
esett. Mondanunk sem kell, hogy műsze-
reink elvesztése milyen fá jdalmasan ér in t 
bennünket . Felszerelésünket minden ál-
lami támogatás nélkül, teljesen a sa já t 
csekély anyagi forrásainkra utalva, sze-
reztük be és éppen a második expedícióra 
egészítettük ki teljessé. Odavesztek ösz-
szes Richárd-fé le vízmerítőink, egy tel jes 
biológiai s teljes vegyészeti laboratóriumi 
berendezésünk, számos kisebb-nagyobb 
műszer, s amire legbüszkébbek voltunk, 
tehát elvesztése legjobban f á j : nyoma ve-
szett pompás Lucals-féle mélységmérőnk-
nek, amely a londoni Telegraph Construc-
tion Com. remekbekészült legmodernebb 
műszere s felszerelésünknek legértékesebb 
tárgya, amelynek mai értéke szinte kiszá-
míthata t lan . Röviden: mindenünk oda-
veszett, amiből úgyszólván egyesületünk 
egész vagyona állt. E pótolhatat lan vesz-
teség mellett némi csekléy vigasztalásra 
szolgál, hogy a két hazahozott Richard-
féle vízmerítő, valamint a megboldogult 

monakói fejedelem által egyesületünknek 
adományozott régibb t ípusú vízmerítők 
megmaradtak. Az ú j magyar oceanografus 
nemzedék •— ha ugyan lesz még valaha 
ilyen — legalább gyakorolhat ja magát 
velük. (—st.) 

* 

Az „Albatross" tengerkutatásai. Az 
„Albatross", mely az Egyesült-Államok 
kormányának volt a hajója , most, miután 
negyven évig szolgálta a tudományt , ma-
gántulajdonba men t át. Eza la t t a négy 
évtized alatt sok szolgálatot t e t t a tudo-
mánynak, mer t számos nagyfontosságú 
expedíciót végeztek ra j ta . Sok kiváló ter-
mészettudós vet te igénybe ezt a tudomá-
nyos kutatásokra nagyszerűen felszerelt 
hajót , köztük olyan vi lághírű kutatók, 
min t Agassiz, Mayer, Bigelos, s tb. 

Éppen úgy alkalmas volt mélytengeri 
kutatásokra, m i n t a par tment i vizsgála-
tokra s amíg télen a t ropikus tengereket 
j á r ta be, nyáron az északi tengerek fá-
radhatat lan búvára volt. Agassiz vezetése 
a la t t háromszor fo rdu l t meg a Csendes -
Óceán tropikus t á j a in , hol mélytengeri, 
méréseket végeztek és a tenger olyan 
mélységeiből (7600 m.) hoztak a fel-
színre állatokat, min t soha azelőtt. A 
legnagyobb megmér t mélység 8808 méter 
volt. Az északi tengerekben fe lkuta t ták 
az Alasika legjobb halászhelyeit, a lazac-
ban bővelkedő folyókat, továbbá a Be-
ring-tenger prémes fókáit , stb. 

De tisztán óceánagraphiai ú takat is 
tettek. Végighaladtak a Csendes-óceán 
keleti pa r t j a in , Dél-, Közép- és Észak-
Amerika mellett , majd Polynesián át 
Japánba és innen Khinába a Phi l ippi -
szigetekhez és Borneoba hajóztak. 

Eredményei, melyek az egész világon 
ismertek, vetélkednek a Challenger-expe-
dicióéival, sőt minthogy modernebbül 
volt felszerelve, min t a „Chal lenger" 
hajó, az általa gyű j tö t t anyag mennyisége 
jóval tú lha ladja emezét. Első parancs-
noka Tanner volt, kinek buzgalma és 
szakképzettsége nagyban megkönnyí te t te 
a szakemberek munkájá t . Későbbi pa-
rancsnokai is pontosan felügyeltek a 
munkára és ez az oka annak, hogy —-
eltekintve egy vontató-háló elvesztésétől, 
mely saját súlya alatt szakadt le, — a 
negyven év a la t t a műszerekben semmi 
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b a j nem tör tént , dacára annak , hogy 
8800 méter hosszú kábelt használ tak. 

Az amerikai tudományos vi lág kellőleg 
ér tékel i ennek a kiváló, sok v i h a r t kiál-
lortJt tengerjáró érdemeit és ez alkalom-
mal nagy elismeréssel nyilatkozik róla. 

P. M. 

Olasz tengerkutatás. Az olasz tenger-
kutató-bizottság az elmúlt nyáron egye-
bek közt a t r ipoliszi partokon végzett 
hidrográfiai vizsgálatokat. A kormány 
rendeletére a „Sc i l l a " és „Car idde" hadi-
tengerészeti segédhajók vettek részt a ku-
tatásokban. A „Sci l la" neve már az Ad-
r i á n végzett régebbi kutatások tör téne té-
ben is meg van örökítve. A h i d r o g r á f i a i 
kutatásokait Tr ipol i tán ia pánti övében 
egészen Tunisz határá ig , illetve Homszig 
végezték 40—60 méter mélységekben. A 
h idrográf ia i vizsgálatokon kívül a két 
h a j ó pontos mélységméréseket is végzett 
az olasz haditengerészet, illetve a ki-
adandó ú j tengerészeti térkép részére, 
amely alz eddigi angol és f ranc ia admira-
l i tás i térképeket fog ja pótolni. Az emlí-
t e t t térképezések ugyanis felületesek és 
te le vannak hibákkal. (—st . ) 

Tengeralatti fényképfelvételek. V e r n e 
G y u l a ragyogó fantáz iá jának alkotásai 
vá lnak valóra a legújabb amerikai talál-
mánnyal . A két Will iamson (apa és fiú) 
egy olyan tengeralatti látcsövet készí tet t , 
melynek segélyével közelről lehet figye-
lemmel kisérni a tengerfenék életét . A 
ponton-hajón egy torony van, melyből az 
a l a t t a levő nyíláson részekből álló össze-
te lha tó cső bocsátható a tenger alá. A 
cső, mely olyan á tmérő jű , hogy egy ember 
lépcsőn lemehet, a végén gömbalakú kis 
kamrában végződik, melynek az egy ik ol-
dalán majdnem 4, cm. vastag üvegablaka 
van. A kis kamra átmérője másfél méter , 
úgy, hogy helyet ad két-három személy-
nek. Errő l a biztos megfigyelőhelyről nem-
csak szemlélni lehett a tengerfenék életét , 
h a n e m fénykép-, sőt mozgófényképfelvé-
telekert is lehet eszközölni. Megfigyelése-
ket és felvételeket azonban csak szél-
csendben lehet végezni, mert ha v iharos 
a tenger , a hul lámok a korallszirtekhez 
verik a készüléket és betörik az ablakot . 

Felszerelve ezzel a műszerrel, 1924. 
j ú n i u s 6-án egy expedició indul t el New-

yorkból a Bahama-szigetekre az ot tani 
korallszirtek tanulmányozása és korall-
gy'üijtés végett. Hogy a tengeralat t i vizs-
gálatokat nyugodtan végezhessék, az ex-
pedícióban résztvett a Williamson-féle 
tengera la t t i készüléken kívül egy jacht, 
két motorcsónak, két kis csónak, melye-
ket a pontonnal együ t t egy vontatógőzös 
húzot t maga után. 

A Bahama-szigetek keleti par t já tó l 
mintegy 1-—2 mérföldnyi távolságban 
nagy korallszirtek húzódnak. Ezeket tűz-
ték ki az expedició célpontjául . Leírha-
ta t lan szép volt az a látvány, amely a 
sziemök elé tárult , mikor a tengeralatt i 
kamra ablakán ki tekinte t tek. A korallok 
valóságos sziklaerdőt alkottak, amelynek 
ágai között számtalan mindenféle színű 
és a lakú llial úszkált minden irányban. 
Majd hir te len egy nagy hal tiint fel, cso-
dálkozó szemekkel meredve a furcsa ten-
geri alkotmányra. A kép mindig válto-
zott, mer t a készüléket felülről hol előre, 
hol há t ra fe lé mozgatták. Legérdekesebb 
volt, mikor az ablak előtt megjelentek a 
búvárok, kik azért szálltak le, hogy a 
korallokat dorongokkal meglazítsák, majd 
köréjük láncot hurkol janak , hogy a hajón 
levők adot t jelre azokat felhúzhassák. 
Vödrökbe is gyűj tö t tek kisebb korall-
darabokat. A legnagyobb korall, melyet 
láncok segítségével fe lhúztak három és 
fé lméter nagy és két tonna súlyú volt, 
úgy, hogy a fe lvonta tás befejeztével a 
lánc végén levő korall tar tó acél-harapó-
fogó is elgörbült. A gyű j tö t t korallok az 
Amerikai Múzeum gyűj teményét gyarapí-
tották. Gyűj tés közben ezernél több fény-
képfelvételt , mintegy 700 méter hosszú 
filmet és hatvannál több színes rajzot ké-
szítettek. P. M. 

Adriai strázsa. „ Jadranska s t raza" 
címmel alakult meg a dél-szláv f lot ta-
egyesüleit, mely társadalmi propagandát, 
fe j t ki a dél-szláv f lo t ta fejlesztése érde-
kében. Az ..Adriai ő r " Dubrovnikban szé-
kel, ami. a la t t Raguza értendő. A dél-szláv 
flotta a fejlesztésre alaposan rá is szo-
rulna, azonban az , .adriai strázsa" eddig 
nem túlságosan mozdította elő. A dél-
szláv f lo t tának egyetlen sorhajója sincs. 
A , , Jadranska straza" mozgalmat indí-
tott két könnyű cirkáló beszerzésére, 
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azonban a szükséges 400 millió dinár nem 
gyűl t össze. 

A dél-szláv f lo t ta egységei i t t következ-
nek: a dunai f lo t ta áll 4 darab 440—600 
tonnás magyar-osztrák monitorból 5s 
négy őrliajóból. A tengeri f lo t ta : 12 darab 
200—250 tonnás magyar-osztrák torpedó-
naszád (négy régi és nyolc újabb, turbi -
nás t ípusú) ; egy 50 tonnás torpedóna-
szád, amelyet Szerbia a háború a la t t Sza-
lonikiben szerzett be; 6 ú j 500 tonnás 
aknarakó, amelyeket Németország 1917—• 
1918-ban hadisaxc-számlára szállított. A 
dél-szláv tengeri f lo t ta segédhajói: a 260 
tonnás „Villa"-yaciht az uralkodócsalád 
tengeri utazásaira, a 160 tonnás „Lada" 
gőzös, egy 500 tonnás ciszterna-hajó, 
(amelyben a mi öreg Najade-nkat gya-
n í tom) , továbbá több kisebb-nagyobb von-
ta tóhajó és tender. Az akadémikusok ki-
képzésére két régi vitorlás ( , ,Dubranka" 
és „Labud") szolgál. A dél-szláv hadi ten-
gerészet vezetősége 1924-ben olasz gyá-
rakban nagyobb mennyiségű torpedóvetőt 
és löveget rendelt . Beatty admirál is a 
nyáron Zimonyban mutaitta be az angol 
gyár tmányú hadi motorosbárkákat, de 
rendelésről nincs tudomásom. 

A dél-szláv haditengerészetnél jelenleg 
120 tiszt szolgál. Legnagyobb részük a 
régi magyar-oszitráik haditengerészet volt 
t iszt jei . A haditengerészet fe je Dragu t in 
Prica admirális. A tisztek épp úgy, min t 
a legénység 80 százaléka, tengermelléki 
származású. A nemzetiségi ellentétek köz-
t ü k iis kiéleződtek s a belgrádi kormány-
nak az a törekvése, hogy a hadi tengeré-
szet számára minél több ó-szerbiai t isztet 
neveljen. Gravosában haditengerészeti 
akadémia, Szebenikóban (Sibenik) al-
t iszti , tüzérségi és távíró-iskola, a 
Bocche-ban pedig repülő-, búvár-, akna-
rakó- és gépésziiskola van. Teodóban (ma 
Tivat ) a szerbek arzenált rendeztek be. 

A nyár folyamán a dalmát par tokon a 
b r i t Földközi-tengeri flotta t e t t látoga-
tást . A Mediterranean Fleet v iz i t jé t a 
spalatói kormánylapok az olaszok elleni 
kirohanásra használták ki. A látogatás 
alkalmával Prica tengernagy és a br i t 
admiral i tás közt megegyezés jöt t lé tre 
a r ra nézve, hogy az angolok három évre 
t iszti bizottságot küldenek ki a jugoszláv 
haditengerészet újjászervezésére. (—-st.) 

Németország liadihajóépítkezése. Né-
metország a háború befejezése óta most 
építi az első hadiha jó já t a versaillesi 
kényszarbékében megállapítot t határok kö-
zött. Akkor, amikor a tengeri hatalmak 
mind a 8—10.000 tonnás cirkálók építé-
sére térnek át, Németország csak egy ki-
sebb cirkálót építhet. A cirkáló a ,,Leip-
zig" typusú (6000 t. depl.) kis cirkáló 
min tá j á ra épül, de a technika újabb vív-
mányainak felhasznlásával egy javí tot t 
typust képvisel. 

A „Leipzig"-typusnál is használt 15 
cm. ágyuk mind hajóközéipen vannak el-
helyezve, úgy, hogy tökéletesebb orr- és 
fartüzelés mellett az összes ágyuk egy-
irányban, oldalt egyszerre lőhetnek, ami 
eddig a cirkálóknál csak kétharmadrész-
ben volt lehetséges. Az egyes torpedó-
lancierok helyét i t t a kettősek foglalták el. 

A ha jó kerékforgású turbinákat kap, 
amelyekkel nagyobb csavarfordulatszám 
érhető el és gazdaságosabban dolgoznak. 
Ezáltal ia turbinahelyiségek is kedvezőb-
ben helyezhetők el. 

A kizárólagos olajfütéstől el kellett te-
kinteni , miután a külföldi utaknál a c i r -
káló nagyobbrészt szénre van utalva. E n -
nek dacára az o la j fű tésű kazánok tel je-
sítőképességét kétharmadára emelték. Ezen 
berendezések ős egyéb javítások a ha jó na-
gyobb sebességét fog ják előreláthatólag 
eredményezni (ca 28 tm.) , ami, főleg a 
külföldön való felhasználásánál, azon nagy 
előnyt biztosítja, hogy a cirkáló actio rá-
diusa a „Leipzig" cirkálóéval szemben 
mintegy 65 százalékkal, ca 6500 tenger i 
mérföldre emelkedik. 

A h a j ó tengerállóságát az elülső felépí t -
mények, a parancsnoki torony és híd eme-
lése által fokozzák. Az elő-, könnyű árboc 
helyét csataárboc fogla l ja el a tüzérség 
vezetéséhez szükséges állásokkal. A csóna-
kok közül csak a mentőcsónakok függe-
nek csigákon, a többiek két daruval vizre-
helyezhetök, amelyek egyúttal nehéz ter-
hek behajózását is lehetővé teszik. 

Különös tekintettel voltak a legénység 
jó elhelyezésére. Az elülső fe lépí tmény 
meghosszabbítása a szén raktárak kisebb 
helyfoglalása és az o la j fü tés folytán szük-
séges kisebb személyzet megengedik, hogy 
a legénységnek kényelmesebb lakhelyet 
rendezzenek be. 



KÖNYVISMERTETÉSEK. 
Küzdelem a halóriásokkal. — Hattles 

with giant fish. — I r t a : Mitchell Hed-
ges. Duclcworth et Comp. k iadása , Lon-
don, W. C. 3. Henr ie t t a S t ree t . 

Az angol könyv megszokott díszes kiállí-
tásában másodszor jelenik meg Mitchell 
Hedges munkája , amely az utóbbi évek 
angol irodalmának egyik legnagyobb fel-
tűnés t keltő eseménye. Kevés könyv ré-
szesült olyan osztatlanul elismerő bírálat-
ban, mint amilyent erről a munkáról az 
angol napi- és szaksajtó mondot t . Az írói 
és kiadói siker mindenkép indokolt . A 
szerző a háromszáz oldal betű rengetegén 
keresztül az utolsó sorig fokozni t ud j a az 
érdeklődést, apró kalandokkal, finom hu-
morral fűszerezi amúgy is élvezetes leírá-
sait, amik a horgászokban mélységes 
irigység felkeltésére alkalmasak. A szá-
mos, kré tapapirosra nyomott fényképfel-
vétel gyönyörű horgász-zsákmányokat 
örökít meg, a tropikus tenger csodáivaí 
e j t meg bennünket és beleringat a könyv 
lüktető hangulatába. 

Mitchell Hedges kerek húsz esztendeje 
tanulmányozza a tenger bámulatos élő-
világát. Érdeklődésének fő tá rgya a halak 
osztálya, de figyelme ki ter jed a tengeri 
állatvilág minden érdekes a lak já ra . Ez a 
munkája annak a két évi ku ta tásnak az 
eredménye, amelyet a szerző Közép-Ame-
rika meleg tengereiben végzett. Mély-
tengeri kuta tó programmját 1921. szep-
temberében Jamaika-szigetén kezdte meg. 
Elsőbb Kingston közelében, a Morant-
öbölben telepedett meg, majd s ű r ű n vál-
toztatva hadiszállását, végigkóborolta a 
Karibi- tengert , a Panama-csatorna kör-

nyékét, Columbia par t j a i t ős a Kal i for-
n ia i öblöt. A Cara nevű kis husztonnás 
motoros-jachton behatolt a Karibi- tenger 
szigetvilágának elhagyatott csatornáiba, 
amelyeket emberemlékezet óta nem szán-
to t t európai ha jó . Kutatásaiban nagy se-
gítségére volt egy bennszülött halász, 
Abraham Griffith és lady Richmond 
Brown, aki kalandozásaikat külön kötet-
ben maga is megír ta . 

A legnagyobb segítséget azonban Mit-
chell Hedges horgász-készsége nyú j to t t a . 
Ez a pompás szerszám bámulatos méretű 
halóriásokat és delfineket emelt k i a tro-
p ikus tenger mélységeiből. Az ötméteres 
für&zes-cápa, a lepedőnagyságú pillangó-
rá j a , a másfél tormás fürészesrája , a pö-
rölycápa, a nagy fehér cápák és t igris-
cápák, a Karibi- tenger óriás makrahalai , 
r e t t en tő nagyságú tokfélék, s a tenger 
más ©gyéb monst rumai , valamennyi en-
nek a remekbe készült szerszámnak a 
zsákmányai. Mitchel Hedges horgai olyan 
fonalon függtek , amilyet az amerikai 
hadsereg a léggömbök feleresztéséhez 
használ s ez magyarázza meg a rendkívüli 
te l jesí tményt . A halászat izgalmas ese-
ményei t színes film gyanánt pörgeti le 
e lőt tünk a szerző. A tropikus tenger ho-
mok ján szinte vele együtt lovagoljuk meg 
az óriás teknősöket, a mangróvegyökere-
kein vele együt t lesekedünk be a tenger 
t i tokzatos világába, együtt nézünk bele a 
Bayana-folyó kipányvázott krokodilusai-
nak felpeckelt torkába, idegeinken együtt 
rezdül végig a különleges horgászat iz-
galma. Ez a megjelení tés a szerző legna-
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gyobb sikere s ez a közvetlenség a t i tka 
Mitchell Hedges népszerűségének. 

(Dr. L. Gy.) 

Colin Ross: Das Meer der Entschei-
dungen. 

S. Colin Ross, az ismert német 
újságíró, mozgóképfelvevő-géppel távoli 
országokat utazott be s felvételeit ma 
14 mozgókép-színházban muta t j ák be Né-
metországban. De politikai és gazdasági 
téren t e t t megfigyeléseit a mozgókép 
nem tud ja visszaadni. Talán ez vezette 
könyvének megírásához, mely a f en t i cím 
a la t t F . A. Broclchaus leipzigi könyv-
kiadó-cég kiadásában most jelent meg 
eddigi könyveinek („Südamerika, die 
aufsteigende We l t " és „Der Weg nach 
Osten") folytatásakép. 

Lebilincselő stílusban í r j a meg Colin 
Ross ú t j á t Amerikába és onnan tovább a 
Csendes-óceán exotikus államaiba, J a -
pánba, Koreába, Mandzsúriába, Chinába 
és a Fülöp-szigetekre. Erős megfigyelő-
képességről tesz tanúságot a könyv, mely 
az író naplójegyzeteiből keletkezett. Szí-
vesen követjük az í rót a Palais-Royalba, 
hová Newyork előkelő világa színház 
u t án még egy kis táncra betér, vagy a 
ka l i fornia i városokba, ahol csak a házak 
hiányoznak még. Meglátogat juk a föld-
rengés által összerombolt japán fővárost , 
hol serényen folyik a felépítés munká ja , 
majd a Biwa-tó p a r t j á n élvezzük a cse-
resznyevirágzás ünnepé t , hogy aztán 
Koreába átkelve, egy öreg, méterhosszú 
pipájából gondtalanul pöfékelő koreai 
nőt látogassunk meg. És ha elmélyedünk 
az autó sociologiájába az Egyesült-Álla-
mokban, ha az Unió néger-problémáját , 
ha az amerikai bevándorlási politika vagy 
J a p á n nagyihatalmi állásának alapjai t , 
avgy China fejlődési lehetőségeit olvas-
suk, seihol nem talá lunk egy száraz le-
írást vagy fej tegetést , hanem egy film 
vonul el előttünk, mely él, beszél és el-
mond oly dolgokat, melyeket csak egy 
éles megfigyelőtehetséggel megáldott em-
ber képes az élet egymásra halmozódó 
nuancaiból kiragadni . 

Colin Ross k imu ta t j a azokat az erős 
hatótényezőket, melyek igyekeznek a poli-
t ikai hatalom súlypont já t Európából a 
Csendes-óceán mellékére átvinni. A fe-

keték és fehérek közötti ellentétek i t t 
fognak egyszer kirobbanni. A kereske-
delmi súlypont is a tú lnépes Európából 
a Pacifik mellé tolódik el, ahol fejlődés-
képes piacok és nagy nyersanyag-telepek 
vannak. 

A könyvet diszítő 97 fényképet , melyek 
a szöveget harmonikusan kiegészítik, 
Colin Ross legszebb felvételeiből áll í totta 
össze. Br. V. 

Paul Ebért: Südsee-Erinnerungen. K . 
F. Koehler, Leipzig, 1924. kiadása. 

Paul Ebér t , a német haditengerészet szol-
gálaton k ívül i kapi tánya, 1911—13. évek-
ranosnoka, ismételten beutazta a délten-
ben min t a „Cormoran" német cirkáló pa-
geri német gyarmatokat , valamint Mela-
nézia és Polynézia szigetvilágát. A ter -
mészet csodás szépségeinek megérzése ós 
felismerése jellemzik E b é r t kapitányt, k i 
széleskörű néprajzi és fö ld ra jz i ismeretei-
nek felhasználásával t á r j a elénk a Csen-
des-óceáni szigeteken élőik életét, a szi-
getcsoportok ós az ott lakók történetét , a 
benszülöttek erkölcseit, szokásait, a nö-
vény- és állatvilág csodáit. Uj-Guineán és 
a Bismarck-archipelaguson keresztül ve-
zet bennünket számtalan szigetre, melyek 
a föld legnagyobb óceánjából kimerednek, 
majd elvisz az Atollok elhagyott világába. 
Tájékoztat ja az olvasót a németek gyar-
matosító munkájáról , melynek eredménye 
az o t t an i német gyermatok csodálatos 
fellendülése volt. 

Egy különös varázsa van e könyvnek, 
ami nem engedi meg, 'hogy letegyük azt, 
mielőtt kiolvastuk. S habár a sorok kö-
zött kicsillan a humor szikrája is, mégis 
valami szomorú lemondás adja a könyv 
alaptónusát , amit Ebér t , a nagy, büszke 
német had i f lo t ta kap i tánya érez, mikor 
a régi nagyságról, régi dicsőségről, régi 
utakról emlékezik. Br. V. 

Sechs Jahre U-Bootfahrten. Von 
Kap i t án leu tnan t a D. Johannes Spiesz, 
250 oldal, finom papiron, 33, részben eddig 
nem közölt képpel, többszínű díszes kötés-
ben. Ára 9 mark. Re imar Hobbing ki-
adása, Berl in , S. W. 61. 

Fe la jzanak előttünk német szövetsége-
sünk tenger i hadviselésének szinte mesébe 
illő, legendás sikerei, amikor ezt a köny-
vet olvassuk. A háború folyamán mi is 
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több izben részletesen foglalkoztunk a 
német tengeralat t járó ha jóknak az egész 
világot bámulatba s az ellenséget rette-
gésbe ejtő fegyvertényeivel, melyek a né-
met haditengerészetnek örök időkre el-
évülhetetlen dicsőségét h i rde t ik . 

Ez a rendkívül érdekes szép könyv 
maga is emléket kiván á l l í tani azoknak a 
re t tenthetet len tengerészeknek, akik meg-
muta t ták a világnak, mi az a félelmet nem 
ismerő, céltudatos és vakmerő német 
energia, mely olyan mesébe illő, csodála-
tos hőstet tekre képes, amit ezek a több-
nyire igen fiatal tengerészek, a legénység 
harmonikus összemüködésével fe lmutat -
tak. A szerző őrtisztje volt a Weddigen 
parancsnoksága alatt állott ,,U. 9." ten-
gera la t t já rónak 1912-től 1914-ig. Ahogy 
elbeszéli a német tengera la t t já rók fényes 
haditet tei t , az úgy hat az olvasóra, min t 
valami Verne-regény. Olvasva az egyes — 
érdekesnél-érdekesebb fejezeteket , kibon-
takozik előttünk az a csodálatos fejlődés, 
melyen a tengeralat t járók a háború folya-
mán átmentek s amely azokat egyik leg-
félelmesebb tengeri fegyvernemmé emelte. 
S hogy ez megtörténhetett , az a német 
hajóépítő technika magas fe j le t t sége mel-
lett elsősorban a személyzet halál tmegvető 
odaadásának s kiváló tak t ika i tudásának 
köszönhető. Százan és százan hal tak ezek 
közül dicsőséges halál t s nagyon is illenek 
r á j u k a költő ihletett szavai: „Mind hő-
sök ők, mind férfiak, mind h ű és hazafi. 

—a —a. 

Magyar Földrajzi Évkönyv és Zseb-
atlasz az 1925. évre. Szerkesz te t te gróf 
Teleki Pál és Kari János. K i a d j a a Ma-
gyar Földrajzi Intézet. 

A Magyar Földrajz i Évkönyvnek ez a 
legújabb kötete ismét el ismerésre méltó 
tanúságot tesz arról a kiváló, széles látó-
körű szakértelemről, arról a céltudatos 
gondosságról, mellyel a szerkesztők ezt 
összeállították. Nemcsak az i f júság , de 
ál talában a müveit nagyközönség is 
egész tárházát ta lál ja benne a tanulságos 
olvasmányoknak. Igen érdekes mind já r t 
az első nagyobb közleménye, a visszaemlé-
kezések naptára , mely Kr . e. 2200 évtől 
kezdődőleg 1900-ig felsorolja a nevezete-
sebb események évfordulóit dr . Vargha 
György összeállításában. Ez t követi a 

múlt esztendő krónikája, térképekkel, dr. 
Kéz Andortól, aki az osztrák-magyar 
északsarki expedició tavaly e lhunyt orvo-
sáról, Kepes Gyuláról is megemlékezik. 
Az időszerű kérdések rovatában Körösi 
Albin kiváló szakértelemmel vi lágí t ja meg 
a marokkói kérdés t ; dr. Fodor Ferenc 
Európa élelmezését, dr. Cholnoky Jenő a 
földrajzi morfológia mai állását ismerteti, 
dr. Vendl Aladár az ásványtan és kőzettan 
főbb eredményeiről és i rányairól nyúj t tá-
jékoztatásit. Különösen az i f júságnak van 
szánva Hunfalvy Pál életrajza (arckép-
pel) dr. Kari Jánostól, a mindennapi ke-
nyér című szintén igen érdekes cikk dr. 
Horváth Károlytól s a magyar cserkészek-
nek Dániában tör tén t múl t évi esemény-
dús ós sikerekben gazdag szereplése dr. 
Horvth Detrétől . A népszövetségre vonat-
kozó statisztikai adatok és térképek egé-
szítik ki a szép kiállítású, ta r ta lmas év-
könyvet. a—a. 

Kogutaviez Zsebatlasza az 1925. évre. 
Szerkesztette Báthy Zsigmond és Koguto-
vicz Károly. A Magyar Népra jz i Társaság 
emberföldrajzi szakosztályának kiadása. 

Csodálatos az a közömbösség, — mond-
ják a zsebatlasz tudós szerkesztői — ame-
lyet még a müvei t közönség is tanúsít 
Földünk felszínének életnyilvánulásai 
i ránt . Ezért az idei zsebatlaszban azt a 
feladatot próbál ják megvalósítani, hogy 
megismertessék a magyar közönséggel 
azokat a jelenségeket, amelyek Földünkön, 
min t az em/beri nem lakóhelyén, az élet 
a lapja i t szolgálják. Az első fejezet a Föld, 
min t égitest, összes jelenségeit tárgyalja 
rendkívül vonzó, tömör részletezéssel, sok-
sok tanulságos szemléltető rajzzal. A má-
sodik rész az Emberföldra jz különféle je-
lenségeiről n y ú j t tájékoztató képeket. A 
világforgalomról sok érdekes adatot és 
ra jzot nyúj t a következő fejezet. A gazda-
sági földrajz jelenségeit tárgyaló fejezet 
gyorsan á t tekinthető szemléltető képeivel, 
grafikonjaival és plasztikai adataival való-
ságos kincsesbányája az ismereteknek. Az 
utolsó fejezet a f a lu és város jellemzésé-
nek van szentelve, szintén sok érdekes 
rajzzal és adat tal . Aki érdeklődik az em-
beri művelődés i r á n t — és ki nem érdek-
lődik —• az rendkívül becses és tanulságos 
gazdag anyagot talál e könyvecskében is-
meretének bővítésére és ébrentar tására. 
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Weyer: Taschenbuch der Kriegsflot-
ten 1924/1925. J . F . Lehmann kiadása, 
München. 

A szakkörökben jól ismert kézi-
könyv s adatai a tengerészeti kérdésekkel 
foglalkozók munká já t nagyban elősegítik. 
A könyv mostani huszonkettedik évfo-
lyama, mely az 1924/25. évszámot viseli, 
az 1924. decemberi adatokat tartalmazza. 
A tenger i hata lmak flottaállományában 
a könyv utolsó megjelenése óta lényeges 
változások tör téntek, amennyiben az 
1922. évi washingtoni tengeri leszerelési 
konferencia határozatai 1923-ban életbe-
léptek, minek következtében számos hadi-
hajót leszereltek és a flottajegyzékekből 
töröltek. Igaz ugyan, hogy ez a „leszere-
lés" osak a csatahajókat ér intet te köze-
lebbről s az érdekelt államok igyekeztek 
ú j cirkálók, torpedó- és tengeralat t járó-
hajók építésével f lo t tá ik harcképességét 
megtar tani . Mindezen kiselejtezéseket és 
ú j építkezéseket az emlí tet t könyv, ismert 
precizitásával, f e l tün te t i és az ú j egysé-
geket ismertet i . A korábbi kiadásokban 
közölt képek, vázlatok és árnyképek 118 
ú j képpel vannak ebben a kiadásban kiegé-
szítve. 

A könyv első része az egyes államok 
hadi f lo t tá i t ismerteti , míg második ré-
szét a német birodalmi tengerészetnek 
szenteli s részletesen ismerteti a ver-
saillesi kényszerbókének a német hadi-
tengerészetre vonatkozó határozatait . K ü -
lön részben foglalkozik a hajók tüzérsé-
gével s tengerész-politikai fejezete a 
washingtoni konferencia határozatainak 
ismertetése mellett részletesen foglalko-
zik a nevezetesebb tengerésznemzetek 
haditengerészeti poli t ikájával. 

Weyer könyvének mostani kiadása a 
világgazdaságra és a kereskedelmi hajó-
zásra vonatkozó statisztikai gyüj temény-
nyel van kiegészítve. A könyv ezen részét 
Dr. E . Gravert ál l í totta össze, s min t 
ahogy Weyer nem vesz tudomást a ma-
gyar kir . folyamőrségről — bár például 
Lettország egyetlen aknajkereső ha jó jának 
sorsát részletesen ismertet i s Venezuela 
három ágyúnaszádjának is helyet szorí-
to t t könyvében — s lobogótáblázatában 
Magyarország zászlóját is kifelej te t te , 
úgy a stat iszt ikai rósz összeállítója 
ugyancsak megfeledkezett hazánkról, ille-

tőleg a reánk vonatkozó háború előtti 
adatokat egész egyszerűen min t Ausztr ia 
adata i t t ün t e t i fel. Reméljük, hogy egye-
sületünk ez irányban t e t t intervenciójá-
nak eredménye a könyv következő kiadá-
sában mutatkozni fog. Br. V. 

Küstenverteidigung und Küstenbe-
fest igung im Lichte der Weltkriegser-
fahrungen. Von Major Klingbeil. V e r l a g 
„Offene Worte" , Char lo t tenburg 4. 

A nagy háború folyamán a német pa r t -
erődítmények nem voltak ugyan ki téve 
az ellenség támadásának, mindamelle t t 
érdekes megismerni azokat a vódmüveke.t, 
melyekkel a németek a par tvédelemre 
idegen területen felkészültek. Ez a kis 
füze t térképekkel ismertet i a flandriai 
par t védőmüveit, a Dardanellák elleni 
hadmüveleteket, ösel-, Moon- és Dagó-
szigetek, végül Tsungtau partvédelmi 
müveit , mely utóbbiak azonban nem tud-
ták megakadályozni a német-kinai külö-
ní tmény elvesztését. Az érdekes füze te t 
a háborús tapasztalatok értékelésének 
szánt fejezet zár ja be. 

A Norddeutscher Lloyd 1922/23-i év-
könyve. A német t engerha józás nemcsak 
azért fe j lődöt t a háború előtt, majd a 
versaillesi kényszerbékében foglalt lesúj tó 
hajózási kötelezettségek teljesítése u tán 
oly példátlan módon, mer t a technikailag 
legtökélesabb hajói, iskolázott személyzet-
tel és kipróbált tisztek vezetése a la t t a 
tengeri forgalom gyors, pontos és megbiz-
ható lebonyolításával az in ternacionál is 
gazdasági körök általános elismerését ki-
vívta, hanem azért is, mert mindig jól 
é r te t te hajózásának úgy a bel-, min t a kül-
földön való hathatós és ügyes propagálá-
sát. E munkájukban jelentős helyet foglal 
el közlönyök kibocsátása és a szebbnél-
szebb propaganda-füzetek minél szélesebb 
körben való terjesztése, s a Norddeutscher 
Lloyd az a vállalat, mely mindezek mellett 
még évkönyvének kibocsátásával egy ér té-
kes munkával gyarapí t ja a tengerészeti 
i rodalmat. 

Aszokott ízléses kiadásban, gyönyörű 
réznyomatokkal és fametszetekkel díszítve 
298 oldalon jelent meg az elmúlt eszten-
dőben az 1922—23. évre szóló évkönyve. 
Általános kérdések mellett , melyekből kü-
lönösen kiemelendők a német hajó- és 
tengerentúl i rádióforgalom technikai fe j -
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lödóséről és gazdasági térfoglalásáról , va-
lamint a Ruhr-vidékével való összekötte-
tésről szóló tanulmányok, az évkönyv má-
sodik részében brémai kérdésekkel foglal-
kozik, szép cikk keretében emlékezve meg 
Bréma és az Egyesült-Államok kereske-
delmi kapcsolatainak 140 éves fejlődésé-
ről, továbbá Bréma háború u tán i hajó- és 
áruforgalmáról és hosszasan foglalkozik 
Brémának, mint kivándorlási kikötőnek 
a kérdésével. 

A könyv harmadik, különleges része 
magának a könyvet kibocsátó vállalatnak 
van szentelve. I t t i smertet i a vállalat 
azon fejlődését, ami t az a háború óta meg-
tet t , s ami előtt osak bámulat ta l hajolha-
tunk meg. A háború kitörésekor a 
Lloyd ha jóparkja , az épí tés a la t t levő ha-
jók betudásával, 907.996 b ru t tó reg. ton-
nát te t t ki. A háborús veszteségek és a 
versaillesi kényszerbékéből folyó kötele-
zettségek teljesítése u tán a vállalatnak 
összesen 57.671 b ru t tó reg. tonna hajótér 
maradt meg, mely csak kisebb jármüvek-
ből, vontatókból és gőzcsónakokból tevő-
dött össze. S alig két évvel ezután a Lloyd 
f lo t tá jának tonnatar ta lma 245 já müvei 
401.963 brut tó reg. tonna, s megépítet te 
Németország legnagyobb ha jó já t , a 32.354 
bru t tó reg. tonna ű r t a r t a l m ú „Colum-
bus"-t. 

Külön fejezetben ismertet i az évkönyv 
a Lloyd ú j hajót ípusai t , valamint azok 
biztonsági ós utasszállítási berendezéseit. 

A könyv utolsó részében személyzeti 
ügyeit ismerteti és közli a Lloyd egész vi-
lágra ki ter jedő ügynökséghálózatát. 

Br. V. 

Rapport Atlantique. 1923. A Nemzet-
közi Állandó Tengerkuta tó Tanács (Con-
seil Pe rmanen t In te rna t iona l pour l 'Ex-
ploiat ion de la Mer) tudományos mun-
kásságának eredményeiről a különböző bi-
zottságok számolnak be. Az Atlanti-
óceán Partvidékének Bizottsága, mely 
1921-ben alakult Kopenhágában, most 
tet te közzé 1923. évi kuta tásának eredmé-
nyét Rappor t At lan t ique 1923. cím 
alatt . Ez a jelentés négy államnak, úgy-
mint Franciaországnak, Nagy-Bri tan-
niának, Írországnak és Por tugá l iának a 
közös munkában való részvételét öleli fel, 
mely két szempontból vizsgálja az At-

lant i -óceán par tv idékét : hydrologiai és 
biologiai szempontból. 

A hydrologiai kutatások főleg az At-
lant i -óceán áramlataira, továbbá a ten-
gervíz hőmérsékletére és sótar talmára ter-
jednek ki. Az áramlatok az At lant i -
óceán egyenlítői tájékáról indulnak ki és 
az a f r ika i és európai p a r t mentén 
ászaikra egészen a Spitzbergákig húzód-
nak. A hömérséfc és sótartalom meghatá-
rozását f ranc ia , angol, ir és portugál 
kutatóhajók végezték az év különböző 
szakában. Többek között r ámuta t t ak ar ra 
a körülményre, hogy a hőmérsék növeke-
désével nem okvetlen növekedik a sótar-
talom azoknak a méréseknek alapján, 
melyeket az egymás mellett levő hideg és 
meleg áramlatok sótartalmának meghatá-
rozása végett végeztek. 

Munká juk biológiai részében plankto-
nologiai megfigyeléseket végeztek Írország 
déli és nyugat i par t ja inál , amivel nagy 
mértékben gyarapí tot ták az At lant i -óceán 
p lanktonjá ra vonatkozó ismereteinket. 

A vörös tonhalról , (Orycnus Thynuus) , 
amelyet leggyakoribban halásznak Tu-
nisban, továbbá Sardinia és Sicilia szi-
getén, Roule azt áll í t ja, hogy fiatal korá-
ban a tenger áramlataival átsodródik a 
Gibraltár-szoroson át az Atlant i -óceánba, 
mar t dacára annak, hogy a nőstények a 
Földközi-tengerben rakják le petéikeit, 
halivadékot még sem találnak ot t nagy 
mennyiségben. 

Neupar th a portugál tonhalászat sta-
t isztikai adatai kapcsán k imuta t j a , hogy 
a tonhalak tömeges megjelenésében és 
nagymérvű megfogyatkozásában bizonyos 
időszakoisság észlelhető, (7 évenkénti) , 
melynek okát, azonban nem tud ják . 

Ezenkívül megvizsgálták a na f t ának a 
kagylókra való hatását , hogy megállapít-
sák, váj jon a hajókon használ t na f t a 
okozta-e azt a nagy pusztí tást , amelyet 
először 1920-ban észleltek az oszitriga- és 
egyéb kagyló-partokon. (Ostrea edulis, 
Grvphea angulata , Mytilus galloprovin-
cialis) a bretagnei parton. 

K i tűn t , hogy a na f t a csak akkor öli 
meg az állatokat, ha nagy mennyiségben 
van a tengervízben (1 köbméterben 1 l i ter) 
és hosszú ideig ha t a szervezetekre. P. M. 
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Igazgatótanácsi és választmányi ülés február 15-én. 
Jelen voltak Gonda Béla elnöklete 

a l a t t : dr. Havass Rezső és dr . Köves-
ligethy Radó társelnökök, dr. Koch 
Nándor főt i tkár , dr . Leidenfrost Gyula, 
a tengerkutató szakosztály ügyvivő alel-
nöke, dr. Okoiicsányi László, a propa-
ganda-szakosztály elnöke. Lévay István, 
a propaganda-szakosztály társelnöke, 
Brunner Vilmos, HanTcó Béla, Kump Jó-
zsef, Maucha Rezső, Pásztó Jenő, Quast-
ler Vilmos, Ráhossy Gyula és Rónay Ti-
bor választmányi tagok. 

Az elnök üdvözölvén a megjelenteket, 
visszapillantást vet az egyesületi életnek 
az utóbbi években sajnosan beállott kény-
szerű stagnálására. A nyomasztó viszo-
nyok sem a vezetőségnek, sem a tagoknak 
nem nyujthattaik módot az egyesület mű-
ködésének kívánatos mértékben való ki-
fej tésére. A kellő anyagi eszközök hiánya 
mia t t az adminisztrációt meg kellett 
szüntetni , illetve csak oly szerény keretek 
közt lehetet t — a folytonosság megóvása 
érdekében — fen ta r t an i , amint azzal •— 
egyéb nagymérvű elfoglaltsága mellet t — 
az elnök maga foglalkozhatott . Az egye-
sület közlönyéből „A Tenger"-bői is csu-
pán egy-két füze te t (a legutolsó két év-
ben csak 1—1 füze te t ) lehetett kiadni, 
mert a tagok többszöri felszólítás dacára 
sem tet tek eleget tagsági kötelezettségük-
nek. A nyomdai árak pedig oly szédüle-
tesen felszöktek, hogy egy füzetnek a ki-
adása is csak úgy vál t lehetővé, hogy 
egyesek kisebb-nagyobb adományokkal tá-
mogatták az egyesületet. Pedig a r ra nagy 
súlyt kellett helyeznünk, hogy A Ten-
ger megjelenjék, nemcsak azért, hogy 
az egyesület élet jel t adjon magáról, de az 

igen tekintélyes külföldi tudományos in-
tézetekkel és egyesületekkel való kapcso-
lat fentar tása érdekében, amihez nagy 
nemzet i érdekek is fűződnek. S örö-
m ü n k r e szolgálhat, hogy a külföld a ve-
lünk való kapcsolatot fentairtotta. Az 
egyesület helyiségét csak úgy s ikerül t 
megtar tanunk, hogy annak használatá t 
megosztottuk a Kálvinis ta Szemle szer-
kesztőségével és kiadóhivatalával, emel-
le t t egyideig a Holland-Amerikai segítő-
akcióval, a ká lvinis ta politikai szövetség-
gel, a Bethlen-nyomda könyvkiadó-hiva-
ta lával s ezek eltávoztával legújabban a 
Holland-Magyar Református Bizottság-
gal s a ref . i f j ú ság i mozgalmak vezető-
ségével, melyeknek és a Kálvinista Szem-
lének biztosítottuk a helyiség használatá t 
mindaddig , amíg egyesületünk a lakást 
bérben bir ja , azzal a kikötéssel azonban, 
hogy ezek az egyesületet a helyiség hasz-
ná la tában nem korlátozhatják, az egész 
lakbér t megtérí t ik, a felszerelés haszná-
la táé r t is fizetnek csekélyebb összeget, 
gondoskodnak a helyiség t isz tántar tásá-
ról, a fűtésről és világításról. Az igazga-
tóság és a választmány az elnök jelenté-
seit jóváhagyó tudomásul vette. 

Ezek után az elnök folytatván az elő-
ter jesztései t , bejelenti , hogy mási rányú 
elfoglaltatásáról lemondván, ezután egész 
tevékenységét az egyesületnek k ívánja 
szentelni. Máris megindítot ta az akciót 
az egyesület intenzívebb működéséhez s 
„A Tenger"-nek évnegyedenként leendő 
kiadásához szükséges anyagi eszközök 
megszerzésére s már az eddigi eredmé-
nyek is örvendetesen tanúskodnak az 
egyesület i ránt mutatkozó szélesebbkörű 
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érdeklődésről. E z t az akciót á l l andós í t an i 
k iván ja s remélhető , ihogy „A Ten-
ger" többszöri megjelenése j e l en tékenyen 
hozzá fog j á ru ln i az egyesület i r á n t i ér-
deklődés fokozásához s a tagok is te l jes í -
t en i fog ják az egyesület te l szemben annak 
idején önként vá l la l t tagsági kötelezet t -
ségüket . 

J e l e n t i továbbá az elnök, h o g y ez évi 
f e b r u á r 26-án lesz t izenöt éve, h o g y az 
egyesület mega lakul t . Javasol ja , h o g y ezt 
a másfélévtizedes évforduló t egy külön 
díszközgyűléssel ü n n e p e l j ü k meg s jóvá-
hagyás reményében már is f ö l k é r t e dr. 
Koch Nándor f ő t i t k á r ura t az egyesüle t 
t izenötéves tö r téne tének , dr. Leidenfrost 
Gyula u r a t a t enge rku ta t á sunk , P a t t Ma-
r iad u r a t pedig oceánograf ia i és ten-
gerészeti k ö n y v t á r u n k i smer te tésének 
a megírására , d r . Havass Rezső társ-
e lnökünket egy előadás t a r t á sá ra . Az ün-
nepi közgyűlésen k ívü l azonban e g y ren-
des közgyűlést i s kell majd t a r t a n u n k a 
t i sz tú j í t s és az alapszabályok módosí-
tása végett. Az igazgató-tanács és választ-
mány az elnök javas la tá t e l fogadván , el-
htározza az ü n n e p i közgyűlésnek már-
cius 25-én délelőt t t izenegy órakor leendő 
megtar tásá t , melynek előkészítésével az 
elnökséget bízza meg. Ugyancsak elha-
tározza egy rendes közgyűlés m e g t a r t á s á t 
s fe lbér i az elnököt , hogy ennek előkészí-
tésére az igazgató-tanácsot és a választ-
m á n y t újból h í v j a össze. 

Ezek u t á n igen élénk eszmecsere fe j -
lődött ki az egyesüle t működésének in-
tenzívebbé té te le érdekében t eendő intéz-
kedésekről. Ezek közt elsősorban megvaló-
s í tandónak je lez te te t t B u d a p e s t e n és a 
vidéken Adria-matinék rendezése, aminek 
megszervezésére fö lkére te t t Koch Nán-
dor fő t i tkár . E lha t á roz t a továbbá az igaz-
gatóság és választmány az egyesület 
adr ia i t engerku ta tásá ró l egy film készít-

t e tésé t , továbbá k ü l f ö l d i tenger i p ropa-
ganda-f i lmek megszerzését s az A d r i á r a 
s á l t a l ában a t e n g e r r e vonatkozó p ropa -
ganda-előadások rendezését . Leidenfrost 
G y u l a t e t t ezután j e len tés t a háború a la t t 
F i ú m é b a n rekedt h a t láda igen é r tékes és 
a m a i viszonyok közt szinte pó to lha ta t -
lan t engerku ta tó eszközeink t r a g i k u s el-
pusztulásáról . É l énk színekkel ecsetel te 
Nápo lyban az o t t an i zoológiai á l lomáson, 
v a l a m i n t F iúméban a legutóbbi időben 
szerze t t kedvező benyomásai t , melyek ki-
l á t ás t n y ú j t a n a k az egyesület részére a 
t e n g e r k u t a t á s fo ly ta t á sa t ek in te tében az 
olaszokkal barátságos együ t tműködés lé-
tes í t ésé re s a fiumei tengerbiologia i állo-
más fe l támasztására s ebbe a M a g y a r 
Adr ia -Egyesü le t bekapcsolódására. Az 
igazgatóság és vá lasz tmány nagy köszö-
ne t t e l vet te örvendetes tudomásul az elő-
t e r j e sz t é s t s fö lké r t e Leidenfrost G y u l a 
u r a t , hogy ezt a r endk ívü l fontos ü g y e t 
á l l andóan szőnyegen t a r t s a s a megvalósí-
t á s érdekében a szükséges intézkedéseket 
előkészítse. Ugyancsak a tenger és különö-
sen az Adr ia i r á n t való érdeklődés foko-
zása céljából e lha tá roz ta to t t , a Magyar 
Adria-Könyvtár f ü z e t e i n e k különösen a 
t a n u l ó i f j ú s á g körében leendő miné l in ten-
zívebb elterjesztése. 

Az egyesületi élet élénkebbé és eredmé-
nyesebbé tétele érdekében kér i az elnök 
az igazgatótanács ós választmány ál landó 
érdeklődését , h a t h a t ó s támogatásá t és 
ügybuzgó hazafias közreműködését . Végül 
Okolicsányi László lelkes szavakkal tol-
mácsolván az e lnöknek az egyesüle t ér-
dekében k i f e j t e t t önzetlen, hazafias és 
ügybúzgó tevékenységéér t az igazgató ta-
nács és választmány meleg e l ismerését és 
h á l á s köszönetét, az elnök megköszönve a 
je lenvol tak búzgó érdeklődését, az ülés t 
bezár ta . 

Kiadja a Magyar Adria Egyesület. Bethlen-nyomda r.-t. Budapest. 
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Affaires de l'dssociation : 
Compte rendű de la science du conseil 
d'administration du 15. Fevriér. 

La Société Hongroise de l'Adriatique a été 
fondée, il y a 15 ans, dans le but : 

1 de collaborer aux recherches océano-
graphiques surtout dans les mers Adri-
atique et Nőire, de créer des stations 
thalasso-biologiques et un Institut oceano-
graphique á Budapest; 

2. d'étudier toutes les questions intéres-
sant la communication sur mer d'ordre 
technique, nautique, commercial et poli-
tique mondial; 

3. de conseruer et de répandre puissam-
ment les traditions historiques et les sou-
venirs nationaux dus á cette longue do-
mination et de ressusciter les anciennes 
sympathies dans la cőte orientale de /' 
Ádriatique. 

Vereins-Angelegenheiten. 
Direktions- und Ausschuű-Sitzung am 
15. Feber. 

Der seit nunmehr 15 Jahren bestehende 
Ungarische Adria-Verein bezweckt: 

1. Teilnahme an der Erlorschung des 
Meeres, besonders der Adria und des 
Schwarzen Meeres, Gründung meeresbio-
logische Stationen und eines Oceano-
graphiscken Instituts zu Budapest; 

2. die Erörterung samtlicher den See-
verkehr betreffenden Fragen nautischer, 
technischer, kommercieller und weltpoli' 
tischer Natúr; 

3. Pflege und weitsichtige Verbreitung 
der mit der jahrhundertlangen Herrschalt 
Ungarns zusammenhángenden historischen 
Überlieferungen und Erinnerungen, sowie 
Viedererweckung der altén ungarischen 
Sympathien an der Ostkiiste der Adria. 

Kiadja a Magyar Adria-Egyesület. Bethlen-nyomda r.-t. Budapest. (Fel. vez. ; Székely A. Antal. 
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TISZTELT TAGTÁRSAINKHOZ! 

A Magyar Adria Egyesület nagyfontosságú kulturális, gazdasági 

és nemzeti hivatására való tekintettel tisztelettel kérjük mindazon t. 

Tagtársainkat, akik A TENGER ez évi első füzetét megtartották s külön 

felhívásunkra sem küldték vissza, amivel — felhívásunk értelmében — 

tagsági kötelezettségük fentartását dokumentálták, mindennek dacára a 

f. évi tagdíjukat mindezideig nem küldték be, legyenek szívesek az 

egyesület közlönyének kiadásához az 1925. évre 40 .000 K-val s az 

egyesület adminisztrációjáho7, helyiségének s az egyesületi életnek 

fentartásához megfelelő külön adománnyal hozzájárulni, egyesületünk 

kiváló kulturális és nemzeti jelentőségű hivatására ismerősei figyel-

mét is felhívni s egyesületünk támogatására minél többeket megnyerni. 

A Magyar Adria Egyesület elnöksége. 



A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET JUBILEUMA 

GONDA BÉLA ELNÖKI MEGNYITÓ BESZÉDE 

a Magyar Adria Egyesület ünnepi közgyűlésén 

1925 március 25-én. 

Tisztelt közgyűlés! 

Megnehezült az idők járása felettünk. Amikor tizenöt évvel ezelőtt — 1910 
február 26-án — a Magyar Adria Egyesület megalakult, egy rég letűnt álom-
világ ragyogó tündérképei vonultak el lelki szemeink előtt, az azúrkék Adria táv-
latában egy szebb, egy dicsőségesebb, egy boldogabb jövendő bontakozott ki 
előttünk, s bízó reménységgel eltelve, a kedvező széltől feszített duzzadó vitor-
lákkal bocsátottuk hajónkat az élet tengerére. 

Megelevenedtek előttünk a magyarság adriai uralmának nyolcszázados em-
lékei, régi dicsőségünk nagy napjai, amikor Szent István koronájának ragyogó 
fénye szinte bűvkörébe vonta az Adria keleti partvidékének a magyar királyok 
erejében, szabadságvédő fenkölt lelkületében bízó idegen népét, mely boldogu-
lását várta és meg is találta Szent István palástjának védelme alatt. Föllebbent 
előttünk annak a dicső múltnak a fátyola, amikor magyar erő tette szabaddá az 
Adriát, s elsőként szerzett érvényt a „mare liberum" a szabad tenger ma is erős 
harcokat kiváltó magasztos elvének. Felújult emlékezetünkben az az idő, amikor 
még a Habsburgok uralma alatt álló Fiumét VI. Károly császár az „urbs fide-
lissima" a leghűségesebb város jelzővel ruházta fel s nemsokára követte ezt 
Mária Terézia királynénk fejedelmi ajándéka, aki Fiumét Magyarországhoz csa-
tolta, s egyúttal megalkotta a magyar tengermelléket a Fiúmétól keletre eső ki-
kötőkkel ; majd ott láttuk Fiúméban az immár magyar kikötőben István nádort, 
melegen érdeklődve és buzgólkodva a fiumei kikötő fejlesztése iránt. Rövid időre 
rá Fiúméban találjuk Kossuth Lajost, aki már előbb a magyar szent korona leg-
drágább gyöngyének nevezte el Fiumét, most pedig az általa tervezett, Fiúméba 
vezető vasút érdekében 1846-ban megírta „Tengerhez magyar, el a tengerhez" 
című klasszikus szózatát, mely a „Tengerre magyar" jelszónak lett a megterem-
tője ; ugyanakkor ott találjuk gróf Széchenyi Istvánt, Kossuth nagy riválisát, akit 
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ő nevezett el a legnagyobb magyarnak; szinte érezzük azt a lángoló lelkesedést, 
mellyel Széchenyi a fiumei kikötő jövőjéről beszélgetve, örömkönnyes szemekkel 
mondja a kormányzónak: meglássa, Fiume még világkikötő lesz, — és lett is, 
— majd elkalandozik az emlékezetünk arra az időre, amikor 1868-ban Fiume 
nagy lelkesedéssel ünnepelte Magyarországhoz való visszacsatolását, s amikor 
nemcsak a magyar tengermellék, de még Cherso és Veglia szigetek népének kül-
döttsége is magyar nemzeti zászlók alatt járult a tengermellék kormánybiztosához, 
kérve, hogy közvetlenül Magyarországhoz csatoltassanak. 

Ebből a dicsőséges múltból véltünk jogot formálni, erőt meríteni, hogy mun-
káljuk a tenger kultuszát, abban a szent meggyőződésben, hogy csak az a nem-
zet lehet igazán hatalmas és gazdaságilag független, melynek tengere van. 

S e tekintetben bízó reménységgel nézhettünk a jövő elé. A magyar tengeri 
hajózás — hála a magyar kormány céltudatos gondoskodásának — nagy lendü-
lettel haladt a sikeres fejlődés útján, csak még az önálló magyar tengeri lobogó 
hiányzott, hogy az oceánokon s a világkikötőkben a magyar tengeri hajózás a 
lobogó révén dokumentálja Magyarország öncélúságát. Fiumét, az egyetlen ma-
gyar kikötőt az állam bőkezű áldozatkészsége kitűnően fölszerelt világkikötővé 
fejlesztette. De Fiume mellett gondunk volt a szomszédos horvát kikötőkre is, 
melyeket szintén a magyar nép filléréiből építettünk ki, sőt tovább menve, épen 
a háború előtt megépítettük nagy költséggel az ogulin—knini vasutat, hogy a 
magyar forgalomnak utat nyissunk a legjobb fekvésű dalmát kikötőbe, Spalatoba, 
mely ezzel — ha magyar uralom alá kerül — az adriai tenger legelsőrangú kikö-
tőjévé fejlődhetett volna. 

A Magyar Adria Egyesület bele kivánt kapcsolódni ezekbe a gazdasági vo-
natkozású mozgalmakba, s feladatául tűzte ki, hogy ezek iránt általános érdek-
lődést keltsen, s szellemileg hozzájáruljon tengeri forgalmunk céltudatos fejleszté-
sének előmozdításához. 

De nem tévesztettük szem elől dicsőséges haditengerészetünket sem, annál 
is inkább, mert ez jóformán idegen volt a magyarság lelkétől. Pedig nagy nem-
zeti érdekek fűződtek ahhoz, hogy a haditengerészetben a magyarság minél na-
gyobb számban helyezkedjék el. Az a cél lebegett ezért szemeink előtt, hogy 
haditengerészetünket közelebb vigyük a nemzet szívéhez. 

A tenger kultuszának a keretében megkívántuk valósítani a magyar tudo-
mányosság régi nemes óhajtását, a tenger tudományos kutatását is. Ennek nagy 
jelentőségét egyes kiváló tudósaink szórványos tanulmányai már is élénken doku-
mentálták, míg a külföld ezirányú széleskörű nagyszabású tevékenysége, s azok 
tudományos eredményeiről egzesületünk részére is szives készséggel rendelke-
zésre bocsátott nagybecsű kiadványok egyenesen utaltak arra, hogy a magyar 
tudományosság ezekbe a munkálatokba bekapcsolódjék. Hiszen mi sem téveszt-
hettük szem elől, hogy az élet forrása a tenger s annak csodás világa, szinte káp-
rázatos életjelenségei, vizének, légkörének változatos tüneményei oly bőséges 
anyagot nyújtanak a tudományos búvárkodásra, oly sok, oly gazdag alkalmat 
szolgáltatnak a legkülönfélébb, életbevágó felfedezésekre, hogy méltán fájó szív-
vel éreztük szinte megszégyenítő voltát annak, hogy mi — akik pedig az Adrián 
az elsők voltunk a tenger tudományos tanulmányozásának megindításával — 
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kimaradtunk az olaszok és az osztrákok által 1910-ben szervezett rendszeres 
Adria-kutatásból, melyhez csakhamar a horvátok is csatlakoztak. 

Bizakodó reménységgel indultunk nagyfontosságú kulturális, gazdasági és 
nemzeti céljaink felé, melyek megvalósítására a magyar tudományosság, a tenge-
részeti szakkörök és a közélet kiválóságai sorakoztak zászlónk alá. Amikor pedig 
1911-ben megindítottuk „A TENGER" című népszerű tudományos és tengerészeti 
havi folyóiratunkat, legkiválóbb tudósaink tisztelték azt meg magas színvonalú 
dolgozataikkal, úgy, hogy közlönyünk már az első számtól kezdve úgy tartal-
mánál, mint kiállításánál fogva méltó helyet foglalt el a művelt világ enemű leg-
kiválóbb folyóiratai közt. 

Egyesületünk nagy nemzeti hivatása csakhamar legfelsőbb helyen is kitün-
tető méltatásra talált, nevezetesen Károly Ferenc József főherceg, majd trónörökös 
szíves készséggel volt kegyes egyesületünk védnökségét elfogadni, sőt amidőn 
trónra került, a védnöki méltóságot, mint Magyarország apostoli királya, legke-
gyesebben megtartani, illetve megújítani, s egyesületünk működése iránt minden-
kor a legélénkebb érdeklődést tanúsítani méltóztatott. 

Ugyancsak örvendetes megértést és méltányolást tapasztaltunk haditengeré-
szetünk akkori nagyérdemű vezetője Haus Antal tengernagy részéről is, akit 
felejthetetlen, hálás emlékek kapcsolnak egyesületünkhöz, mert ő tette lehetővé 
a Najade nevű hadihajónak és személyzetének díjtalan átengedésével, hogy meg-
valósíthassuk a magyar tudományosságnak évtizedekre visszamenő óhajtását és 
törekvését: az adriai tenger tudományos kutatását, s ezzel a magyar oceanogra-
fia megalapítását, amivel sikerült bekapcsolódni az egész világ oceánografiai tudo-
mányos munkálkodásának rendkívül nagyfontosságú szervezetébe. 

De a Haus tengernaggyal való rokonszenves összeköttetésünk még egy 
sokkal nagyobb nemzeti jelentőségű kialakulás jövendő képét is rajzolta elénk. 
S ez a különálló magyar haditengerészet megvalósítása. Több ízben volt alkal-
mam vele erről igen behatóan beszélgetni, s ő ezirányú intencióinkat és terveinket 
teljes megértéssel és rokonszenves érdeklődéssel honorálta. A magyarság iránt 
érzett rokonszenvét azzal is bebizonyította, hogy nyelvünket egészen jól elsajá-
tította ; ez tette lehetővé, hogy folyóiratunkat állandóan olvassa és egyesületünk 
hazafias törekvéseit éber figyelemmel kisérje és méltányolja, amiről nemcsak ve-
lünk szemben tett több ízben tanúságot, de ezt az elismerést és méltatást magas 
védnökünk, a király Őfelsége előtt is kifejezésre juttatta. Feledhetetlen, sok ked-
ves emlékét őrizzük a vele és általa a magyar-osztrák haditengerészettel való 
rokonszenves kapcsolatnak, mely e téren is egy szebb jövé képét rajzolta a ma-
gyarság elé. 

Nagy reményekkel megindult és biztató kilátásokkal kecsegtető munkálko-
dásunkat azonban gyökerében támadta meg a világháború. Az oly szép sikerrel 
megkezdett tengerkutatást nem lehetett folytatnunk, de bíztunk ez irányban is a 
viszonyok jobbrafordultában, sőt haditengerészetünk dicsőséges fegyvertényei — 
szárazföldi hadseregünk sikerei kapcsán — bizó reménységgel töltöttek el, s 
tudományos munkálkodásunk elé is egy szebb jövő képét rajzolták, mert ígé-
retet kaptunk arra, hogy a háború szerencsés befejeztével a haditengerészet egy 
megfelelő kisebb alkalmas hajót a kellő személyzettel állandóan rendelkezésünkre 
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bocsát a tengerkutatás céljaira s e mellett elősegíti Fiúméban egy tengerbiológiai 
állomás létesítését is. 

A háború kedvező befejezése különben még sokkal messzebbmenő kedvező 
kilátásokkal is kecsegtetett és pedig már nem csupán bennünket, de az egész 
magyar nemzetet. 

Nyolc százados adriai uralmunk felújulásának tündérképe rajzolódott lelki 
szemeink elé. Illusztris társelnökünk, Havass Rezső negyven évet meghaladó lel-
kes és szívós agitációjának nagy nemzeti célja: Dalmácia visszacsatolása köze-
ledett a megvalósuláshoz. A dalmát néppel való évszázados rokonszenves testvéri 
összeköttetés megújulása, a magyar kereskedelemnek az Adria keleti partjára való 
kiterjesztése, a magyarságnak ottani térfoglalása révén, egyesületünk részére, is 
sokkal nagyobbszabású, sokkal intenzivebb és szélesebbkörű működésnek a kör-
vonalai bontakoztak ki. Már-már szinte látni véltük a dalmát partokon és az 
Adria szigetein keletkező magyar telepeket, szinte odaképzeltük magunkat azokra 
a nagyszabású magyar üdülőtelepekre, azokba a minden kényelemmel berende-
zett pompás magyar szállókba, amelyeket illusztris alelnökünk gróf Széchenyi 
Rezső az Adria partján építtetni szándékozott, s amelyekben tengerkutató állomá-
sunk részére is méltó hajlék volt kilátásba véve. 

Ami szép reményeinket azonban rombadöntötte a világháborúnak reánk-
nézve kedvezőtlen kimenetele s a trianoni békeparancs megfosztott egyetlen ten-
geri kikötőnktől, elvette tőlünk az Adriát, s ezzel — habár csak látszatra — 
megingatta egyesületünk létalapját. Ez a szomorú, sőt lesújtó körülmény azonban 
nem szabad, hogy lemondásnak avagy csak a csüggedésnek is helyet adjon a 
magyar lélekben. „Alios jam vidimus ventos" s Magyarország Phönixként újult 
erővel kelt ki a romokból. 

A Magyar Adria Egyesület hivatása mai szétdarabolt, lesújtott, megnyomo-
rított állapotunkban nemhogy veszített volna, de még nyert, meghatványozódott 
jelentőségében. Azért hogy a tengert, hogy egyetlen kikötőnket elvették tőlünk, 
azt nem tilthatja meg semmiféle hatalom, hogy mi ne érezzük magunkat szoli-
dárisnak nyolcszázadot meghaladó tengeri uralmunkkal, ne ápoljuk régi dicsősé-
günk szent hagyományait, ne igyekezzünk ezzel a múlttal fentartani a kapcsola-
tot, ápolni, fejleszteni ezzel a vidékkel és népével az egymást megértő rokon-
szenves érdeklődést. S amint a békeparancs előtt a tenger elvétele ellen kibo-
csátott, s a világ összes tudományos, politikai és tengerészeti köreinek megkül-
dött szózatunkra az olasz királyi földrajzi társaság válaszában kijelentette, hogy 
„a tudomány nemzetközi jellegére való tekintettel a Magyar Adria Egyesületnek 
nem kell aggódnia amiatt, hogy az adriai tenger tudományos kutatását folytat-
hassa"; reméljük, hogy olasz barátaink és Fiume városa, mely mai nagyságát és 
olasz jellegét a magyar uralomnak köszönheti, s jövőjét is csali tőlünk várhatja, 
módot fognak nyújtani arra, hogy ezirányú tudományos munkálkodásunk az 
Adria partján menhelyet találjon, s a tenger természeti viszonyainak állandó 
tanulmányozása céljából Fiumében megfelelő állomást létesíthessünk. 

De bizonyára nincs semmiféle külső akadálya annak sem, hogy tengeri 
hajózásunkat — melynek megmaradt az élet- és fejlődésképes magva — új életre 
keltsük, s a viszonyok kedvező alakulásával a magyarság (most már kizárólag a 
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független Magyarország) lobogóját kivigyük a világtengerekre, mire nézve a tria-
noni békeparancs biztosította részünkre az Adriához vezető út szabad haszná-
latát. S ha Fiume ma nem is magyar kikötő, de természeti fekvésénél fogva — 
saját jól felfogott érdekében — rá van utalva arra, hogy Magyarország kikötője 
legyen. 

S nincs okunk kételkedni abban, hogy olasz barátaink, akik ma Fiume 
urai, a legjobb igyekezettel kezünkre fognak járni abban a törekvésünkben, hogy 
a magyar tengeri forgalom Fiúméban minél kedvezőbb elhelyezkedésre találjon, 
s bizonyára elő fogják segíteni a magyarságnak az Adria partjain való megszo-
kott üdülését, esetleg a letelepedését, s gondjuk lesz rá, hogy otthon érezzük 
magunkat. Olasz barátaink ugyanis bizonyára ép oly jól ismerik mint mi, azokat 
az évszázados rokonszenves kapcsolatokat, melyekben ez a két nemzet élt s bi-
zonyára élénk emlékezetükben vannak azok a dicsőséges harcok, melyekben 
Türr István hazánkfiának Garibaldi legendás hadi és politikai sikerei osztályosá-
nak az élén annyi magyar hős ontotta vérét az olasz szabadságért, s amelyek 
az Unita Italia megteremtésére, Olaszország mai nagyságának a megalapítására 
vezettek. A politikában ismeretlen ugyan a hála fogalma, de Olaszországot saját 
jól felfogott érdeke is arra utalja, hogy velünk kezetfogva, védekezzék a szláv 
áradat ellen. 

Az olasz barátságra és sokszázados történelmi hagyományainkra való támasz-
kodás tölt el minket is bízó reménységgel, hogy a Magyar Adria Egyesület nagy 
nemzeti hivatását a változott viszonyok dacára is betöltheti, sőt egyenesen haza-
fias kötelessége, hogy fokozott erővel igyekezzék céljai megvalósítására. Ezek a 
célok a következők: 

1. Az Adriához fűződő magyar nemzeti hagyományok ápolása. 
2. Az Adriai tenger és partvidéke történelmi és természeti viszonyainak 

tanulmányozása. 
3. A magyar tengerészet érdekeinek előmozdítása. 
4. Az Adriai-tenger tudományos kutatása. 
5. A tengerre vonatkozó, s azzal kapcsolatos összes ismeretek terjesztése. 
Egyszóval a tengert közelebb akarjuk hozni a nemzet szívéhez, s megte-

remteni és megszilárdítani a magyarságban a tenger kultuszát. Mert ne feledjük 
el, hogy a földgolyónak háromötöde a tenger, ez volt az élet forrása, ez játssza 
a föld felszínének az alakulásában a legnagyobb szerepet, ennek a mérhetetlen 
mélységeiben tűntek el nyomtalanul egész országok és világok, ennek fenekén 
alusszák örök álmukat régi nagy kultúrák, miriád értékű hajóroncsok és kincsek, 
ebben él az a csodás állatvilág, mely minden képzeletet felülmúló, a legmeré-
szebb fantáziát meghaladó sokféleségében, különlegességében, gazdag színpompá-
jában aligha marad mögötte a szárazföld állatvilágának, s amely millióknak nyújt 
bőséges táplálékot. 

Ezt a világot épp úgy kell ismernünk, mint a szárazföld világát. De ismer-
nünk kell magát a tenger vizét, annak tulajdonságait, a tenger klímáját, hiszen 
a tengerek az irányítói a szárazföld éghajlatának is. 

A tenger természeti tüneményei mellett nem szabad megfeledkeznünk arról, 
hogy a tenger a világ országútja, ezt az utat nekünk is járnunk kell, mert csak 
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ezen az úton szerezhetünk az egész világgal gazdasági és kulturális összekötte-
téseket, ennek az útnak a minél intenzivebb kihasználásával fejleszthetjük a ma-
gyar kultúrális és gazdasági életet arra a színvonalra, mely nemzetünk olymérvű 
szellemi és anyagi megerősítésére vezet, hogy számottevő tényezői legyünk a 
művelt nemzeteknek, s Keleteurópának mi legyünk a műveltség és a gazdasági 
fejlettség tekintetében elismert vezető állama. Hogy ezt elérhessük, annak egyik 
nem kicsinylendő feltétele a tenger kultuszának céltudatos ápolása. S ezt az ifjú-
ságon kell kezdeni. Már az elemi iskolától kezdve fel az egyetemig be kell 
iktatni az illető tantárgyakba a tengerre vonatkozó, s azzal kapcsolatos ismeretek 
oktatását. Egyesületünk elsőrangú szaktudósokkal már a háború előtt részletes 
programmot dolgoztatott ki arra vonatkozólag, mit kell a tengerről tanítani a 
különböző fokú iskolákban a történelemben, a földrajzban, a természetrajzban, 
ezt még ki kellene egészíteni az egészségtanra s a kereskedelmi iskolák és a 
közgazdasági fakultások céljaira a közlekedés és közgazdaságtani szakmákra. Az 
ifjúsággal igyekezni kell megkedveltetni a tengert, fölkelteni az érdeklődését a 
tengerentúli országok, a tengeri forgalom, a tengeri hajózás, a tengeri egészség-
ügy, a tenger természeti viszonyai iránt, s habár jelenleg nincs tengerészetünk, de 
a jobb jövőre való tekintetből meg kell ismertetni az ifjúságot a tengerészpályá-
val, elő kell készíteni, reá kell nevelni a magyarságot a tengerrel kapcsolatos 
összes kultúrális és gazdasági feladatokra, hogy amikor eljön az idő — és el fog 
jönni, mert el kell jönnie — hogy a magyar lobogó elfoglalja a világtengereken 
az őt megillető helyet, a magyarság teljesen felkészülve vehessen részt a népek 
és nemzetek világforgalmában. 

* * * 

Csak nagy vonásokban kivántam utalni azokra a nagyfontosságú kultúrális, 
gazdasági és nemzeti feladatokra, melyek a Magyar Adria Egyesületet további 
céltudatos és fokozott működésre kell, hogy ösztönözzék. 

A trianoni békeparancs dacára szent meggyőződésünk, hogy a „három ten-
ger" egykori ura, a mare liberum elvének középkori egyik harcosa ma sem 
mondhat le a tengerhez való jogáról, amint nem mondott le nyolcszáz esztendő 
alatt sohasem, s mi már megtanultuk, hogy csak annak visszaszerzése nehéz és 
kétséges, amiről szenvedésektől félve, önmaga mondott le a nemzet, de „amit az 
erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatja". Ne 
legyünk tehát kicsinyhitűek, sőt emelt fővel, az ezeréves magyar nemzeti kultúra 
erőforrásaira támaszkodva, tudományban és műveltségben, a legszélesebbkörű gaz-
dasági tevékenységben Nyugat népével nemes versenyre kelve igyekezzünk a világ 
előtt dokumentálni a magyarság magas szellemi és erkölcsi színvonalát, melyek 
hivatottá teszik arra, hogy Magyarország a Duna völgyében ismét elfoglalja az őt 
földrajzi fekvésénél és történelmi múltjánál fogva egyedül megillető vezérszerepet. 

Erre a szent és magasztos célra törekvés hevítse minden igaz hazafi lelkét, 
félretéve a pártoskodást, háttérbe szorítva minden egyéni aspirációt, erőink egye-
sítésével, lankadatlan kitartással, szívós céltudatossággal, bízó reménységgel igye-
kezzünk csüggedetlenül munkálni egy szebb jövőn, s állandóan csengjen fülünkbe 
a költő buzdító intelme: „Küzdj és bízva bízzál!" 



TIZENÖT ÉV A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET TÖRTÉNETÉBŐL 39 

TIZENÖT ÉV 
A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET TÖRTÉNETÉBŐL. 

Ifta és a M. A. E. jubileumi közgyűlésén fölolvasta: 

Dr. K O C H N Á N D O R a M. A. E. főtitkára. 
* 

1909 őszén kis füzet látott napvilágot a Budapesti Hírlap nyomdájában. 
Röpirat volt. A címe: Magyar Adria. Egy terv foglaltatott benne, vázlata egy 
nagy szervezkedésnek, amelynek célja lenne: a kúltúra eszközével szorosabb 
kapcsolatot teremteni a tengerparttal. 

Akkoriban, amikor e kis röpirat megjelent, a magyarság körében számos 
lelkes hive volt már az Adriának, de azért az érdeklődés még mindig nem for-
dult olyan általánosan a tengerpart felé, mint ahogyan történeti múltja, közgaz-
dasági jelentősége és természeti szépsége megérdemelte volna. Hiányzott közöt-
tünk a megértés legerősebb kapcsa: a kulturális kapocs. 

Ennek a fonák helyzetnek a felismeréséből és abból a tudatból, hogy ezen 
az állapoton mielőbb segíteni kell, fakadtak a fentebb említett brosúra szivhez 
szóló, lelkes sorai és az a figyelmet érdemlő terv, hogy kulturális szervet kel-
lene létesíteni az Adriának és partvidékének tudományos kutatására és az Adri-
ára vonatkozó ismeretek terjesztésére. 

Szabó László, a terv megpenditője Magyar Adria Bizottság néven tudo-
mányos testület létesítését ajánlotta, amely testület a feladatok különfélesé-
gének megfelelően szakosztályokra oszolva, végezné tudományos kutató és isme-
retterjesztő munkáját. Az Adria Bizottság munkájának társadalmi alátámasztá-
sára Szabó László Magyar Adria Egyesület néven nagyobb társadalmi egye-
sület megalakítását ajánlotta; ennek a protektorátusa alatt működnék a Magyar 
Adria Bizottság és ez az egyesület teremtené elő a bizottság munkájához szük-
séges anyagi eszközöket. 

A terv a tenger iránt érdeklődők körében nagy figyelemmel találkozott és 
megértéssel karolták föl az eszmét a tudományos körök is, hiszen az uj kultú-
rális szervezkedés a magyar tudománynak szélesebb terrénumon való terjeszke-
dését jelentette. Annak ellenére, hogy a magyar kormánykörök részéről az uj 
kultúrális mozgalom nem talált kellő megértésre és következésképpen biztatásra 
és támogatásra sem, az előkészületek a Magyar Adria Egyesület megalakítá-
sára mégis megkezdődtek, mert a szervezkedés megindítói a társadalom részé-
ről megnyilvánult élénk érdeklődést, a hivatalos támogatás hijján is, elég erős 
alapnak tartották arra, hogy fölépíthessék rajta a magyar tengerpart meghódítá-
sára hivatott kultúrális szervezetet. 

A kezdő lépés, amit a szervezők a szép terv életrehivása érdekében tettek, 
annyira szerencsés volt, hogy az eredmény nem maradhatott el. Sikerült ugyanis 
a mozgalom élére megnyerni azt a férfiút, akit hivatali munkaköre a legköze-
lebbi kontaktusba hozott a magyar tengerparttal. 

Gonda Béla miniszteri tanácsosban a jelentős kultúrális mozgalom megta-
lálta igazi vezérét, aki tudásánál, tapasztaltságánál, tekintélyénél, nagy szer-
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vezőképességénél és páratlan agilitásánál fogva a leghivatottabb volt arra, hogy 
megvalósítsa a megpendített életrevaló tervet. 

Az alakuló közgyűlés. 

A vezér helyes megválasztásának megnyugtató tudata hatotta át azt az 
előkelő gyülekezetet, amely 1910. február 26-án a Tudományos Akadémiában 
megalakította a Magyar Adria Egyesületet és egyhangú lelkesedéssel járult hozzá 
az előkészitőbizottság javaslatához, hogy a kultúrális harcra induló kis magyar 
hadsereg marsall-botját Gonda Béla kezébe adják. Az alakuló közgyűlés, ame-
lyen képviselve volt több kiváló reprezentánsával a magyar tudományos és köz-
gazdasági élet, mindjárt vezérkart is adott a vezér mellé. Alelnökökké megvá-
lasztotta : Fejérpataky Lászlót, Erődi Bélát és Kövesligethy Radót, főtitkárnak: 
Szabó Lászlót, titkárnak : Tonelli Sándort; a szakosztályok megalakítására pedig 
elnöki minőségben id. Entz Gézát (zoológia), Filárszky Nándort (botanika), Csánky 
Dezsőt (történelem), Teleki Pál grófot (geográfia), Gonda Bélát (tengerészet és 
közgazdaság) és Feszt Aladárt (tengermelléki szakosztály) kérte föl. Ezúttal 24 
tagú választmányt is alakított a közgyűlés kultúrális életünk kiválóságainak a 
sorából. 

A nagy tudást és tekintélyt reprezentáló vezérkarban, nemkülönben a ki-
bontott zászló köré gyülekezett tábor lelkesedésében rejlő erkölcsi tőkével indult 
el útjára a Magyar Adria Egyesület. És ez a hatalmas erkölcsi erő bizto-
sította, hogy az újszülött hamarosan életképes, produktív ifjúvá serdüljön anélkül, 
hogy kívülről megtalálta volna a támogatást, amelyet a maga elé tűzött nagy 
célnál fogva megérdemelt volna. A Magyar Adria Egyesületet vezérének hiva-
tottsága és szervezetének szerencsés konstrukciója gyors lendülettel vitte át a 
fejlődés fázisain és ennek a két faktornak köszönhető, hogy a magyar kultúra 
erős várát megingató zivatart túlélte és a magyarság jövőjébe vetett hit erős szik-
láján épülve, megingathatatlan bástyaként állja most is a nehéz harcot. 

A szervezkedés. 

A komoly, nemzeti feladat, amelyre a Magyar Adria Egyesület vállalko-
zott, megkövetelte, hogy a magyar kultúra uj harcosa teljes vértezetben lépjen a 
küzdőtérre. Az alakuló ülésen megválasztott vezérkar éppen ezért csaknem egy 
esztendeig fáradozott azon, hogy összegyűjtsön minden szellemi és anyagi kész-
séget, amellyel a vállalt harc eredményességét biztosíthatja. Az egyesület elnöke 
és főtitkára több mint egy esztendőn át nem lankadó buzgalommal végezte tag-
gyüjtő propagandáját, hogy megnyerjen a Magyar Adria Egyesület céljainak 
mindenkit, akiben szunnyadva él a tenger iránti érdeklődés. A főtitkár első je-
lentésében, amelyet az 1911. évi első rendes közgyűlés elé terjesztett, sziszifuszi 
munkának mondja az első próbálkozásokat, amikor az ezrével szétküldött tag-
sági felhívások közül alig néhányra érkezett érdeklődést és a pártfogást bizto-
sító válasz. Nem csoda, hisz magyar vállalkozásról volt szó, amelynek előbb át 
kellett törnie a siker legnagyobb akadályán, a magyar közönyön. És a lelkes ki-
tartás győzedelmeskedett, de csak akkor, amikor a nehezen megmozditható ma-
gyar közönség elé a propagandának azzal az eszközével lépett, amely most, tizenöt 
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esztendő multán is legerősebb eszköze az egyesületnek a lankadó érdeklődés 
fentartására. 

„A TENGER" megindítása. 

1910 december utolsó hetében megindult Gonda Béla és Szabó László szer-
kesztésében a Magyar Adria Egyesület folyóirata, A Tenger, amely gazdag, ér-
tékes tartalmával és pompás kiállításával egyszerre megtörte a turáni közönyt 
és lelkes híveket hódított a zászló alá. Az Adria Egyesület — mint annak-
idején vezérének megválasztásánál — most, programja megvalósításánál is sze-
rencsésen választotta meg a kezdő lépést, mert A Tenger-ben olyan hatalmas or-
gánumot nyert propagandájához, hogy a folyóirat megindulásától kezdődően ro-
hamosan nőtt az Adria Egyesület céljait támogatni kívánó tagok létszáma és 
egyre nagyobb lett az egyesület tudományos és ismeretterjesztő feladatának el-
végzésére hivatottak gárdája. 

Az a hét kötet, amely A Tenger teljes évfolyamait foglalja magában és a 
csonka évfolyamok, amelyek jelzőkövei a ránk nehezedett súlyos anyagi gondok 
közepette is biztosított folytonosságnak, — tanulságos annalesei egy nagy mun-
kát végzett, de még többre hivatott magyar egyesületnek. Szép tervek, nemes 
törekvések, elismerést érdemlő eredmények mellett megtaláljuk bennük a csaló-
dások, a tört remények sötétebb lapjait is, de nincs egyetlen füzete a hatalmas 
sorozatnak, amelyben a hitevesztettség és a lemondás keserűsége szólalna meg. 
A Tenger valamennyi lapján megcsillan Gonda Béla elnöknek, a folyóirat szerkesztő-
jének nemes optimizmusa, amely az egyesületet és folyóiratát éppen úgy átse-
gítette a kezdet nehézségein, mint ahogyan keresztülvezette a politikai fölfordu-
lás sok veszélyén és a gazdasági válság elháríthatatlannak hitt akadályain. 

De más kultúrális jelentősége is van a Magyar Adria Egyesület folyóiratának, 
s ez az, hogy, mint első és egyetlen magyar organuma a tengerre vonatkozó 
ismeretek terjesztésének, alkalmat adott egy sereg kiváló magyar szakembernek 
bebizonyítani, hogy a magyar tudományos világ olyan gazdag ismeretekkel ren-
delkezik a tengerről, hogy akármelyik, kimondottan tengeri állam tudományos 
köreivel fölveheti e tekintetben a versenyt. Folyóiratunknak gazdag, értékes tar-
talma hozta velünk szoros kapcsolatba a külföldi oceanográfiai és egyéb tudo-
mányos egyesületeket és intézményeket, s teremtette meg azt a szinte páratla-
nul álló csereviszonyt, amelyből a Magyar Adria Egyesületnek Magyarországon 
egyedülálló tengerészeti szakkönyvtára kialakult. Másrészt ugyancsak folyó-
iratunk külföldön is méltányolt magas tudományos nívója terelte reá a külföldi 
oceanográfiái körök figyelmét a magyar tudományos világnak a nemzetközi ten-
gerkutatásban hasznosítható értékeire, amelyeknek felismeréséből született meg a 
meggyőződés, hogy a magyar oceanografusokat okvetlenül bele kell kapcsolni 
az Adria-kutatás nemzetközi munkájába. 

A lendületes munka évei. 

A Tenger megindítása után félévvel, 1911 június 1-én tartott első rendes 
közgyűlésén Gonda Béla elnök már a kitűzött célok megvalósíthatóságának 
biztos tudatában fejthette ki a jól megalapozott egyesület programmját, Szabó 
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László főtitkár pedig örömmel jelentette, hogy az egyesület tagjainak a száma 
meghaladja a hatszázat. Most már biztosítva volt az Adria Egyesület eredmé-
nyes működésének két legfontosabb tényezője : a tudományos készség, amelyet 
az egyesületbe tömörült értékes tudós gárda képviselt, másrészt a széleskörű ér-
deklődés, amelyen kilehetett építeni a sikeres működéshez szükséges anyagi bázist. 

Már 1911-ben, a közgyűlést megelőző időben megtörtént az első komoly 
lépés a külföldi kapcsolatok megteremtésére és a tengerkutató munkába való be-
kapcsolódásra. 1911. húsvétján Leidenfrost Gyula az egyesület titkára résztvett 
az egyesület képviseletében a Rómában tartott nemzetközi halászati kongresszu-
son, megismertette ott a külföldi szakkörökkel a Magyar Adria Egyesület céljait, 
s rámutatott arra, hogy a magyarságnak a tengerkutatásban való részvétele nem-
zetközi érdek. Ezzel az első, sikeres szereplésével kezdte meg Leidenfrost Gyula 
értékes munkásságát, amellyel az Adria Egyesület kiépítésében és külföldi össze-
köttetéseinek megteremtésében olyan kiváló munkatársa lett Gonda Béla elnök-
nek. Ugyanekkor Leidenfrost Gyula az egyesület megbizásából biológiai kutatá-
sokat is végzett az Adrián a fiumei tengerészeti hatóság támogatásával s ezzel 
előfutárja és előkészítője lett annak a nagy vállalkozásnak, amelyet két évvel 
később indított meg az egyesület az Adria rendszeres tudományos kutatására. 
Leidenfrost Gyulával egy időben az egyesületnek egy másik tagja, Bolkay István 
Dalmáciában biológiai gyűjtést végzett az egyesület megbizásából. 

Mialatt megtörténtek az Adria Egyesület tudományos kutatómunkájában az 
első lépések, azalatt tovább folyt a szervező munka is. Az 1911. évi közgyűlést 
követően azonnal megalakultak a szakosztályok, amelyek közül az állattani szak-
osztály Entz Géza elnöklésével, a földrajzi szakosztály Prinz Gyula elnöklésével, 
a növénytani szakosztály Filarszky Nándor elnöklésével hamarosan kidolgozta 
munkaprogrammját is. Az egyesület belső életének kialakulását elősegítette, hogy 
sikerült megfelelő egyesületi helyiséget találni, amelyben az egyre nagyobb ará-
nyokat öltő adminisztráció, nemkülönben az egyesületi tagok érintkezése és 
könyvtári búvárkodása zavartalanul történhetett egymás mellett. 

Ilyen biztató helyzetben, a nagy lendülettel megkezdett munka sikerének 
reményével lépett át az Adria Egyesület az 1912. évbe. Az egyesület belső élete 
ekkor már elevenen lüktetett. Több szakosztályban folyt a lelkes munka, s a 
földrajzi szakosztályban már néhány értékes előadás és vita is elhangzott, jeléül 
annak, hogy a magyar tudósok szívvel-lélekkel kapcsolódtak bele az Adria Egye-
sület nagyjelentőségű munkaprogramjába. Ilyen körülmények között elérkezett 
annak az ideje, hogy a megindúlt belső tudományos munka után az egyesület 
megkezdje másik programpontjának a megvalósítását is, hogy kilépjen a nagy-
közönség elé és nyilvános előadásokon terjessze a tengerre vonatkozó ismere-
teket. Az úttörő ezen a téren is Gonda Béla elnök volt, aki 1911 végén és 1912 
elején Nagyváradon, illetőleg Kassán egy-egy nyilvános előadást tartott haditen-
gerészetünk fejlődéséről, s ezzel a két előadásával megindította az Adria Egye-
sület vidéki propagandáját, amelynek eredménye — a vidéki közönség élénk ér-
deklődése — nem késett sokáig. 

Nem sokkal azután, március 1-én a fővárosi közönségnek is bemutatkozott 
az Adria Egyesület, a Nemzeti Múzeum kupolacsarnokában rendezett előadó es-
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tén, amelyen az egyesület vendégeként Brückner Eduárd bécsi egyetemi tanár 
az osztrák Adria-kutató expedíció munkáját és eredményeit ismertette érdekes, 
tanulságos előadásban. Ez az előadó est volt a próbája annak, hogy az Adria 
Egyesület céljai, törekvései viszhangra találtak-e a művelt közönség körében. A 
próba kitűnően sikerűit, mert a hatalmas termet zsúfolásig megtöltő közönség 
az érdeklődésnek olyan nagy fokát jelentette, amelyet egy évi működés után ke-
vés tudományos egyesület tudott ezelőtt fölmutatni. 

1912 szeptemberében Gonda Béla elnöklésével megalakúlt a tengerészeti 
szakosztály, s ezzel belekapcsolódott az egyesület munkájába több kiváló hadi-
tengerészeti iró, akik lelkes munkájukkal segítették elő az egyesületnek azt a 
célját, hogy a magyar közönséghez közelebb hozza haditengerészetünket, amelyet 
eddig alig vagy csak felületesen ismert. A haditengerészet tagjai, akik igazi ma-
gyar lelkesedéssel ajánlották föl szolgálatukat az Adria Egyesület kultúrális mun-
kájához, híven kitartottak az egyesület mellett mindmáig. 

A tengerészeti szakosztály megalakításának és a haditengerészeti írók be-
kapcsolódásának azonban messzebbmenő kedvező körülményei is lettek. Neveze-
tesen, felkeltette a haditengerészet vezetőségének a figyelmét a Magyar Adria 
Egyesület iránt. Ebből az élénk érdeklődésből alakult ki a megbecsülhetetlen tá-
mogatás, amelyben néhai Haus Antal tengernagy, az egyesület tiszteletbeli tagja 
részesítette az Adria Egyesületet. A páratlan jóindulat és segítőkészség, amellyel 
Haus Antal egyesületünk törekvéseit támogatta, tette lehetővé egyrészt az Adria-
expedíciók megindítását, másrészt azt, hogy a Magyar Adria Egyesület a Szent 
István csatahajón elhelyezett Szent István-plakettjével megpecsételhesse a hadi-
tengerészettel kötött szoros barátságát. 

Haus Antal tengernagy rokonszenve és élénk érdeklődése nagy tekintélyt 
adott az egyesületnek s ez a tekintély még inkább növekedett akkor, amikor 
az elnök kezdeményezésére 1914 június havában Károly Ferenc József királyi 
herceg, majd trónörökös elfogadta az egyesület védnökségét és újólag vállalta 
amikor trónra került és királyi védnökként adott diszt és tekintélyt egyesületünknek. 

A Magyar Adria Egyesület hálás kegyelettel őrzi IV. Károly király és Haus 
Antal tengernagy emlékét. 

A két Adria-expedíció. 

Az az időszak, amelyben Haus Antal tengernagy figyelő érdeklődése az 
Adria Egyesület felé fordult, volt egyesületünk életének legmozgalmasabb epochája. 
Az 1912 november 24-én megtartott második rendes közgyűlés után kezdte 
egyesületünk vezetőségét mind élénkebben foglalkoztatni a tengerkutatás meg-
szervezésének a gondolata. Az Adrián megindult olasz és osztrák expedíciók 
sikere és az a körülmény, hogy már a horvát oceánografusok is készültek bele-
kapcsolódni az Adria rendszeres kutatásának nemzetközi munkájába, cselekvésre 
késztette a Magyar Adria Egyesületet. Helyre kellett hoznia a nagy mulasztást, 
amit a magyar kormány követett el azzal, hogy az Adria rendszeres kutatásá-
sának megvitatására 1910 tavaszán Velencében tartott konferencián nem képvi-
seltette magát. Az osztrák és olasz tengerkutatók részéről nyert biztatás, más-
részt a fiatal magyar tudósgárda rátermettségének a tudata arra az elhatározásra 
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birta az egyesület vezetőségét, hogy a kormánytámogatás hiányában, önerejéből 
megszervezi a magyar Adria-expediciót, amely szóhoz juttattja a magyar tudo-
mányos törekvéseket az Adrián. Gonda Béla elnökünk nagy akaratereje, párat-
lan agilitása és szervezőképessége most világlott ki leginkább. Buzgó segítőtár-
sával, Leiden/rost Gyulával megvalósította, ami lehetetlennek látszott: megszer-
vezett egy nagyarányú tudományos expedíciót hivatalos támogatás nélkül, pusz-
tán az egyesület tagjainak lelkesedésére, a magyar társadalom áldozatkészségére 
és a tudományos intézetek megér.tő segítségére támaszkodva. Az Adria-expedició 
céljaira történt gyűjtés sikere, valamint a Budapesti Hírlapnak az az elhatározása, 
hogy a magyar iskolahajóra üsszegyűlt több mint 33.000 korona összeget, az 
adományozók hozzájárulásával, a magyar tengerkutató hajó céljaira adja, újabb 
bizonyítéka volt a népszerűségnek, amelyet a Magyar Adria Egyesület a közön-
ség körében rövid idő alatt kivívott. Ha a magyar tengerkutató hajó terve nem 
is valósult meg, de megvalósult a kutató expedíció. 

Az Adria Egyesület két tengeri útjának értékes eredményei olyan erkölcsi 
tőkét jelentenek számunkra, amelyet ha a kutatómunka tárgyi kellékei el is pusz-
tultak, ki kell használni arra, hogy a magyar tengerkutató-expediciók folytatásá-
nak lehetőségét megteremtsük. A becsülettel vállalt és becsülettel végzett ered-
ményes munka jogot ad nekünk magyaroknak arra, hogy továbbra is résztve-
gyünk a nemzetközi tengerkutatásban. 

Az 1913. év és az 1914. év első fele úgyszólván teljesen a két Adria-ex-
pedíció jegyében folyt le az Adria Egyesületben. A Kövesligethy Radó elnökié, 
sével megalakult tengerkutató-bizottság úgyszólván állandóan permanenciában volt} 

hogy előkészíthesse, majd lebonyolíthassa a két tengerkutató expedíciót. A bi-
zottság 1914 elején nyilvános előadó estéket is tartott, amelyen Kövesligethy 
Radó, Leiden/rost Gyula, Kormos Tivadar ismertették a tengerkutatás módsze-
reit, az első magyar Adria-expedició eredményeit. Ugyanebben az időben Réthly 
Antal tagtársunk Fiúméban és Temesvárott tartott előadást a magyar tengerku-
tatásról. 

A Magyar Adria Egyesület tengerkutató expedícióin kivül két esemény ér-
demel még külön említést az egyesület történetének ebből a legélénkebb korsza-
kából. 1914 január 14-én Fiúméban a Szent István csatahajó vizrebocsátásának 
ünnepségén résztvett az egyesület elnöke Gonda Béla is, aki bemutatta az ott 
megjelent előkelőségeknek a Szödy Szilárd szobrászművész által készített bronz 
plakettet, amelyet a Magyar Adria Egyesület a Szent István csatahajónak aján-
lott föl A kitüntető fogadtatás, amelyben elnökünk az ünnepségen részesült, újabb 
jele volt a haditengerészet részéről egyesületünk iránt megnyilvánuló érdeklődés-
nek és megbecsülésnek. 

A másik nevezetes eseménye volt ennek az élénk időszaknak a Magyar 
Adria Könyvtár megindítása, amellyel kibővült az egyesület ismeretterjesztő pro-
grammja és amely ujabb híveket szerzett a tengernek. A Magyar Adria Könyv-
tár tiz kötete, A Tenger évfolyamai és az egyesület által kiadott oceanográfiai 
tanulmányok jelzőkövei a komoly, lelkes munkának, amely a Magyar Adria Egye-
sületben folyt. 
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A háborús évek, 

A háború kitörésével lezárult az Adria Egyesület életének első — tegyük 
hozzá — legszebb korszaka. A megindult fejlődést megállította a háború. A tu-
dományos kutatómunkát folytatni nem lehetett és a háborús események forga-
tagában a szakosztályok belső munkájának élénksége is alábbhagyott. Gonda 
Béla széles látóköre ezekben az időkben is megtalálta az egyesület működési 
programját, amellyel biztosíthatta magát a nemzet létért való küzdelmében. Gonda 
Béla fölismerve a haditengerészet propagálásának és népszerűsítésének szükséges-
ségét, ennek az ügynek a szolgálatába állította A Tengert, amelynek a háború 
alatt megjelent füzeteiből sohasem hiányoztak a tengeri hadi eseményeket ismer-
tető cikkek. Emellett az Adria Egyesület nyilvános előadások tartásával is igye-
kezett biztosítani a háborús szintérré változott Adria és a haditengerészet iránti ér-
deklődést. Ezt a célt szolgálta Havass Rezső Lovcsen és Valona című érdekes 
fölolvasása, amelyet 1916. március 4-én tartott a Nemzeti Múzeum dísztermében 
és ugyanez volt a céljuk azoknak az előadásoknak is, amelyeket Kankovszky 
Ede és Rónay Tibor dr. sorhajóhadnagyok tartottak Budapesten és több vidéki 
városban, ahol egyúttal — éppen az ő lelkes propagandájukra — mindenütt 
megalakultak a Magyar Adria Egyesület helyi csoportjai. 

A háborús évekből még egy nevezetes eseményt kell följegyeznünk egye-
sületünk krónikájában. 1916 január 6-án, Vízkereszt napján lelkes magyar ün-
nepség keretében történt meg a Szent István csatahajón a Magyar Adria Egye-
sület Szent István plakettjének beszentelése és ugyanakkor vette át a csatahajó 
személyzete azt a selyemzászlót, amelyet Rákosi Jenő a Budapesti Hirlap főszer-
kesztője ajándékozott a hajónak, valamint a Magyar Adria Egyesület másik érté-
kes ajándékát: a Szent István életéből vett jeleneteket ábrázoló négy művészi 
üvegfestményt. 

Ez volt az utolsó alkalom, hogy a Magyar Adria Egyesület és a haditen-
gerészet ünnepélyes keretek között megújították az egymással kötött kultúrális 
szövetséget, amely mellett hűségesen kitartottak szomorú összeomlásig és amely-
nek néma őrzői közös büszkeségünknek, a Szent István csatahajónak a dalmát 
tenger mélyére sülyedt roncsai. 

A háború után. 

A 1918 október végi összeomlással kezdődik a Magyar Adria Egyesület 
életének harmadik időszaka, amit joggal nevezhetünk a létért való küzdelem 
időszakának. A forradalmak tomboló viharában egy ember maradt az egye-
sület pusztulással fenyegetett hajójának a fedélzetén: Gonda Béla. Erős ke-
zekkel fogta a kormányrudat, dacosan nézett szembe a tajtékzó hullámokkal, 
mert tudta, hogy a hajó, amelyet maga épített, kiállja a legvadabb vihart is. 

A kis hajót, erőskezű kormányosával ott találjuk a kétségbeesett küzde-
lemben, amelyet a magyarság vivott a fenyegető trianoni veszedelem ellen. Az-
után tovább küzd a kis hajó az új viharral, s kormányosa biztos kézzel vezeti 
keresztül a bolsevizmus zátonyai között. S amikor a magyar nemzet legsöté-
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tebb éjszakája után ismét megvirrad, a Magyar Adria Egyesület hajója megté-
pázva, de még mindég ép testtel ott lebeg ismét az élet nyilt tengerén. 

Azután jön a trianoni csapás és vele a mindenkire háramló szent köteles-
ség, hogy az újjáépítés keservesen nehéz munkájában szívvel-lélekkel, minden 
megmaradt erejével vegyen részt. S a Magyar Adria Egyesület ott van azok 
között a kevesek között, akik félretéve minden kicsinyes szempontot, a kultúra 
eszközeivel fogtak hozzá a nemzet talpraállitásához. A munka, amit a Magyar 
Adria Egyesület ezekben a súlyos időkben vállalt, nagyon nehéz volt, hiszen 
sokan hiányoztak a küzdők csatasorából azok közül, akik tudásukkal, tekinté-
lyükkel és lelkesedésükkel olyan nagy erőt adtak az egyesületnek. A vezérkar-
ból id. Entz Géza, Lóczy Lajos, Apáthy István, Fejérpataky László, Vangel Jenő, 
a közkatonák sorából Kankovszky Ede és Ilosvay Sándor dőltek ki, pótolhatat-
lan veszteségére egyrészt a magyar tudománynak, másrészt egyesületünknek, 
amely kegyelettel és hálával őrzi emléküket. 

A nehéz idők, a nyakunkba szakadt életgondok is megtizedelték sorainkat. 
Sokakat másfelé szólított a fővárosból a kötelesség, másokat a mindennapi kenyé-
rért való küzdelem szakított ki az egyesületi életből. A vállalt kötelesség azon-
ban kitartásra szólitotta azokat, akik még megmaradtak és ezek között Gonda 
Béla volt az első, aki erős akarattal folytatta a munkát. 

A külfölddel való kapcsolat fölújitása mellett gondja volt arra is, hogy fen-
tartsa a Magyar Adria Egyesületnek a magyar közönséggel való érintkezését. 
Ezt a célt szolgálták az Egyesület nyilvános előadásai, amelyeket az elmúlt évek-
ben Lévay István és Leidenfrost Gyula igazgatósági tagok tartottak. 

Elnökünk az egyesületre nehezedő súlyos anyagi gondok közepette megta-
lálja a lehetőségét annak is, hogy A Tengert, ha nagy időközökben is, megje-
lentesse, s ezzel egyrészt biztosítsa az egyesület működésének folytonosságát, 
másrészt ébrentartsa a tenger iránti érdeklődést. És ebben a törekvésében bizta-
tást, lelkesitést kap a nemzeti hadsereg dicsőséges fővezérétől, Horthy Miklós 
altengernagytól, kit a nemzet osztatlan bizalma nemsokára Magyarország kor-
mányzói méltóságába emelt, aki az 1920-ik évfolyam első füzetében lelkes szó-
zatban serkenti kitartó munkára a nagy szerepre hivatott Magyar Adria Egyesületet 
s minden igaz hazafinak lelkére köti, hogy lépjen az Adria Egyesület zászlója alá. 

Ezzel a buzdítással indult tovább, életének újabb etapjára egyesületünk. 
Útját, amelyen tovább kellett haladnia, az anyagiak hiányának, a munkaerők 
megfogyatkozásának, az érdeklődés megcsappanásának nehéz akadályai torlaszol-
ják el, de a vezér most- is magasan lobogtatja a zászlót, s a megmaradt kis csa-
pat követi őt ezer akadályon keresztül, mert a vezér erős, bizakodó hite a sötét 
jelenben is fölgyújt egy-egy reménysugarat, amely biztatóan vezet a szebb jövő felé. 



A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET KÖNYVTÁRA 
ÉS KÜLFÖLDI KAPCSOLATAI 

Irta : Dr. PELL MÁRIA. 

A Magyar Adria Egyesület különösen két irányban szolgálta a magyar tu-
dományosságot, u. m. tengerkutató expedíciók rendezése és tudományos oceano-
gráfiái könyvtár megalapítása által. A könyvtár alapját az egyesület elnöke Gonda 
Béla vetette meg, aki gazdag tengerészeti könytárát ajándékozta az egyesületnek. 
Ugyancsak ő fejlesztette is tovább, mert épen az alatt az idő alatt, mig minden 
tudományos munka szünetelt, munkálkodott a könyvtár fentartásán és kibővíté-
sén. Csendben, észrevétlenül, a rendelkezésre álló szerény anyagiak mellett folyt 
a munka, míg egyszerre meglepetésszerüleg előttünk állott rendkívül széleskörű 
irodalmat felölelő, a legnevesebb könyveket magába foglaló könyvtár. A köny-
vek csak kis részben kerültek vétel útján, nagyobb részben ajándékozás vagy 
cserélés útján az egyesület könyvtárába. A legtöbb könyvet az egyesület a kül-
földi tudományos intézetektől kapta, amelyekkel csereviszonyban állott. Minthogy 
pedig a kedvezőtlen anyagi viszonyok és a nyomdai költségek folytonos emel-
kedése miatt tudományos kiadványait nem jelentethette meg, népszerű tudományos 
folyóiratát a „Tenger"-t küldötte meg a külföldi tudományos egyesületeknek, 
melyért cserébe nagyértékű tengertani és biologiai folyóiratokat és egyéb tudo-
mányos kiadmányokat kapott. Ilyen módon olyan kapcsolatot teremtett a világ 
minden részében levő oceanográfiái és biologiai intézetekkel, amilyent egy ma-
gyar egyesület sem tudott megvalósítani. Ezáltal pedig sok olyan könyv és fo-
lyóirat birtokába jutott, amelyeket egyéb egyesületeink a nagy valutakülönbsé-
gek miatt nem tudtak megszerezni. 

Az összeköttetéseket fenn fogja tartani a jövőben is, amivel meg van adva 
a lehetősége annak, hogy idővel olyan hatalmas könyvtárrá fejlődjék, amely a 
tengerek ismeretének minden kérdésében felvilágosítással szolgáljon és a tudo-
mány legújabb kutatásainak eredményeit ismertesse. 

A jelenlegi könyvtár a Gonda Béla által ajándékozott értékes tengerészeti 
könyvtárból alakult ki, amelyhez később oceanográfiái és biologiai könyvek já-
rultak. A tengerészeti könyvek között vannak olyanok, amelyek teljes egészük-
ben ma már sehol sem találhatók meg. Ilyen a „Fiumei Tengerészeti Évkönyv", 
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amely épen úgy, mint a „Trieszti Tengerészeti Évkönyv", megvan kezdettől vé-
gig. Teljesen megvan a Pólában megjelent „Mittheilungen aus dem Gebiete des 
Seewesens", továbbá a washingtoni halászati hivatal hajózási értesítőjének szá-
mos évfolyama. Nagyobb folyóiratai még a „Maríné Rundschau" és az angol 
kereskedelmi hajózás lapja a „Nautical Magazin" valamint a nagyértékű olasz 
tengerészeti folyóirat a „Rivista Masittima". 

Számos monografia tárgyalja a tengeri kikötőket és szolgálhat útmutatásul 
annak, aki közelebbről óhajt megismerkedni a tengerparti városok kereskedel-
mével és a forgalmával. De felvilágosítást nyerhet az is, aki a tengerészeti tör-
vényekkel kíván behatóbban foglalkozni vagy tanulmányozni akarja a tengeri jogot. 

A különböző tengerészeti kongresszusok kiadványai, köztük az antwerpeni 
nemzetközi bizottság jelentései egészítik ki a tengerészeti irodalmat. 

Az oceanográfiai könyvtár jóval nagyobb terjedelmű ; magában foglalja a ten-
gerkutatás alapvető munkájától, a Challenger-expedíció leírásától kezdve napjain-
kig majdnem valamennyi tengerkutató expedició munkálatainak ismertetését. 

A Challenger-expedíció eredményeit magában foglaló 41 vaskos kötetet az 
angol kormány ajándékozta az egyesületnek. A Challenger-expedíció óta nagyot 
fejlődött a tengerkutatás. Minden tengermelléki állam igyekszik résztvenni a ten-
ger tudományos kutatásában és majdnem mindegyik rendszeresen megküldi ki-
adványait a Magyar Adria Egyesületnek. 

Az európai államok közül közvetlen összeköttetésben állunk német, francia, 
angol, skót, ir, holland, belga, dán, svéd, finn, olasz és portugál oceanográfiái 
és biologiai intézetekkel. Amerikában Ottawa, New-York és Washington legne-
vesebb intézetei azok, amelyek kiadványaik pontos megküldésével állandó kap-
csolatot tartanak fenn az egyesülettel. Ázsiából, Manilából érkeznek értékes köny-
vek és folyóiratok. 

Európában jelenleg a legnagyobb jelentőségű a Nemzetközi Tengerkutató 
Tanács (Conseil Permanent International pour V Exploration de la Mer) mű-
ködése, mely az európai tengerek tudományos kutatása céljából alakult Kopen-
hágában és amelynek tagjai Dánia, Belgium, Hollandia, Nagybritannia, Írország, 
Lettország, Észtország, Finnország, Svédország, Franciaország, Spanyolország és 
Portugália. Jelentései Negyedevi Közlemények (Bulletins Trimestriel), Jelentések 
(Rapport) és Értesítések (Publication de circonstance) címmel jelennek meg, me-
lyek mindegyike pontosan megérkezik az Adria Egyesület cimére. 

Ugyancsak Kopenhágából kapjuk a dán biologiai állomás közleményeit 
„Danich Biological Station" cimmel. 

A német tengerek kutatásának fontos eredményeiről ad számot a kiéli bi-
zottság és helgolandi biologiai állomás kiadványsorozata a „ Wissenschaftliche 
Meeresuntersuchungen". Megvan az 50 év óta fennálló hamburgi „Deutsche 
Seewarte" mindkét folyóirata: az „Annalen der Hydrographie und marittimen 
Meteorologíe" és „Aus dem Archív der deutschen Seewarte", továbbá a külön-
böző német expedíciók, mint a délsarki, mélytengeri a „Planet" a „Gazelle" stb. 
expedíciók munkálatainak jelentései. Rendszeresen jár az „Internationale Revue 
der gesammten Hydrobiologie und Hydrographie" Lipcséből. 

Megvannak a nápolyi zoologiai állomás közleményei a „Mittheilungen aus 
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der zoologischen Station in Neapel", melyek részletes irodalom ismertetést tar-
talmaznak. 

A nagy oceanográfiái munkákhoz méltán sorakozik a monakói fejedelem 
által ajándékozott hatalmas műnek 42 kötete, melyek a fejedelem tengerkutató 
hajóján a „rHirondelle"-en végzett vizsgálatok eredményeit örökítik meg. Ville-
franche jelentései és a Hornfoki expedíciók a további nagyobb francia munkák. 

A számos angol oceanográfiái intézet és biologiai állomás folyóirata közül 
megtaláljuk a „Marine Biological Association"-nek, mely már régebben működik 
Plymonthban, a régebbi és újabb évfolyamait, továbbá a Man szigeten levő Port 
Erin biologiai állomásnak közleményeit. 

Anglia északkeleti sarkában a northumberlandi Cullercoats-ban levő tengeri 
laboratórium ténykedése főleg a hering, homár és kagylópadok megfigyelésére 
terjed ki. Eszleleteiket a „Reports of the Dove Marine Laboratory"-ben közlik. 

A skót aberdeeni biologiai állomás a halászat szempontjából végez angolna 
és hering keltetési kísérleteket. Ezek a „Scientific Investigations" (Tudományos 
kutatások) cimű lapot adják ki. A lazacok életmódját, elterjedését ismerteti a 
„Salmon Fishery" (Lazachalászat) nevű folyóirata. 

Dublinban jelennek meg az ir halászati szakosztálynak közleményei „Scien-
tific Investigations" névvel. 

A svédek megküldik a bergeni múzeum évkönyveit, amelyek több nagy 
expedíció, mint a „Michael Sars", „Frarn" stb. által gyűjtött anyag feldolgozását 
tartalmazzák. Bergenből egy másik folyóirat „Reports on Maríné Fishery and 
Investigation" (Tengeri halászat és tengerkutatás jelentései) érkezik. 

A belga oceanográfiái irodalom termékei a „Belgica" hajóval végzett sark-
vidéki expedíciók leírásai, melyek „Duc d' Orléans Campagne arctique", „Expe-
dition Antarctique" és „Croisiéres Oceanographiques" cimmel jelentek meg. 

A bécsi akadémia emlékiratai („Aus den Denkschriften der kais. Akademie 
der Wissenschaften zu Wien") közt oceanográfiái kutatások leírása is szerepel 
„Oceanographische Forschungen" cimmel. 

Portugáliából az 1915-ben alakult lissaboni biologiai intézet francia nyelven 
megjelenő közlönye „Travaux de Biologie Marittime de Lisbonne" jár cserébe a 
„Tenger"-ért. 

Az olasz folyóiratok közül magvannak a R. Comitato Talassografico és a 
R. Magistrato alle acque velencei kiadványai, továbbá a pólai hydrografiai intézet 
lapja és a páviai természettudományi közlöny. A Rómában megjelenő „Rivista 
Marittima" tengerészeti folyóirat ugyan, de oceanográfiái vizsgálatokkal, mint pl. 
mélységméréssel is foglalkozik. 

Finnországból a helsíngforsi oceanográfiái intézet közleményeit, Hollandiából 
pedig a hágai jelentéseket kapjuk. 

Amerikában jóval később keletkeztek halászati központok, mint Európában, 
de tökéletes felszerelésüknél és kedvező anyagi viszonyaiknál fogva olyan sokol-
dalú kísérletezés és megfigyelés központjává lettek, hogy csakhamar elérték, sőt 
részben túl is szárnyalták a hasonló európai intézmények színvonalát. 

Kanadában St. Andrews-ban van egy ilyen modern felszerelésű intézet, 
amelyben homár és haltenyésztési kísérleteken kívül a legkülönbözőbb anatómiai, 
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biologiai, fiziologiai és szisztematikai dolgozatok készülnek. Folyóirata a „Reports 
of Canadian Biology", mely Ottavában jelenik meg. 

A washingtoni Carnegie Institution tudományos intézet, melyben az oce-
anográfiái és biologiai tudományok minden ágával foglalkoznak. A végzett vizs-
gálatok eredményei részint mint az igazgató évi jelentései, részint mint biologiai 
közlemények jelennek meg. Külön kötetben foglalják össze a tortugasi tengeri 
laboratórium munkálatait, amelyeket nagy készséggel küldenek meg az Adria 
Egyesületnek. Legújabban megkaptuk az intézet nemrég elhunyt igazgatójának, 
a világhírű természettudósnak, Alfréd Goldsborough Mayernak a Samoa szige-
tekről szóló posthumus dolgozatait, melyek gondos kiállításban 217 lapnyi tar-
talommal jelentek meg. 

A második washingtoni intézet, a halászati hivatal (Burean of Fishery) 
igen sok irányú működést fejt ki. A legmodernebb igényeknek megfelelő hét 
különböző tengerparti laboratóriumán kivül, halkereskedelmi, halipari és hajózási 
szakosztálya van. Közleményeiken kivül jelentéseket és több mint 100 külön-
böző tárgyú dolgozatot küldtek meg egyesületünknek. 

A negyedik ilyen nagyszabású amerikai intézet a newyorki Amerikai Termé-
szetrajzi Múzeum, melynek programjában a természettudományok különböző ágainak 
művelésén kivül a tudomány népszerűsítése is szerepel. Folyóirata a gazdagon 
illusztrált pazar kiállítású „Natural History", mely mindig a legújabb tudomá-
nyos kutatásokról számol be. 

A legmesszebbről az „Annual Reports of the Burean of Science nevű fo-
lyóirat érkezik hozzánk, mely a Fülöp-szigetek fővárosában Manilában levő tu-
dományos intézet folyóirata. Ez 1901. óta áll fenn. Rendkívül széleskörű vizs-
gálatok folynak benne, mert külünböző szakosztályai vannak u. m. bakteoro-
logiai, orvostudományi, botanikai, zoologiai, földtani és bányászati. Szép akvá-
riuma 1000 tropikus halfajt és 150 más állatfajt tartalmaz. 

Az itt nagyjából elsoroltakon kivül számos kisebb munka és földrajzi fo-
lyóirat, ismertetés, leírás van az egyesület könyvtárában, amelyeket legnagyobb 
örömmel bocsát a szakemberek rendelkezésére. 

Minél intenzívebb lesz az egyesület működése, annál több remény van arra, 
hogy ma is szinte páratlanul álló széleskörű külföldi tudományos összekötteté-
seinket ne csak fenntartsuk, de oly mértékben kibővítsük, hogy az oceanográfiái 
tudományok iránt érdeklődők könyvtárunkban a legteljesebb gyűjteményét talál-
ják meg ennek a kiválóan fontos tudományágnak. Addig is, míg tengerkutatá-
saink tudományos eredményeit módunkban lesz megfelelő idegen nyelvű kiadvá-
nyokban a külföld rendelkezésére bocsátani, elhatároztuk, hogy folyóiratunk „A 
Tenger" minden számában közlünk egy idegen nyelvű dolgozatot, melyek hi-
vatva lesznek a külföld szakköreit egyesületünk tudományos működéséről tájé-
koztatni. 

A Magyar Adria Egyesületnek a külföld oceanográfiái mozgalmába való 
bekapcsolódásával — úgy véljük — hasznos szolgálatokat teszünk a magyar 
tudományosságnak s kultúrális fejlettségünk magas színvonalának dokumentálá-
sához is hozzájárulunk. 
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SULLE CROCIERE SCIENTIFICHE DEL COMITATO 
TALASSOGRAFICO UNGHERESE. 

Dal 

D O T T . GIULIO L E I D E N F R O S T , 
Presidente Gerente del Comitato Talassografíco Unghcrese. 

L'Associazione Ungherese del Adriatico venne costituita nell' anno 1910 
collo scopo di studiare dal punto di vista scientifico ed economico il litorale e 
di promuovere lo sviluppo del commercio marittimo ungherese attraverso l'unico 
porto naturale: Fiume. Ora, quando 1' Associazione sta festeggiando il suo primo 
giubileo e siamo in grado di dare uno sguardo retrospettivo ai primi tre lustri 
della sua attivitá, possiamo costatare che il lavoro dell'Associazione Ungherese 
del Adriatico si é tenuto sempre lontano da ogni rapporto politico. Questo suo 
atteggiamento del tutto esente dalia politica, la nostra associazione lo conserverá 
rigorosamente anche nell' avvenire. Non intendiamo cambiare, né cambieremo la 
sua denominazione, nonostante che l'Ungheria non possegga piü mare, poiché 
l'Adriatico significa per noi un simbolo, che ci indica la direzione della nostra 
futura attivitá. L'Associazione Ungherese del Adriatico non é cessato d'esistere e 
ciö non per spiegare una qualsiasi attivitá politica, ma perché siamo invariabil-
mente d' avviso, che il commercio marittimo ed in generale il commercio estero 
deH'Ungherica puö servirsi anche d' ora innanzi soltanto dell'antica via abituale, 
quella che conduce attraverso Fiume verso l'arteria del traffico mondiale. 

La nostra Associazione con tutta la forza della sua organizzazione ben 
provata durante 15 anni fara di tutto onde istradare il commercio d'importazione 
ed esportazione magiara nel porto di Fiume. II trattato di pace assicura all'Ung-
heria di servirsi di tutti i porti deli' ex-monarchia, ma ogni sforzo dell'Associa-
zione Ungherese del Adriatico sará anche in appresso dedicato allo scopo che 
il traffico ungherese venga svolto attraverso Fiume, di cui l'Ungheria é stata 
sempre la retroterra naturale. La nostra Associazione in queste sue aspirazioni 
non é guidata da alcun motivo nascosto. Noi lavoriamo nell'interesse deH'Ungheria 
e di Fiume e nell'interesse dell'amicizia italo-ungherese basata sulle tradizioni e 
sulla communanza degli interessi stessi. II fatto che i nostri scienziati indagano 
anche quella parte della storia ungherese che si svolse sul litorale, tanto menő 
puö essere frainteso dai nostri amici italiani, perché anche essi — e a ragione — 
apprezzano in ogni minuto particolare il loro splendido passato nazionale, 
dovunque questo si sia svolto. 

Noi intendiamo spiegare sul campo delle scienze naturali la medesima atti-
vitá che da anni é spiegata con tanto successo sul campo delle scienze letterarie 
dall'Associazione Italo-Ungherese Mattiá Corvino. La nostra Associazione vorrebbe 
vedere in Fiume il luogo dove l'Italia e l'Ungheria possano scambiarsi i loro beni 
materiali e spirituali. Le ricerche talassografiche potrebbero porgere la miglior 
occasione di cooperazione fra gli studiosi d'ambedue le nazioni amiche e 1'Asso-
ciazione Ungherese del Adriatico offre la sua collaborazione alla splendida orga-
nizzazione talassografica italiana del R. Comitato Talassografíco Italiano. 
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Nel seno della nostra Associazione si é costituito nell'anno 1913 il Comitato 
Talassografico Ungherese sotto la presidenza del Prof. Radó Kövesligethy; la 
realizzazione delle ricerche talassografiche ungheresi é legato al nome di Béla 
Gonda, Presidente dell'Associazione. II Comitato Talassografico Ungherese ha 
organizzato sotto la guida del Prof. Giulio Leidenfrost due crociere scientifiche 
sull'Adriatico, l'una nell'anno 1913 e l'altra nel 1914 a bordo della R. I. N. 
„NAJADE", nave ausiliare deli' ex-marina da guerra austro-ungarica. 

Agli attrezzi di tali spedizioni scientifiche contribuirono: S. A. S. Alberto, 
Principe di Monaco, la R. Universitá delle Scienze di Budapest, il R. Istituto 
Politecnico, il Museo Nazionale, il R. Istituto Meteorologico e l'Istituto Internazio-
nale della Sismologia; facendosi rappresentare ciascuno da un suo delegato. 

La prima crociera durö dal 10 al 31 Ottobre 1913 e la seconda dal 13 
Aprile al 9 Maggio 1914; ambedue queste spedizioni percorsero cca. 2000 miglia 
e sulle profilé servendosi degli istrumenti e dei metodi fissati daU'Istituto Inter-
nazionale Talassografico di Copenhagen. II ricco materiale scientifico raccolto in 
occasione delle due crociere ungheresi venne elaborato in 10 anni dai diversi 
istituti scientifici ungheresi e parecchie relazioni preliminari furono pubblicate sui 
risultati. 

Edita dal Comitato Talassografico Ungherese venne pubblicata soltanto una 
grandé monografia sulle osservazioni planctologiche, ma altre sette monografie 
piú estese attendono ancora oggi la pubblicazione, che per causa delle attuali 
circostanze finanziare dell'Associazione non puö aver luogo. Le monografie ine-
dite sono le seguenti: Radó Kövesligethy e Giulio Leidenfrost: Le crociere scien-
tifiche del Comitato Talassografico Ungherese nell'Adriatico; G. Leidenfrost: 
1 pesci abissali deli'Adriatico; Maria Pell: Idromeduse deli' Adriatico; Andrea 
Szüts: Crostacei dell'Adriatico; Ferdinando Filarszky: Alghe dell'Adriatico; 
Antonio Réthly e Giorgio Marczell: Osservazioni metereologiche sulle crociere 
del Comitato Talassografico Ungherese e Rodolfo Maucha : Contributi alla conos-
cenza delle condizioni fisiche ed idrografiche del Mare Adriatico. 

Lo scoppio della guerra pose fine al funzionamento del Comitato Talasso-
grafico Ungherese e d'allora i talassografi magiari sono costretti al'inoperositá, 
parecchi modi perö si presterebbero per la continuazione del loro lavoro inter-
rotto. La Turchia rinascente accoglierebbe di buon grado le ricerche talasso-
grafiche ungheresi nelle acque turche ed anche la Finnlanda — il cui popolo é 
legato da stretta parentela alla nazione ungherese — anche'essa sarebbe volon-
tieri disposta a dare occasione ai talassografi ungheresi di riprendere i loro studi. 
Per noi perö sarebbe piű desiderabile se il R. Comitato Talassografico Italiano 
rendesse possibile che i nostri talassografi prendano parte quali ospiti anche 
d'ora innanzi nelle indagini scientifiche internaziozali del Mediterraneo. I talasso-
grafi ungheresi lavorerebbero con piacere sotto il vesillo della nazione italiana 
amica — il cui tricolore é simile al nostro — sotto quale, non sul campo della 
scienza, ma su quello di battaglia, una intiera legíone magiara lottó guidata da 
Garibaldi e Türr per il Risorgimento italiano e per la realizzazione dell'Unitá d'Italia. 

Per assicurare una libera uscita marittima all'Ungheria, l'Associazione 
Ungherese del Adriatico si rivolse dopo la guerra con un manifesto a tutte le 
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associazioni ed istituti esteri coi quali si trovava prima in stretti rapporti, ris-
posta perö ed incoraggiamento amichevole ci pervenne solo da parte italiana. 
La Societá Geografica Italiana assicurő i talassografi ungheressi che l'Italia 
offrirá loro il modo anche nell'appresso di poter partecipare nelle indagini e 
richerche scientifiche. D'allora sono passati 5 anni e noi talassografi ungheresi 
crediamo giunto il tempó di offrire pubblicamente al R. Comitato Talassografico 
Italiano la nostra cooperazione. Speriamo e confidiamo che i nostri amici italiani 
non respingeranno la mano tesa verso di loro, ma l'accetteranno nell' interesse 
della piű stretta collaborazione spirituálé, rendendo possibile la cooperazione fra 
i talassografi di ambedue le nazioni. L'Associazione Ungherese del Adriatico offre 
con prontezza per la pubblicazione al R. Comitato Talassografico Italiano i risul-
tati delle crociere ungheresi contenuti nelle 7 monografie sopraindicate e credi-
amo che le medesime ben completeranno le indagini scientifiche compiute dal 
R. Comitato Talassografico Italiano sulle sue crociere adriatiche e possano deg-
namente prender posto nella seria delle pregiate sue pubblicazioni. 

Riterremmo molto desiderabile nell'interesse della pesca italiana nel Carnaro 
come pure dal punto di vista della piú stretta cooperazione dei talassografi di 
ambedue le nazioni se il R. Comitato Talassografico Italiano facesse risorgere la 
Stazione Biologica di Pesca a Fiume. Per il momento la sola stazione biologica 
di Rovigno é in funzione, che perö non si trova sulle vie primarie del traffico 
mondiale e sta fuori del Carnaro. Se la Stazione Biologica di Pesca a Fiume 
venisse ristabilita, non soltanto Fiume diverrebbe ad un tratto una centrale scien-
tifica int.ernazionale, ma tale stazione renderebbe rilevanti servizi alla pesca. Noi 
offriamo volentieri la nostra cooperazione anche nell'interesse del ristabilimento 
della stazione biologica e mettiamo di buon grado a disposizione nell'interesse 
dello sviluppo della pesca italiana i nostri talassografi nonché i nostri mezzi e 
strumenti disponibili. 

Le offerte suesposte noi le facciamo appoggiandoci alla sincera e sentita 
amicizia verso la nazione italiana e confidiamo che esse incontreranno una favo-
revole accoglienza. II nostro desiderio é di lavorare e con ciö approfondire le 
relazioni amichevoli italo-ungheresi e nutriamo la speranza che il R. Comitato 
Talassografico Italiano apprezzerá questi nostri sforzi ed a tale nostra offerta 
pubblicamente fatta perverrá in breve una risposta favorevole. 



A TENGERALATTJÁRÓ-HÁBORÚ 

Irta s a Magyar Külügyi Társaság március 3I-i ülésén felolvasta 

Dr. H A R D Y K Á L M Á N sorhajóhadnagy. 

Ha a tengeralattjáró háborúról, mint „absolute" katonai, háborús akcióról 
szólok és keresem annak vonatkozásait a nemzetközi joghoz is, két szempont 
vezet. Nem lehet mereven ragaszkodnom rideg jogszabályokhoz, mert hisz ezek 
az élet-halál harc idején csaknem mindig csődöt mondanak és nem is lehetnek 
egyedüli iránymutatók nagyfontosságú pillanatok döntő elhatározásainál. Nem 
szeretnék azonban az „akarnok" katona nyelvén sem szólani, aki minden jog 
ellenére szívesen alkalmazza a legkíméletlenebb harci eszközt, ha ezzel eredményt 
remél elérni. 

Ez indít arra, hogy óvatosan nyúljak a háborús memoire-ok halmazatához 
és 'csak azokat használjam fel, amelyek nem emlékezetből írt önigazolások, hanem 
egykorú okmányok és tények alapján világítják meg ezt a kérdést. Munkámat 
megkönnyíti az a körülmény, hogy szerencsés lehettem hazámat a világháború-
ban különböző tengeralattjáróinkon és a tengeralattjárók parancsnokságánál szol-
gálhatni. Természetesen a tengeralattjáró-háborút irányító politikai és jogi vonat-
kozású momentumok és az ezek nyomán kiadott utasítások ismertek voltak a 
végrehajtásukkal megbízott tisztek előtt. 

A világtenger mellett lakó népek régi törekvése: a „tengerek szabadsága" 
sajnos, mindmáig elérhetetlen ideál! A tengeren kezdettől fogva a legvadabb 
ököljog uralkodott. A történelem szerint, az erős hajós népek: rómaiak, görögök, 
phoeniciaiak, portugálok, spanyolok, Velence, a német Hansavárosok, hatalmuk 
fénykorában szinte monopolizálták a tengeri forgalmat. A tengerek szabadságá-
nak fogalma még ismeretlen előttük; csak az volt szabad, amit ők engedélyeztek, 
ami az ő kereskedelmi és hatalmi érdekeikkel nem ellenkezett. Amerika felfede-
zése után a spanyolok és portugálok a pápa döntéséhez folyamodtak és a szent 
atya ítélete szerint osztották egy vonallal ketté az óceánt. Ettől a kortól kezdve, 
hosszú véres küzdelmekben sorra tűnnek el a híres spanyol ármáda, a hollandus 
és francia flotta és lép mindinkább előtérbe Anglia, mint vezető tengeri hatal-
masság. Jellemző, hogy csak 1609-ben fordul elő első ízben a „Mare liberum" 
meghatározása, H. Groot művében „Mare liberum seu de jure quod Batavis com-
petit ad Judica commercia" és az e műben kifejtett alaptétel utat tört magának 
az egész világon, Seldens „mare clausum"-a és Cromwell „Navigations act"-ja 
ellenére is. 
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Anglia ellen ismételten alakultak koalíciók, Katalin cárné, Pál cár, majd 
I. Napoleon idején, de a semleges hajózás védelme és a közismert tengerjogi 
fogalmak: a hadihajók átkutatási joga, hadidugárú papiros és effektív blokád, az 
egységes utazás elmélete stb., csak az 1856-i párisi konvencióval és az 1909. 
évi londoni deklarációval váltaka a hjózó nemzetek közkincsévé. A tényleges hely-
zeten : Anglia egyeduralmán ezek sem változtattak, hisz Anglia e határozatok 
nagyrészét az angol felsőház tiltakozása miatt nem ratifikálhatta és ezzel a szi-
gorúan vett jog szempontjából megőrizte a háborúban való mozgási szabadságát! 

Az 1856-i párisi kongresszuson törölték el végleg a magán kalózkodást és 
Amerika „észak a dél ellen" háborúja idején tisztították meg a tengereket telje-
sen a kalózoktól. Mindamellett még a mult század 90-es éveiben és a XX. szá-
zad első éveiben is szépen virágzó kalózkodás folyt a Vörös-tengeren és a kinai 
vizeken. 

Ennek a fent említett két kongresszusnak a megállapodásai, ha nem is sze-
rezhettek érvényt a teljes és ideális szabadságnak, a mult század és századunk 
első évtizedének tengeri hadviselésében nagyjából jótékonyan befolyásolták az 
ellenfelek magatartását és ha merültek is fel vitás kérdések, a semleges hajózás 
kevés kivétellel nyugodtan, zavartalanul teljesíthette hivatását. 1870—71-ben még 
az is megtörtént, hogy egy semleges kikötőben levő német hadihajó háborítatla-
nul segédkezhetett a semleges árúval rakodó német kereskedelmi gőzösöknek — 
francia hadihajók szemeláttára. Jogilag ez helyes, sőt kívánatos, de a háborúban 
szokatlan jelenség! 

A világháború egész más szellemet vitt bele a tengeri hadviselésbe. Alig 
telt el két hónap a hadüzenet után, az angol admiralitás 1914 november 2-án az 
egész Északi-tengert zárt haditerületnek nyilvánította. A notifikációban ez a szo-
katlan kifejezés olvasható: „adapted to the conditions of modern warfare and 
commerce" (a modern hadviselés és kereskedelem követelményeinek figyelembe 
vételével). Absolut és relatív hadi-dugárú közt sem tett a deklaráció különbséget 
— ezzel aztán megszűnt az Északi-tengeren minden összeköttetése Németország-
nak a semlegesekkel és ezek ki voltak szolgáltatva Angliának. A Keleti-tengeren 
a német flotta meg tudta védeni az inferioris és passiv orosz erőkkel szemben a 
szabad közlekedést. 

1915 február 18-án jött a második meglepetés. A német tengerészeti vezér-
kar az angol szigetvilágot körülvevő tengert — a semleges hajókat Hollandiába 
és a Skandináv félszigetre vezető sáv kivételével — nyilvánította zárt haditerü-
letnek. Ezzel vette kezdetét a tulajdonképeni tengeralattjáró-háború. Eddig is 
süllyesztettek el, illetve zsákmányoltak német U hajók hadidugárút szállító ellen-
séges gőzösöket, de ez nem jelentett változást: régi hadiszabályok szerint jártak 
el. A zárt haditerületen minden figyelmeztetés nélkül süllyeszthettek. A Földközi-
tengeren a zsákmányolási jog értelmében (Nach Prisenordnung). A semlegesekhez 
intézett német kormányjegyzék a következő figyelmeztetést tartalmazza: „Auch 
neutrale Schiffe laufen im Kriegsgebiet Gefahr, da es angesichts des von der 
britischen Regierung am 31-ten Januar angeordneten Missbrauches neutraler Flag-
gen und der Zufálligkeiten des Seekrieges nicht immer vermieden werden kann, 
dass die auf feindliche Schiffe berechneten Angriffe auch neutrale Schiffe treffen". 
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A német kormány ezen elhatározása a kis semlegeseknél ép olyan feltűnést 
keltett, mint az Egyesült-Államokban és a „Katwyk" holland gőzös, a „Lusi-
tania", „Arabic", de főleg a „Sussex" elsülyesztése után a semlegesekkel, első-
sorban Amerikával való jegyzékváltás következtében először olyképen módosult 
az eredeti német hivatalos felfogás, hogy személyszállító gőzösök csak előzetes 
figyelmeztetés és az utasok biztonságba helyezése után sűlyeszthető el; majd 
1916 májusától csak a régi gyakorlatban ismert „zsákmányolási rend" (Prisen-
ordnung) szerint folytatják az U-háborút. Az 1917 február 1-én notifikált korlát-
lan U-háború fentartototta az 1915 február 18-i megállapodásokat és kiterjesztette 
azokat a Földközi-tengerre is. De itt is megjelölte a semlegesek útját I 

Ezzel a tengeralattjáró tragikus hírnévre és fontosságra tett szert, mert a 
röviddel a korlátlan U-háború proklamálása után bekövetkezett amerikai hadüze-
net ezt tekintette „casus belli"-nek. 

Mielőtt rátérnénk azokra a nemzetközi jogi fejtegetésekre, amelyek ezen új 
harcieszközzel foglalkoznak, tán nem lesz érdektelen, ha azt vizsgáljuk, mi indí-
totta a németeket arra, hogy a tengeralattjárót az ú. n. cirkáló-háborúban, majd 
korlátlanul is használják, mi volt e vállalkozás számszerű eredménye (a fent vázolt 
különböző periodusok idején), beteljesedett-e az a remény, amelyben e súlyos 
elhatározás megszületett; és ha nem, miért nem ? 

A háború előtt pár héttel a genialis angol detektiv-regényíró, Conan Doyle, 
egy röpiratot írt „Az Angliát fenyegető legfőbb veszélyről, vagy miként győzte le 
Sirius kapitány Angliát". E fantasztikus történet hőse, Sirius, 4 tengeralattjáróval 
olyan pusztítást végez az angol kereskedelmi gőzösök között, hogy „a tengerek 
királynéja", a rengeteg gyarmatokkal rendelkező világbirodalom, hatalmas flottája 
ellenére, kénytelen békét kötni, mert éhínség veszélye előtt áll. Ennek az angol-
szász észjárást jellemző ügyes kis propaganda-iratnak a szerzője, úgy látszik már 
sejtette, hogy Németországnak vannak olyan tengeralattjárói, amelyek hetekig 
kint lehetnek a tengeren kikötő érintése nélkül és így cirkálók módjára folytat-
hatnak a nyilt vízen kereskedelmi háborút. A védekezés módját is megjelöli Conan: 
Nagy befogadó képességű tárházak építése, anyag-tartalékolás; repülőgépek, 
motor-csónakok, aknák, hálók, stb. 

Ha Conan ís felismerte az U-hajók jelentőségét és a gyakorlati ember érzé-
kével hivta fel erre honfitársai figyelmét; a német szakemberek már évek óta 
ebben a tudatban tervszerűen fejlesztették ezt a hajótípust, úgy hogy a háború 
kitörésekor Németország nemcsak számbelileg, de technikailag is első volt e tekin-
tetben a világ összes tengerészetei közt: 28 kész, 17 épülőben lévő, összesen 
45 tengeralattjáróval. A háború folyamán nemcsak az entente államaiban, de 
nálunk is csodálatos mesék terjedtek el titkos, sőt tengeralatti U-támaszpontokról, 
és a németeknek az U-hajókkal való különleges harcmódjáról: olyan mesék, ame-
lyek a valósággal ellentétben, „Nemo" kapitány birodalmába tartoznak. Ha egy-
általában beszélhetünk csodáról, akkor ez más természetű. Csodálat illeti a német 
technikát és a német katonát. Előbbi olyant produkált, amelyre a fejlett angol, 
francia, olasz és amerikai ipar sem volt képes; utóbbi pedig szívós és gyakor-
lott ügyességgel használta ezt az új fegyvert, amelynek háborús értékéről hosszú 
kísérletekkel már békeidőben megbizonyosodott. 
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1919 márciusban egy félhivatalos entente-közlés alábbi számszerű hajó-
ürveszteségeket ismeri be: 

Nagybrittánia . . . . 8,160.000 tonna 
Egyesült-Államok . . . 613.000 „ 
Franciaország . . . . 972.000 „ 
Olaszország 923.000 „ 
Japán 182.900 „ 
Norvégia 1,287.000 „ 

Összesen: 12,137.000 tonna. Akkori valutában 
50 milliárd frank süllyedt a tengerfenékre azonfelül 45.000 ember élete veszett el. 

Német hivatalos jelentések szerint e veszteség 1915 februárjáig: 120.000 
tonna havi átlaggal 523.000 tonna. 1917 februárjától 1918 szeptemberéig: 14 
millió 155.000 tonna, összesen 14,678.500 tonna. 

A két szám eltérő voltának oka nemcsak esetleges helytelen becslés — a 
tengeralattjárók rendszerint becslés alapján jelenthették csak az elsűlyesztett hajók 
tonnatartalmát — hanem az a tény is, hogy az entente bevallása a semlegesek 
hajűrveszteségeiről nem emlékezik megl Ha figyelembe vesszük az 1915 február 
és 1917 február közé eső és általunk nem pontosan ismert eredményeket, a német 
közlés száma 15 milliónál is nagyobb. 

Angliának a háború kitörésekor 20 millió tonna hajóűr állt rendelkezésére. 
Ennek a nagy számnak csak valamivel kevesebbjét, mint a felét állíthatta a biro-
dalom kimondottan hadicélok szolgálatába, a parti hajózás, a rendes árúforgalom 
és az állandóan szükséges tatarozási munkálatok szükségszerű következményeként. 

Ennek tudatában és bízva a tengeralattjáró kipróbált teljesítőképességében, 
merült fel az eszme, hogy Angliával saját testén és közlekedési vonalainak 
veszélyeztetésével éreztessék a háborút. E feltevés absolut igazságát később 
is igazolták. Még 1917 tavaszán is egy német tengeralattjáró a Földközi-tengeren 
és a Gibraltári-szoroson túl az oceánon, — hathetes útján — 100.000 tonnát 
sűlyesztett el. 

A tengeralattjáró azonban csak úgy érhetett el döntő fontosságú sikereket, 
ha kihasználja a lemerülésében rejlő előnyt, ha váratlanul lép fel. Vízen úszó 
harci egységekkel szemben, amelyek gyorsan mozognak, hátrányban van. Ezért 
annak, aki a tengeralattjárót kereskedelmi háborúban akarja használni,jól meg kell 
fontolnia, ezt milyen formában teszi; még hozzá, ha politikai bonyodalmakat el 
akar kerülni. Meg kell állapítanunk hogy e tekintetben a német vezető körök kö-
zött nem volt meg a harmónia. A vezető gondolatban, a tengeralattjáró alkalma-
zásának szükségességében egyet értettek, a kivitel módjában nem. Különös, hogy 
az 1915-i februári proktamációt a Reichsmarine-Amt megkerülésével adták ki, 
pedig az U-háború legfontosabb része, a matéria utánpótlása és az ezért való 
felelősség ezt a hivatalt terhelte. A tengerészeti államtitkár ezért le is mondott 
és csak császári parancsra, amely a háborúban való katonai engedetlenséggel 
vádolta, maradt még egy ideig hivatalában! 

A politikai vezetőség e tette érthetetlen és elfogadható tárgyi magyarázatát 
nem leljük, mert, ha jogi aggályok nem merültek is fel a proklamációt megelőző 
tanácskozásokon, politikaiak annál inkább. Mégis a legkevésbbé szerencsés módon 
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jutott az U-háború bejelentése a világ tudomására. Véleményünk szerint — ame-
lyet a következmények is igazolnak — a zárt haditerülettel való próbálkozás — 
alapjában véve bluff volt, egy ilyen akcióra elégtelen eszközökkel és politikailag 
nem kellőképen előkészitve. Elhamarkodott lépés, amely túlbecsülte a technikai-
lag fölényes, de még akkor kevés számban létező U-hajók teljesítőképességét. 
A hiba forrását nem csak a nézetek eltérésében, hanem a tengerészeti vezetőség 
szervezeti megosztottságában is kereshetjük. Volt egy Reichsmarine-Amt, Admiral-
stab, Flotten-Kommando, U-Boots-Befehlhaber, stb. és egy Marine-Kabinet a fő-
hadiszálláson a császár mellett. A felelős, mint említettem, a Reichsmarine-Amt 
volt, mégsem volt egységes előterjesztési és parancsadási joga tengerészeti ügyek-
ben. így történhetett meg, még — sajnos — személyi intrika közbenjárásával is 
ezen hivatal mellőzése és az a hiba is, hogy az eredetileg február 1-ére tervezett 
haditerület-deklaráció csak február 18-án került nyilvánosságra. Közben már az 
eredeti megállapodás szerint voltak kint a tengeren U-hajók határozott paran-
csokkal, ezek működtek is és a működésük alapjául szolgáló kormányelhatározás 
csak 3 héttel később látott napvilágot. 

A kancellár, aki ezért kétségtelenül felelős, a birodalmi gyűlésen egyszer 
határozottan úgy nyilatkozott, hogy fen kivánja tartani befolyását az U-háború 
irányítására, mert nem lehet a birodalom sorsát egy tengeralattjáró parancsnok 
kezére bízni. 1915 februári eljárása nehezen egyeztethető össze ezzel a kijelen-
téssel, ha ez a politikai felelősség szempontjából helytálló is. 

Itt álljunk meg, mert szeretnék még egy tévhitet megvilágítani. Ez a világ-
háborúban szereplő német és osztrák-magyar U-hajók számára vonatkozik. 1915 
elején a meglévő tengeralattjárókból csak 24 volt alkalmas kereskedelmi hábo-
rúra, ehhez járult 1916-ban még 101, épülőfélben volt 151. Veszteség : 1916-ig 
37. 1917 február 1-én volt az Északi-tengeren 57, Flandriában és a Keleti-ten-
geren 46, a Földközi-tengeren 31, összesen 134 tengeralattjáró. A világháború 
egész folyamán 360 U-hajó szerepelt német részről, vesztettek 184-et A Monar-
chiának összesen 26 ilyen hajója volt, vesztettünk 6-ot, a fennmaradó 20-ból 10 
volt képes a hosszabb utat igénylő Földközi-tengeri háborúra. Teljesítőképesség 
és elért eredmények szempontjából a mi hajóink relatíve egyértékűek voltak a 
németekkel. A francia flottától zsákmányolt U-14 (azelőtt Cure) egy négyhetes 
útján 35.000 tonnát sűlyesztett el. 

A típusok különbözők voltak, a legmodernebbek 3 hónapig lehettek uton 
egyfolytában anyagfelvétel nélkül, nagyszámú torpedót vagy aknát vihettek ma-
gukkal, két nagy 15 cm-es ágyúval voltak felfegyverkezve és formális harcot 
vívhattak felfegyverzett kereskedelmi gőzösökkel és az őket kísérő hadihajókkal 
a víz színén is. Volt rá példa, hogy egy ilyen tengeralattjáró Alexandriától Mál-
táig és Máltától Marseillesig kísért egy több „transporter"-ből és kis hadihajóból 
álló menetet és Marseillesbe csak egy torpedóromboló érkezett meg, hogy jelent-
hesse társai pusztulását 1 

Az 1915-i nagy garral bejelentett U-háborút Amerika fenyegető jegyzékeinek ha-
tása alatt 1916 tavaszán részben módosították, részben megszüntették. Olyan hibák 
történtek, mint a „Sussex" esetében, hogy először letagadták a U-hajó által való 
elsűlyesztést, majd meg beismerték azt és a parancsnok megbüntetését is megígérték. 
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Az Amerikához intézett jegyzékek hangja sem volt szerencsés, az 1916-i 
meghátrálással együtt egyaránt rontott a helyzeten kint és bent. Majdnem azt 
mondhatnók, víz volt az angol propaganda minisztérium malmára. Nélkülözte azt a 
határozottságot, amelyet az angolszász lélek ismerete megkívánt volna. A szüne-
telése a tengeri harcnak (1916.) meg kettős következményével vált károssá: ott-
hon a közvélemény bizonytalanságban volt az U-háború jogossága és szükséges-
sége felől és ennek visszhangja támadt az angol propagandában is; Anglia meg 
felkészült az ellenállásra. Hogy milyen méretekben, ahhoz elég azt tudnunk, hogy 
kereskedelmi gőzösök felfegyverzésére kb. 15.000 db különböző, nagyrészt 15 cm 
ágyút teremtettek elő. (Gorlicénél összesen 1000 db ágyúja volt a központi ha-
talmaknak.) 

Ezen előzmények után jött 1917 február 1-én, az utolsó szalmaszál, az 
U-háború legkíméletlenebb módon való felújítása. 

Mit jelentett ez? Következetlenséget és kapkodást általában, katonai szem-
pontból meg tehetetlenséget, elmulasztását a legkedvezőbb időpontnak az 1915. 
és 1916. évi tétovázás altal, akkor, amikor még ellenhatás nélkül lehetett sikere-
ket elérni. A kitűnő fegyvert is elhanyagolták, az új hajóépítések nem folytak 
kellő energiával. Anglia pedig időt nyert, nemcsak az aktiv ellenállást szervezte 
meg, hanem erőltetett hajóépítéssel pótolta a hajóűrveszteségeket is, sőt az ame-
rikai hadüzenet után felül is multa azokat, amerikai segítséggel. 

Okvetlenül azt kell kérdeznünk: miért nem blokád formájában kezdték az 
U-háborút és miért nem elégséges eszközökkel ? 

Úgy véljük, a Földközi-tengeren a régi rend szerint folytatott cirkálóharc és 
Anglia valamelyik nagy kikötővidékének erélyes blokádja szerencsésebb kezdet 
lett volna. 1915 február és 1917 február még mindig következhettek. Egy kellő 
formában notifikált effektív blokád ellen joggal senki sem emelhetett volna óvást! 

Nem állapítható meg sem az, hogy micsoda tárgyi okok eredményezték a 
tengeralattjáró-háborúnak ezen kézenfekvő megoldástól eltérő megindítását és ké-
sőbbi bizonytalan irányítását, sem az, hogy miért hanyagolták el 1916-ban e há-
borúra való készülődést és szalasztották el a skagerraki eredményes küzdelem 
után önként kínálkozó legkedvezőbb momentumot egy erélyesebb U-akcióra, ha 
később mégis csak ráfanyalodtak ! 

1917 már nehezen pótolhatta a mulasztást. Az ez évi és későbbi U-építés 
csak a hiányokat fedezte. Ha pedig mindettől függetlenül, ha hibásan mérlegelve 
a helyzetet, kezdettek meg egy ilyen horderejű katonai vállalkozást, akkor azt az 
ententeéhoz hasonló energiával kellett volna tenni. Szomorú, de való tény, hogy 
felelős politikai tényezők kérdeztek felelős katonai vezetőket, várható-e 6 hét, 
majd később 6 hónap múlva „döntő siker" egy korlátlan U-háború esetére? és 
az erre való választ meghatározó bizalmas szaktanácskozáson olyan kijelentés 
történhetett — ha joggal is — : „ Auf eine blöde Frage gehört eine blöde 
Antwort!" 

Ilyen hibás célkitűzés és felfogás mellett nem csoda, ha a nagy lármával beha-
rangozott csodaszer, amely Angliát volt hivatva térdre kénysziriteni, csődöt mon-
dott. Ennek be kellett következnie. Amerikának Európában való megjelenésével 
még inkább; — a helyzet annyira kedvezőtlen lett, az anyagi és morális fölény 
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feltétlenül az entente oldalán volt, a gyengébb, fáradt és idegen központi hatal-
makkal szemben. Az 1916-i engedékenység leketővé tette a milliós brit hadsereg 
megjelenését Franciaországban — pedig ehhez nem kevesebb, mint 5,000.000 
tonna hajótér kellett 5 br. tonnát számítva egy emberre és a hadsereg trénjére. 

Ebben az időben e célra — megbízható adatok szerint — Angliának 6'/* 
millió tonna hajótér állott rendelkezésére. E számok mutatják legjobban, mit 
változtathatott volna a tengeralattjárók erélyes fellépése a tengeren a nyugati front 
helyzetén. 1917-ben már úgy meg volt szervezve az ellenállás és utánpótlás, hogy 
Amerika csaknem akadálytalanul jelenhetett meg hatalmas technikai felkészült-
ségű csapataival Európában. Az U-háborút és a háborút általában — nem én 
mondom, hanem Lloyd George mondja, keresetlen őszintességgel tárva fel Anglia 
szorultságát 1916 végén és 1917 tavaszán — azért vesztettük el, mert „Német-
országnak nem voltak államférfiai". Még a lépten-nyomon változó vezetés mellett 
is olyan kárt tett a tengerallatjáró a brit világbirodalom közélelmezésében, hogy 
Londonban több hétig nem volt a közellátás részére cukor és Angliában adagolni 
kellett az élelmiszereket. Bármily kicsinyesnek tűnjék is fel ez a jelenség, mégis 
fontos és a mi akkori helyzetünkhöz úgy viszonylik, mint mikor egy jómódú 
ember asztaláról eltűnik az, amit a szegény ember soha, vagy csak ritkán lát. 

Említettem, hogy azokon a tanácskozásokon, amelyeken a tengeralattjáró 
háborút elhatározták és később módosították, jogi skrupulussal nem találkozunk. 

De ezt a „fegyverhasználati jogot" nem mint „abszolút" jogot tekintették, 
hanem mint retorziót, mint analogont és feleletet a brit jogsértésre. (1914 nov. 
2. brit deklaráció). 

Ez a vélemény vonul végig az U-háborús jegyzékeken, mire az Egyesült 
Államok egyizben azzal az elvi álláspontjukkal feleltek: jogsértés nem torolható 
meg jogsértéssel. 

Ez az „elvi állásfoglalás" — enyhén szólva — minden önkritika hijján való 
és ez termette a nemzetközi jogban ismeretlen abszurdumokat, mint a felfegy-
verzett kereskedelmi gőzöst, a semleges zászló és vörös kereszt védelme alatt történt 
hadiszer- és csapatszállítást, U-hajók kalózzá nyilvánítását, stb. Emlékezzünk csak 
a Lusitania esetére. Ártatlan utasokról és személyszállító gőzösről beszéltek mindig 
— ma már amerikai bírói Ítéletet ismerünk, amely egy kártérítési per kapcsán 
állapította meg, hogy az „ártatlan" hajó tömve volt hadiszerrel és katonákkal. 

Ilyen viszonyok nagyon megnehezítették még Németországban is a jogi tudo-
mány higgadt magyarázatainak érvényesülését. Legegyszerűbb lett volna a száraz-
földi háború elveinek észszerű alkalmazásával egységes gondolatot belevinni a 
tengeri hadviselésbe, amint azt a II. hágai kongresszus is ajánlotta. 

A nemzetközi jog nagy német tudósa, Franz v. Liszt az aknát választja 
fejtegetése alapjáúl annak a vitának az eldöntésére, jogos-e az U-háború általá-
ban és jogos-e „haditerülettel" pótolni a blokádot? vagy a kisebb területű és 
parti tengert elzáró aknavonalakat átvinni a nyilt tenger hajózott részeibe ? 

Modern tengeri aknákat először az orosz —japán háborúban használtak 
nagyobb mennyiségben. Ez nagy recensust keltett, a pro et contra viták ered-
ményeként azután az 1907. évi 8. hágai egyezményben nyert a kérdéses használat 
jogi szankciót. 
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Előre nem látott veszélyt figyelembe véve a tengeralattjáró aknának, tehát 
mint ilyennek az alkalmazása már szabályoztatott. Ha most vitás is a nyilt tenger 
részeit zárt területnek nyilvánítani és ez az elzárás nem vihető effektive keresztül 
— azoknak aknákkal való elzárása vitán felül áll és a hadviselő felek éltek is 
ezzel a joggal—akkor, „öntudatos" aknának, a tengeralattjáróknak használatához 
sem férhet szó! Az akna sem figyelmeztet senkit sem előre, hanem érintésre 
egyszerűen felrobban: „So bedarf es auch, die Generalnotifikation vorausgesetzt, 
keiner besonderen Warnung des von dem Tauchboot im Sperrgebiet angegriffenen, 
feindlichen oder neutralen Handelsschiffes. Die Grundsátze des Kreutzer-Krieges 
finden im Sperrgebiet keine Anwendung, wer es befáhrt, tut es auf eigene Ge-
fahr. Es ist nicht anders, als wenn ein Kriegsberichterstatter sich in die Feuer-
zone begibt." 

A német kancellár a birodalmi gyűlésen egyszerűbben indokolta meg a kor-
mány 1917 februári elhatározását: wir brauchen den U-Bootkrieg. „Jedes Mittel, 
das den Krieg abzukürzen geeignet ist, ist das aller humanste. Auch das rück-
sichtsloseste Mittel, das uns zum Siege und zum schnellen Siege führt, muss 
angewandt werden". 

Az ilyen beszéd brutális kifejezése az ultima ratiónak, amely azonban nincs 
logikus kapcsolatban az U-háború folyamán tanúsított ingadozó magatartással. 
Ennek a katonás kijelentésnek kellő időben való tettre váltása meghozhatta volna 
a várt eredményt. 

Téves volna azt hinnünk, hogy az U-háborút csak az aknára hivatkozva 
lehetne a nemzetközi jog segítségével igazolni. 

A cirkáló háború általában, a blokád pedig még a tengeralattjáró új alkal-
mazási módjáVal is (lemerülés) megadja erre a lehetőséget. Előbbi semmi válto-
zást nem jelent a régi megszokással és gyakorlattal szemben, utóbbinál módosí-
tani kellett volna a hadihajók átkutatási jogát, hozzáidomítani a tengeralattjáró 
lemerülési képességéhez, ha U-hajókból áll a blokád vonal. E vonal áttörésére 
való kísérlet már magában véve is gyanús aktus, amelyre jogosan következik a 
fegyveres beavatkozás. 

Megfontolásunkat, ha háborúban nagy katonai elhatározás előtt állunk, meg-
könnyíti még az is, hogy semmiféle kongresszus és a kodifikált nemzetközi jog 
sem utal, de nem is igen utalhat arra: be kell-e jelenteni egy új harci eszközt 
valahol és hol kell ehhez fegyverviselési engedélyt váltani ? Természetesen minden 
állam tartozik egy újítás behozatalakor a fennálló és vállalt jogi és humánus 
kötelezettségeit figyelembe venni. 

Emlékezzünk vissza a világháborút megelőző fegyverkezésekre, a háború 
kitörésének körülményeire, a háborúban arra, miként következett be minden újabb 
harci eszköz megjelenésével természetszerűen a visszahatás, gondoljunk a mai 
u. n. lefegyverzési konferenciákra: és Bismarck szavai jutnak eszünkbe: „Glau-
ben sie doch nicht, dass wenn man eine Politik einmal falsch instradiert, man 
auf jeder Station umkehren kann; das ist umöglich. -Die Politik zweier Gross-
staaten neben einander kann man vergleichen mit der Lage zweier Reisenden, 
die einander nicht kennen, in einem wüsten Walde, von denen keiner dem ande-
ren vollstándig traut; wenn der eine die Hand in die Tasche steckt, dann spannt 
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der andere schon seinen Revolver und wenn er den Hahn des ersten knacken 
hört, feuert er schon. So ist es bei Máchten, von denen jeder Einfluss auf die 
Entscheidungen der anderen ha t : da muss man das erste Misstrauen und die 
erste Verstimmung der anderen sorgfáltig vermeiden, wenn man die Freundschaft 
bewahren will". 

Ehhez a Bismarcki felfogáshoz kellene alkalmazkodni a mai lefegyverzési 
konferenciáknak. Legutóbb Washingtonban inkább fegyverkezési quotát állítottak 
fel — nem szereltek ott le semmit. Annak idején a spanyolok és portugálok osz-
tották kettőbe az Óceánt, ma az angolszász nagyhatalmak és Japán viaskodnak a 
nagy vizén való uralomért. Anglia — európai állását féltve — állást foglal a 
tengeralattjárónak a világháborúban tapasztalt alkalmazása ellen, Franciaország 
lándzsát tört az U-hajók korlátlan igénybevétele mellett! 

Végül is barátságban váltak el, hisz nem zavarta semmi az egyetértést, mert 
a határozatokat nem ratifikálták. Úgy hirlik, most megint történik leszerelési kísér-
let. Angliában meg az admiralitás égisze alatt egy jogi bizottság szabályokat dolgoz 
ki a speciálisan angol tengeri hadviselés szellemében, amelynek alapgondolata a 
„Fleet in being" és a korlátlan kereskedelmi háború, valószínűleg „adapted to the 
conditions of modern warfare and commerce." 

Mi lesz ebből ? Hihetünk-e az emberiség jobb érzésében ? A történelem igent 
mond! A harmincéves háború borzalmai után született meg a modern nemzet-
közi jog, amely sok áldásos újítást hozott, ha nem is lett belőle háborút gátló 
orvosság. De nem is ennek készült. Ezt a jövőben sem fogjuk megérni. Nem 
oszthatjuk azonban azt a pacifista felfogást sem, hogy humánus hadiszabályok 
kodifikálása elősegíti a háború kitörését. Épen a háború az, amely szükségképen 
megteremti főleg a kis és kulturált nemzetek érdekközösségét. Ezek hivatása 
hogy ne ölbetett kézzel várják sorsuk jobbra fordulását, hanem, hogy az igazság, 
jog és ész fegyvereivel terjesszék az emberiség kultúrközösségében a hitet az 
ember nemesebb hivatásában, az egyenlő államoknak egyforma jogát az élethez, 
a szabadsághoz. Ezek teremtsék meg a közös frontot a hatalmasok túlkapásaival 
szemben. 

Tudjuk, hogy martyr nemzetek mindig voltak és lesznek és sok van közöt-
tük, amelyik balsorsát méltósággal és öntudattal, türelemmel viseli, de arról ritkán 
beszél a történelem, hogy a győzelem mérséklettel párosult volna. Pedig a mai 
szerencsés győzők is elmondhatnák Madách Luciferével: „ Ma néked, holnap 
nekem !"* 

* L. a „Budapesti Szemle" júniusi számában is. Szerk. 
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— Öt ábrával — 

Irta L E I D E N F R O S T GYULA. 

Szeretem az Adria szigetvilágát, mert ez a mítoszok utolsó menedéke. Meg-
engedem, de kötve hiszem, hogy van más szebb tenger is, eleget gyönyörködtem 
bennük magam is, de mindenhol ott kisértett az Ember a maga száguldó nagy 
hajóival, mesterkélt partjaival. Meghamisította a tengert, száműzte belőle a han-
gulatot és a hagyományokat. Nem mondom, hogy nem üldögélek el szívesen a 
Cap Misenon, hogy végig legeltessem szememet a nápolyi öböl nagyszerű amfi-
teátrumán, de ha szerét tehettem, bizony inkább az Incoronata-csatorna ősi 
vitorlásaival keltem versenyre, inkább a bruszniki halászok primitív tanyáján 
fogyasztottam el a langusztát, mint a Riviéra ragyogó hoteljeiben. Pomo elát-
kozott szirtje, Pelagosa magánya a kék puszta kellős közepén nagyobb hatással 
van rám, mint a Canale Grandé, a hajónk körül keringélő delfinek jobban mulat-
tattak, mint a divatos fürdőhelyek akármilyen farsangi felvonulásai. Ott Neptunt 
maskarások figurázzák ki, itt ő maga érezteti velem kegyét vagy haragját. 

Csodás a hellén szigetvilág is, de lám, a ravasz görögök értették a módját, 
hogy kényszermunkába fogják saját istenüket, a tenger mélyén lakozó Neptunt 
is. Századokon addig s addig hízelegtek neki, míg megejtették és most javukra 
használják ki rettentő erejét. Csoda-e hát, hogyha udvari népe faképnél hagyta 
a klasszikus tengereket, s elköltözött az Adria útvesztőinek csöndes magányába, 
hogy a sellők, a barátfókák elvonultak a világforgalom nagy országútjai mellől 
és az Adria szirtjein ütötték föl remeteségük néma tanyáját? Csoda-e, ha a 
tengerkutató is inkább oda vágyik? 

A Jóni-tengerben, a fenyvesekkel borított Kefalónia-szigetén az argosztolii 
öböl egyik sarkában áll az a malom, amelynek köveit Neptun forgatja saját 
kezével. Az ókori hét csoda semmi ehhezképest. Az odavetődő tudósok hét számra 
vizsgálgatták ezt a malmot. Magán a malmon nincs sok nézni való. Olyan, mint 
minden más ócska vízimalom. A csoda abban áll, hogy a malom alatti sziklatorok 
hatvan-nyolcvanezer köbméter tengervizet nyel el naponta. Ha még a mítoszok 
korában élnénk, azt mondanám, hogy a munkában kifáradt Neptun kiván meg 
ennyi itókát, ámbár a régi jó világban a keserűvíznél ő is többre becsülte a 
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számoszi muskotályt. De ugyancsak reális világban élünk és máshol kell keresni 
a magyarázatot. Kutatták is a tudósok, mindegyik másfelé lyukadt ki. A leg-
divatosabb magyarázat az volt, hogy a Karsztvidék belsejében rengeteg nagy 
barlang rejtőzik. Egy ilyen nagy barlangba áramlik bele a töméntelen sok víz. 
A sziklatorok pedig úgynevezett ponor, amit a jó palócok ravaszlyuknak keresz-
teltek el. Palócföldön szintén vannak karsztos részletek, s a ravasz lyukakat 
ember-állat egyaránt kerüli. Nem különben a tengerparton is. Aki járt valaha a 
Fiumara (most Eneo), vagy horvát nevén Recsina-völgyében, ép azon a helyen 
ahol a zuhatag felett vashíd vezet által, a híd mellett jobbra van egy ilyen 
hatalmas ravaszlyuk sötétlő torka. Nem hallani meg azt sem, mikor ér fenéket 
a beléje dobott kő. Feneketlennek is hiszik a környékbeliek. 

Abbazia déli tengerparti sétányán a sziklás parton három helyen is van 
efajta ravaszlyuk, sőt ezek ép úgy vizet nyelnek el, mint az argosztolii. Mind-
össze az a csodálatos, hogy csak télen működnek. El is nevezték őket „Ördög 
kútjá"-nak. Hasonló víznyelő száda van Dél-Franciaországban Cette közelében 
is, de ott még senkinek nem jutott eszébe, hogy a beáramló víz sodrát kihasz-
nálják erőforrásul. Ebből is látszik, mennyire furfangosak a görögök. 

Szép ez a magyarázat, érdekes is volna, ha igaz lenne. Ámde mérhetetlen 
nagy barlangnak kellene a föld gyomrában rejtőzködnie, há ennyi rengeteg vizet 
tudna elraktározni. Nosza előállt egy másik tudós másféle magyarázattal. Ez sem 
valószínűbb, mint a másik. A föld mélyébe eltűnő vizet összefüggésbe hozta a 
vulkáni kitörések gőzexhalációival. A rejtély igazi nyitjára Fouqué és Wiebel 
jöttek rá. Az egyik felfedezte, hogy a malom feletti forrásnak kevert vize van, 
a másik pedig megfigyelte a Karszt barlangi vizeinek szívó hatását. Ezzel azután 
kész is a megfejtés. Nincs benne semmi csuda, az ördögnek sincs benne része. 
Ha technikusok volnánk, azt mondanám, hogy a felső édesvízi források a víz-
nyelőn beáramló tengervízre injektor gyanánt hatnak. Magyarán szólva: a forrás-
víz felszívja a könnyebb tengervizet és a felszínen mint kevert vizű forrás jelenik 

Az argosztolii tengeri malom. Turbina a tengerjárás energiájának 
A földalatti édesvizű forrás injektor gyanánt működik, kihasználására, 
a tengervizet felszívja s a felületen kevert vízü forrás A turbinát a tartályban a tengerjárástól 

alakjában buggyan ki. összesajtolt levegő hajtja. 

meg. Szellemes szerkezet, amilyent csak a természet tud létrehozni. Egyszerű 
s az ember, az új energiaforrásokra szomjúhozó ember még sem tudja utánozni. 
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Azaz, hogy utánozni épenséggel tudná, de az injektor maga több energiát fogyasz-
tana, mint amennyit az általa létrehozott állandó áramlás nyújtana. Ahol ilyen 
természetes szivattyútelep van, ki kell használni, mint az élelmes görögök csinál-
ják, de mesterségesen nem érdemes létesíteni. 

A görögök különben nem a legelsők, akik munkába fogták Neptunt. Közép-
kori krónikákból tudjuk, hogy Velencében már a XI. században kihasználták a 
tengerjárás erejét és malmokat hajtattak vele. Jacopo Mariano sienai mester 
1438-ban egészen részletesen írta le egy ilyen malom technikai berendezését. 
Két ilyen erővel hajtott középkori malom még ma is megvan. Az egyiket Brook-
lynban építették még 1638-ben, a másikat Dunkerqueben 1737-ben. Mindkettő 
régi szolga, mindkettő eleven bizonyítéka annak, hogy a vakmerő ember szolgá-
latába akarja kényszeríteni a Nap után a Holdat is. 

A Nap energiaforrása évezredek óta szolgál nekünk. Fényével és melegével 
táplálja az élővilágot, körforgásban tartja a vizet, amiből az ember energiát merít, 
fekete szén alakjában századokra raktározta el energiáját az emberiség számára. 
A Hold? Idáig még nem nyújtott semmit az emberi energiaéhség csillapítására. 
Szorgalmasan és szabályosan emelgeti és süllyesztgeti az oceánok felszínét, s az 
árapállyal észrevehetetlenül fékezi a Föld tengelyforgását, úgy hogy a nap minden 
ezer esztendőben a másodperc csekély töredékével hosszabbodik, de gyakorlati 
hasznot nem hajt vele. Ha a feketeszén egyszer elfogy, az ember kénytelen lesz 
a kékszénhez folyamodni, a tenger, illetve a tengerjárásban, az árapályban rejlő 
hatalmas energiaforrást kihasználni a maga céljaira. 

A tengerjárás tüneménye, ha ki tudnók aknázni, a kilowattórák trillióit 
nyújtaná az embernek, vagyis többet, mint amennyire szüksége van. Dús fantá-
ziájú mérnökemberek kiszámították, hogy tizenkét méteres árapálykülönbség mellett 
olyan berendezés, amely öt négyzetkilométernyi területen használná ki a tenger-
járás energiáját, tíz millió kilowattórát szolgáltatna. Sajnos, mindig akadnak, akik 
az ártatlan ábrándozás örömét megrontják. Szent igaz, mondják ezek is, hogy a 
kékszén, a tenger energiája szinte mérhetetlenül nagy, ámde óriási felületen oszlik 
el, s úgy vagyunk vele, mint a tenger vizében levő arannyal. Ötvenezer kilo-
gramm jut belőle fejenként mindenkire, de próbálja csak kivenni belőle a részét 
valaki! Ugyancsak ráfizet! A kitermelés többe kerül, mint a termék. Tíz millió 
kilowattóra is csak ezer lóerőnek felel meg, ha egy évre nyolcezer munkaórát 
számítunk. Francia mérnökök arra gondolnak, hogy St. Brias, Lancieux és 
Arguenon öblében létesítenek hatalmas vízművet, amely a tengerjárás energiáját 
használná ki. Százezer lóerőre számítanak, holott az ezidő szerinti legnagyobb 
gőzturbina-telep, a rajnavidéki Goldenbergben csak hetvenötezer lóerőt szolgáltat. 
A terv igen kecsegtető, mondják a szkeptikusok, de a vízmű létesítéséhez akkora 
befektetés volna szükséges, hogy nem lenne gazdaságos. 

Van még más bökkenő is. A számítások tizenkét méteres szintkülönbséget 
vesznek alapul. Az ám, csakhogy tizenkét méteres árapály nem mindenütt van. 
Az Adriában például a trieszti öbölben a dagály és az apály szintje közt mind-
össze 50—80 cm, a Quarneróban 30 cm, a dalmát partokon 20—30 cm a 
különbség. Brindisiben már csak 9 mm. A Beitekben és a Sundban 6 m és 
62 cm közt váltakozik. A Balti-tenger német partvidékén még szizigiák idején 
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is csak 1 mm. és 11 cm. közt ingadozik. Az Atlanti-óceánban Délgeorgia partjain 
8 cm., Szent Ilona-szigeténél 9 cm., Ascension-nál 6 cm., Madeiránál 2 méter, 
az Azorok partjain 120 cm. a szintkülönbség. Igaz, vannak nagyobb különbségek 
is. A Bristol-csatornában és a francia partokon, különösen St. Michel-öblében 
11 —15 méter, az amerikai Fundy-öbölben pedig olykor 21 méteren fölül van a 
dagálymagasság. A Fundy-bayban, amely Kanadában, Uj-Skócia és Uj-Braun-
schweig határát alkotja, az árapály munkáját már régtől fogva ki is használják. 
Apály alkalmával a munkások leereszkednek a parti kőbányákba. A kifejtett 
köveket uszályokra rakják és a dagály, amely a bányákat egy időre víz alá 
meríti, fölemeli az uszályokat a tulajdonképeni part színvonalára. Egyszerű és 
olcsó technikai megoldás. 

Az Északi-tenger partvidékének azon a részén, amely mélyebben fekszik, 
a tenger színénél, melytől gátak védik, a tengerjárási ugyancsak munkába fogják. 
A töltések mentén mély árkok húzódnak. Ezekben gyűl össze a dús talajvíz. 
A gátakban keresztben hajlított csövek vannak. Egyik végük az árokba, másik 
a tengerbe torkollik. Apálykor megnyitják a csövek tenger felőli végét, kiszivattyúz-
zák belőlük a levegőt s dől belőlük az árok talajvize. Dagálykor megint elzárják, 
s a következő apálykor már szivattyúzni sem kell. Elvégzi azt maga a tenger 
visszahúzódó vize. Egy ember hosszú gátszakaszra elegendő, hogy a nyitogatás 
és zárás egyszerű munkáját elvégezze. A többi az igába hajtott tenger dolga. 

Az argosztolii, a negropontei, a Wigh-szigeti, a Long Island-i és más egyéb 
tengeri malmok, a velencei lagúnák egykori kerekes malmai, a Fundy-öböl kőfej-
tőinek primitív emelő berendezése és a talajvizet levezető csatornarendszer kezdet-
leges kísérletezések arra, hogy a tenger istenét munkára kényszerítsék. Az 
Olimposz idillikus életének csakugyan mindörökre vége, de azért még messze 
van az idő, amikor az ember a végtelen tenger energiaforrásának fölébe kere-
kedhetik. Egyelőre tervezgetéseknél, kísérleteknél tartunk. A folyton fürkésző 
emberi elme ezerféle tervet kovácsol, ugyanannyiszor csalatkozik, de végül 
mégis megfogja lelni a helyes megoldást. 

A francia partokon több ízben megpróbálkoz-
tak, hogy a tengerszín ingadozásaiban rejlő ener-
giát közvetlenül hasznos munkává változtassák 
át. A tengerparton nagy tartályokat építettek, a 
melyekben a dagály a levegőt összenyomta. A 
tartály turbinával volt összeköttetésben, amelyet 
az összenyomott levegő hajtott. Apálykor a ké-
szülék a tengervíz szívó hatására ellenkező irány-
ban működött. Egy másik feltaláló úszókat épí-
tett be a parton. Az úszó tetején fogas rúd 
van, amely fogaskerékhez illeszkedik. A rúd az 

_ ^ árapály mozgásait közvetlenül viszi át a fogas-
kerékre. Nincs is ennek a szerkezetnek egyéb 

Az árapály mozgásainak átvitele hibája, minthogy a tengerjárás okozta szint-
fogaskerékre. mozgások igen lassan folynak le és ezért 

A tartalyban levő uszot a tengerjárás ° ° , 
emeli és sülyeszti. vagy rengeteg sok, vagy roppant nagy uszo 
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kat kellene alkalmazni. Sokkal alkalmasabbnak látszik ez a találmány a hul-
lámmozgás energiájának kihasználására. 

Technikusok véleménye szerint a tengerjárás energiájának értékesítésére leg-
alkalmasabbak a vízturbinák volnának. A turbinák azonban csak gyorsabb mozgás 
mellett dolgozhatnak, mint amennyit az árapály szolgáltat. E miatt nagy meden-
cékre és gátakra lesz szükség, amelyeket dagálykor megtöltenek, apálykor pedig 
leeresztenek. A tengerjárás lassú mozgását ilyenképen gyors mozgássá változtatják 
majd át. Aránylag legkönnyebb lesz és legkevesebbe fog kerülni ilyen telepek fel-
állítása ott, ahol a partalakulat maga gondoskodott megfelelő vízgyűjtő medencéről, 
s az embernek legfeljebb gátakról kell gondoskodnia. Keskeny bejáratú öblök 
önként kínálkoznak ilyen erőtelepek létesítésére. A német tengerparton Husum 
mellett terveztek már 1910-ben ilyen vizi turbinaművet, amely elméletben 7500 
lóerőt termelne. A helyi viszonyok rendkívül kedveznek a telep berendezésére, 
de nagy kérdés, hogy az építkezésnél nem következnének-e be meglepetések. 
A papirostervek ugyanis sehol sem számolnak azzal, hogy a vízduzzasztókat az 
eliszaposodástól is védelmezni kell, ami a fentartási költségeket tetemesen növeli 
és a termelés gazdaságosságát befolyásolja. A husumi partvidéken a tengerjárás 
által okozott szintkülönbség 3 méter. 

Még kedvezőbbek a viszonyok Severnben, ahol az angolok terveznek hasonló 
turbinatelepet. A dagály magassága itt tíz méter, vagyis több, mint háromszor 
akkora, mint a német partokon. Az angol mérnökök a severni teleptől egy millió 
lóerőt remélnek, de hogy valójában mennyit fog termelni, még a jövő titka. 
A vérmes reményektől a megvalósításig hosszú út vezet és nincs mindenütt 
rózsákkal szegélyezve. Neptun küzdeni fog, mielőtt járomba hajtaná nyakát. Sok 
kisebb-nagyobb technikai nehézséggel kell majd megküzdeni, amik közül nem a 
legnagyobb, de nem is a legutolsó feladat az, hogy az árapály váltakozó gyorsa-
ságát hogyan változtatják majd át egyenletes mozgássá. A dagály és apály iránya 
közötti különbséget függélyes turbinák alkalmazásával már sokkal könnyebb lesz 
megoldani. 

A világsajtóban nem régiben végig futott egy svéd mérnök találmányának 
híre. Sven Lundberg stockholmi mérnök a hullámverés energiáját akarja kiaknázni. 
Készüléket mutatott be szakértők előtt, amely száz méter széles, ugyanannyi 
hosszú, húszezer tonna tartalmú és tíz millió svéd koronába került. A svéd lapok 
szerint a bemutatás fényesen sikerült. A készülék szivattyúkat mozgat, amelyek 
turbinákkal, ezek ismét generátorokkal vannak összeköttetésben és így a hullámok 
energiáját villamos erő fejlesztésére használja föl. A feltaláló azt állítja, hogy 
készülékével a hullámenergia hatvan százalékát tudja hasznosítani, s hogy két, 
két és fél méteres hullámok segítségével 2700, három méter magas hullámverésből 
15,200, öt méteresből 37,000, hét méteresből pedig 90,000 lóerőt tud termelni. 
Kétségtelenül szép számok, ha így is van, csakhogy amíg nem látjuk, tamás 
vagyok benne. Ha a fantáziát szabad szárnyra eresztjük, könnyű kiszámítani 
papiroson, hogy hány lóerőt nyernénk azokból a harminc méteres hullámtörések-
ből, amelyek az óceáni szirteken olyan gyakoriak, ha hét méteres hullámverés 
már közel százezer lóerőt ad. A hiba csak abban van, hogy az ilyen harminc 
méteres hullámtörés Sven Lundberg készülékét miszlikbe szakgatná. Hiszen azok 

5* 
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a földrengés okozta hullámok, amelyek 1896. június 15-én Japán partvidékéből 
háromszáz kilométeres szakaszt öntöttek el és pillanatok alatt harmincezer embert 
pusztítottak el, szintén nem voltak magasabbak harminc méternél. 

Ujságközlemények után nehéz megítélni Sven Lundberg találmányának gya-
korlati értékét. Közelebbről a szerkezetét sem ismerjük, s addig véleményünket 
függőben kell tartanunk. Ha sikerült neki csakugyan gazdaságosan működő készü-
léket szerkeszteni, akkor nagy lépést tettünk a kékszén kibányászása felé. A hul-
lámverésben óriási energiaforrás rejlik. Egy angol tengerkutató, Cornish adatai 
szerint a nyilt tengeri hullámok közepes magassága hat és fél méter, az Atlanti-
óceán északi részében pedig nyolc méter, de viharos időben 10—13 méteres 
hullámmagasságokat is mért, sőt husz méteresekről is tud. Paris francia admi-
rális husz éven át vezetett statisztikát a hullámok magasságáról. Az Indiai-oceán-
ban tizenkettedfél méteres, az antarktikus tengeren 10—11 méter, kivételesen 
15—18 méter magas hullámokat észlelt. Jómagam a „Najade" födélzetén egy 
izben négy méteres hullámok tetején táncoltam. Ez volt a legmagasabb, amit 
a nyilt Adrián láttam. Mondhatom, partról szivesebben néztem volna, s még 
gyönyörűségem is telt volna benne. 

Part közelében a hullámok megtorlódnak az akadályokon és hatalmas magas-
ságra csapódnak fel. Lapparent francia geográfus Spallanzani adatát közli, mely 
szerint Stromboli szigeténél 92 méterre, a Plymuth melletti edistonei világító-
toronynál ötven méterre csaptak fel a hullámok. Ha nem is vesszük mindezt 
készpénznek, — hiszen nem mérték le szabályosan, csak szemmértékre állapították 
meg — s ha csak a felét fogadjuk is el, még akkor is hatalmas méretek ezek. 
A hullámverésben rejlő energia mértékére pedig ezekből az adatokból vonhatunk 
következtetést: Skócia partjain, a wicki hullámtörőgátnál 1877-ben a hullámok 
egy két és fél millió kilónál súlyosabb betontömböt mozgattak el, Hollandiában 
pedig Yimuiden környékén husz tonnás követ raktak fel a csaknem négy méteres 
gát tetejére. Stevenson dinamométerekkel megállapította, hogy egy skót világító-
toronyra viharos idő alkalmával a hullámok négyzetméterenként harminc tonna 
nyomást gyakoroltak. A közepes nyomás sem kisebb háromezer kilogrammnál. 
Ha tehát a svéd mérnök valóban kitalálta volna a módját, hogyan lehet ebből 
az energiaforrásból meríteni, akkor az újabb kor egyik legnagyobb találmánya 
fűződnék nevéhez. 

Tavaly ősszel a lapok egy másik találmányról is hírt adtak. Vodenicsarojf 
bolgár mérnök olyan készüléket szerkesztett, amellyel a tenger mozgásait ki lehet 
használni. A masina szerkezetéről egyebet nem közöltek, minthogy a már említett 
úszók felhasználásával működik, de valamilyen titokban tartott készülék segít-
ségével a mozgásokat egyenletessé tudja átváltoztatni. A készüléket a burgaszi 
öböl bejáratánál, a kikötő bullámgátja közelében üzembe is helyezték, s a király-
nak és szakértőknek be is mutatták. A burgaszi öböl huszonöt kilométerre nyo-
mul be a szárazföldbe és a meglehetősen gyakori északkeleti és délkeleti szelek 
következtében vize csaknem állandóan mozgásban van. Vodenicsaroff „Stihia" 
névre keresztelte el gépét és társaság alakult, amely Burgasz városát villamos 
árammal akarja ellátni. Az október ötödiki bemutatón a készüléket dinamóval 
kötötték össze és egész sor izzólámpát hozott működésbe. Most több ilyen készülék 
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épül, s ha a „Stihia" — ami koboldot jelent — meg nem tréfálja a feltalálót, 
nagy reményeket fűznek hozzájuk. A társaság, amely a „Morska Stihia" — ten-
geri manó — nevet viseli, mindenesetre nagyon bízik benne. Remélem, még 
hallunk róla. 

Ugy vélem azonban, hogy Neptun fölött mégis az a német technikus lesz 
igazi győztes, akinek „ Aquapulsor" nevű szerkezete már a gyakorlatban is bevált. 
Dr. Winkel berlini mérnök „Aquapulsor"-a kicsinyített formában már is kifogás-
talanul működik és a charlottenburgi védőzsilipnél van felállítva. Egy uradalmat 
lát el vízzel, amely ötven méterrel magasabban fekszik, mint a készüléket hajtó 
patak. Az Aquapulsor naponta hat köbméter vizet emel fel ötven méter magasra, 
s ezt a munkáját úgyszólván felügyelet nélkül rendesen teljesíti. A patak esése 
annyira kicsi, hogy más gép egyáltalán nem használható. Az árapály kihaszná-

A Winkel-féle „Aquapulsor." Az „Aquapulsor" működése. 
A készülék mozgótartálya emelkedőben van. A , , . . . . 

• 4i-I" u - i - 4i í 'u . 4-i • Az 1. szelep zárva. A tengertől kőfalai szintkülönbség kovetkezteben a tartaly vize az r
 v & 

1. szelepen a tengerbe folyik, maga a tartály elválasztott medence vize a 2. szelepen a 
pedig fölfelé mozog. mozgótartály belsejébe hatol és lesülyeszti. 

lásánál ez igen nagy előny. Az Aquapulsor csőszerkezet, amely dugattyúszerűen 
működik és mozgásait a gőzgépekéhez hasonló kapcsolással lehet forgó mozgássá 
átalakítani. 

A készüléket a tengertől kőfal rekeszti el. A falon belül van a víztartó-
medence, amely a tengerrel cső útján áll összeköttetésben. Ez a cső egyúttal 
egy mozgótartály szilárd tengelye is. A csövön két szelep van. Egyik a tenger 
felé, másik a víztartó felé nyílik vagy zárul, ahogyan a gép működése megkívánja. 
A nyitást és zárást a gép önműködően végzi. Apálykor a tenger felőli szelep 
nyitva van, s a mozgótartály vize kifelé áramlik. Ennek következtében a tartály 
fölfelé emelkedik, s munkát végez. Mikor a mozgó tartály, felérkezett, a tenger 
felőli szelep bezárul, s a víztartó felőli nyílik meg. A víz ekkor a mozgótartályba 
hatol és lassan lesüllyeszti, miközben megint munkát végez. A szerkezet tapasz-
talás szerint annál gazdaságosabban működik, mennél lassúbb a mozgás. 
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Winkel készülékével az első tengeri kísérletet Wilhelmshaven kikötőjében 
szándékoznak megejteni. A wilhelmshaveni kikötő vizét tudvalevően zsilipekkel 
mindig dagály szintjén tartják. Az „Aquapulsor" felszerelése után a kikötő szint-
jét hetven centiméterrel apasztják, s dagálykor megint megtöltik. Az igy mozgásba 
hozott víztömeg az „Aquapulsor" utján elméletileg naponta tízezer kilowattórát 
szolgáltat, ami hatszáz lóerőnek felel meg. A wilhelmshaveni kikötőben három 
nagy, 21 méter magas Aquapulsor építését tervezik. Mindhármat különböző készü-
lékek közbeiktatásával dinamógépekkel kötik össze. Egyelőre a wilhelmshaveni 
erőtelep is csak papiroson van meg, de a kicsiben végzett kísérletek sikere arra 
vall, hogy a megoldást ezen az uton kell és lehet keresni. A világ energiagaz-
dálkodásában forradalmat fog jelenteni, ha nagyban is sikerül. Okeanosz, amely 
az őshajdankortól fogva éléstára az embernek, amely ékszerekkel látja el asszonyain-
kat, legdúsabb kincstárát: energiaforrását fogja megnyitni az emberiség számára 
s a kék szén függetleníteni fogja a fogyóban levő fekete széntől. Megérjük-e ? 

A DÉLSARKI TENGEREK ÚJABB TUDOMÁNYOS 
KUTATÁSA 

Irta Df . R É T H L Y A N T A L . 

A háborúban vesztes országok kezéből a fegyvert kicsavarták, és minimális 
létfeltételeket biztosítottak úgy a németeknek, mint az osztrákoknak és nekünk is; 
mégis ott, ahol kultura volt, az rövidesen ismét megkövetelte a maga jogait és a 
németek előbb-utóbb minden téren ismét félelmetes versenytárssá válnak. Magunkról 
igazán nem szabad beszélni. Itten csak hangoztatják a kulturális fölényt, de 
egyetemeket akarnak rombolni, tudományos intézményeket csökkenteni, vissza-
fejleszteni, egyetemeken tanszékeket megszüntetni és mindez megtörténne, hogyha 
véletlenül — egyszer épen idejében — nem volna hazánknak hivatott, harcos 
kultuszminisztere, akinek működését a kultura minden munkása örömmel látja. 
Akik tudományos, különösen természettudományi pályán működnek, már évek 
óta irigyléssel nézik azt a nagyarányú immár gyors fejlődést, amit a németek és 
az osztrákok is felmutatnak — különösen az utóbbiaknál annál inkább imponálóbb, 
mert hiszen, még a kenyeret is idegenből hozatják. Legújabban a német tudomány 
ismét olyan dicsőségaratást vetett, amiről okvetlen meg kell emlékeznünk, mert 
evvel is reá akarunk mutatni arra, hogy a természettudományi kutatás nem „luxus 
és aranyóraviselés", amint azt egyik vezető minisztériumunkban hirdették és 
hirdétik. 

Németország megkezdette a munkát a nemzetközi kutatásban, mégpedig 
oly munkába fogtak bele tudósai, amelyet nem hazai földön, hanem attól nagy' 
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távolságban végeznek, tehát olyan területen, ami a német érdekszférán kivül esik. 
Míg Magyarország, ahol hajdan részt vettünk a felsőbb légrétegek nemzetközi 
kutatásában, ahol Európában kelet felé az utolsó pontja volt a földmágnességi 
kutatásnak, ma ezen a téren is megszűnt tényező lenni és ahányszor ily irányú 
megkeresés jön hazánkba, a válasz „fedezet hiányában az ily irányú kutatások 
megszűntek." Pedig sok helyen kidobják még ma is az állam pénzét. 

Wilhelmshavenból április 16-án a Meteor német tengerkutató hajó elindult 
útjára és csak két év múlva tér vissza hazájába. Ágyunaszádnak készült a Meteor, 
azonban miután 1919-ben még csak a törzse volt meg, már akkor elhatározták, 
hogy kutató hajót építenek belőle. Felhasználták az eddigi kutatóutak összes 
tanulságait, meghallgatták a legkiválóbb oceánográfusokat és végre ez év elején 
(jan.-febr.) az Atlanti óceánra — a Kanári-szigetekig eső — próbaútra mehettek 
és ma már az egyenlítőtől délre eső tengereken tanulmányozzák a tengernek 
fizikai, kémiai és biológiai viszonyait. A tengerkutatásban a németeknek igazán 
kiváló szerep jutott, de különösen a Délsarki tengerek mentén végeztek valóban 
nagyarányú munkát. Amíg 1874—76. években a Gazelle földkörüli útján rengeteg 
tudományos megfigyelést gyűjtött, majd a Planet 1906—7-ben végzett eredményes 
munkát az Indiai óceánban, végül a Möve 1911 —12-ben Afrika partvidékein, addig 
a legdélibb vizeken a németek valósággal vezető szerepet töltöttek be a tenger-
kutatás terén. Már 1898—99-ben a Valdivia expedíció érintette a délsarki vizeket, 
1902—4-ben a Gaus már egészen a délsarki tengeren dolgozott és ekkor szerezte 
Erich v. Drygalshi — akit a Magyar Földrajzi Társaság épen a napokban 
tüntetett ki a földrajzkutatók részére alapított Lóczy aranyemlékéremmel — az 
egész föld geográfusainak legteljesebb elismerését csodálatos tudományos ered-
ményeivel. — 1911—13-ban újabb délsarki német expedíció indul, amidőn a 
Weddel tengerben telel a Deutschland. 

Ezen pár évtized alatt a németek a tengerkutatás terén bámulatos sokat 
tettek és bár más népek is részt vettek a délsarki tengerek kikutatásában, kétség-
telen az, hogy itten a legszisztematikusabb munkát a német tudósok végezték. 

A háború lezajlott, a vesztes országokban a forradalmak új helyzetet terem-
tettek és különösen Németországban történtek igen nagy eltolódások a háború 
előtti állapotokhoz viszonyítva. Első időkben tudományos intézetek szűntek meg, 
majd tengődtek, szaklapok nem tudtak tovább megjelenni, a könnyebb irodalom 
tért hódított, de végre ismét összeszedte magát a nagy nemzet és a Notgemein-
schaft fiir Deutsche Wissensehaft, amelyet talán Német Tudománymentő Szövet-
ség-ve fordíthatnánk, komoly célkitűzéssel sorra megmentette mindazokat az intéz-
ményeket, amelyekre a „kulturális haladás" szempontjából okvetlen szükség van. 
Elvesztették Strassburgot, vele együtt a német központi földrengési obszervatoriumot 
és intézetet, készítettek helyette egy sokkal nagyobbat, hatalmasabbat Jénában, 
meg kellett szüntetni a Bodeni-tavon a sárkányállomást, helyette csináltak nagyobb-
szabású berendezéseket Hamburgban, Lindenbergben és Stuttgartban. Eltiltották 
nekik a repülést bizonyos irányokban s bizonyos gépekkel, kifejlesztik a vitorlázó 
repülést stb., eltiltották a franciáknak a repülést az országuk felett — mert bár 
gálád komiszsággal készítették el a versaillesi békét, mégis itt-ott kifelejtettek 
valamit. 
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Most pedig megindítják a délsarki tengerek vizének, talajának és a felette 
lévő levegőrétegeknek tudományos kikutatását, oly nagy arányokban, amit ma 
még a győztes nemzetek sem tesznek meg. 

Evekig tartó előkészület előzte meg az expedíciót és hogy végre útnak 
indulhattak, abban igen nagy része van a Német Tudománymentő Szövetség igazán 
megértő elnökének dr. Schmidt-Ott ny. miniszternek. A tengerészeti minisztérium 
a tiszteket és a legénységet is külön tanfolyamokon kioktatta erre az útra, és a 
Spiesz fregatt kapitány hajóparancsnoksága alatt elindult Meteoron valóságos kis 
tudós sereg szállt a déli vizek felé. Az expedició tudós vezetője: prof. dr. Merz, 
mint oceánográfusok részt vesznek dr. Wiist, dr. Schuhmacher, dr. Böhnicke, 
biologus; prof. dr. Hentschel, kémikus; dr. Wattenbacli, geologus; dr. Pratje és 
meteorologusok: dr. Kuhlbrodt és dr. Reger. 

Az expedició tervét dr. Merz egyetemi tanár, a berlini Institut für Meeres-
kunde igazgatója dolgozta ki. 

Merz professzor azelőtt a trieszti zoológiai állomás adjunktusa volt és nagy 
érdemei vannak az Adria hidrográfiai tanulmányozásában is. 

A haditengerészet az expedíció számára a hajót díjtalanul engedte át és 
megfelelő átalakításokat végeztetett rajta. Ezenkívül magára vállalta a tisztek és 
a legénység ellátását is. A „Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft" esz-
közökkel szerelte föl az expedíciót, magára vállalta az üzemi kiadások tekinté-
lyes részét és a tudományos személyzet ellátását. Az utóbbit a dr. Shmidt-Ott 
volt miniszter elnöklésével megalakúlt bizottság válogatta össze. Az expedíció 
tudományos vezetője dr. Alfréd Merz professzor, ami a tudománymentő bizott-
ság részéről igen szerencsés választás volt. Kiváló képességei előre biztosítják a 
nagyszabású vállalkozás sikerét. 

A „Meteor"-t 1915. bocsátották vízre. Eredetileg ágyúnaszád volt. Fedél-
zetén vegyészeti laboratóriumot építettek, az ágyúk helyiségét pedig a tudomá-
nyos személyzet számára kaj ütőkre osztották. A hajó négyszáz tonna szenet rak-
tározhat el s óránként kilenc mérföldes sebességgel halad. Az expedícióra a „Me-
teor- "t vitorlákkal is ellátták. A hajó nautikus és tudományos személyzete 136 
főből áll. 

A hajógépek, a vitorlázat és a tudományos műszerek kipróbálására, vala-
mint az expedíciós munka begyakorlására a „Meteor" január és februárban négy 
hétre terjedő előzetes expedícióra indult és a Kanári-szigetekig hatolt le. Érintet-
ték Teneriffán Santa Cruz és Madeirán Funchal kikötőjét, ahol barátságos fogad-
tatásban volt részük. Az előzetes expedíción kitűnt, hogy a berendezésen több 
változtatást kell eszközölni, amit végre is hajtottak s a „Meteor" a haditenge-
részet és a szakemberek meleg szerencsekivánataival kelt nagy útjára. 

Munkatervezetükből a következőket említjük meg: az oceánogra-
fiai kutatást illetőleg az Atlanti-óceánnak a 20° Ész. szélesség és a délsarki 
kontinens peremjege között elvégezni; úgy a víz felszínét, mint a mélységeit 
illetőleg, megállapítani az áramlásokat, sűrűségeket, hőmérsékleti állapotokat, álta-
lában mindolyan adatnak kell a birtokába jutniok, amellyel az Atlanti-óceán nagy 
víztömegeinek kicserélődését pontosan meg lehetne ismerni. A biológiai vizsgá-
latok főképen a plankton — vízben lebegő szervezetek — kutatására fektetnek 
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nagy súlyt, mert hisz ezek a legfontosabb táplálékai a tenger nagy állatvilágának. 
Evvel kapcsolatosak a vegyi vizsgálatok, az oxigén, nitrogén és a szénsavtartalmat 
illetőleg. A tengerfenékről felhozott talajmintákkal megállapítják a különböző 
vidékek üledékeit és így a tengerfenék talajtérképét készítik majd el. A mélység-
mérések pedig felvilágosítást nyújtanak a tengerfenék domborzatáról, ami külö-
nösen egyes még ki nem kutatott tengerfenéki földrengési epicentrum megisme-
rése miatt is fontossággal bír. 

Nagy munka vár a hajó meteorológusaira, hiszen két jónevű meteorologust 
is behajózott a Meteor. Nemcsak óránkénti megfigyelések fognak történni az 
összes időjárási elemeket illetőleg, hanem párolgási, sugárzási és optikai meg-
figyelésekre is kiterjeszkednek. Nagyban végzik majd a felsőbb légrétegek vizsgá-
latát, mert a hajó sárkányok feleresztésére is be van rendezve, továbbá pilot-
ballonokkal a magasabb légrétegek áramlási viszonyait kutatják. 

A korábbi haditengerészeti expedíciókon a kutatásokat tisztek végezték. A 
„Meteor" mostani expedícióján külön bizottság vesz részt, amely négy hidrográ-
fusból, egy biológusból, egy vegyészből, egy geológusból és két meteorológus-
ból áll, de a hajó tisztjei segédkeznek a kutatásokban is. A tisztek feladata lesz 
pl. a mélységmérés és pedig nemcsak mélységmérők, hanem az újabb akusztikai 
módszer segítségével. Résztvesznek ezenkívül a fenék topográfiai felvételében, 
főldmágnességi meghatározásokban, a légköri villamosság mérésében és gyakor-
lati kísérleteket végeznek a szikratávírók útján eszközöit helymeghatározásra. 

Az expedíció a nemzetközi módszereknek megfelelően haránt szelvényvona-
lak mentén dolgozik, amelyek Afrika nyugati partjaitól Dél-Amerika keleti part-
jaiig mennek. A szelvényvonalakon egymástól meghatározott távolságra állomá-
sokat jelöltek ki, amelyeken a hidrográfusok, biológusok és geológusok megha-
tározott mélységekben végzik vizsgálataikat. A „Meteor" több napig tartó áram-
lásméréseket fog végezni és erre a célra külön lehorgonyozó szerkezettel szerel-
ték fel, amely lehetővé teszi, hogy a hajót akár hatezer méteres fenék fölött is 
lerögzítsék. A hajón két nagy villamos dob van a hidrográfiai eszközök lebocsá-
tására, két Lukas-gép szolgál mélységmérésekre éz egy nagy dob, amelynek se-
gítségével a meteorológusok sárkányokat és léggömböket bocsátanak fel. 

A. Wegener a kontinensek eltolódásai elmélete hírneves felállítójának 
elméleti megfontolásait a Meteor csillagászati megfigyelésekkel akarja ellenőrizni. 
Feladatává tétetett, hogy ottan, ahol 1882—83-ban a német expedíció a „sarki 
évben" (több nemzet létesített a sarkok mentén obszervatóriumokat és ott külön-
féle geofizikai megfigyelések végeztettek) Déli Georgián a Moltke kikötőben 
végezzen újból csillagászati helymeghatározást, hogy ennek segítségével meg-
állapítsák, vájjon az elmúlt 43 év alatt történt-e a délsarki kontinensnek valamilyen 
eltolódása és ezen időszak tényleg elegendő-e Wegener elméleti feltevéseit valami-
képen bebizonyítani. 

A hullámokat stereofotografikusan felveszik, hogy így pontosan kimérhetők 
legyenek az egyes hullámvölgyek és hegyek, evvel egyidejűleg a hajó ingásait 
is pontosan regisztrálják. Nagy tengeri madaraknak repülését, amilyenek pl. az 
Albatroszok, kinetográffal veszik fel, hogy tanulmányozzák a madárrepülést és 
talán ezt is hasznosíthassák a vitorlázó repülésnél, ami épen a németek szem-
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pontjából bir nagy fontossággal. De még evvel sem merül ki a munkaterv, mert 
hiszen légköri elektromossági, földmágnességi, nehézségi, hangtani megfigyelések, 
szikratávíróval való kísérletek azok, amik a munkatervet kiegészítik. 

Buenos-Airesbó\ kiindulva 1925 júniusában kezdik el a munkát. Előre meg-
állapított szelvényeken fog a hajó haladni s dolgozni a kutatók. A déli Atlanti 
óceánt nyugatról keletre és vissza többször szelik át és bár délen kezdik a profi-
lokat észak felé haladva, 1925—26 nyarán (a déli sarkvidéki nyár dec.—febr.) 
lemennek a Bouvet-szigethez és Déli Georgiára.*) 

iMi magyarok, akiknek egyetlen kis tengerpartját is elrabolták, nem irigyke-
déssel, hanem bámulattal nézzük a németek ujabb tengerkutató munkáját, amelyik 
azonban nem egyedüli, mert hiszen az északi német tengerparti vidékeken 
rendszeres tengerkutatás folyik. De ha azt hinné valaki, hogy amit a németek 
most itten csinálnak az presztízs kérdés és evvel az egy dologgal megelégszenek, 
alaposan téved, mert máris ujabb nagyarányú munkába fogtak bele. Alig, hogy 
az egyik expedíciót elküldötték, már is előkészítik a másodikat, amelyik talán 
még ennél is nagyobb arányú lesz. A Néniét Tudománymentő Szövetség 23 német 
geográfus professzor munkája alapján elkészítette a német északsarki expedíció 
tervezetét. Vezetője prof. Kriicer lesz és észak Gröndlandról indulnak bizonyos, 
még ismeretlen szárazföldi részek kutatása érdekében. Több helyen gyűjtő eső-
mérőket állítanának fel, amilyeneket a svájciak nagy magasságokban az Alpokban 
használnak, és egy évben egyszer-kétszer mérik meg az abban összegyűlt csapa-
dékot. Erre az expedícióra is már folyik a kiképzés, gyűjtik a felszerelési anyagot 
és mindenkinek, aki ezen részt fog venni, előbb 1—1 Vs évet kell Grönlandban 
töltenie, hogy szokásban és képességben mintegy eszkimóvá váljék és igy vadászó-
expediciónak hasznos tagjaként hozzájáruljon ahhoz, hogy önmagukat fenn tudják 
tartani. 

Ezekben az expedíciókban valóban kidomborodik a német népnek nagysága. 
Le van tiporva, jobban mint mink, azonban a kultura fegyverét nem engedi 
kezéből kicsavarni, elmegy olyan vidékekre kutatni és dolgozni, amelyek, mint 
említettem, érdekszféráján kivül esnek, azonban bár nagy anyagi megerőltetéssel, 
mégis részt vesz a nemzetek nagy kulturális versenyében. 

Örömmel üdvözlünk minden tengerkutató expedíciót, hiszen végeredményben a 
tudomány egyetemes érdekeit szolgálja mindegyik és eredményük gyarapítja a 
tengertani ismereteinket. Örvendünk annak is, hogy a német tudományos világ 
képviselői újra megjelennek a tengerkutatás mezején, ahonnan a mostoha körül-
mények olyan sokáig távol tartották őket. A magyar tengerkutatók sorsa, sajnos, 
továbbra is csak a kilátástalan várakozás, egyedüli szerepük pedig abból áll, 
hogy mások kutatásait és eredményeit krónikás módjára feljegyezzék. Tudo-
mánymentő bizottságunk nekünk is van, de ez ugyan nem gondol arra, hogy 
tengerkutató expedíciók révén a magyar szakemberek ismét megjelenhessenek a 
nemzetközi tudományos vállalkozások terén. 

*) Az adatokat az ,Annalen der Hydrographie und Maritomen Aleteorologie" 1925. évi 
5. füzetéből vettem. R. A. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
Haus nagyadmirális második temetése . 

Május 23-én helyezték el végső nyuga-
lomra báró Haus Anta l nagyadmirál is , 
volt osztrák-magyar f lot taparancsnok földi 
maradványai t . Haus Antal nagyadmirál is 
koporsóját a király jelenlétében 1917. feb-
ruár 11-én temették el először Pólában 
a „Vir ibus Uni t i s " fedélzetén fölál l í tot t 
ravatalról. A király halála után tün te t t e 
ki a Mária Terézia-renddel. Haus nagy-
admirálisban egyesületünk tiszteletbeli 
t ag j á t és megértő pár t fogójá t gyászolja. 

Koporsóját a „Marineverband vom 
Oesterreiehischen Schwarzen K r e u z " kez-
deményezésére pólai sírjából Bécsbe szál-
l í tották. Az ú j ravatal t ia katonai kaszinó 
gyászlepellel bevont nagytermében állí-
tot ták fel és egymásután járul tak eléje 
régi bajtársai és tisztelői. A ravatalon el-
helyezett koszorúk tömegéből k i tűn t nagy-
bányai vitéz Horthy Miklós, Magyaror-
szág kormányzó járnak díszes virágkoszo-
ru ja . 

Az emlébbeszéde<t Ditricb B r ú n ó sor-
hajókapi tány ta r ta t t a . Meleghangú meg-
emlékezéséin n kiemelte a néhai nagyad-
mirál is fe lej thetet len érdemeit és szolgá-
latai t . Utána Krohatin volt hadügymi-
niszter mondott beszédet, majd gyászko-
csira tették a koporsót. A gyászmenetet 
egy osztag katonaság nyi tot ta meg. A 
koporsó u tán az elhunyt f ia és menye 
haladt . A Schwarzenberg-téren óriási tö-
meg várta a gyászmenetet. A Károly-
templomiban a koporsót dr. Seydl püspök 
még egyszer beszentelte. A templomból a 
menet a körúton át a gabonapiacra vo-
nul t , ahol a nagyadmirál is baráta i bú-
csúztak el koporsójától, amelyet a hüttel-
dor f i temetőben bocsátottak le végleges 
s í r jába . 

A temetésen Magyarország kormányzója 
képviseletében megjelent Jobb követségi 
tanácsos, az osztrák hadügyminiszter kép-

viseletében Dobritzberger tábornok, Hof-
mann vezérőrnagy városparancsnok, to-
vábbá a Mária Terézia-rend lovagjainak 
nagy része, Konek-Noszdall viceadmirális, 
Ambrózy f r ega t tkap i t ány és még sokan 
mások a volt haditengerészet t i sz t je i 
közül. 

A Magyar Adria Egyesüle t kegyelettel 
őrzi volt tiszteleti t ag jának emlékezetét, 
amely egybeforrt a magyar tengerkutatás 
történetével. Haus nagyadmirál is volt az, 
aki a „Na jade" h a d i h a j ó átengedésével 
expedícióinkat lehetővé tette. A magyar 
tengerbuitatók el nem múló hálája k isér te 
őt a végső pihenőre. 

Amerikai mélytengeri expedició. A 
Times jelenti Xewyorkból, hogy az Arc-
turus nevű amerikai kutatóhajó f eb ruá r 
10-én indul t el nagyobb mélytengeri ex-
pedícióra. Az Arcturus hajót a világhá-
ború alat t építették fából és újabban ala 
kí tot ták át kuta tóhaj óvá. Az Arcturus ki-
záróan állattani kuta tásokra szolgál és e 
célból tökéletes zoológiai haboratóriumot 
rendeztek be ra j ta . Az expedíciót a new-
yorki zoológiai t á r su la t tropikus kutató-
osztálya támogatja. Az Arcturus a 
Sargasso-tengerre i n d u l t és t izenhárom-
ezer mértföldes utiat tesz meg. Az efxpedi-
ciónak az a célja, hogy a Sargasso-tenger 
állatvilágát alaposan tanulmányozza. A 
ha jó ú j találmányú készüléket visz ma-
gával, amelynek segítségével a k i fogot t 
mélytengeri világító-halak fénytünemé-
nyeit fogja vizsgálni. Az Arcturus az 
Atlant i -óceán középső részének összes 
mélységeit át fogja ku t a tn i és összegyűjti 
a bathipelagikus ha l f a joka t . Az expedició 
részletes fauniszt ikai kutatásokat végez az 
egyenlítő alatt i par tvidéken, hogy össze-
hasonlító anyagra tegyen szert a brazíliai 
partok faunájával , amelyet már behatóan 
tanulmányoztak az amerikai kutatók. Az 
•árcíwrMS-expedició azzal a feladat tal in-
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clult el, hogy Wegener e lméletét megerő-
sítse, vagy megdöntse, t ehá t , hogy bizo-
nyítékokat szerezzen arra vonatkozólag, 
hogy Dél-Amerika és A f r i k a közt vala-
mikor közvetlen összeköttetés volt. Az 
expedíciót Wil l iam Beebe vezeti. Min t 
utóbb Newyorkból jelentik, az Arcturus-
expedició az egyenlítői vidékem uralkodó 
időjárás miat t , amely a drótnélkül i táv-
íróöisszeköttetést a szárazfölddel lehetet-
lenné tette, elhagyta munkaterüle té t . Az 
expedició a Galapagos-szigetcsoportban 
két eddig ismeretlen tűzhányót fedezett 
fel. Az expedició tagjai egy kitörést vé-
gignéztek. számos érdekes f ény kép föl vé-
tel t készítettek és .a kitörés következtében 
keletkezett tengeri áramlásokat behatóan 
tanulmányozták. William Beebe, az expe-
dició vezetője azt hiszi, hogy a japán 
földrengés és a Humboldt-áram irányvál-
tozása a Galapagos-vulkánok kitörésével 
kapcsolatos. Ezeket a tűzhányókat mái-
rég kialudt vulkánoknak tekin te t ték . 

(—.* t.) 
Columbus naplója, melyet az elmúlt év-

augusztusában ia mexikói pa r tok közelé-
ben magyar tengerész talált a tengerben, 
lí'jabb adatokat n y ú j t Columbus élettörté-
netéihez. Columbus jelentései és levelei 
már ugyan eddig- is ismeretesek voltak, de 
eredetiségük egyik vagy másik esetben, 
kétséges volt. A szóban forgó napló, ame-
lyet a mexikói „El Universa l" című ú j -
ság hozott először nyilvánosságra, a napló 
keltetzése szerinit az Azori szigetek köze-
lében kerülhetet t a vízbe 1493. február 
14-én. Annak idején, amennyi re ez előt-
tünk ismeretes, nem volt szokásos, hogy 
a tengerészek üzeneteiket faládikákba 
avagy palackokba zárva, dobták volna a 
tengerbe, bár Columbus, aki kor tá rsa i t az 
oceanográfiái ismeretek terén is meg-
előzte, kivételt képezhetett. H a pedig a 
tenger áramlásait vesszük tekintetbe, 
nincsen kizárva az. hogy az Azori szige-
teknél vízbe dobott ládika a mexikói par-
tok közelébe jusson, annál kevésbbé való-
színű, hogy az egyszerű fa lád ika tar tal-
mát négy évszázadon keresztül sér te t lenül 
megőrizte volna. Ezen a tengerből kiha-
lászott napló eredetisége semmiképpen 
sem áll kételyen felül és legalább egyelőre 
csokis grafikai szempontból érdekes. 

H. E. 

Német expedició az északi sarkra. Leg-
közelebb az északi sarkvidékre német ex-
pedíció indul, amelyet E. Krüger hes-
seni szakember vezet. A legújabb német 
sarki expeciónak mindössze hatvanezer 
márka áll rendelkezésére, s e miatt sein 
motoros szánokat, sem kutyákat , sőt még 
élelmet sem vihet magával. Ugy tervezik, 
hogy élelmüket kizáróan vadászattal fog-
ják megszerezni. E r r e már van példa, mi-
vel Stefanson sarkkuta tó éveken á t vadá-
szattal tar tot ta f e n n magát. Az expedició 
t ag ja i másfél évet Grönlandban szándé-
koznak eltölteni, hogy a sarkvidéki vi-
szonyokhoz s az eszkimó életmódhoz alkal-
mazkodjanak. Az expedició célja az lesz, 
hogy az északamerikai szigetvilágot ala-
posan áttanulmányozza, mivel e közt és 
az északi sark között nagy szárazulatot 
sejtenek. Grönlandból Ellesmereliandon át 
Longüieed Is landre mennek, ahol áttelel-
nek és ú t juka t onnan fo lyta t ják . Közben 
megállapít ják a partvonulatot , mélység-
méréseket, ánamlásméréseket, földtani és 
biológiai kutatásokat végeznek. Az egész 
expedíciót öt évre tervezik. (L. Gy.) 

Kínai táskarákok az Elbe-torkolatban. 
Tavaly nagy meglepetés ér te a német 
szakembereket. Az El be torkolatában, 
Brunsbüt tel mellet t , továbbá Finken-
wárdi sziget fölöt t több táskarákot fogtak, 
amelyekről k iderül t , hogy az Eriocheir 
sinensis M. E. fa jhoz tartoznak. Ezt az 
ál latot Duflein kelet-ázsiai utazásán a 
k ina i vizekben —• tengerben úgy, mint 
édes és kevert vízben - mindenüt t meg-
talál ta . A Jangcse-folyamban a torkolat-
tól 1300 ki lométerre gyűjtöt te . Az elbei 
halászok az idegen rákból tizenöt példányt 
fogtak s ezekből ha to t a hamburgi bioló-
giai intézetnek adtak át megvizsgálás 
véget t . 

Ar ra nézve, hogy a kinai rákok eredeti 
hazájukból hogyan kerültek a földgömb 
túlsó felére, többféle vélemény van. Le-
het , hogy valamelyik óceánjáró gőzös 
egyik matróza hozta őket magával és 
dobta ki, mikor t e rhé re váltak. Valószí-
nűbb azonban, hogy a kinai rákok a hajó-
fenéken levő bozótban iliiizódtak meg s 
úgy kerültek Európába ingyen utasok 
gyanánt . Ha így van, akkor ugyancsak 
kapaszkodniok kellett , mikor h a j ó j u k tel-
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jes sebességgel ha ladt , de a rákok jól ér-
tenek ehhez. Egyébként az e f a j t a vándor-
lás nem ismeret len a t enge rku ta tók előtt, 
í g y ju to t t el egész a Zagyváiba a Dreyg-
sena po lymorpha nevű fekete- tenger i 
kagyló is, amely ia budapest i té l i kikötő-
ben már egészen ot thonosan érzi magát. 
A La Manche-csa torna f r a n c i a p a r t j á n 
levő Sa in t -Vaas t - la Houige kikötőjében 
Madagaszkárból érkező hajók fenekét bo-
rí tó üres makkrák-hé jakban meghúzódva, 
olyan apró táskarákokat (Menippa ron-
vexa R a t h b u n ) fedeztek föl , amike t eddig-
elé csak iSziámból, Borneóból és Hono-
luluból ösmertülnk. (—st.) 

A Magyar Kele t i Tengerhajózás i Rész-
vénytársaság f. é. március hó 19-én töltötte 
be az Ullmann Adolf elhunyta folytán meg-
üresedett elnöki tisztséget, amidőn az igaz-
gatóság nagyérdemű tagját, Klein Gyulát vá-
lasztotta meg elnökévé. Klein Gyula hálás 
szavakkal mondván köszönetet az iránta meg-
nyilvánult bizalomért, visszapillantást vet a 
társaságnak a háború előtti években kifejtett 
működésére, majd pedig rátér azokra az ese-
ményekre, amelyek a szerencsétlen kimene-
telű háború következtében a társaság hely-
zetére igen súlyos kihatással voltak. 

Fejtegetései során hazafias érzéstől vezé-
reltetve megelégedéssel állapítja meg, hogy 
a vezetőség a társaság erkölcsi presztízse 
szempontjából épúgy, mint az ország köz-
gazdasága érdekében helyesen cselekedett, 
midőn megfelelő támogatás hiányában is ki-
tartott a magyarság eszméje mellett s a vál-

lalat jövő feladatait is mint integer magyar 
hajózási társaság, magyar lobogó alatt és a 
magyar közgazdaság szolgálatában óhajtja 
megoldani. Ebben a szellemben kíván ő to-
vábbra is működni és fogadja, hogy minden 
akaraterejét és tudását a magyar hajózás 
felvirágoztatásának szolgálatába fogja állítani. 

A társaság XXVII. évi rendes közgyűlését 
Klein Gyula elnöklete alatt f. é. június hó 
5-én tartotta meg. Az igazgatóságnak a köz-
gyűlés elé terjesztett jelentése arra utal, hogy 
a fuvarpiac az elmúlt év első hónapjaiban 
eléggé kedvezően alakult ugyan, de később, 
főképp az európaszerte gyengébb termésho-
zamok és az általános gazdasági krizis hát-
rányos kihatásai következtében a viteldíjak 
a világforgalmi gócpontok valamennyi viszony-
latában hanyatló irányzatot követtek és a 
piac megélénkülése — sajnos — nemcsak a 
számadási év végéig, de mindeddig sem kö-
vetkezett be. 

A társaság érdekkörébe tartozó LEVANTE 
Societá di Navigazione Fiumana-nak saját 
üzemében forgalomba helyezett hajói fenn-
akadás nélkül állandóan foglalkoztatva vol-
tak és hogy a nagyrészt kevésbbé megtelelő 
fuvarbevételek mellett is kielégítő eredményre 
tett szert, ez jobbára annak köszönhető, hogy 
az üzemi és ügyviteli költségek tekintetében 
a legszigorúbb takarékosság nyert alkal-
mazást. 

A közgyűlés a társaság igazgatóságának 
kiegészítése során Dr. Scitovszky Tibor, Sán-
dor Pál, Hoffmann Hugó és Gerber Miksa 
urakat új igazgatósági tagokul választotta 
meg. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
A berl ini August Scherl könyvkiadó-

cégnél több népszerű könyvecske jelent 
meg, melyek bár a t enge r i vi lágháború 
történetéből mer í t ik anyaguka t , de azért 
változatos ós tanulságos t a r t a lmukná l 
fogva még ma is olvasásra érdemesek. 

Az „Emden" és „Ayesha" c ímű, a h i r -
inieves német cirkáló eredményes és ember-
séges hadviselését vázolja, melyhez mél-
tán j á r u l h a t iaz Ind ia i Óceán közepén 
fekvő Kee l ing szigetére szállott és az 
„ E m d e n " elsülyedése u t á n teljesen má-
sá ra hagyot t 50 főnyi német tengerész-

csapa t kalandos hazatérésének elbeszé-
lése. 

A „Das geheimnisvolle S e h i f f " tör té-
nete az 1917. évben tervezett és a németek 
á l ta l is t ámoga to t t ir-felkeléssel szorosan 
fügig össze, lamikoT is a németek egyik 
t e n g e r a l a t t j á r ó naszádjukon a Németor -
szágban tar tozkodó R. Casemeriit i r hazaf i t 
Í rország egyik kicsi és félreeső kikötőjé-
ben tet ték p a r t r a , kinek t e rve i t azonban 
egyik társa az angoloknak e l á ru l t a . Az 
á ru l á s következménye Casement elfoga-
tása és kivégezrtetése lett . Maga a t i tok-
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zatos iliajó pedig, amely nem volt más, 
m i n t egy közönséges 1500 tonnás keres-
kedelmi gőzös, német vezetés mellett lő-
szerrel megrakodva, nagy .kerülő utakon 
ér t el Írországba. Miután az angol bloká-
dot mesébe illő szerencsével tör te át , Ir-
honban rendeltetési kikötőjében szeren-
csésen lehorgonyzott. A rakomány kira-
kása azonban már nem sikerül t , mivel, 
miu tán az angol őrhajók fel ismerték, le-
génysége levegőbe röpítet te. 

„Oberheizer Zenne" és az „U 202" nap-
ló ja" szintén háborús éleményeket tartal-
maznak. Az első azt, hogy hogyan lá t ta a 
..Wiesibaden" német cirkáló egyik fű tő je 
a Skagerakki csatát , melyből ha jó ja el-
sülyedése u tán mint egyedüli menekült 
meg, a másikban egy tapasztalt tengerész-
tiszt epizódszerüen éleményeit beszéli el. 

Nem volna tökéletes a sorozat, ha meg 
nem említenők Spiess János német tenge-
résztiszt könyvét , mely Reimar Hoh-
bing kiadásában jelent meg Berl inben. 
„Seehs Jahre U-Bootsfahrten" a könyv 
címe és a szerző élményeit tartalmazza. 
Személyes visszaemlékezései és kr i t ika i 
.megjegyzései különösen akkor érdekesek, 
amikor a német haditengerészet lázadá-
sálról és összeomlásáról emlékezik meg. 
Többek között azt is megjegyzi, hogy a 
f lo t ta vezetőségét, beleértve azonban az 
alsóbb parancsnokságokat is, a hajóhad 
lázadása meglepetésszerűen és kellő lelki 
előkészület nélkül talált, amely körül-
mény csakis annak a hibának t udha tó be. 
hogy az angol tengeri háborúk tör téneté-
ből éppen a lázadásokra vonatkozólag 
semmit sem tanul tak , pedig egész hajó-
osztályok fellázadása a napoleoni háborúk 
ala t t is elég gyakran fordul t elő. Az an-
golok ezt úgy orvosolták, hogy a lázadó 
ha jóka t összelőtték, a lázadó legénységet 
pedig arra kényszerítet ték, hogy a lázadás 
vezetőit maguk húzzák fel az árbocru-
diakra. 

A lázadó „Thüringen" és „Helgoland" 
német csatahajók esetében egy Nelson a 
lázadó legénységet külön hajóra t e t t e 
volna, amelyen azt a „ T h ü r i n g e n " és 
„Helgoland" hajóstól együtt ágyútűzzel 
sülyesztette volna el. 

Mindenképpen érdekes könyv, aki a so-

rok között szeret és tud olvasni, a jövőre 
nézve is okulhat belőle. H. E. 

Andrea Doria ein Freilieuter und 
Held. I r t a : Frh. A. v. Czibulka. (Ster i l 
und Unstern. Eine Sammlung merkvür-
diger Schicksale und Abenteuer. Her-
ausgegaben von T im Klein. — C. H. 
Beck'scihe Verlag'sbu'ehhandlung München) . 
Egy sok érdekeset ígérő sorozat harmadik 
kötete gyanánt jelent meg Czibulka 
könyve Andrea Dóridról. A könyvről épp 
úgy nem lehet megállapítani , tö r téne t i 
mü-e, vagy regény, m i n t hőséről, hogy 
kalandor volt-e, vagy igazi á l l amfé r f i . 
Mindket tő volt benne és Czibulka könyve 
is közöttes műfa j a his tór iaírás és novella 
közt. Ez válik előnyére is. Dórim alakja és 
élete annyira érdekfeszítő, hogy sokan 
választották témául. Czibulka t ud j a fo-
kozni és kielégíteni az érdeklődést, úgy. 
hogy élvezetes olvasmányt nyú j t . Végig 
követ jük Andrea Doriát véres ós vakmerő 
tenger i harcain, sikereinek és dicsőségé-
nek hosszú sorozatain egész az öregkor 
visszavonultságáig, amikor az öreg con-
dott ieri-admirál is Genova lakóinak tiszte-
letétien sütkérezett. Hadakozott a spanyo-
lokkal, franciáikkal, tunisziakkal. Ge-
nova, amelyet fölszabadított, a haza a ty já-
nak nevezte el. Később Melfi hercege ós 
Nápoly főkancellárja lett . Izgalmas, ka-
landos életének regénye pereg le Czibulka 
kötetében. 

Der Segelsport von Wil ly Jacob. 1923-
ban je lent meg Lipcsében Gretlein és Co. 
könyvkiadó-cégnél 325 oldalon és 139 áb-
rával díszítve. A vitorlázó sport terén az 
alapvető müvekhez sorolhat juk t a r t a lmá t 
ós összeállítását illetőleg és így a németül 
olvasó közönség kezében méltán forog már 
a tizen négyezred ik példányszámban. A 
vitorlázó sport rövid tör ténet i méltatása 
u tán röviden a különböző typusú vad í tó -
kat í r j a le tartozékaikkal egyetemben, 
melyeknek megvilágítására sok ábra és 
ra jz szolgál. Foglalkozik magának a vi-
torlázásnak és hajózásiamnak, valamint a 
szükségelt műszereknek a leírásával is, 
már tudni i l l ik amennyire ez a kis vad í tok 
vezetéséhez kívánatosnak látszott. Felem-
lítendő még külön az elsőrangúan össze-
áll í tot t betűsoros táblázat, amely úgyszól-
ván a vitorlázó sportban előforduló ösz-
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szög kifejezéseket tar talma/mi megfelelő 
rövid magyarázatok kísére tében. A ma-
gyar i rodalom, a vitorlázó spor tban elő-
fo rdu ló szakkifejezések gyűj teményével 
eddig még nem rendelkezik és melynek 
közreadása a balatoni yaöht-vezetőink kö-
rében használatos vi tor lás-nyelv megma 
gyiarosításához nagy mér tékben j á r u l h a t n a 
hozzá. A szépen kiá l l í to t t könyv ára 
100.000 korona . H. E. 

Bergens Museuin. 1925. En historisk 
fremstilling, redigert av professor kolle 
giet. Bergens , 1925. Paza r k iá l l í tású köte t 
kiadásával ünnep l i meg a be rgen i múzeum 
0 . F r . Kolderup igazgatása a l a t t első 
cenitennáriumát. A jólét , a zavar ta lanul 
magasba szökött ku l t u r a beszél e könyv 
kölső megjelenéséből is. F i n o m kré tapap i -
roson, több min t ötszáz oldalon és szám-
talan képen keresztül m o n d j á k el az egyes 

•szerzők a múzeum különböző osztályainak 
keletkezését és fej lődését . A köte t végén a 
tudományos személyzet röv idre fogot t 
é le t ra jza és munkásságának ismertetése 
egészítik ki a képet. A jub i l eum alkalmá-
ból C. F i . Kolderup ve t v isszapi l lantás t 
az in tézet százesztendős tör ténetére . A 
pompás könyvtá r t Wiesener í r j a le. 
Brinkmann az á l la t tan i , Holmboe a nö-
vénytan i labora tor iumot , C. F r . Kolderup 
az ásvány-föld tani g y ű j t e m é n y t és a föld-
rengésjelző állomást, Shetling és Lexoxu 
a rég i ség tá r t , Haunaas a nép ra j z i gyű j t e -
ményt , Helland-Hansen és Brinkmann a 
biológiai állomásokat, Gaarder a bioké-
miai, Helland-Hansen ia geofizikai intéze-
tet i smer te t i . J . A. Grieg a ta lassográf ia i 
kurzusokat í r j a le, amelyeket a bergeni 
biologiai állomás m i n d e n nyá ron rendez. 
A bergeni ú j tenger i biológiai á l lomásnak 
a , .Hermán F r i e l e " nevű 23 tonnás moto-

ros ku t a tóha jó ál! rendelkezésére, a geo-
f iz ikai intézet ped ig tenger i oceanográf ia i 
ku ta tása i ra az „ A r m a n e r H a n s e a " vi tor-
lás motorost haszná l j a . A múzeum taní tók 
részére is rendez kurzusokat , amikről az 
emlékkönyvben az igazgató számol be. A 
tudomány összes ágaiból minden évben 
számos előadást t a r t anak s a múzeum 
„Natúréin" c ímmel népszerűsí tő folyóira-
tot is ad ki. A bergeni múzeum egyút ta l 
a norvég meteorológiai hálózat központ ja 
is, sőt hozzája ta r toz ik az erdészeti kísér-
leti állomás is. Széleskörű tudományos és 
gyakorlati i r á n y ú tevékenység t iszte le t re-
méltó méretei bontakoznak ki ebből a 
könyviből, amely mél tóan ünnep l i meg a 
bergeni múzeum neve alá egybefoglal t 
nagyszámú in t ézmény jub i leumát . 

(—st.) 
Fizikai tengertan. A v i l ágszer te nép-

szerű Gösűhen-gyüj teményben ( k i a d j a : 
Wialter de Gruyter e t Co. Berlin—-Lipcse) 
most je lent meg Gei-hardt Schott ham-
burgi egyetemi t a n á r „Phys ische Meeres-
k u n d e " című kötete . Eleget mond, hogy a 
könyvnek ez m á r a ha rmadik átdolgozott 
kiadása. Schott az ú j kiadásban is ugyan-
olyan le lki ismeretesen használ ta fel a 
legújabb kuta tások és expedíciók eredmé-
nyeit , m i n t a két előzőben. K ö n y v e en-
nek következtében a t enger tan mai szín-
vonalán álló összefoglalást n y ú j t , de nem 
mellőzi az érdekes részleteket sem, amik 
a munka olvasását élvezetesebbé teszik. 
Schott ismét jó m u n k á t végzet t úgy a 
laikus olvasóközönség körében való tudo-
mány ter jesztés t e rén , miint abban, hogy 
szakemberek számára megbízhatóan mu-
t a t j a be a t u d o m á n y haladását . A régi. 
békebeli k iá l l í t ásban , vászonba kötött 
könyv ára 1.25 a ranymárka . 
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EGYESÜLETI ÜGYEK. 

A Magyar Adria Egyesület jubiláris közgyűlése. 
Folyó évi februáris hó 26-án volt tizenöt 

éve, hogy egyesületünk megalakult. Ezt a 15 
éves évfordulót egy díszközgyűlés keretében 
ünnepeltük meg március 25-én a M. Tudo-
mányos Akadémia üléstermében. A termet 
zsúfolásig megtöltötte az előkelő közönség. 
Jelen voltak : dr. Berzeviczy Albert a M. Tud. 
Akadémia elnöke, dr. Róna Zsigmond a 
Meteorologiai intézet igazgatója, a Meteoro-
logiai egyesület képviseletében, továbbá dr. 
Ilosvay Lajos, a Kir. Magyar Természet-
tudományi Társulat elnöke, Wulff Oláf a 
m. kir. folyamőrség vezérfelügyelője, Wulff 
Oláfné, dr. Ilosvay Bálint ny. h. államtitkár, 
dr. Havass Rezső udv.,tan., Havass Rezsőné, 
dr. Végh János tiszti főorvos, Végh Jánosné, 
Bársony Jánosné, Bársony Éva, Dirner 
Gusztávné, dr. Kövesligethy Radó egyetemi 
tanár, Thome Aladárné, Halmi Ilona, Ziegler 
Emil ezredes, Kaplanek József, Verderber 
József igazgatók, Kühnemann a magyar-né-
met kereskedelmi kamara elnöke, dr. Okoli-
csányi László, Lévay István, Tőry Emil, dr. 
Rónay Károly közjegyző, dr. Rónay Tibor 
m. kir. folyamőr-törzskapitány, Horn Ervin 
ny. korvettkapitány, Horn Pál hírlapíró, 
Storch Andor folyamőr-kapitány, Vincze 
Dezső, dr. Csongrády Dénes orvos, Szlávik 
Ernő főhadnagy, Hornyák Zoltán főhadnagy, 
Gerlóczy Géza, Sujánszky Ödön, Pásztó 
Jenő, Reisz József, Egerváry F., Benedek 
D., Halmos Károly, Eklits József, Nagy 
Sándor, Czimber György, Mózes János, 
Hajner Gyula, Pulszky János, Bátska József, 
Szemere Antal, Návay Károly, Molnár Pál, 
Blieszner Ágoston, Brein György, dr. Ist-
vánffy Lajos, Glatz Géza, Hooser István, 
dr. Náray Károly, Szántó Bertalan, dr. Gold-
ner Miklós, Dsida Lajos, Trebilsch Miksa, 
Mayer Szvonimir, dr. Pruzsinczky Pál, Ktisz-
tier Árpád, Kovács Theodor, Kovizky János, 
Fináty Lajos, dr. Fűss Lajos, Némethy Erzsi, 
Miskovits Ferenc, Szénássy Dénes, Lamb-
recht Kálmánné, Kecskeméthy Gyula, Dinnyésy 
Ágoston, Brunner Vilmos, Kicsner József, 
Brunner Béla. Szilber József, Schwalm Amadé, 
Réthly Antal, dr. Massányi Ernő, ifj. Gonda Bé-
láné, ifj. Gonda Béla, Czöleler Dezső, Dermár 
Pál, König Antal, dr. Halász József. Takátsy 
Andor, Szirmay Iván, Poppe Kornél őrnagy, 
Takács Lajos, dr. Pell Mária, dr. Koch 
Nándor, dr. Leidenfrost Gyula, dr. Maucha 
Rezső, dr. Kümmerle I. Béla, dr. Nádory 
Béla s még számosan, akik nevüket nem 
jegyezték fel. 

Gonda Béla elnök az egyesület céljait. 

törekvéseit, tevékenységét és jövő feladatait 
felölelő hosszabb beszéddel nyitotta meg a 
jubiláris közgyűlést, üdvözölvén a nagy 
számmal megjelent tudós és előkelő közön-
séget, különösen dr. Berzeviczy Albertet, a 
M. Tud. Akadémia elnökét, dr. Ilosvay La-
jost, a Kir. Magyar Természettudományi Tár-
sulat elnökét, dr. Róna Zsigmondot, a nem-
rég alakult Meteorologiai Egyesület elnökét 
s a tudomány és a közélet többi megjelent 
kiválóságait, valamint a szép számmal meg-
jelent hölgyeket. A Magyarhoni Földtani 
Társulat elnöksége (dr. Mauritz Béla elnök 
és dr. Zeller Tibor első titkár aláírásával) 
szeretettel és hazafias üdvözlettel köszöntötte 
a Magyar Adria Egyesület elnökségét az 
Egyesület 15 éves fennállása alkalmából s 
eredménydús működéséhez továbbra is jó 
szerencsét kíván. 

Az elnöki megnyitó után dr .Koch Nándorfő-
titkár olvasta fel az egyesület 15éves történetét. 

Ezután dr. Havass Rezső, az egyesület 
nagyérdemű társelnöke olvasta fel rendkívül 
nagy érdeklődés és több izben megújult 
tetszésnyilvánítás mellett A magyarok ten-
geri politikája című hatalmas tanulmányát, 
melyet A Tenger jövő füzetében egész ter-
jedelmében közölni fogunk. Az elnök a kö-
zönség tapsvihara közt köszönte meg a tudós 
előadónak nagyszabású történelmi tanulmá-
nyát. Havass után dr. Leidenfrost Gyula, az 
egyesület tengerkutatásainak tudós vezetője 
ismertette a magyar tengerkutatást. Rendkívül 
érdekes tanulmányát A Tenger e számá-
ban közöljük. 

Az egyesület könyvtáráról és külföldi tu-
dományos kapcsolatairól dr. Pell Mária ké-
szített egy szintén igen érdekes dolgozatot, 
melyet ugyancsak ebben a füzetben közlünk. 

A jubiláris közgyűlés alkalmaból a dr. 
Falk Zsigmond által kitűnően szerkesztett, 
régi tekintélyes képes uiság, az „Ország 
Világ" március 29-iki számát csaknem tel-
jesen a Magyar Adria Egyesületnek szen-
telte. Közölte Gonda Béla elnök megnyitó 
beszédét, életrajzát és arcképét, továbbá az 
egyesület társelnökeinek : dr. Havass Rezső-
nek es dr. Kövesligethy Radónak életrajzát 
és arcképét, dr. Havass Rezsőtől közölt egy 
tanulságos szép cikket 10 képpel a dalmá-
ciai magyar emlékekről, dr. Leidenfrost 
Gyulától egy népszerű ismertetést a magyar 
tengerkutatásról, 6 szép képpel, végül kö-
zölte a magyar tengerkutatás tudós vezető-
jének és lelkes propagálójának, dr. Leiden-
frost Gyulának életrajzát és arcképét. 

Kiadja a Magyar Adria Egyesület Bethlen-nyomda r.-t. Budapest. Felelős vez. Urbányi István. 
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A TENGER HATÁSA AZ ÉGHAJLATRA. 
Irta: HILLE ALFRÉD. 

Ha valaki praktikusan úgy akarná a tenger hatását az éghajlatra tanul-
mányozni, hogy felkeresne mindenekelőtt egy olyan helyet, amely minden irány-
ban lehetőleg messze esik a tengertől, akkor legcélszerűbb lenne az illetőnek 
Közép-Ázsiába utaznia. Nem kell éppen a roppant hidegéről híres Jana melletti 
Verchojanszkot kiszemelnie, elég, ha a nagy orosz vasúton, amely körülbelül a 
mi szélességi övünk alatt fut Kelet-Ázsiába, elmegy a Jenissei-ig. Ott minden 
nagy sós víztől ezer és ezer km. távolban az időjárás és így az éghajlat is 
független a tengertől, vagy legalább is csak távoli, titokzatos kapocs lehet 
közöttük. 

Ha utazónk télen érne oda, megállapítaná, hogy a vidék festői: a válto-
zatos hegyes-völgyes tájat gyér hó borítja, ritkásan növő vörös fenyő-csoportok 
tarkítják a sokárnyalatu fehérséget. Merev tűik meg sem rezzennek, mert ilyen 
hidegben (45°—55° C körül) nem fuj szél. Apró kis kristályok milliói szürenkez-
nek alá a levegőből, amelyek előbb még páraalakban láthatatlanok voltak s a 
fokozatos lehűlés miatt kénytelenek kiválni és jég-palástot ölteni. A folyónak 
csak a medre látszik a dombok között, a jég páncélja hóval fedett s szánutaktól 
barázdázott. A hosszúszőrű lovak zúzmara-prémben trappolnak a kis szánok 
előtt. A kocsis gyakran pislog a szemével, mert ha nem tenné, pillái között a 
nedvesség összefagyna s a jég miatt nem tudná a szemét becsukni. Dermedt 
csend mindenfelé. A nap pár órai séta után nyugodni tér, helyt ad a brilliáns-
fénnyel ragyogó csillagok százezreinek, amelyek olyan tömegben láthatók szabad 
szemmel, hogy az ember alig találja meg közöttük a nálunk megszokott csillag-
képeket. 

Erős tréfa lenne, ha egy varázsló didergő utazónkat nyárig elaltatná. Mikor 
júliusban felébredne, aligha hinné el, hogy még ugyanott van. Menekülnie kellene 
a városból a hőség miatt, s ha a néhány km-re fekvő Minino felé venné útját, 
ahol a Jenissei egyik kis patakja cementezett ágyban folyik át a masszív vasúti 
töltés alatti alagúton, délszaki világot találna ott. A síkon lenn vetés zöldelik, a 
völgyben a patak medrét magas páfrányok szegélyezik, rigó fütyül, harkály kopog 
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a fákon, óriás bokrok virágoznak, a félméteres fűben vadliliom, orchidea tölti be 
illatával a levegőt, az ösvény szélén vipera jár ki a kövekre sütkérezni. 

A kérdés további tanulmányozása érdekében utasunk most e tapasztalatok 
birtokában természetesen olyan helyet fog felkeresni, ahol az időjárást és így az 
éghajlatot is csak a tenger irányítja. Egy kissé zavarba hozná az a körülmény, 
hogy azonos szélesség alatt az északi félgömbön nem igen találna megfelelő, 
minden nagyobb szárazulattól elég messze eső szigetet. Azonban, ha elszánt ter-
mészetű, lehajózna a kb. Magyarország szélességében délen fekvő Kerguellák 
szigetére. Ott heti vitorlázásokra, távol minden földségtől, nyugodtan kezdhetné 
meg a megfigyelést. Mindegy majdnem, akármikor érkeznék oda. Nyugati hűvös 
szél fogadná, csapadékos, fázós idő, hó is szállingózik, néha elolvad mindjárt; 
meleg idő is van néha, elmúlik hamar, s marad az időjárás monotán képe az 
egész éven át. Hasztalan várná utazónk a folyók befagyását épp úgy, mint a 
nyári napsugarat. Kilengések nélküli egyenletes éghajlatot volna kénytelen fel-
jegyezni. 

Ha a két helyen a hónapok közepes hőmérsékletét kiszámította volna, a 
megfigyeléseiből körülbelül ilyen számokat kapott volna: 

Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Júni Júli Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 
Barnaul ' ) - 1 9 ° C - 1 7 ° - 1 0 , ° 3 0,°7 10,°5 16,"7 19,'"5 16,°5 10,°0 1,°6 - 9 , ° 1 —15,7 

Az Ob mellett 
Júli Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Api;. Máj. Júni 

Kerguellák 0,4 1,3 0,5 1,2 4,1 5,2 6,6 7,0 4,1 3,9 1,6 2,5 

Barnaulban a leghidegebb és legmelegebb hónap hőkülönbsége középben. . . . . . 38,°5C 
A Kerguellákon „ „ „ „ „ 6,°6C 

A Barnaulban mért szélső hőmérsékletek —45° -(- 32° különbsége 77 °C 
A Kerguellákon „ „ „ - 9 ° + 19° „ 28° C 

Ez a pár szám hűen visszaadja a tenger hatását az éghajlat egy fontos elemére, 
a hőmérsékletre. A tenger kiegyenlít, nem engedélyez zordon telet, de ellenérté-
kül elveszi a forró nyarat. Olyan helyeken, ahol nincs nyár és tél, tehát az 
egyenlítő alatt, ahol a földségek belsejében sem ingadozik a középhőmérséklet 
egy fokot sem mint pl. a Kongo állambeli Luhnaburgban (szélessége 5°56') a 
tenger igyekszik az egy nap leforgása alatti hőmérsékleti ingadozást csökkenteni. 
Luhnaburg messze esik a tengertől igy ott még 13—16° C körül van a napi hő-
mérsékleti ingadozás. Viszont Jalnitban a Marshall szigeteken, ahol a tenger ér-
vényesíti a hatását csak 7—8 C. 

A tengernek ez a hőszabályozó hatása egyik fizikai tulajdonságában rejlik, 
t. i. hogy azonos körülmények között lassabban melegszik és lassabban hül, 
mint a szárazföld és hogy függőleges áramlásaival jobban tudja elraktározni a 
meleget. Ősszel, mikor a száraz már hideg, a tenger még soká melegebb marad, 
tavasszal fordítva. Hogy ez a hatás nem szorítkozik a tengerpartokra, annak a 
magyarázatát a légáramlások adják meg amelyek a tenger hőmérsékletét felvéve, 
azt messze leviszik a szárazulatok belseje felé. 

Hann : Lehrbuch der Climatologie. 
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A tenger útai rejtelmesek. Nemcsak helyben tud hatásokat kifejteni, hanem 
megcsinálja, hogy középamerikai meleg tengervízzel enyhíti Északeurópa éghaj-
latát, óriási kinyújtott karjai, az áramlások által. Igaz, nem teljesen jószántából 
teszi. Az állandóan egy irányban fújó szelek, amelyek kezdetben csak felborzolják 
a sima felszínt, minden kis fodorba, nagy hullámba belekapaszkodva, igyekeznek 
magukkal vonszolni a vizet abban az irányban, amelyben ők vándorolnak. Néhány 
százezer év elteltével már hatalmas víztömeg követi lassú mozgásban az uralkodó 
szél irányát, és vonul fel a pólus felé, helyére hideg sarki víz tóiul és bezárja 
az áramlási kört. Ismeretes, hogy milyen fontos a Golf-áramlás az európai északi 
vidékek éghajlatára, még pedig nemcsak hőmérsékleti szempontból, hanem azért 
is, mert a langyos áramlás felületén magas hőfoknál telítődik a levegő párával 
s ha a szárazra érve e telített levegőtömeg felkapaszkodik a norvég hegyekre, 
emelkedés közben lehűl és bő tömegekben ontja a földre a termékenyítő 
csapadékot. 

A hideg áramlásoknak ellenkező a hatásuk. A délamerikai Peru-áram vagy 
a délafrikai Benguela-áram Angolában nemcsak lehűti a környező szárazulat 
hőmérsékletét, hanem sivatagi szárazsággal veri meg a partvidéket. Ennek a jelen-
ségnek a mechanizmusa a következő: A partmentén a mélyből felbukó hideg víz, 
néhány kilométer széles hideg szalagot képez a tenger felől fújó szelek útjában. 
A páratelt levegő lecsapódik felette és nedvessége legnagyobb részét elveszti 
s ha a szárazra ér, ott még melegszik, tehát távozik a telítettségi foktól. Ha nem 
elég páratelt az óceán felől jövő levegő, esetleg csapadék nem képződik, hanem 
csak köd, amely hónapok hosszára megüli a partvidéket néhány km. széles-
ségben. 

* 

Eme változó és a körülményektől függő hatások nem szorítkoznak az 
oceánokra, kisebb méretekben beltengereknél is fel lehet találni őket. 

iMagyarország, amelynek határát valamikor három tenger mosta, szintén 
színhelye e tengerek légköri hatásainak. Ezeknek a tengereknek a befolyását nehéz 
lenne külön választani egymástól, hiszen az időjárás nem elszigetelt jelenség, 
hanem okai és okozatai messze területeken lehetnek. Az időjárás — a pillanatnyi 
épúgy, mint az átlagos — a földrajzi szélességen és a terep természetén kívül, függ 
a levegő általános tömegeloszlásától, amely a nagy, főlégáramlásokat uralja. 

Az európai légkörben az átlagos tömegeloszlásra jellemző az izlandi alacsony 
nyomású terület és az azori magas nyomású terület, amelyekhez keleten nyáron 
alacsony nyomás, télen magas nyomás társul. Az izlandi alacsony nyomású terü-
leten néhány ezer km-nyi átmérőjű örvényféle nagy légáramlási képletek ú. n. 
cyklónok vagy depressziók képződnek, amelyek bizonyos kedvelt vonalakon 
vonulnak azután kelet felé. E vonulási útak legnagyobbrészt tőlünk északra vezet-
nek, felettünk csak az fb-vel jelzett húzódik és a körülbelül az Alduna vonalán 
az Ve. (L. az ábrát.) E pályák csak megközelítő útirányok. Azért fontosak, mert 
a cyklonok közepének közelítő vonulatát jelzik, ahol a fellépő csapadék a leg-
kiadósabb, az Vb és Ve pályák már jelzik, hogy a Földközi tengerrel összefüggés-
ben állanak, de hogy ez világosabb legyen, vegyük szemügyre egy pillanatra az 
alább közölt térképet : 

6* 
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A térképen a vonalak olyan helyeket kötnek össze, ahol a légnyomás a tenger 
felszínére vonatkoztatva azonos nagyságú, tehát izobárok. Látjuk, hogy a lég-
nyomás az Alpesek felett legmagasabb, 763 mmes higanyoszloppal tart egyen-
súlyt. Felső-Magyarországon szintén van egy zárt terület, ahol a légnyomás 
magasabb, mint 762,6 mm épigy Erdély keleti felében is. A 762,4 mmes izobár-
vonal Fiumétől kissé északra indul és a Balaton mellett elhaladva, Budapesttől 
délre a nagy magyar alföld szélén felhatol az Erdős Kárpátokig, azután Erdély 
közepén át lejön a Száva torkolatához és átmegy a Balkánra. Ezen az izobáron 
belül eső területeken alacsonyabb az évi közepes légnyomás, mint 762,4 mm. 
Az izobár a tenger felé nyílik szét és azt gondolhatná az ember, ha a térképre 
tekint, hogy az Adriának egy képzeleti öblét akarja jelenteni. Ebből a pusztán 

formai szemléletből is az a sejtés támad a szemlélőben, hogy ez az öbölszerű 
benyomulása az alacsony nyomású területnek a magyar alföld hossz tengelye 
irányában a mi elvesztett tengerünkkel kapcsolatban van. Az egyes hónapok izo-
bárjai alakra nézve többé-kevésbbé megegyeznek az évi izobárokkal. Legjobban 
hasonlít reá a márciusi, legkevésbbé a juliusi. Ez utóbbi hónapban a mélyebb 
légnyomás izobárjai a Fekete-tenger felé nyílnak, tehát a másik tenger, amely 
a nyugatra vándorló honfoglalók életében olyan jelentős szerepet játszott, szintén 
közvetlenül résztvesz időjárásunk alakításában. 

Sorba vehetjük már most az időjárás elemeit. A légnyomást láttuk. A lég-
nyomás eloszlása uralja a légáramlásokat, amelyek az Aldunán és Erdély déli részén 
déli, északkeleti Magyarországon keleti, északnyugati Magyarországon északi, és 
nyugati Magyarországon északnyugati irányból jönnek. A hőmérsékletre nézve 
jellemző, hogy télen annál hidegebb az éghajlat, minél keletebbre megyünk, 
nyáron pedig a tengerpartot kivéve van egy központja a hővonalaknak a Temes-
folyó vidékén. Csapadék tekintetében az Alföld közepe kap 500—600 mm-t évente, 

A légnyomás évi elosztása Magyarországon. Dr. Róna Zs. után. 
Az y b és f c cyklon pálya. 
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egyéb vidékek fokozatosan többet, legtöbbet a Retyezát, a Gyalui havasok, Erdős-
Kárpátok, Nagy-Tátra és a tengerpart, fel egészen 1400—1800 mm-ig. 

Maradjunk meg az utolsó éghajlati elemnél. A csapadék, a víz, minden 
szervesélet elengedhetetlen feltétele. Jelenléte sivatagot is virágos ligetté tud va-
rázsolni, elmaradása pusztulást jelent növényekre, állatokra egyaránt. Az ember 
minden leleményessége mellett is, amelyet a létfenntartás szolgálatába állít, a leg-
nehezebb küzdelmeket vívja meg, amig száraz sivatagszerű vidéken megélhetést 
tud magának teremteni, mélyről, a földből felhúzott víz által. Ha a forrás eldugul, 
menekülnie kell vagy elpusztul. 

Magyarország olyan szélesség alatt fekszik, mint a Kirgiz steppe vagy a 
Gobi sivatag. Az Atlanti Óceán nem engedi, hogy a sivatag sorsára jusson, de 
ebben a mentésben jelentős szerep jut a Földközi tengernek, illetőleg a génuai 
és adriai öblöknek is, még pedig a következőképen : 

Azok a kis légnyomású, nagy átmérőjű örvény féle szélrendszerek, amelyek 
Izlandtól, vagy Angliától Norvégia felé haladnak vagy a finn tavakhoz húzód-
nak, hatalmas óceáni nedvességgel megrakodva, vastag felhőtömegeket alkotva, 
termékenyítő esőt hullatva hatolnak be Oroszországba kb. a 60. szélességi fok 
mentén. E cyklonok vagy depressziók magva adja a legtöbb esőt és széleik felé 
fogy a csapadék mennyisege. Ritkán járnak délebben, mint északi Németor-
szág s ilyenkor mi az örvény déli részén vagyunk, nyugati áramlást kapunk s 
ez biztosít valamennyi csapadékot. Az Atlanti csapadék zöme azonban vagy el-
kerül bennünket vagy nem jut el hozzánk. Csakhogy van nekünk egy másik 
jótevőnk is, amely nem hagy cserben bennünket s ez az Adria. Ugyanis mihelyt 
az északi cyklonok Angliáig lejönnek, az Adriai tengeren vagy a Génuai öböl 
felett a kedvező, meleg, nedves légköri viszonyok folytán, különösen a téli fél-
évben, mintegy ráhangzásképen gyakran képződik egy kis mellékcyklon. A lég-
nyomás a mellékcyklonban nem olyan alacsony, mint a főcyklonban, de saját 
szélrendszere van. A két cyklon között alacsonyabb nyomású csatorna létesül, 
amelybe a szelek ferdén befújnak és az összegyűlő levegőtömeg lassan emel-
kedve sok csapadékot hullat ki. Néha a két centrum közeledik is egymáshoz, 
ezáltal a csatorna kimélyül és a csapadék kiadósabb lesz. Reánk nézve a fődo-
log, hogy a mellékcyklon az Adria felől sebesen körül akarja futni a főcyklont. 
Ha az lassan vonul, akkor a mellék felszalad félkörben az Adriától Keleti Len-
gyelországba, vagy ha a főcyklon is gyorsabb, akkor a Fekete tenger fölé, kihul-
latván nálunk a nedvességeinek jó részét. 

Ha elég erős a mellékcyklon, akkor egész közel jönnek egymáshoz, a felső 
rendszerint Németországban, az alsó Magyarországon van. Ha keletről nehéz le-
vegőtömeg ék alakban a kettő közé ékelődik, a mellékcyklon önállósítja magát 
és elvonul tőlünk délre a kisázsiai partok felé. 

Ha fellapozzuk a Meteorológiai Intézet napi jelentéseit, gyakran fogunk 
találkozni az említett légnyomási képlettel. Tájékoztatás céljából megemlítek 
néhány esetet 1922-ből a csapadékkal együtt, amelyet pár állomáson okoztak: 
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C s a p a d é k : 

D á t u m . 
Kapos-

vár 
m. m. 

Pécs 
m. m. 

Szeged 
m. m. 

Bpest. 
m. m. 

Január 4—7. Az északi depressio a délivel egyesült. 4 4 1 — 

Január 16 — 19. 27 27 24 13 

Február 1. „A genuai másodlagos minimum elszakadt a főde-
pressiótól és Magyar o. felé vette útját". Napi jelentés. 20 3 ? 22 

Március 1. „Sekély depressio szaladt át rajtunk". Napi jelentés. 12 10 2 1 

Március 27. 3 4 6 10 

Április 12. „Az olaszországi depressio Magy. orsz. át elvonult". 
Napi jelentés. 24 19 11 18 

Május 3—4. Önálló olasz depresszió, felvonul az f b . pályán. 10 Szolnok 
22 

Június 19—21. Nyugatról magas nyomású ék. A déli cyklon a Bal-
kánon vonul. Zivataros. 37 51 71 o 

Június 27. 10 11 18 2 

Szept. 13—14. 7 10 7 28 

Szept. 26. „A tegnapi másodrendű depressio keletre elvonult." 
Napi jelentés. 4 23 5 5 

Okt. 27. „Az olasz depressio Magyarorsz. felé előnyomult". 
Napi jelentés. 14 15 5 9 

Dec. 28. „Magyarországon másodrendű depressio vonult át" . 
Napi jelentés. 4 4 nyom. nyom. 

Összesen : 

Ugyanezen állomások évi csapadéka 1922-ben. (A Met. Int. évk. 1922.) 

166 

736 

181 

787 

160 

609 

100 

658 

Az összeállítás nem akar pontos kimutatása lenni azon csapadékmennyi-
ségnek, amely a déli cyklonok folytán nálunk lehull, de közelítésben csak a fel-
tűnőbb időjárási helyzetek esetében is ráutal a tenger közellétének fontosságára, 
hiszen a táblázat szerint is Délmagyarországon a csapadéknak kb. 24 °/0-a 
Budapesten 25°/0-a származott a mellékcyklonoktól. Világos, hogy a nedvesség 
túlnyomó részben közvetlenül a tengerből származik s csak kisebb részben folyók, 
tavak stb. párolgásából. 

Magyarországon kivül Ausztria érzi még hasonló mértékben a másodrendű 
cyklonok hatását. Egyik legjobb ismerőjük Lefant így nyilatkozik az Vb cyklon 
pályáról:1 „Ez a pálya különösen fontos, mert az Alpesi és Szudeta vidékek 
majdnem minden árvízkatasztrófája összefüggésben van vele". 

Befejezésül vessünk egy rövid pillantást képzeletben az általános időjárási 
viszonyokra abban az esetben, ha az Adria, illetőleg anyatengere a Földközi 
tenger nem léteznék. Az a körülmény, hogy néha olyan tél is előfordul, amelyen 
nem látjuk hasznát, mint az idei, csapadékszegény tél is volt, ne tévesszen 
meg bennünket. A növényvilág jórésze elbírja a csapadékingadozásokat, ha azok 
egyirányban nem ismétlődnek. De épen ez történne, hogyha a déli tenger nem 
lenne mellettünk. Mindenekelőtt a nagynyomású hátság, amely télen minduntalan 

1 Lefant : Wetter u. Wettervorhersage. 8. 
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ki akar alakulni Spanyol- és Magyarországon keresztül az Azoroktól Orosz-
országig, a kontinens klimatikus tengelye irányában, többször jönne létre és 
huzamosabb ideig megmaradna. Ilyenkor erősen hideg, szélcsendes, csapadék-
nélküli, gyakran ködös időjárás az uralkodó. Az az állapot esetleg hónapokig 
tartana. Az Északi cyklonok hatását alig éreznők. Jelenleg az északi és déli 
cyklonok többször áttörik ezt a hátságot, az kettészakad és bizonyos időre enyhe, 
nedves, déli légáramlásokat kapunk. Az erős téli hideg után rövid átmenettel 
jönne a nyár és a forróságban, a szárazságban enyhülést csak az Atlanti-óceántól 
remélhetnénk. Csakhogy a cyklonok még Németországba sem jönnének le, mi 
teljesen a szélükre kerülnénk és ami csapadékot kapnánk, az kihullana az Alpok 
és Kárpátok peremén és maradna nekünk egy kevés maradék. Legtöbbször csak 
a száraz, Főhnszerű, ereszkedő szélben lenne részünk. Osztoznunk kellene a 
Délorosz és Kaspi tengeri steppék sorsában, melyeknek szárazsága nyugatra 
enyhül, (Odessa évi csapadékja 250—503 mm. között van, Asztracháné kevesebb 
mint 250 mm.) épen a Földközi-tenger, ott különösen a Fekete-tenger létezése miatt. 

Hogy a tenger nálunk ezt a hatását kifejtheti, annak elsősorban a földrajzi 
fekvés is feltétele. A déli partokon a Földközi-tengernek más a hatása. 

Csakhogy a tenger sem önálló cselekvő. Vannak hosszú időszakok, amikor 
a légköri tömegelvonulás olyan természetű, hogy áldásos hatását nem fejtheti ki. 
Hogy mi az a hatalom, amely megakadályozza abban, hogy mellékdepressiókat 
küldjön felénk, még nem tudjuk. E hatalom sajátszerű logikája még problémája 
a kutatásnak. 

Ha valaki arról lenne meggyőződve, hogy ma is Poseidon igazgatja a ten-
gerek birodalmát, az azt állíthatná, hogy nem ad párát a szelek főirányitójának 
Aeolusnak, amelyet az felénk küldjön. Nem ad nedvességet, mert megneheztelt 
reánk; mert oly keveset foglalkozunk vele. Poseidon jogosan haragudhat, — de 
szerencsére haragja nem szokott soká tartani. 



A TENGEREK SZABADSÁGA. 

Mióta városok, majd nemzetek a tengeren versenytársak lettek, azóta kisért 
a tengerek szabadságának kérdése. A történelem följegyzései tanúskodnak arról, 
hogy már az ókorban a Földközi-tengeren a partjai mentén fekvő városok oly-
kép korlátozták a hajózást, hogy a konkurrens városoktól, versenytársaiktól elra-
bolták a hajókat. pl. az alaliai tengeri csatában Krisztus előtt 530-ban a 
messze nyugatra előrehatolt phokáokat a karthagóiak megverték s elzárták előt-
tük a Földközi tenger nyugati partvidékét s az óceánra való kijárást. Később a 
Velence, az Adria, a Genua, a Liguriai-tenger a Dánok a keleti tenger hajózá-
sát monopolizálták, India és Amerika felfedezése pedig arra birták a portugálo-
kat és spanyolokat, hogy VI. Sándor pápánál kieszközölték az ismert világnak 
egy, az Atlanti-Oceánon keresztül futó demarkációs vonallal való kettéosztását, 
miáltal az ujonan felfedezett területekkel való kereskedelmi kapcsolatok megte-
remtését s annak lebonyolítását a két nemzet magának biztosította. 

A tengeri kereskedelemnek ilymódú monopolizálásába az érdekelt nemze-
tek nem nyugodtak meg, ami először a csempészést virágoztatta fel, majd a 
tengeri rablások mértéktelen elbarapózásához és tengeri háborúkhoz vezetett. (Az 
angol és holland flotta rajtaütése a spanyol ezüstflottán Vigonál 1702-ben.) 

Hugó Grotius könyve „De jure pacis ac belli" említ először nemzetközi 
jogról, melynek alapja a „mare liberum" lenne. 

A nyilt tenger szabadsága a spanyol-portugál uralom megdőltével, a 18 
század elején vált valóra, de csak a rákövetkező század hozta meg az európai 
államok tengerentúli birtokaikkal való szabad kereskedelmet. De ez csak a békés 
időkre vonatkozik. Háborúban egész más a helyzet s a tengeri háború feladata 
is egészen más, mint a szárazföldi háborúé. A szárazföldi háborúknál már a 17 
században kifejlődött egy bizonyos hadijog, melynek alapja a magántulajdon sért-
hetetlensége volt. A tengeri háborúnak korlátot emel az ellenség partvonala, me-
lyen túl a flottával dolgozni már nem lehet. Nemcsak ilyenkor, de már ezt meg-
előzően is fontos feladata a flottának az ellenség tengeri kereskedelmének meg-
bénítása, S ha ez az illető államra nézve fontos (pl. Anglia) úgy megvan az 
ellenség Achilles sarka. A tengeri kereskedelem megszorítását vagy teljes megbé-
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nítását az ellenség minden egyes polgára megérzi nemcsak anyagilag, hanem bi-
zonyos szükségletek ki nem elégíthetősége folytán. Ez vezetett a semleges álla-
mok hajózásának ellenőrzésére, nehogy semleges lobogó alatt az ellenséges ál-
lamba árúk bevihetők legyenek. 

Anglia tengeri túlsúlya a többi tengerjáró nemzetek között a 17. század 
végén alakult ki s ennek biztosítása érdekében Anglia a leglehetetlenebb eszkö-
zöktől sem riadt vissza. Ekkor fejlődött ki egy vindikált jog, minden tengeri ha-
dijog alapja: a tengeri elkobzási jog és zsákmányjog. Ennek gyakorlásához pe-
dig még hadihajókra sem volt szükség. Kalózlevelek kiállítása felhatalmazta a 
kereskedelmi hajók kapitányait, hogy ellenséges hajót elkobozhassanak és a rako-
mányt zsákmányul ejthessék, melynek egy része a kapitányt illette. A zsákmány-
jog később tovább fejlődött s a semleges hajókon szállított ellenséges árúkra is 
kiterjedt. Természetesen a semlegesek saját érdekükben ellenszegültek a nyers 
erő eme kilengései ellen, ami aztán jobb belátásra bírta a hadviselőket annál is 
inkább, miután azok is semlegesek lehettek később. 

Ennek tulajdonítható, hogy közös megegyezéssel korlátozták a zsákmány-
jogot, ami a blokádjog megteremtéséhez és a dugárú fogalmának meghatározá-
sához vezetett. 

Ezen fogalmak magyarázata nem szükséges, hisz annyira közismertek. 
Az angolok erőszakos uralma hozta létre az északamerikai szabadságharc 

ajatt Katalin orosz cárnő kezdeményezésére, Oroszország és a skandináv álla-
mok, Hollandia és Poroszország 1780-iki fegyveres semlegességét, ami kénysze-
rítette az angolokat a kalózlevelek bevonására és könnyítéseket tett a blokád 
kérdésében is. A francia köztársaság elleni háborúban azonban mindezt vissza-
vonta, sőt az élelmiszert is dugárú listára helyezte, miután célja Franciaország 
kiéheztetése volt. Hajóik átkutatása ellen tiltakoztak ismételten az északi államok 
s 1800-ban Pál orosz cár, dacára, hogy Anglia szövetségese volt, az orosz ki-
kötőkben fekvő angol hajókat lefoglalta (embargó), s hasonló eljárásra késztette 
Dániát, Svédországot, a Hansát és Poroszországot s mindannyian elzárták kikö-
tőiket az angol kereskedelem elől. Angliát ez termelési viszonyaiból kifolyólag 
rendkívül súlyosan érintette. Dacára annak, hogy az északi egyesült semlege-
sek flottája tekintélyes erőt képviselt. William Pitt, az angol államügyek akkori 
vezetője az erőszakhoz nyúlt és Kopenhágát 1801. április 2-án megtámadta és a 
dán flottát megsemmisítette. Miután Pál cárt közvetlen ezelőtt meggyilkolták, a 
semleges szövetség is megszűnt. Anglia tengeri hatalma újból biztosítva volt s 
habár kalózhajóinak meg is tiltotta a semleges hajók átkutatását, minden maradt 
a régiben, Franciaország blokírozása mellett. Napoleon 1807-ben elrendelte a 
kontinentális zárlatot Anglia ellen, ez azonban ép oly jogtalan volt, mint 
Anglia eljárása. 

Anglia erre a semlegesek hajóraját tette oly feltételektől függővé, amely 
annak romlásával volt egyenlő. Az Egyesűit Államok tiltakozására Anglia kije-
lentette, hogy ellenrendszabályainak keresztülvitelétől nem tekinthet el azért, mert 
az semlegeseket is érinthetne. Ez az álláspont ma is fennáll. Anglia a retorziók-
ban tovább ment. miután Napóleon kényszeríteni akarta Dániát egy szövetségre, 
az angol flotta Kopenhágát bombázta s a dán flottát zsákmányul ejtette. Anglia 



90 A TENGEREK! SZABADSÁGA 90 

akkori jogtiprásaira jellemző egy kijelentés, mely szerint a közismert: „Britannia 
rules the waves" helyett „Britannia waves the rules" volna helytálló. 

Anglia szilárdnak képzelte örök időkre tengeri hatalmát s ennek tulajdo-
nítható, hogy aláirta a párisi deklarációt 1856-ban, mely közel egy fél évszáza-
dig volt érvényben s amely — a kalózkodás végleges megszüntetése mellett — 
kimondta, hogy semleges lobogó alatt szabad ellenséges árút szállítani, amennyi-
ben nem dugárú, s semleges árú ellenséges lobogó alatt is szabad: azonkívül 
minden blokád a tengeri haderő által tényleg keresztülviendő, de csak az ellensé-
ges partvonalra vonatkozhatik. Az 1907-es hágai békeszerződés kapcsán 1909-ben 
angol kezdeményezésre Londonban oly deklarációt hoztak, mely a nemzetközi 
zsákmánybíróságok kérdését, a feltétlen és feltételes dugárúkat s szabad árúkat, 
valamint ezek szállítását meghatározta. Mindez csak egy kis lépést jelentett a 
tengerek szabadsága felé, amelynek első feltétele a zsákmány és a blokádjogok 
megszüntetése volna. A hatalmak mind elfogadták a londoni deklarációt, csak az 
angol felsőház szegült annak ratifikációja ellen, dacára annak, hogy a kormány 
mellette volt. mert jól tudták, hogy „Man hat Gewalt so hat man Recht." mint 
ahogy Goethe „Faust"-ban mondja. 

Az angol közvélemény idegeskedése a német flotta kifejlődésével kapcso-
latban hozta létre a „felfegyverzett kereskedelmi hajókat", ami tulajdonkép a 
tengeri szabad rablás visszaállítását jelentette. A védekezés céljait szolgáló fegy-
verrel mindenkor lehet támadni, mint ezt a világháború bebizonyította. 

A tengeri jog így újból felborult s a háború kitörésekor a londoni deklará-
ciót létrehozó angol kormány annak csak korlátolt betartását határozta el. A sza-
badárúk listáján végtére semmi sem maradt; a központi hatalmak részére ren-
delt minden árú dugárú volt. A tenger (Északi-tenger) hadműveleti területnek 
lett kijelentve s aknákkal elzárva. A semlegesek csak bizonyos útvonalakon ha-
józhattak s kénytelenek voltak eltűrni hajóik átvizsgálását. A semlegesek tilta-
kozása csak a látszat fenntartását célozta, mert eredménye úgysem volt. Anglia 
még tovább ment a semleges kereskedelem megkötésében s jól láttuk, hogy ez 
a kíméletlen gazdasági háború milyen hatalmas fegyvere a tengeri hadviselésnek. 
Az admiralitás első lordja, lord Ficher jelentette ki: a háború lényege az erő-
szak, engedékenység a háborúban őrültség. Anglia 1916-ban a londoni deklará-
ciót semmisnek jelentette ki. 

Mikor az antant 1917-ben hajóürszükségben volt, életbeléptette az angaria-
jogot, amely abban állott, hogy a háborút viselő államok kikötőiben fekvő sem-
leges hajókat erőszakkal saját szolgálatukba kényszerítették. A felségjog megsér-
tésétől sem riadt vissza Anglia. így a „Kaiser Wilhelm der Grofie" német segéd-
cirkálót egy afrikai spanyol kikötőben támadták meg, a „Dresden" német cirká-
lót pedig 1915-ben egy chilei kikötő előtt lőtték össze. 

A fenti tények sorozatos láncolatát képezik a nemzetközi jog megsértésé-
nek, a semlegesekkel szemben való önkényes eljárásnak, s azok gazdasági- és 
kereskedelmi jogaik megnyirbálásának, ami más körülmények között kétségkívül 
hadüzenethez vezetett volna. 

Hogy a tengerek szabadsága háborúk esetén mennyire a túlsúlyban levő 
tengeri hatalomtól függ, azt a háború utáni idők eseményei is mutatják. Angliá-
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nak érdeke volt azon kedvező helyzetet kihasználni, amit tengeri hatalmának a 
háború alatt történt felhasználása folytán úgy a hadviselőkkel, mint a semlege-
sekkel szemben elért s így igyekezett a kereskedelmi háború három fő kérdését 
— dugárú, blokád s a semleges kereskedelem joga — angol értelemben való 
rendezését keresztülvinni. Már 1921-ben az angol admiralitás az International 
Law Association-nak egy ilyarányú tervezetet (Laws of Naval War) nyújtott be. 
Ez világosan tükrözi vissza az angol háborús felfogást: a gazdasági háború kí-
méletlen megvalósítását és keresztülvitelét a hadiflotta visszatartása mellett, mely 
mint fleet in being a tengeri hatalmat van hívatva biztosítani a gazdasági háború 
keresztülvitele céljából. Tartalmazza a blokád kérdésének uj értelmezését, mely 
szerint az egész tengerrészekre (mint papiros blokád) kiterjeszthető s egész mind-
egy, hogy az semlegeseket érint-e. A felfegyverzett kereskedelmi hajót mint a 
tengeri háború egy jogos szervét igyekszik a tengerjogba belevinni, az Angaria-
jog is beiktattatnék s a szabad lista teljesen töröltetnék. Hangsúlyozza a hadvi-
selők azon jogát, hogy a semleges hajók a hadviselők kikötőiben is átkutathatok 
s a semlegeseknek a hadviselőkkel való kereskedelmének ellenőrzését. 

Ha ezt a tervezetet, mely az angolok háború alatti tengeri hadviselését 
tartalmazza, a többi tengeri hatalmak is elfogadják, úgy a kíméletlen gazdasági 
háború folytatása nemzetközi törvényben nyer szentesítést. Ez az uj háborús 
felfogás nem jogot, hanem inkább korlátlan előjogot, tehát jogtalanságot tar-
talmaz nemcsak az eddig érvényben volt tengerjoggal, hanem az egész nemzet-
közi hadijoggal szemben. Ha nemzetközi joggá lenne, úgy a semlegesek ke-
reskedelmének sorsa háború esetén meg van pecsételve s a „tengerek szabad-
sága" ugyanolyan üres szólásmód marad, mint mindig volt. Hogy jog lesz-e ? 
arra nézve a tengeri politikai helyzet lesz döntő. Száz év előtt kétségkívül az 
lett volna; akkor csak egy tengeri hatalom, az angol volt. Ma egy bizonyos ha-
talmi egyensúly van a tengereken s Japán és Amerika, melyek azóta tengeri 
hatalmak lettek, korábban a tengeri zsákmányolás megszüntetése mellett fog-
laltak állást. 

Más szél fúj a tengereken : a jövő nagy politikai kérdései a világtengerekre 
helyeződtek át s ma már nem ismernek el uralkodó tengeri hatalmat. 

B. V. 
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Bármilyen gazdag és változatos a mai tengerek állatvilága, a gerinces állatok 
egyik népes csoportja, a hüllők (Reptilia) osztálya még sincs méltóan képviselve 
a tengeri faunában. Pedig a régen letűnt geologiai korok tengereinek életében a 
hüllők igen jelentős szerepet játszottak, a geologiai középkor végén azonban 
— még nem egészen kiderített okokból — hirtelen letűntek a tengeri élet szín-
padáról és utódaik lépésről-lépésre elfoglalták igazi életterületüket: a szárazföldet. 
A tenger ma már a hüllőkre nézve nem megfelelő életterrénum, amit szembe-
ötlően bizonyít az a tény, hogy a mai tengerekben mindössze egy krokodilus-faj, 
egy gyik, néhány teknős és kígyó találja meg létfeltételeit. 

A krokodilusok valamikor a tengerekben általános elterjedtségnek örvend-
hettek, a geologiai középkor (mezozoi-kor) krokodilusai majdnem kivétel nélkül 
tengeri állatok voltak. Manapság csupán egyetlen krokodilus-faj él a tengerben, 
a bordás krokodilus (Crocodilus porosus, Schneid.). Ez a 8—10 méter nagyságot 
is elérő és így a legnagyobb élő hüllőnek tekinthető krokodilus a forró égövi 
tengerek lakója. Előfordul Elő-India keleti partjaitól és Ceylontól Dél-Cnináig, 
továbbá Tinior szigetén, Észak-Ausztráliában, a Bismarck és a Salamon szige-
teken. Veszedelmes, falánk ragadozó; ha az éhség kergeti, megtámadja az 
embert is. Gadow angol herpetologus a bordás krokodilus erejére és falánkságára 
jellemző, egyébként tragikomikus esetet említ Sir Emerson Teunent nyomán. 
Víz fölé hajló faágon ülve egy bennszülött, halászott a dzsungel szélén. Hogy 
fejét az esőtől védje, zsákot terített a fejére. A dzsungelből hirtelen egy leopárd 
tört elő és rávetette magát a mit sem sejtő halászra. A bestia azonban a halász 
szerencséjére csupán a zsákot kapta el és azzal együtt a vízbe zuhant. A vízben 
meglapulva egy bordás krokodilus leste már régebben vágyó pillantásokkal a 
gyanútlan halászt, aki helyett hirtelen egy kiadósabb préda pottyant éhes szája 
elé. Egy pillanat alatt elkapta a váratlan zsákmányt és elmenekült vele a vízben. 

Gadow két tucat fiatal bordás krokodilust kapott Ceylonból. Az állatkák 
mindössze egy láb hosszúak voltak. Három év alatt 374— 4 láb hosszúra nőttek, 
— és amint Gadow írja — ekkor már „veszedelmes kis játékszerek" voltak. 
Noha sokat foglalkoztak velük és sokszor kézben fogták őket, sohasem szelídül-
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tek meg. A bordás krokodilus részint a folyók torkolatában, részint magában a 
tengerben él és messze kiúszik a nyilt tengerre. De azért az édesvizű kroko-
dilusoktól lényegében nem különbözik, azaz nem mutat semminemű különleges 
alkalmazkodást, ami a tengeri életmód folyománya lenne. Nevét arról a két 
gyöngysorszerüen alkotott bordáról kapta, amely az orrán a szemtől majdnem 
az orr hegyéig halad. 

A tengeri élethez való alkalmazkodás tekintetében sokkal érdekesebb az 
egyetlen tengeri gyík-faj, amely a Galapagos-szigeteken él. Ez a gyík, a Leguának 
(Ignaniclae) családjába tartozó tengeri gyík (Amblyrhynchus cristalus Bell). 
Több mint 4 láb hosszúra megnő. Vaskos fejét fölül alacsony, de széles alappal 
eredő kúpos pajzsok borítják. Nyakán, hátán és farkán egy megszakítás nélküli 
taraj húzódik, amely hátrafelé görbült tüskék sorozatából áll. Valamennyi foga 
háromkarélyú. Igen fontos bélyege még, hogy farka kétoldalról összenyomott s 
hogy lábujjainak tövét kicsiny úszóhártya köti össze. Hátoldala sötétbarna, has-
oldala fehéres színbe hajlik. Fiatalabb példányok halvány szürke foltokkal és 
feketés harántsávokkal tarkítottak. 

Legerdekesebb jellemvonása ennek az állatnak a félig tengeri életmódja. 
Maga az állat ugyanis a Galapagos-szigetek valamennyién otthonos, de csak a 
szigetek sziklás és homokos partszegélyein él. Darwin szerint •— aki különben 
állatunk életmódjáról elsőnek számolt be — sohasem található 10 lépésnél mesz-
szebb a partoktól. Kizárólagos táplálékát a tengeri csigák adják, amelyekért 
messze beúszik a tengerbe is. A vizben nagyon ügyesen úszik törzsének és 
farkának kigyószerü mozgatásával. Úszás közben végtagjait testéhez szorítja és 
csak akkor használja azokat, ha a tengerfenék talajának egyenetlenségein kell 
átsegítenie magát. Annak ellenére^ hogy a vízi életmódhoz nagy mértékben 
alkalmazkodott, üldözői elől sohasem menekül a tengerbe, hanem inkább meg 
hagyja magát fogni a parton. Ezt a jelenséget Darwin — nagyon helyesen — 
úgy magyarázta, hogy a tengerben igen sok tengeri gyík esik áldozatul a cápák-
nak, mig a parton nincs ilyen veszedelmes ellenségük, és így inkább a tapasz-
talatból biztosabbnak ismert parton keresnek menedéket. Darwin egyszer meg-
fogott egy példányt és a parton elterülő nagy tócsába do.bta, olyan messze, a 
mennyire csak bírta. A gyík mindig ugyanarra a helyre ússzott vissza, ahol 
Darwin állott. A vízi-életmódhoz való tökéletes alkalmazkodását bizonyítja a 
következő eset is: A „Beagle" hajó egyik matróza nehéz súlyt kötött egy ilyen 
tengeri-gyík nyakára és bedobta a tengerbe, azt hívén, hogy így hamarosan el-
pusztítja. Nagy volt azonban a csodálkozása, amikor egy óra múlva az állatot 
újra kihúzta és teljes életerőben találta. 

A tengeri-gvík szaporodásáról nincsenek adataink. Darwin ezirányban ki-
kérdezte a bennszülötteket, de azok semminemű felvilágosítást nem tudtak adni, 
ami pedig csodálatos, mert akkoriban a gyík egyike volt a legközönségesebb 
jelenségeknek a szigeteken. Darwin óta azonban nagyon megváltoztak a viszo-
nyok. Steindachner, a bécsi császári múzeum intendánsa 1872-ben meglátogatta 
a szigeteket. A gyíkok ugyan még ezerszámra nyüzsögtek ott, de már sokkal 
nagyobb félénkségét tanúsítottak az emberrel szemben. Steindachner említi, hogy 
útitársa, Pitkins egy izben a parton sütkérező állatok tömegébe lőtt, azok szerte-
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szaladtak oly gyorsan, hogy Steindachner — bár nyomban odaszaladt — már 
egyet sem látott közülük. Egy óra múlva újra fölkereste a helyet, de akkor sem 
talált egyet sem. Szerinte az állatok valamennyien a tengerbe menekültek s 
valamely távolabbi védett helyen gyűltek újra össze. 

Ugyanez a megfigyelése ismétlődött a Yames- és Yervis-szigeteken is. Álta-
lában úgy tapasztalta, hogy az állatok, ha egyszer elzavarták őket egy helyről, 
nem tértek már oda vissza ugyanazzal a nyakassággal, amint azt még Darwin 
észlelte. 

Hiányos volna a tengeri gyikról való ismeretünk, ha vele kapcsolatban meg 
nem emlékeznénk legközelebbi rokonáról a varacskosfejű gyikról (Conolophus 
suberistatus Gray.) Ez a faj kisebb, mint az előbbi. Hosszúsága mindössze 
75 cm. Feje zömök, fajpajzsai apróbbak és számosabbak, mint a tengeri gyikéi; 
hasonló taraj, mint a tengeri gyikon, csak a nyakán van, míg a hát és a fark 
csupán fűrészeknek tűnik fel. Farka hengeralakú, fogai szintén háromkarélyosak, 
lábújjai szabadok, az úszóhártyák hiányzanak. Színezete feltűnő, amennyiben a 
feje citrom-sárga, háta vörös és ez a szín a törzs két oldalán sötét barnába megy át 
Hasoldala sötét sárga, vöröses-barna árnyalattal. A varacskosfejű gyík kizárólag 
szárazföldi állat. Táplálékát a kaktuszok búros szára és különböző fák levelei 
adják. Darwin ott jártakor a James-szigeteken oly nagy mennyiségben éltek, 
hogy az expedíció tagjai jó ideig helyet sem tudtak találni, ahová sátraikat lever-
jék, annyira át volt lyukasztva a talaj a gyikok földalatti járataitól. A varacskos 
gyik húsát a bennszülöttek eszik. A varacskosfejű gyikot csupán azért tartottam 
érdemesnek fölemlíteni, mivel a tengeri gyik legközelebbi rokona és az utóbbit 
a varacskosfejű gyik vízi módosulatának tekinthetjük. 

A hüllők közül a legnagyobb számban vannak a tengerben képviselve a 
kigyók. Az igazi tengeri kigyók (amelyeknek egyébként semmi közük a közmon-
dásossá vált, fantasztikus „tengeri kígyóhoz") kivétel nélkül mind rendkívül 
mérgesek, kívülök más kígyókat is ismerünk, amelyek felkeresik a tengc t. Az 
alább ismertetendő kigyók valamennyien a siklók (Colubridae) családjába tartoznak. 
Ez a család pedig a fogazat alapján 3 alcsaládra osztható: ú. m. méregfog-
nélküliekre (Aglyphae), amelyeknek egyáltalán nincsenek barázdás, vagy csatornás 
méregfogaik; hátid-méregfogasakra (Opisthoglyphae), amelyeknek felső állkap-
csában egészen hátul vannak mérsékelten meghosszabbodott, elülső szélükön 
barázdás méregfogaik és végre az elől-méregfogasak (Proteroglyphae), amelyeknek 
jócskán meghosszabbodott méregfogain mély barázdák vannak, sőt ezek a baráz-
dák csatornává zárulhatnak össze. Ezek a fogak mindig a felső állkapocs elülső 
végén találhatók. Az említett valamennyi alcsaládból kerülnek ki félsós (brack) 
vízben vagy a tengerben élő kigyók. 

A nem mérges tengeri kigyók az első alcsaládba (Aglyphae) tartoznak. 
Folyókban, azok torkolatában tehát brack vízben élnek, de messze kiúsznak a 
tengerre is. Testük apró pikkelyekkel borított s kétoldalról kissé összenyomott. 
Dél-keleti Ázsia és a dél-kelet ázsiai szigetvilág partjain és folyótorkolataiban 
élnek. Legismertebb a bulldog-fejű kigyó (Acrochordus javanicus Hornst.) Hazája 
Malakka félsziget, Jáva és Uj-Guinea. Fejét és arckifejezését Cantor egy telivér 
bulldogéhoz hasonlította. 
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Ennek megfelelő a természete is, amennyiben rendkívül harapós. Tápláléka 
halakból és békákból áll. Eleveneket szül. Cantor kapott egy nőstény példányt, 
amely 25 perc alatt 27 fiatal kígyónak adott életet. A fiatalok átlag 45 cm 
hosszúak voltak s mindjárt a születés után dühösen harapdáltak. 

A hátul-méregfogasakhoz (Opisthoglyphae) tartoznak a vízi álsiklók (Homa-
lopsinae), Orrnyílásaik fölfelé irányítottak és billentyűkkel elzárhatók. Szemeik 
aprók, szembogaruk függőleges rés. Teljesen alkalmazkodtak a vízi életmódhoz. 
Eleveneket szülnek. Halakkal táplálkoznak, amelyekért messze kiúsznak a ten-
gerre. Mintegy két tucat fajuk ismeretes, amelyek Keletindiától észak Ausztráliáig 
fordulnak elő. 

Többnyire a folyókban és azok torkolataiban találhatók. Legismertebb fajuk 
a boasikló (Homalopsis buccata L.), amelyről az egész csoport a nevét kapta. 

Az igazi tengeri kigyók az elől-méregfogasak (Proteroglyphae) alcsaládjába 
tartoznak. Farkuk kétoldalról erősen összenyomott, evező formájú. Testük szintén 
összenyomott, csupán a Platurus nemnél hengeres. Szemeik kicsinyek, szem-
bogaruk kerek. Csupán egy fajuk hagyja el időnkint a tengert s vándorol befelé 
a szárazföldre. Ez a Laticanda laticandata L. A partoktól általában nem kalan-
doznak el messzire. Hazájuk az Indiai-óceán és a Csendes-óceán nyugati része, 
csak egy faj otthonos az említett két óceán forróövi részeiben. Egy faj található 
édesvízben is, a Distira semperi, amely Luzon szigetén (Filippini szigetcsoport) 
a Taal-tóban él. 

Vízi életmódjuknak megfelelőleg valamennyien eleveneket hoznak a világra. 
Kivétel nélkül nagyon mérgesek. Egyetlen faj sem nő hosszabbra 4—5 méternél 
s a 2 méteres példányok már ritkaság számba mennek. Táplálékuk tengeri ha-
lakból áll. A tengeri kigyók annyira alkalmazkodtak a vízi életmódhoz, hogy ha 
kivesszük őket a tengerből, rövid idő alatt elpusztulnak. 

Legközönségesebb faj a kétszínű tengeri kígyó, Pelamydrus platurus, mely-
nek hátoldala barna-fekete, hasoldala pedig világos sárgás-barna, ocker- vagy 
citrom-sárga. A hát- és hasoldal színe a törzs oldalán éles határral válik el egy-
mástól; farka sárga alapon fekete foltokkal tarkított. Hosszúsága 85 cm. Az Indiai-
és Csendes-óceán forróégövi részeiben mindenütt nagyon közönséges. 

A feketepásztés evezős kígyó (Distira cyanocincta Daud) megnő 11/a méter 
hosszúra is. Zöldes szinű, feketés gyűrűkkel vagy harántsávokkal. Hazája az 
Indiai- és Csendes-óceán, ahol a Perzsa-öböltől Japánig és Uj-Caledoniáig található. 

Szintén közönséges faj a harántsávos tengeri kigyó, Laticauda laticaudata, 
amely a Bengáli-öböltől egészen a Csendes-óceán nyugati részéig van elterjedve. 
Hossza eléri az egy métert. Hátoldalának alapszíne kékes- vagy zöldes-fekete, 
hasoldala sárgás. Ezt az alapszínt fekete gyűrűk tarkítják, amelyeknek a száma 
25-től 50-ig terjedhet. 

Hogy nem ragaszkodik szigorúan a tengerhez, bizonyítja Hagen és Van 
Lidth de Jende megfigyelése, akik közül az utóbbi Szumatra-szigetén Serdang 
erdeiben ejtett el egy példányt, amely egynapi járóföldre volt a legközelebbi parttól. 

A tengeri kígyókat általában a parti (littoralis) fauna tagjai közé sorolhatjuk. 
Bizonyítja ezt az a megfigyelés is, hogy ha a hajó elhagyja Ceylont, csak a 
Malakkai-szorosban találkozik ismét tengeri kígyókkal. A tengerészek is azonnal 
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a szárazföld közelségére következtetnek, ha tengeri kígyókat látnak. Általában a 
fiatal kigvók inkább elkalandoznak a partoktól, amiért is azokat gyakrabban ejtik 
zsákmányul. 

A part közelsége mindenképen életfeltételük, hisz a parton sokkal több zsák-
mányt is szerezhetnek s a terhes nőstények is a sziklás part üregeiben szülik 
meg fiataljaikat s azokat egyideig őrzik. A felnőtt állatok tápláléka a hal, míg a 
fiatalok majdnem kizárólag rákokat esznek. Zsákmányukat igen erős mérgükkel 
ölik meg. Cantor számos maratási kísérletet végzett tengeri kígyókkal. A leg-
különbözőbb állatokat maratta meg velük s azok perceken belül elpusztultak. 

Mérgük az emberre is halálos, amit az irodalomban feljegyzett végzetes 
kimenetelű esetek is igazolnak. így az „Algerine" angol hadihajón 1837-ben egy 
matrózt mart meg egy 2 méter hosszú tengeri kigyó. A matróz 4 órán belül 
meghalt. 1869 májusában pedig fürdés közben egy hajóskapitányt harapott meg 
a kigyó. 71 órával a marás után a kapitány meghalt. 

Természetükre nézve a tengeri kígyók rendkívül vadak és harapósak. Csupán 
egy faj, a már említett Laticauda laticaudata L. szelídebb természetű. Ha a benn-
szülött halászok hálóikban tengeri kigyót fognak, ami elég gyakran megtörténik, 
a hívatlan vendéget, amelynek veszedelmes voltát nagyon jól ismerik — azonnal 
elpusztítják. Az emberek kívül ellenségük még a keletindiai halász sas és a cápák, 
amely utóbbiak — ügyet sem vetve mérges voltukra — meglehetős nagy mennyi-
ségben pusztítják a tengeri kígyókat. A cápák gyomrában Peron mindig meg-
találta a tengeri kígyók maradványait. 

A tengeri kígyókról szóló ismertetés nem lenne teljes, ha fel nem említeném 
azt az érdekes megfigyelést, hogy a közönséges vízisikló (Tropidonotus natrix L.) 
sem idegenkedik a tengertől. Guarin-Ganidet szerint Bretagne mellett messze a 
nyílt tengerben fogtak vízisiklót. 



A MAGYAR TENGERI HADERŐ TÖRTÉNETE. 
Irta s a M a g y a r K ü l ü g y i T á r s a s á g ok tóber hó 29-én tar tot t ülésén fe lo lvas ta : 

Dr. H O R V Á T H J E N Ő egyetemi tanár . 

Az elmúlt évtizedek izgalmas küzdelmei után a nemzeti hagyományok tisz-
telete és a mult emlékeinek ápolása világszerte hatalmas erővel lendítették fel a 
történetírást és a mi ezeréves történelmünknek is újabb megvilágítását adják ke-
zünkbe történetíróink, kiket a hirtelen megnyitott levéltárak a forrásoknak eddig 
nem ismert nagy tömegével árasztottak el. 

iYIár is annyi új dolog került szemeink elé, hogy a még átnézendő anyag 
nagy tömegét látva, már-már az a gondolat érlelődik meg bennünk, hogy a nem 
ismert adatok világánál gyermekeink előtt egy egészen új magyar történelem fog 
állani, nem irányelveiben, de részleteiben eltérő attól, melyet öreg kézikönyvekből 
olyan jól ismerünk. De bármily sokat elmossanak a változó időkkel az érdeklő-
désnek másfelé, talán izgalmasabb és talán aktuálisabb kérdések felé terelt szálai, 
éppen a jövő nemzedék számára nem szabad elmúlni hagynunk a magyar tör-
ténelemnek talán legszebb, talán legmeghatóbb, talán elmélyedésre legalkalmasabb 
fejezetét, melyet soha nem idézhetünk fel anélkül, hogy nem a magyar nemzet-
nek és nem a magyar múltnak ragyogását és derűs egét látnánk fáradt sze-
meink előtt. 

A magyar tengerészet múltjáról emlékezni oly hagyománynak kell marad-
nia, melynek fenntartását biztosítanunk, örökségét a jövő nemzedékekre átruház-
nunk a mi kötelességünk. 

Ezt a kötelességet azonban csak úgy lehet teljesítenünk, ha idevonatkozó 
ismereteinket rendszerbe foglaljuk, ha irányelveket és körvonalakat jelölünk meg, 
amelyeket követve és amelyeket az eddig ismert anyaggal megtöltve, oly mun-
kálatokat kezdeményezünk, melyek az utódoknak a mult hagyományainak ápo-
lását megkönnyítik. 

Jelen előadásunk ezen munkálatok körvonalozására és megindításának ter-
vezetére fog vonatkozni. 
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I. 

Ha megfigyeltük az európai történelmet, akkor lehetetlen szem elől tévesz-
tenünk azt, hogy az európai népek vándorlása és vele az egész európai törté-
nelem észak—dél irányt mutat. 

Ezért van az, hogy az olasz és a balkáni félszigeteket évezredek óta kü-
lönböző fajok telítik meg, amelyeket északról új népek taszítanak a Földközi-
tenger felé, hol azután felmorzsolódnak. Ezért van az, hogy a régi törmelék-
fajok és rövidéletű déli államok fölött elhelyezkedő nagy kontinentális birodalmak 
az európai hegemóniával kecsegtető császári címek megszerzésére törekedve nyu-
gaton ellenállhatlan erővel törtek Róma, keleten Konstantinápoly felé. Ezért van 
az, hogy a Rómára támaszkodó latin és a Konstantinápolyra támaszkodó görög 
császárságok között éppen az Adriai tenger északi öbleiben szilárdult meg az elvá-
lasztó határvonal, mely a latin-germán nyugatot a szláv-görög kelettől ma is elválasztja. 

E határvonalon két állam helyezkedett el. 
Az egyik Velence volt, amely mindkét császártól nyert kiváltságlevelek bir-

tokában nyugat felé területének épségét biztosította, kelet felé pedig a levantei 
kereskedelem monopoliumjogát szerezte meg és birta mindaddig, amíg az észak-
ról előretörő hatalmak fel nem osztották. Velence hatalmának kezdetét minden-
esetre attól az időtől kell datálnunk, mikor a római és bizánci császárságok a 
812-i aacheni békeszerződésben Velence mellett vonták meg elválasztó határaikat 
és lehetővé tették neki, hogy okos politikával nagygyá és gazdaggá lehessen. 

Ha ezen elválasztó vonal mentén észak felé haladunk, akkor ott találjuk 
Magyarországot, mely fajilag egyik császársághoz sem tartozott s mely azok 
támadásait visszaverve a maga függetlenségét mindkét császár ígéreteinél többre 
tartotta. Okos magyar külpolitikának az alapja, tékát mindenkor a magyar állam 
szabadságának és függetlenségének biztosítása volt. 

Mikor ez a királyság első évszázadának végén sikerült, a magyar nemzet 
is rálépett az útra, melyen az európai népek közös sorsában osztozkodva, dél-
felé terjeszkedett és Kálmán király az Adria vonalán állapodott meg. 

Velence mögött akkor már három évszázados csodálatos fejlődés múltja, 
ereje és gazdasága állott, de mikor a jövevény magyarokban a maga hatalmá-
nak ellenségeit ismerte fel, akkor ma már nem szabad megelégednünk azzal az 
állítással, hogy ennek a meginduló ellenséges viszonynak csupán az adriai ver-
sengés volt az oka. 

A magyar történetírásnak revízió alá kell vennie az e téren uralkodó felfo-
gásokat és meg kell állapítania, hogy a történelmi dokumentumok világánál ezt 
a versenyt nem velencei magyar gyűlölet szította, hanem Velence kereskedelmi 
összeköttetései a keleti császársággal, mert Bizánc az adriai és levantei kereske-
delem monopóliumjogát a köztársaságnak engedte át és a velencei köztársaságot 
Magyarország ellen állította csatasorba. 

A magyar állam megjelenése tehát azt jelentette, hogy azt a politikai ösz-
szeköttetést, melyet a velencei köztársaság a görögökkel fenntartott és melyet a 
velencei—görög szövetségtől félkörben körülvett Magyarország a maga független-
ségére nézve veszedelmesnek talált, a maga megjelenésével ellensúlyozni törekedett. 
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A magyar tengeri hatalom eszerint a velencei—görög monopólium elleni 
küzdelem és az Adriai-tenger szabadsága jegyében alakult meg, mire a görög 
császárság Magyarország ellen fordult és a Kálmán király uralkodását követő 
egész XII. századot magyar görög háborúk töltötték ki, melyekben a bizánci 
császár oldalvéde mindvégig Velence maradt. 

Velence függetlenségét magyar tengeri haderő sohasem fenyegette: amit 
az fenyegetett, az a velencei-görög hegemónia volt, amely ellen Kálmán király 
a szicíliai normannokkal szövetkezett, akik a görög túlsúly veszedelmét éppen úgy 
érezték és akik most a magyar tengeri haderővel szövetkezve megszakították az 
összeköttetést Velence és a bizánci flotta között. 

Ez ellen a merész, de a magyar hagyományok szerint a szabadságot védő 
külpolitika ellen szállott síkra tehát Velence, mikor a Magyarország ellen özönlő 
bizánci hadseregek védelme alatt Dalmáciát elvette, majd az erősebb Mánuel 
császárnak engedte át. Mikor a császár elhalt, III. Béla királyunk ismét megje-
lent a tengerparton, az egyetlen Spalato kivételével azonban lassankint minden 
veszendőbe ment egészen addig, amig a nápolyi Anjouk az Adrián keresztül nem 
szerezték meg a magyar koronát és azt az Adrián keresztül akarták is megtartani. 

Hogy Nagy Lajos királyunk oly határozottan szembe szállott, majd élet-
halál harcra kelt a velencei köztársasággal, annak oka megint abban rejlett, hogy 
Velence az újjáébredő bizánci hatalom szövetségesévé lett és neki a balkáni 
latinok megsemmisítéséhez segitőkezet nyújtott. Mikor a görögök 1261-ben a latin 
császárságot megdöntve Konstantinápolyba bevonultak, a velencei flotta már a 
bizánci hatalom adriai exponensévé avatta magát, az Adria tehát ismét görög 
tengerré lett. Ez volt a háttere annak a hosszú háborúnak, melynek eredménye-
ként Magyarország az 1358-iki zárai békeszerződésben a Qarnerótól Durazzóig 
terjedő egész partvidéket megszerezte, az 1381-iki turini békeszerződésben pedig 
a velencei köztársaságot az Adria szabad használatának elismerésére kény-
szeritette. 

Ez volt a helyzet, mikor az események és az európai politika súlypontja 
lassankint az északi államokba helyezkedett át és Zsigmond királyt már egyéb 
gondjai visszatartották attól, hogy a köztársaságot függő helyzetben tartsa. 

Ez volt a helyzet, mikor Velence a magyar király figyelmének eltávolodá-
sát látva egy birtokon kivül álló Anjou hercegtől, László nápolyi királytól meg-
vette Dalmáciát és azon esetre, hogyha megváltoznának a viszonyok, a Balkán-
félszigeten berendezkedő török hatalommal igyekezett birtokait bebiztosítani. 
Zsigmond király is jobb időkre halasztotta e szerződés hatálytalanítását, utódai 
pedig csak a török veszedelem elhárítása után remélhették azt, hogy az Adrián 
ismét számottevő hatalommá lehessenek. 

Mindent összevéve, az 1102-től az 1413-iki trieszti békeszerződésig terjedő 
adriai magyar tengeri hatalom és uralom a görög és török hegemónia ellen való 
védekezést jelentette és ennek a védelemnek az emléke újult fel a dalmát váro-
sokban, mikor I. Lipót király idejében, a XVII. század végén a török hatalom 
első nagy veresége után Magyarországhoz kívántak csatlakozni, 1797-ben pedig 
a Habsburgok uralma alá kerülve a Magyarországhoz való csatoltatást kérték, 
amint a birtokbavétel is a régi magyar királyok jogán történt. 
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II. 

A török veszedelem darabokra tépte ugyan a magyar birodalmat, de azok 
a népek, amelyek nyugaton magyar uralom alatt állottak, híven kitartottak mellette 
a török elleni küzdelemben, melynek a velencei köztársaság hosszú ideig szövet-
ségese maradt. 

Horvátok és magyarok évszázadokon át véres harcokban igyekeztek a török 
áradatot feltartóztatni és az ő egyetértésükből fakadt az a közös elhatározás és 
lelkesedés is, mellyel a tengerhez való magyar-horvát igényt fenntartották és tör-
vényeinkbe iktatták. 

Velence szomorú szívvel látta e harcokat, melyekben a kalmárérdek a török 
oldalára vonta, pedig az ő sorsa megint csak az maradt, ami valamikor száza-
dokkal előbb volt, csupán a latin és görög császárok változtak meg és helyüket 
a Habsburg és török császárok foglalták el, kik közül a XVII. század végén 
elkövetkezett nagy mérkőzésben azután a szultán maradt alúl. 

Velencei szövetségese sietett az új viszonyokhoz simulva megalkudni az új 
helyzettel és 1684-ben, 1716-ban a Habsburgokkal szövetkezett, aminek ered-
ményeként azután levantei birtokait a török foglalta el, míg észak felől a Habsburg 
birodalom terjeszkedése vetette árnyékát a lassan aláhanyatló köztársaságra. 

III. Károly király 1725-ben Triesztben rendezte be a Velencével versenyre 
kelő Ausztria szabad kikötőjét, leánya Mária Terézia pedig 1776-ban Fiúméban 
Magyarországnak adott szabad kikötőt. 

A kettő közül Trieszt egy északi hatalomnak, Fiume pedig egy a szabad-
ságért rajongó nemzetnek lett szemefényévé, adriai őrszemévé, míg a gazdag 
Velencét 1797-ben Franciaország és Ausztria osztották meg akként, hogy a 
Magyarországhoz visszatérni óhajtó Dalmácia tartomány a régi magyar királyok 
jogán való megszerzés ellenére Magyarország helyett Ausztriához került. 

Mikor az 1815-iki végzések alapján Lombardia—Velence is az Osztrák 
Császárság alkatrészévé lett, az osztrák nagyhatalom oly lendülettel bontott szár-
nyat az Adria mellett, hogy fellépése, a partokon elhelyezkedő szárazföldi had-
ereje és flottája Velence és a török hatalmak romjain az egész Adria, nyugaton 
az olasz, keleten a Balkán félsziget urává tették. 

Ennek a félelmes katonai hatalomnak a terjeszkedése súlyosan érintette az 
olasz nemzeti egységet, amelynek mozgalmában most már a velenceiek is egyedül 
kezdtek reménykedni, de a magyar államot is, melyet a bécsi kormány szeren-
csétlen politikája függetlenségétől készült megfosztani. 

Ez ellen az osztrák összmonarchia ellen fonódtak azután egybe a 40-es évek 
végén Velence és Magyarország, mikor 1849 elején váratlanul ismét magyar hadi-
lobogó jelent meg az Adrián, sőt az osztrákoktól körülzárt Velence is ezen magyar 
hadilobogó védelme alá igyekezett helyezkedni. A hathatós segítség megadását 
és Velence felszabadítását csupán az orosz beavatkozás gátolta meg és alig egy 
héttel a világosi fegyverletétel után Velence is kapitulált. Reményeit ettől kezdve 
az olasz nemzeti mozgalomban helyezte el és 1866-ban sikerült az osztrák fenn-
hatóság alól felszabadulnia, egy évvel azután pedig Magyarország kiegyezés formá-
jában rendezte viszonyát Ausztriához és az adriai flottában is megfelelő részt kapott. 
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Ez az osztrák-magyar flotta szövetségese volt az olasz flottának egész 
addig, amig Olaszország Trieszt és P'iume birtokára vágyva, 1915-ben Ausztria-
Magyarországnak hadat üzent. Hogy Ausztriával voltak-e bajai, az bennünket 
— magyarokat — nem érint, mert mi Ausztriától mindig megkülönböztettük 
magunkat. Mi csupán azt jegyezzük meg, hogy a mi honvédeink a Kárpátok 
magaslatain az Adriát is megvédelmezték, mert ha Oroszország előnyomulását 
feltartóztatniok nem sikerül, akkor ma Olaszországnak aligha állna módjában 
kifogásokkal élni az ellen, hogy Fiume orosz kikötő lehessen. 

Magyarország tehát • az utolsó percig kitartott a szabadság eszméjének 
védelme mellett s nem az ő hibája, hogy a magyar hadilobogó az Adrián ma 
nem védelmezheti a népek szabadságát és egy szabadságszerető nemzet színeinek 
nem követelhet tiszteletet. 

III. 

Ezekben igyekeztünk lefektetni azon általános irányelveket, amelyeket a 
magyar tengeri haderő történetének tanulmányozásában követendőnek tartunk. 

A mi kötelességünk, hogy ennek a fényes múltnak minden részletét fel-
kutatni segítsünk és a szárazföldi magyar haderő története mellett a magyar 
tengeri haderő múltjának és rendszeres tanulmányának is teret nyissunk. 

Ide vonatkozó tiszteletteljes javaslataimat a következőkben vagyok bátor 
formába önteni: 

I. Tudományos és nemzeti érdek az, hogy a magyar tengeri haderő, a 
magyar tengerészet és az adriai magyar politika múltjának nemes hagyományai 
ébren tartassanak és ápoltassanak, részletei felderíttessenek. 

II. E felderítés eszközlése végett haladéktalanul meg kell indítanunk a 
vonatkozó széleskörű és rendszeres kutatások és tanulmányok megszervezését 
a Magyar Adriai Egyesülettel kapcsolatban. 

III. E megszervezés legjobban egy, a nevezett Egyesületben működő és 
szakemberekből összeállított szűkebb bizottság útján eszközölhető, melynek meg-
alakítására tehát a Magyar Adriai Egyesületet bízzuk meg. 

IV. A bizottság hivatása gondoskodni arról, hogy a vonatkozó kutatások 
számon tartassanak, újak megindíttassanak, irányíttassanak, és eredményeik 
nyilvánosságra hozassanak. 

V. Az akció eszközei e szerint levéltári és egyéb kutatások, ismertető elő-
adások és kiadványok. 

VI. Tekintettel arra, hogy bár a bizottság a megfelelő szakemberek bevoná-
sával bizonyára módját fogja ejteni annak, hogy az egész elmúlt kilenc évszá-
zadra kiterjedő munkálatok rendszerét és elosztását megbeszélje és meghatározza, 
óhajtandó volna, hogy tanulmánysorozat indíttassék meg szemléinkben és önálló 
kiadványokban is, mely tanulmányokat tartalmazzon 

a) a magyar tengeri haderő történetének forrásairól (pl. a régi magyar 
állam tengeri szerződései, a magyar tengeri haderő szervezésére és hadművele-
teire vonatkozó okiratok stb.); 
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b) a magyar tengeri összeköttetésekről és hadműveletekről; 
c) az adriai-kérdésről a magyar állammal kapcsolatban; 
d) a magyar tengeri haderő szervezeti és technikai történetéről; 

és hogy mindezeket az ismeretágakat a Magyar Adria Egyesület folyóirata állandó 
rovatokként kezelve, a történelmi és hadtudományi szakembereket új adatok 
közlésére serkentse. 

Óhajtandó volna, hogy az eddigi tanulmányoknak tudományos repertóriuma 
összeállíttassék és a kérdéssel foglalkozni óhajtóknak rendelkezésére álljon; 

hogy az ezután megjelenő tanulmányokról re'ndszeres ismertetések és 
összeállítások jelenjenek meg; 

hogy e tanulmányok kivonatosan az Adria mentén általánosan elfogadott 
és a tengerjogban leginkább használt olasz nyelven is megjelenjenek, és így 
külföldön is használhatók legyenek; 

végül, hogy a már ismert adatok alapján a magyar tengeri haderő és az 
adriai magyar politika története is megfelelő szakembertől vagy szakemberektől 
megírassák. 

Legyen szabad a fent vázolt javaslatokat a következő táblázatban rend-
szereznünk : 

I. A magyar tengeri haderő és az adriai magyar politika történetére vonat-
kozó eddig megjelent tanulmányok jegyzéke (bibliográfiája). 

II. A magyar tengeri haderő és az adriai magyar politika összefoglaló tör-
ténetének tervezete és megiratása egyesektől, vagy egy szakemberekből álló 
bizottságtól. 

III. Források és tanulmányok közzététele a magyar tengeri haderő és az 
adriai magyar politika történetéhez, rendszeres tanulmány- és kiadvány-sorozatban, 
a Magyar Adria Egyesület folyóiratában, vagy pedig időhöz nem kötött füzetekben. 

IV. A kutatás és a tanulmányok kiterjesztése Fiume, a magyar—horvát 
tengerpart, és a magyar emlékekben gazdag Dalmácia történetére. 

V. a Fiúméhoz és a tengerhez vezető útvonal megnyitásának történetére; 
VI. végül a dunai flotta és a magyar és nemzetközi Duna történetére. 
Az a programm, melyet e pontokban rövid szavakkal megemlítettünk, rend-

kívül gazdag és változatos, időt és embereket igényel. De mindazok, akik e kér-
désekkel foglalkozva, bennük elmélyednek, valamennyien érzik, és akiknek 
elmondják, azokkal is éreztetik, hogy a tengerhez jutás és a tengeren érvénye-
sülés, mint egyéb népeknél is, a nemzet élni akarásának szimbóluma volt. 

Bármily nehéz és küzdelmes az a harc, melyet a magyar nemzetnek a maga 
fennmaradásáért folytatnia kell, mindig módjában van, hogy a köznapok szürke 
ködéből egy fényes mult tisztultabb régióiba emelkedhessék és vitorlát bontva, 
emlékeinknek napsütötte tengerére szálljon, hol új erőt meríthet egy nagy mult 
hagyományaiból egy jobb jövő reményeihez. 



A PANAMA-CSATORNA ÁTALAKÍTÁSA. 

Az Eszakamerikai Egyesület Államokban felmerült az a terv, hogy a Panama 
csatornát, mely jelenleg zsilipes-csatorna, körülbelül egy milliárd dollárnyi költ-
séggel zsilipnélküli, egy vízszintben hajózható víziúttá építsék át, mely tervnek 
úgy közgazdasági, mint katonai körökben számos támogatója akadt.*) 

A csatorna évi forgalma mintegy 24 i/2 millió tonnát tesz ki, az utolsó év 
forgalma pedig 5 millió tonnával haladta meg a Suez-csatornáét és ha a jövőben 
semmi akadály nem zavarja meg a fejlődést, akkor majd az 1934. évben a for-
galom évi 50 millió tonnára lesz becsülhető. A forgalom fele az Egyesült Államok 
javára irható, amely mellett a többi államok alig jöhetnek számba. Északmerikát 
a csatorna csakis a saját szempontjából érdekli, mert a csatornának mindenkori 
megbízható használhatósága teszi lehetővé flottájának az egyik vagy a másik 
Óceánban való összpontosítását, ha ugyan a légihaderők fejlődése ezen viziút 
biztosságát nem fogja majd veszélyeztetni. Már pedig a legutolsó hadgyakorlatok 
nyilvánvalóvá tették azt, hogy a csatorna műszaki berendezései légihaderők táma-

*) A Panama-csatornának az a terve, melyet hazánkfia Tiirr István tábornok 1875-ben a 
párizsi nemzetközi földrajzi kongresszus elé terjesztett, szintén zsilip nélkül, vízszintben kontem-
plálta a csatorna kiépítését. A földrajzi kongresszus az amerikai földszoros átvágására bemuta-
tott több terv közül ezt találta a kivitelre alkalmasnak. Tiirr tábornok megszerezvén Columbia köz-
társaság részéről az előmunkálati és építési engedélyt, saját elnöklete alatt szindikátust alapított az 
előmunkálatok végrehajtására és a tervek kidolgozására. 1876-ban Tiirr sógorának Lucien Bona-
parte Napoleon Wyse franeia sorhajóhadnagy vezetésével tekintélyes mérnökökből álló expedició 
ment a helyszínére, — az expedícióban Gerster Béla magyar mérnök is részt vett. A tervek és 
költségszámítások elkészülvén, Parisban megalakult Ltsseps Ferdinánd elnöklete alatt a Panama-csatorna-
társaság, mely nagy erővel fogott hozzá a csatorna kiépítéséhez. A rendkívüli helyszini nehézségek, 
a szinte kibírhatatlan maláriás éghajlat okozta súlyos munkásviszonyok csakhamar fölemésztették a 
a részvénytőkét. Az új részvénykibocsátás botrányba fúladt. (Innen ered a „Panama" ominozus 
elnevezés); a társaság nem volt képes a munkát folytatni, majd uj társaság vette át az ügyeket, 
de ez sem boldogult, mig végre az Eszakamerikai Egyesült Államok kormánya maga vette át a 
csatorna megépítését, meg is építette, de zsilipcs csatornának, ami a hajózásra igen hátrányoz, S imc 
most ők is vissza akarnak térni a Tiirr-(é\e eredeti tervhez. 
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dása által könnyen tönkretehetők, különösen, akkor, ha a légvédelmi berendez-
kedések sok kivánni valót hagynak hátra, amint az a jelen esetben is fennáll. Nem 
marad tehát más hátra mint a csatornának egy vizszintüvé való átépítése, ami 
nemcsak a haditengerészet szempontjából, hanem a forgalom egyszerűsítése végett 
is nagy fontossággal bírna. Nyílt kérdés marad azonban az, hogy az átépítés 
vájjon lehetséges-e, avagy pedig nem válik majd egy uj csatorna ásatása szüksé-
gessé Nicaraguán keresztül, vagy pedig ugyanott Columbiában, ahol már 1590-ben 
missionáriusok vezetésével hajózható folyók medrének felhasználása mellett egy 
a kor kívánalmainak megfelelő viziút meg is épült. Bármennyire hihetetlennek is 
látszik, a spanyolok nevezett csatorna betöltését még a XVII. században elrendel-
ték avval a megokolással, hogy „az idegeneknek az Amerikai Coloniába való 
behatolása megakadályoztassákTrantcoine nevű mérnök egy 1879 ben tartott 
nemzetközi konferencián a régi csatorna újjáépítését javasolta, ma azonban a 
helyzet az, hogy a. csatornának mélyítése és a zsilipek eltávolítása mértékadó 
műszaki körök tervei szerint a forgalom megszakítása nélkül is lehetséges. Mivel 
pedig Columbia állam részéről is propaganda folyik, hogy egy konkurrens-csatorna 
az ő területén keresztül építtessék ki, megeshetik az, hogy egy bizonyos idő múlva 
a hajózás két csatornával fog rendelkezni. 

Ehhez hasonlít a Suez-csatorna megvalósúlásának története is. Az első aki 
ezzel a hatalmas tervvel foglalkozott nem volt más mint egy XIX. dynastiabeli 
Faraó, a szegény Tutancamen egyik távoli rokona. Késői utódai szintén folytatták 
a nagy művet, de miután több mint 150.0U0 ember pusztult bele, megszüntették 
a további munkálatokat. Érdekes, hogy később egy keleti, úgynevezett barbár 
nép a csatornát mégis csak megépítette a Nilus egyik mellékágának bekapcsolá-
sával olyan nagy méretekkel, hogy abban két darab kétsor evezős hajó is talál-
kozhatott. 

És amennyire a Siciliai Diodorusnak hinni is lehet, Dárius egy ujabb csatorna 
építését rendelte el még pedig körülbelül a mainak helyén, melyet azonban mű-
szaki nehézségek miatt befejezni nem tudtak, okul azon körülményt hozván fel, 
hogy a Vörös-tenger vizszine magasabban fekszik mint az egyptomi alföld és így 
azt veszélyezteti. Megbízható történeti források szerint csatornát Traján császár 
is épített, mely a Nílusból, Kairó mellett kiindulva, a mai Sós Tavakon keresztül 
a csatorna mai nyílása közelében vezetett a Vörös-tengerbe, mely csatornának 
elpusztulásáról azonban megbízható értesüléseink nincsenek. Történeti igazság 
azonban az, hogy létezett a Kr. u. VI. században az előbbihez hasonló vonal-
vezetésű csatorna, melyet azonban Abu Djafa Khalifa országvédelmi érdekből 
használhatlanná tett. 

Ezután a mai Suez-csatorna megnyitásáig hajózható viziút a két tenger 
között nem volt, mely különben sem mutat olyan ugrásszerű fejlődést, mint 
amilyent a csodálatraméltó amerikai viziút ért el. H. E 
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Márki Sándor 

Egyesületünket és a magyar tudomá-
nyos világot nagy veszteség érte: Márki 
Sándor, a kiváló történettudós, a Kolozs-
várról menekül t szegedi egyetem történe-
lem tanára, júl ius hó 1-én reggel Gödöllőn 
72 éves korában hirtelen meghalt . Agy-
vérzés ölte meg. 

Márki Sándor egyik büszkesége volt a 
régi magyar történetírói gárdánaik, aki 
nemzetünk múl t jának kutatásában elévül-
hetetlen érdemeket szerzett. Számtalan 
munka, könyv, értekezés ős cikk örökíti 
meg nevét a késő századok számára is. 
Mint t aná r t izzó, törhetetlen hazafiság 
jellemezte, s az if júság, mely tőle tanul t , 
megtanul ta a magyar nemzeti géniusz 
ápolását. 

Márki Sándor a történettudósok között 
a maga módszerével iskolát teremtett és 
katedrája elől sok olyan tan í tvány kerül t 
katedrára, akik becsületet szereztek neki 
és tudományos sikereket az ő tör ténet írói 
iskolájának. Történetírói módszere szerint 
a történelem nagy emberek cselekedetei-
ből tevődik össze és így a nagy emberek 
egyénisége az a szemüveg, amely hű és ok-
szerű képét adja az emberiség történeté-
nek. Éle t ra jzai t a tökéletes gondosság jel-
lemzi úgy a maga megítélésében, min t 
kútfőinek az ellenőrzésében. Ezek pedig 
nagy erényei a biográfusnak, mert az ese-
mények kr i t iká jánál sokkal könnyebb 
megőrizni a tárgyilagosságot, mint egy 
életrajznál, mer t az egyesekkel való fog-
lalkozás már magában hordja a szubjekti-
vitás cs í rá já t . És Márki Sándor, akinek 
tör tnéet írói egyéniségében igen jellemző 
volt a biográf iá i hajlam, mégis tudott 
tárgyilagos krónikát írni . 

Fő müveit I I . Rákóczi Ferencről és 
Dózsa Györgyről í r ta . Ezek több kiadást 
is elértek. Munkáiban a magyar történet-
nek mindegyik szakával foglalkozott. 
Harminc könyvet í r t , sok tanulmányt és 
több tankönyvet, melyek t izennégy ki-
adást is elértek. Nevezetesebb munkái a 
kétkötetes Ó- és középkor története, a két-
kötetes Újkor és legujabbkor. Igen neve-
zetes még a Ferenc Józsefről í r t tanul-
mánya. Tankönyvei nagyon népszerűek 
voltak. Egyesületünknek alapításától fogrva 
választmányi tagja , törekvéseinknek lelkes 
támogatója, ,,A Tenger"-nek illusztris 
muinkatársa volt, melyben több igen becses 
dolgozata jelent meg. A Magyar-Adria 
Könyvtárba is í r t két rendkívül értékes 
történelmi t anu lmány t : egyiket a Magyar 
uralomról az Adrián, a másikat Rákóczi 
adriai terveiről. 

Márki Sándor Ivétegyházán született 
1853-ban és tanulmányai végeztével Ara-
don, majd a budapest i Barcsay-utcai gim-
náziumban volt t anár 1892-ig, amikor is 
a kolozsvári egyetem hívta meg történeti 
katedrájára. Ekkor az Akadémia is meg-
választotta levelező-tagjává, ma jd 1912-ben 
rendes akadémiai taggá lett. 

A Szegedre menekült egyetemnek har-
minchárom évig volt tanára és ehhez a 
három évtizedhez fűződik munkásságának 
legjava. 

Az elhunyt tudóst özvegye, leánya és 
két unokája gyászolja. Klebelsberg Kunó 
gróf kultuszminiszter meleghangú rész-
véttáviratot intézett az elhunyt özvegyé-
hez. Temetése jú l ius 3-án délután nég 
órakor volt Budapesten a kerepesi temető 
halottasházából. Áldasséik nemes emléke! 
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Alfréd Merz 

Alfréd Merz meghalt . Ezt a rövid h i r t 
augusztus 16-án hozta át a levegő óceán-
ján a drótnélküli táivíró. Néhány szóban 
megrendítő t ragédiá t közöl. Egy kiváló 
tudó®, amikor élete célját eléri, mikor ott 
áll az Ígéret kapujáná l , ahol fáradalmas , 
de nemzetének is dicsőséget szerző kuta tá-
sok várnak rá, áldozatul esik a gyilkos 
mikrobáknak. A német tudománymentő-
bizottság hosszú évek küzdelmei u t á n fel 
t u d t a szerelni a haditengerészet ú j mérő-
ha jó já t , a „Meteor"-t , ki t ud ta küldeni 
két esztendőre tervezett expedícióra, 
amelynek a tervező: Alfréd Merz á l lot t az 
élen, el is juit déli ki induló pon t já ra , mi-
kor a Kifürkészhete t len megfoszt ja veze-
tőjétől. Ez Merz, s a német Meteor-expe-
dició tragédiája. 

Al f réd Merz munkásságát és munkaere-
j é t a szintén t r ag ikus véget é r t Grund 
professzoréhoz tudom csak hasonl í tani . 
Miként Grund, ő is f á radha ta t l an munkás 
volt a tengertan terén. Merz ind í to t ta 
meg az Adria tudományos ku ta t á sá t a 
nemzetközi tengerkuta tás módszereivel. A 
tr ieszti ál lattani állomás 1904-ben az osz-
t r á k Adria-Egyesület támogatásával kezdte 
meg az évszakos utazásokat, amelyekből 
később az Adria nemzetközi ku ta tása ki-
sarjadzott . A h idrográf ia i munkála toka t 
Merz két éven át vezette, majd , amikor a 
berl ini „ Ins t i tu t f ü r Meereskunde" osz-
tályvezetőjévé nevezték ki, Götzingernek 
adta át. helyét. Nevét az Adr ia-kuta tás 
történetében a Trieszti-öböl természeti 
viszonyainak tanulmányozásával örökítet te 
meg. Ebből az időből származik „Vor-
láuf iger Bericht über die physikaliscih-
geographischen Unitersuchungen im Golf 
Tr i e s t " című nagyobb értekezése és sok 
más kisebb közleménye, amelyek a berl ini 
intézet vezetőségének f igyelmét ráhívták. 
Nagy érdeme és a további ku ta tók szá-
mára sok munká t takar í to t t meg azzal, 
hogy összeállította az Adria i - tengerre vo-
natkozó h idrográf ia i ós meteorológiai iro-
dalmat is. 

Berlinben csakhamar az „ I n s t i t u t f ü r 
Meereskunde" igazgatója, s egyetemi ta-
ná r lett. Kezdetben a Kelet i - tengeren 

folytat ta az Adrián megkezdett tenger-
tani vizsgálatait , de érdeklődése csakha-
mar az Atlanti-óceán molegháztartása 
felé fo rdu l t , mint amelynek Euirópa klí-
májára és gazdasági viszonyaira óriási je-
lentősége van. Merz a tengertan összes 
segédtudományaiban já r tas lévén, ú j tér-
képet készített az At lan t ikum felszíni és 
mélységi áramlásairól,' s ehhez nemcsak 
saját adata i t használta fel , hanem érté-
kesí tet te a régebbi vizsgálatok eredményét 
is. A „Gazelle"-expedició méréseit Merz 
értékelte át a tudomány mai színvonalára, 
s ezzel példát adot t arra , hogy a régebbi 
kutatásokat az oceanográfia archívumából 
hogyan lehet a tudomány mostani nívó-
jára átemelni. 

A világháború alatt Merz nagy szolgá-
latokat t e t t a német haditengerészetnek, 
mivel számos megfigyeléssel bővítette az 
Északi-tenger árapálytüneményére vonat-
kozó ismereteket és elkészítette a tenger-
járásnak az aknaháborúra nézve nagyon 
fontos térképét is. E térkép megszerkesz-
tésénél számiba vette a „Draohe" nevű né-
met haditengerészeti ágyúnaszád régabbi 
(1883.) adatait is, amelyek az akkori tu -
dományos felfogással homlokegyenest el-
lenkeztek, de mindenben megerősítették 
Merz elméletét az Északi-tenger kettős 
dagályáról. Merz a háború alatt a „Pan -
the r" nevű haditengerészeti mérőhajón 
tanulmányozta az Északi-tenger árapályát 
és áramlásai t , majd a „Ber l in" cirkálóval 
tet t k i rándulás t Izland környékére, a nor-
vég partokon pedig a nagy halász-záto-
nyon fo ly ta t ta vizsgálatait . 

Merz nagy lelkesedéssel fogott hozzá, 
hogy a „Meteor"-expediciót felszerelje. 
Nincs az az eszköz, vagy ú j módszer, 
amit az expedíció cél ja i ra előzetesen ki ne 
próbált volna, s emellett maga is állan-
dóan újabbakon tör te fe jé t . A „Meteor" 
1925 január jában és februárban a K a -
nári-szigetek mellett t a r to t t a meg főpró-
báját . Minden műszert küilö.n tanulmá-
nyoztak, minden módszerrel vég^g kisér-
leteztek és e közben az expedíció tudomá-
nyos és naut ikus személyzete begyakorolta 
magát a nélkülözhetetlen együttmükö-
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désbe. I lyen előzmények után szedte fel 
horgonyait ápri l is 16-án a „Meteor.' ' A 
német tudományos körök, de az egész vi-
lág tengenkutatói sokat vártaik az ú j 
expedíciótól, éppen azért, mivel Merz ve-
zette. 

A „Meteor"-expedició az első, amely az 
Atlanti-óceán déli részén a nemzetközi 
tengerkuta tás módszerével dolgozik. E lő t te 
valamennyi expedíció hosszanti szelvénye-
ken jár t , Merz 13 h a r á n t szelvényvonalat 
jelölt ki a két kontinens par t ja i között. 
Sokan, különösen naut ikus körökben, két-
kedő mosollyal fogadták azt a tervét, hogy 
a tenger járás hullámainak mérése céljá-
ból a nyí l t óceánon, ötezer méteres mély-
ségek fölött akarta lehorgonyozni hajó-
ját. Még megadatot t neki az az öröm, 
hogy technikai készségének diadalát él-
vezhette: a lehorgonyzás nem is egyszer 
sikerült és több huszonnégyórás megfigye-
léseket végezhettek. Buenos-Airesből, az 
első szelvényvonal kiinduló kikötőjéből 
Merz még több állomás feldolgozását i iá -
nyítot ta . Ezek az állomások kétszáz ten-
geri mérföldnyire következnek egymás-
után, s az expedíció vezetője az elsőknél 
még kedvelt műszereinél állott. 

Az évtizedeken át folytatott nehéz 
munka, a felszerelés ezer gondja, aláásta 
Merz amúgy is gyenge szervezetét. Az első 

szelvényen tüdőgyuladást kapot t és or-
voi tanácsra Buenosz-Ai reszben par t ra-
szállították. Schmidt-Ott porosz állam-
miniszter,' a német tudománymentő bi-
zottság nálunk is ismert elnöke, lehetővé 
tette, hogy felesége zárja le megtört sze-
meit, amelyek annyi t gyönyörködtek a 
a határ ta lan síkban. A Buenosz-Aireszi 
német kórházból vitték az oceanográfiai 
tudomány nagy halott ját hazájától távoli 
sírjába. A vezető nélkül marad t expedíció 
pedig szeli tovább az Atlanti-óceán siva-
tagát, hogy végrehajtsa örökbe kapott 
programmját , s hogy a legméltóbb sírem-
léket állítsa megteremtőjének. 

Azóta megérkezett a „Meteor" biro-
dalmi kuta tóhajó tudományos és naut ikus 
személyzetének szomorú gyászjelentése is. 
Megmarkoló fájdalom szól belőle, s az a 
fogadalom, hogy az árván maradt expe-
díció méltó akar lenni „apjához." A 
gyászjelentést, amely az „Atlanti-óceán 
déli részéből" augusztus 25-éről kelt, tár-
sai részéről Spiesz f rega t tkapi tány , az ú j 
vezető í r ta alá. A magyar Adriakuta tás 
résztvevői is kegyeletesen őrizni fogják 
emlékezetét, mivel Merz mindenkor elis-
meréssel szólt küzdelmes munkájukról . 
Jóakaróink pusztulnak, pedig amúgy is 
kevesen vannak 1 (st.) 

R e i n h a r d Gast 

A magyar zoológusok, különösen pedig 
azok, akik a tengerkutatásban résztvettek, 
vagy a nápolyi zoológiai állomáson dol-
goztak, mély részvéttel értesültek Rein-
hard Gast elhunytáról. Megnyerő szemé-
lye, párat lan segítőkészsége és figyelme 
nagyban hozzájárul t ahhoz, hogy a ma-
gyar szakemberek a nápolyi intézet ven-
dégszerető falai közt otthonosan érezzék 
mag-ukat. Háború előtti budapesti látoga-
tása még szorosabbá fűz te a kapcsot 
közte, s a magyar zoológusok fiatalabb 
nemzedéke között. 

Gast 1876 ápri l is 17-én a szászországi 
Grimmában született . Természetbúvár haj -
lamai korán kirügyeztek. Már gyermek-
korában kis akváriumot rendezett be, s 

a tyja , aki középiskolai tanár volt, szívesen 
segítette elő, hogy tanulmányai tovább is 
ebben a határozott i rányban haladjanak. 
Egyetemi éveit Heidelbergben kezdte 
meg, majd Lipcsében folyta t ta . Kezdet-
ben középiskolai tanárnak készült, de 
Leukhardt professzor figyelme hamar rá-
i rányul t és a tehetséges f i a t a l zoológus 
elé az egyetemi pálya lehetőségei integet-
tek. Sajnos, pár t fogója és mestere hamar 
e lhunyt és Gast már Chun professzornál 
szerezte meg a doktori címet. 

A következő évben a hal lei egyetemen 
dolgozott, majd 1899 n y a r á n Anton 
Dohm, a nápolyi állomás igazgatójának 
magánasszisztense lett. Gast a nápolyi 
intézet nagynevű alapítójának fejlődés-
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tani metszetek készítésében segédkezett, s 
ő rajzolta azokat a pompás táblákat is, 
amelyek Anton Dohrn „S tudien zur Ur -
geschiehte der Wirbel t ierkörpers" müvé-
ben jelentek meg. Főnöke buzdítására 
maga is fejlődéstani búvárkodásba kez-
dett , s az őshalak szerveinek kialakulását 
vizsgálta. Tanulmányainak eredménye 
,.Die Entwickelung des Oculomotorius 
und seiner Ganglein bei Selachier-Em-
bryonen" címmel, 1009-ben látott napvi-
lágot. 

Anton Dohrn. majd LoBianro halála 
következtében Gast az intézet igazgatósá-
gától ú j beosztást kapott . Rábízták az ál-
lomás halászati szervezetének ú j jáa lakí tá -
sát. Gast készséggel vállalta a feladatot , 
amelynek megoldásában nagy segítségére 
volt kiváló gyakorlati érzéke és a techni-
kai kérdések iránti fogékonysága, amelyet 
még a szülei házból hozott magával. Az 
intézetet a tudományos halászat legújabb 
eszközeivel szerelte fel, s ő készítette a 
„LoBianeo' ' nevű motoros bárka (most 
„F i l ippo Cavolini") és az „Anton D o h r n " 
nevű gőzhajó tenger tani és halászati 
technikai berendezésének tervezetét is. 

Gast a lapí tot ta meg a nápolyi állomás 
gyűj teményét is, amelyben terve szerint 
az öböl állatvilágának minden jellemző 

típusa helyet foglalt volna. A háború 
megakadályozta a múzeum teljes berende-
zését, s azóta sem készült el. Tanú ja vol-
tam. mennyi munkát fektete t t ebbe a 
gyüijteméúiyébe s magam is ott voltam, 
amikor a világvihar kit-kit végzete felé 
sodort szét az intézet békés öléből. Gast 
1915 májusá ig tar tot ta ki Nápolyban. 
Akkor távoznia kellett és halászati tanács-
adó gyanánt a f iumei „Nekton" halászati 
vállalat szolgálatába lépett. Halászati bio-
lógiai t á rgyú értekezése a hamburgi ..Der 
Fischerbote" hasábjain jelent meg. A há-
ború befejezése után a délszláv tengeré-
szeti hatóság halászati biológusa lett és 
Lissa szigetén, Comisában lakott. Állását 
arra a h i r r e hagyta el, 'hogy Reinhard 
Dohrn és az olasz hatóságok közt „ente 
morale" jö t t létre és a nápolyi intézet n 
régi mederben folytat ja működését. 1925 
február jában ismét az állomás kötelékébe 
lépett, de ápri l is 26-án gyors lefolyású 
tüdőgyulladás korai s í r jába temette. 

Gast emlékét a tudományban az 
Amphipalaemon Gasti Balss. őrzi, egy má-
sik rákot pedig dr. Dudich Endre egye-
temi magántanár nevezett el róla még ki-
adatlan munkájában. Magyar barátai 
őszintén osztoznak f ia ta ' özvegye gyászá-
ban. (st.) 

Srott kapi tány öreg hajója , a „Disco-
very", újabb expedícióra indult . Az angol 
gyarmatügyi hivatal vásárolta meg ezelőtt 
két esztendővel és teljesen ú j já alakítot ta . 
Alig maradt meg belőle egyéb, m i n t a hajó-
test, amely sarki utazásokra olyannyira al-
kalmasnak bizonyult. Épp ezért esett rá a 
választás. Az ú j „Discovery"-expedició szá-
mára eddig egészen szokatlan módon, ú j -
sághirdetés ú t ján verbuváltak tudományos 
személyzetet. Kapi tánya Stenhouse, tudo-
mányos Vezetője pedig Stanley Kemp. a 
tengerkuta tó hat zoológusból és két l i idio-
gráfusból áll. A költségeket a Falkland-
Dependency bevételeiből fedezik. 

Ezek a bevételek 1908 óta bőségesek és 
1917 óta még inkább megnövekedtek. 
Odáig a Falkland-szigetek kormányzó-
sága néhány meglehetősen problematikus 

ry"-exped ic ió . 
értékű bányákujtatási jogot adott ki, s egy 
ang-ol juhászokból összeverődött társaság 
próbált a kormányzóság alá tartozó szige-
teken állatokat tenyészteni, de jövedelem 
nem volt. J ö t t azonban a norvég s tor th ing 
tilalmi törvénye 1904-ben, majd kibőví-
tése 1908-ban és a cetvadászok ú j vadász-
terület u t án néztek. Nordenslcjöld expe-
díciója fedezte fel a délsarki vizek cet-
bőségét, s e r re a vadászok elárasztották a 
Dependency szigeteit. 

A faliklandi kormányzóság alá tartoz-
nak: Dél-Georgia, a Dél-Shetlandi-szige-
tek, a Graham-föld a szomszédos -zige-
tekkel, a Dél-Orkney ós Dél-Sandwich-
szigetek. s a Meddell-tenger valamennyi 
szárazulata. Az angol kormány 1923-ban a 
Dél-Viktória-földet és a Ross-tengerh 'n 
lévő szigeteket Ross-Deipeiulenicy néven 
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csatolta a birodalomhoz, s ezzel a déli 
félgömb mindkét fő vadászterülete br i t 
fennhatóság alá került . Nem tételes, de 
századok óta érvényes törvény, hogy min-
den értékes területnek angol birtokká kell 
válnia. A bri t tek három századon át küz-
döttek, hogy a cetvadászat terén is felül-
kerekedjenek. Nem sikerült , de viszont a 
cettermékek piacán ma már Anglia dik-
tálja az áralakulást és a legfontosabb va-
dászterületek birtokában vannak. 

Meg kell hagyni, hogy Anglia bölcsen 
i rányí t ja a hatalma alá ha j to t t területek 
cetvadászatát. Nehéz feladat , mert a cet-
vadász a világ lagzabolátlanabb és legkap-
zsibb népsége. F inmarken öbleiben', s a 
Biscayai-öbölben valamikor hemzsegtek a 
bálnák, ma hírmondónak látogatnak el. A 
Földközi-tengerben az ó- és középkori írók 
még nagy cetvadászatról írnak, Claudius 
császár egy izben maga is vadászott bál-
nára cohorsai kíséretében, ma pedig r i tka-
ság számba megy egy-egy betévedt cet. 
Mindenüt t a cetvadászok i r tot ták ki, s ami 
még szomorúbb, saját kárukon sem okul-
tak. Az Antarkt isz vizeiben hamarosan 
mészárszékre vinnék a bálnákat, ha az an-
gol gyarmatügyi igazgatás nem őrködnék 
felette. 

A Falkland-Dependency kormányzósága 
a cetek védelmére csak kevés vadászati 
engedélyt bocsájt ki. A brit külügyi hi-
vatal még a cetvadászat kezdetén szakértő 
bizottságot ál l í tot t össze, amelyet azzal a 
feladattal bízott meg, hogy a oetek ki-
pusztításának megakadályozására szolgáló 
rendszabályokat dolgozzon ki. A bizottság 
egyebek közt tudományos expedíció szer-
vezését javasolta, mivel a védelem csak 
úgy lehet hathatós, ha előbb a cetfélék 
életmódját alaposan tanulmányozzák. Ezen 
a téren ugyanis csak igen hiányos ismere-
teink vannak, s azok is jobbára a cetvadá-
szok nem mindig megbízható megfigyelé-
sein alapulnak, sőt a cetfélék rendszertana 
is meglehetősen zavaros. A newyorki ter-
mészetrajzi múzeum kisebb expedícióinak 
sokat köszönhetünk ugyan, de még annyi 
tennivaló maradt , hogy a brit gyarmat-
ügyi hivatal habozás nélkül elfogadta a 
bizottság javaslatát . 

A Royal Research-Ship „Discovery" 
1925 júniusának végén szedte fel vasmacs-

ká já t és kezdte meg öt esztendőre terve-
zett expedícióját. Az expedíció főfeladata, 
hogy a két Dependency terüle tén élő, s a 
vadászat szempontjából fontos cetfélék 
életmódját tanulmányozza. Elsősorban a 
cetek szaporodását és vándorlását veszik 
vizsgálat alá. A cetfélék fő táplálkozási 
területüket , a szuibantarktikus vizeket 
nyár vége felé hagyják el és északra ván-
dorolnak. A déli tél ideje a la t t Afr ika 
nyugat i pa r t j a i mentén, az egyenlí tő tá jé -
kán tartózkodnak. Ezekben a meleg ten-
gerrészekben 'megy végbe a cetek szaporo-
dása. A vándorlás felderítésére a „Disco-
very"-expedició ugyanolyan módszert hasz-
nál, amivel az Északi- s a Balt i - tengerben 
a félszegúszó halak vándorlási útvonalát 
megállapították. A cetekre azonban nem 
kemény gummiból készült jelzőket erősí-
tenek, mint a halak hátúszójára, sem pe-
dig nem gyűrűzik meg őket, min t a mada-
rakat , hanem ap ró nyilakat lőnek szalon-
nájukba . A cetek 30—35 cm-es szalonna-
rétegében a jelzó nyilak megfészkelik ma-
gukat , az állat jóformán észre sem veszi 
a megjelölést, a cetvadászokat kötelezték, 
hogy ha ilyen megjelzett bálnákat ejtenek 
el, a nyilat az expedíció számára meg-
őrizzék. 

A további vizsgálatok a cet táplálékra 
i rányulnak, s mivel a tenger óriásainak 
nagy része parányi lebegő lényekkel él, a 
p lanktonkuta tás t h idrográf ia i tanulmá-
nyokkal támaszt ják alá. A részletes kuta-
tásokat a Guinea-öbölben kezdik, mivel a 
déli cetek vándorlásának északi ha tá rá t 
ott sejtik. Az expedíció sorra lá togat ja a 
Nyugat -Afr ika pa r t j a in levő cetvadász-
állomásokat és Fokvárostól Tr i s tan da 
Cunhán át a Falklandi-szigeteken, majd 
Dél-Georgiához megy, ahonnan 1926 ja-
nuár jában a Sandwich-szigeteken keresz-
tül Dél-Shetlandot keresi fel. H a a jég-
viszonyok engedik, délre a Neumayr-csa-
tornába, s a Palmer-szigettóngerbe is előre 
hatol. A jövő év márciusában Dél-Geor-
giába térnek vissza és a Graham-föld és 
Horn-fok közti területen dolgoznak. Télen 
ú j r a az af r ika i par tokra kerülnek fel. 

Az expedíció további p rogrammja még 
nincs megállapítva, s az első évek tapasz-
talataihoz fog igazodni. A „Discovery" 
kutatásaival egy időben a Dél-Georgián 
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levő Cumberland-öbölben szárazföldi labo-
ra tór ium is működik, amelyben a szomszé-
dos cetvadász-állomásokra hozott zsák-
mányt vizsgálják meg. Anyagban nem lesz 
h iány, mivel az idén például február tó l 
ápr i l i s 10-ig 180 bálnáit szállítottak ebbe 
az öbölbe, ahol a Nielsentől a lapí to t t ar-
gent ínai vadásztársaság központja van. A 
„Discovery" akusztikai mélységméréseket 

is fog végezni. Petersen-féle merítővel pe-
dig fenékmintákat gyű j t . A ha jó t a 
Kaudsen-féle legújabb vízmerítővel is el-
látták, amellyel teljes menetsebesség mel-
lett is lehet vízmintákat szedni, s a fel-
színi víz hőmérsékletét is egész úton 
mérni fogják. Egyebekben azonban a bio-
lógiai kutatások lesznek túlsúlyban. 

Leidenfrost. 

A Hartmann- fé l e t e n g e r k u t a t ó - k é s z ü l é k 
és a kipróbálását végző földközi-ten-
geri expedíció. A tengerkutatásban ú j ös-
vényt nyit meg és a mélytengeri tudo-
mányos kutatás ú j abb lehetőségeit n y ú j t j a 
az oceanografusofanak az a készülék, ame-
lyet dr. Hans Hartmann szerkosztett New-
yorkban ós a melynek a gyakorlatban való 
kipróbálása most folyik a Földközi-tenge-
ran. Hartmann azt az oceanograf iában 
már régen felvetődött kívánságot igyek-
szik kielégtíeni, hogy a kuta tó tudósok 
a tenger mélyére leszállhassanak ós köz-
vetlen megfigyeléssel szerezhessenek ada-
toka t a tenger f izikai és biológiai viszo-
nyairól. A legnagyobb .nehézséget ennek 
a kérdésnek a megoldásánál az okozrta, 
hogy az eddig szerkesztett különböző 
búvárberendezósek, víz alá merí thető meg-
figyelő tornyok alkalmazhatóságának a 
ha tá ra korlátolt volt. A tengeriben 10 mé-
terenkint körülbelül egy atmoszférával nö-
vekedő nyomás kellő ellensúlyozása ugyanis 
eddig csak mintegy 300 méterig s ike rü l t ; 
ez volt tehát a ha tá r , ameddig a tenger 
mélyére való leszállás és a közvetlen meg-
figyelés lehetséges volt. A tengereknek 
ezt a 300 méter mélységig te r jedő par t i 
szegélyét a modern tengerkutató eszkö-
zökkel, közvetlen megfigyelés nélkül is, 
alaposain át tud ták kutatni a különböző 
expedíciók, ellenben a nagyobb mélységek 
á tkuta tása ezekkel az eszközökkel még 
mind ig inkább csak tapogatózás, mint 
rendszeres tudományos megfigyelés. 

Hartmann ta lán közelebb v i t t e az 
oceanografusokat a mélytengeri kuta tás 
régi problémájának megoldásához. Sike-
r ü l t ugyanis neki olyan búvárkészüléket 
szerkeszteni, amellyel a 300 méteres hatá-
ron jóval túl , állítólag 5000, sőt ennél 
nagyobb mélységre is le lehet szállani. A 
készülék, egy hatalmas acélhenger, amely-

ben elég kényelmesen, egymás fölé helye-
zett forgatható üléseken elfér két ember: 
a megfigyelő tudós és egy segédszemély. A 
henger az esseni Krupp-gvárban készült 
és acélfalának anyaga ugyanaz, min t ami-
lyenből a világháborúban használt me^z-
szehordó ágyuk csöve készült. A K r u p p -
gyár mérnökei gondoskodtak, hogy a hen-
ger az 5000 méteres tenger mélységében 
uralkodó nyomást is k ibí r ja . A henger t a 
súlyának és a nyomásnak megfelelő erejű 
kábellel eresztik a tenger mélyére. 

A megfigyelő-henger belsejében oxigén-
fejlesztő Icészülélc van elhelyezve, amely 
harmincha t órára elegendő oxigént képes 
két ember részére szolgáltatni. Ezenkívül 
a kilehelt széndioxid abszorbeálására szol-
gáló készülék és ozonfejlesztő készülék is 
van a henger belsejében. A biztonsági be-
rendezésihez tartoznak még a külvilággal 
való érintkezést biztosító telefon, rádió-
készülék ós elektromos csengők. A kábel-
szakadás veszedelme ellen is biztosítva 
vannak a búvárhenger utasai. Ha ugyanis 
ez a baleset bekövetkeznék, az operatőr le-
nyom egy elektromos kapcsolófogantyút, 
amire a henger al ján elhelyezett fenéi-súly 
leválik és a ballaszttól megszabadult hen-
ger t elektromossággal haj to t t három 
propdler függőleges helyzetben a víz szí-
nére emeli. 

A búvárhenger tudományos felszerelése 
a lehető legtökéletesebb. Az első modelnél 
alkalmazott, három rétegű üvegből álló 
megfigyelő-ablak helyett Hartmann egy 
újabb modelnél a célnak inkább megfelelő 
prizma-teleszkópokat alkalmazott. Ezenkí-
vül periszkóp is vam a hengerben. A vizs-
gálandó tengerrész megvilágítására nagy 
fényere jű fényszórók szolgálnak. A henger 
külsejére vannak rászerelve a tudományos 
megfigyelésekhez szükséges készülékek, a 
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többi között mélytengeri fényképező ap-
parátusok és mozgókép-felvevő készülék is. 
Mindezeknek a készülékeknek az i rányí-
tása belülről, elektromos úton történik. 

Hartmann búvár-hengerével az első kí-
sérleteket már 1911-ben végezte a Föld-
közi tengeren, Észak-Afrika par t ja iná l , a 
monacói herceg expedíciójával kapcsolato-
san. Ugyanakkor az amerikai partokon 
próbálta k i a mélytengeri fénylképezö-
készjülékeit egy hadihajón, az amerikai 
tengerézeti hatóság közreműködésével. Az 
1911. évi kísérletek u tán , az ott szerzett 
tapasztalások alapján Hartmann tökélete-
sí tet te búvár készül ék ét és ez év október 
1-én el indult Nápolyból .az expedició, 
amelynek feladata, hogy a Hartmarm-íéle 
készüléket a Földközi-tenger különböző 
pont ja in kipróbálja. 

Az expedícióinak maga Hartmann a ve-
zetője. A búvárkészülék kipróbálásával 
kapcsolatosan más határozott irányú tudo-
mányos kutatásokat is végeansk, még pe-
dig részbein archeológiai, részben oceano-
grá f i á i irányban. A nápolyi öbölben, 
Ba jae közelében, a tenger alá temetet t ró-
mai város (Palaopoli) romjainak topográ-
f i a i vizsgálatát végzi az expedició. E t tő l 
a kutatástól az areheologusok sokat vár-
nak, mer t az állítólagos Palaopoli volt 
egyike az I tá l ia fö ld jén keletkezett első 
görög kolóniáknak. Hartmann azt tervezi, 
hogy a nápolyi öbölben végzett archeoló-
giai kutatások befejezése u tán Észak-Af-
r ika pa r t j a in , az egykori Kar thágó köze-
lében ugyancsak tengera la t t i archeológiai 
kutatásokat fog végezni, amelyek hivatva 
lennének f ény t derí teni a föníciai és még 
korábbi civilizációnak több homályos ada-
tára . 

Az oceanográfiái kérdések közül legelő-
ször azt kívánja Hartmann megoldani, 

hogy a napfény milyen mélyen hatol le a 
tengerbe. Ezeket a vizsgálatokat különö-
sen érzékeny fényképezőkészülékekkel vég-
zik, amelyeket a berl ini egyetem oceano-
grá f ia i intézete külön er re a célra kon-
struál t . A cél annak az eldöntése, hogy a 
napfény különböző színű komponensei mi-
lyen mélyre hatolnak a tengervízbe ős 
megállapí tani azt, hogy milyen hul lám-
hosszúságú sugarak ha to lnak a legmé-
lyebbre. Ezekkel a f iz ikai megfigyel őseik-
kel igyekeznek feleletet kapn i arra a bio-
lógiai kérdésre is, hogy a tenger mélyebb 
részein élő állatok fe l tűnően élénk színe-
zete összefüggésben áll-e a tengerbe hatoló 
napfénnyel és általában, hogy a tenger 
mélyén a fényjelenségek a külső fénnyel 
összefüggésbe hozhatók-e, vagy pedig vilá-
gító organizmusok által létrehozott, tehát 
t isztán biológiai fényjelenségnek tekinten-
dőik-e? Végül meg akar ja oldani Hartmann 
azt a kérdést is, hogy vá j jon a nagy mély-
ségekben, ahol a mi szemünknek teljes 
sötétség uralkodnék, van-e olyan fényjelen-
ség, amelyet a teleszkopikus szemekkel el-
látott mélytengeri ál latok érzékelni tud-
nak. Mindezekre a kérdésekre Hartmann 
az érzékeny fényképezőgépekkel ós a kü-
lönböző fényszűrőkkel végzett kísérletek-
től vár kielégítő feleletet. 

A déli tengerek kutatása. Az amer ika i 
Bilbe dr. expedíciója — min t Newyork-
ból jelentik — nemrég t é r t vissza a déli 
tengerek kutatásáról, rendkívül érdekes 
eredményekkel. A tudósok ötven, eddig is-
meretlen ha la t hoztak magukkal . A kuta-
tók bizonyságot szereztek arról, hogy a 
Hudson-folyó a newyorki kikötőben levő 
torkolatát elhagyva, még 100 tengeri mér-
földnyire fo ly ta t ja folyását a tengerben 
s hirtelen lebukik 310 méternyire, óriási 
zuhatagot képezve a tenger alatt. 

KÖNYVISMERTETÉSEK. 
Die oesterreichisch-ungarisehe Kriegs-

niarine von und im Wel tkr iege . Von 
Peter Handel Mazzetti Linienschiffsleut-
nan t d. E . Nyomtat ta és kiadta Carl 
Röschnar, K lagenfur t . 

Az osztrák-magyar haditengerészet tör-
téneté t olvasóink már ismerhetik egyesü-

letünk elnökének, A Tenger 1922. évi 
I—IV. füzetében megjelent cikkéből; a 
háború folyamán hadi f lo t tánk fényes sike-
reiről ís több cikkben beszámoltunk. 
Mindezeket egységes képbe foglalva, hadi-
tengerészetünk dicsőséges múl t jához méltó 
díszes kiál l í tásban, több imiat száz szép 
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képpel és négy térképvázlattal t á r j a elénk 
ez a rajongó szeretettel, sok hozzáértéssel, 
szakavatott tollal megír t könyv. Jeles 
szerzője felhasználta nemcsak a hazai 
anyagot, de az ellenség részéről közreadott 
ismertetéseket is. A könyv három főrész-
ből áll. Az elsőben ismerteti a szerző az 
egykori osztrák-magyar tengerpar tot , a 
másodikban haditengerészetünk történetét 
adja elő a lissai diadalmas tenger i csatá-
tól a világháborúig, míg a harimadik rész 
két fejezetben hadi f lo t tánknak a világihá-
borúban k i fe j t e t t , örökké emlékezetes, di-
csőséges szereplését t á r j a az olvasó elé. Az 
első fejezet hadif lot tánknak az olasz had-
üzenet előtti működését ismertet i , a má-
sodik a szerb offenzíváig t e r j ed , a harma-
dik a Ealkán-offenzivának és a déil Ad-
r ián végzett hadmüveleteknek van szen-
telve, a negyedik 1917. f eb ruá r 1-től a há-
ború befejezéséig ter jedő hadműveletekről 
számol be, az ötödik a duna i flotilla rövid 
tör ténetét és háborús szereplését adja elő. 
Ez a rész — sajnosian — nem mél ta t ja 
dunai f lo t t i l lánk fényes s ikerű hadi mű-
veleteit oly terjedelemben, min t azt meg-
érdemelte' volna, pedig Wulff Oláf akkori 
sorhajókapitánynak erről 1918-ban ki-
adott alapos és szép könyve (Oesterreich-
Ungiarns Donauflot t i l le in der Kr ieg-
jahren 1914—1917.) bőséges anyagot 
nyú j tha to t t volna a szerzőnek, hogy kü-
lönben igen szép és értékes könyvét ezzel 
teljessé tegye. A hatodik fejezet a „Kaise-
r in Elisabath"-nek és Tsingtiau hősi vé-
delmének van szentelve, m í g a hetedik fe-
jezet a záróakkordot adja meg. Igen be-
cses táblázatok és adatok egészítik ki a 
könyvet haditengerészetünk különböző 
hajótipuisainak a fejlődéséről 1866-tól 
kezdve, a középtengeri ellenséges tenger i 
haderőkről, saját hadi f lo t tánk, a német 
tengerala t t járók, az olasz és a f ranc ia 
haditengerészet veszteségeiről, végül — 
ami a legfájdalmasabb záróakkordja a mű-
nek — közli a mi scha vereséget nem szen-
vedett hadif lot tánk felosztását a győztes 
hatalmak közt. 

Őszinte örömmel üdvözöljük ezt a szép 
és érdekes könyvet, mely maradandó, bár 

fá jó emléke dicsőséges haditengerésze-
tűinknek. Sz. 

Vier Jahre unter dem Halbmond. Von 
Rafael de Nogales. Reimar Hobbing ki-
adása. Berlin, SW. 61. 65 képpel és egy 
térképpel. Ára fűzve 10 M. 60 Pf . , egész 
vászonkötésben 14 M. 

A keleti országok politikai, katonai és 
történelmi viszonyairól talán a legérdeke-
sebb s kiváló his tór ia i értékű bizonyság ez 
a vonzóan, meleg szeretettel és széles látó-
körű tudással megír t könyv. 

A szerző Venezuelából való s min t sem-
leges országból való tiszt, vezető állásban, 
mint a török hadsereg tábornoka vett részt 
a világháborúban. Ezen bizalmi állásában 
módja és a lkalma volt a pol i t ikai és ka-
tonai nehéz viszonyokba, azok kulissza-
ti tkaiba is betekinteni s az if jú-törökök 
vezető egyéneivel s a törökökkel harcoló 
német tisztekkel bensőbb összeköttetésbe 
jutni . Az ő háborús élményeinek és ka-
landjainak színes leírása vetekedik a leg-
érdekfeszítőbb regénnyel s ú j megvilágí-
tásban muta t be sok homályos eseményt 
és meg nem ér te t t körülményt. A Kelet-
nek bűbájos varázsát tá jakban , szokások-
ban és világszemléletben megkapó színek-
ben tá r ja az olvasó elé a könyv. Nemcsak 
azok, akik a világháborúban érdekelteik, 
fogják ezt szeretettel olvasni, de mind-
azok, akik a Keletről és Törökországról 
élethű képet kívánnak nyerni . 

A szép kiál l í tású könyvet 65 lcép dí-
szíti líüilön mellékletként f inom műnyomó 
papíron. A szerzőn kívül megtaláljuk 
benne a török háború, a nemzeti ébredés 
és újjászületés hős vezéreinek, Enver, 
Muitafa Kemál , üsamál pasák, Talaat 
pa.sa nagyvezér, a német Goltz vezér-
tábornagy, Sanders pasa tábornagy, 
Bronsart pasa altábornagy, stb. arcképeit 
s ezekem k ívü l Kis-Ázsia festői tá ja inak, 
népének, a had já ra t érdekes mozzanatainak 
a kitűnően sikerült képeit. A könyvhöz 
csatolt térkép fe l tűnte t i azt az egész 
ázsiai Törökországot behálózó, rengeteg 
kiterjedésű útvonalat, melyet a török 
nemzet újjáéledéséért lelkesedő és vitézül 
harcoló venezuelai szerző megtett . 
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T. T A G T Á R S A I N K H O Z ! 
Tisztelettel és bizalommal kérjük mindazon t. tagtársainkat, 

akik még nem küldték be az 1926. évre a tagsági járulékot, 
legyenek szívesek ezt mielőbb megtenni. 

Ez alkalommal is hangsúlyozni kívánjuk, hogy a tagsági-
díjat magánszemélyek és kulturális intézetek részére csupán 
azért állapítottuk meg az 1926. évre cseké ly 4 pengőben (ötven-
ezer koronában), hogy a kultuiális intézetek, a tanárok, s azok 
a köz- és magántisztviselő tagtársaink, akik szerényebb anyagi 
viszonyok közt vannak, a tagsági köteléket nagyobb megterhel-
tetés nélkül fentarthassák. Teljes bizalommal kérjük és várjuk 
azonban a tehetősebbektől ezen minimális összegnek a két-
szeresét, vagy ese t leg többszörösét is, mert csak így leszünk 
képesek „A T E N G E R " - t megfelelő terjedelemben, lehetőleg 
minden második hónapban megjelentetni. 

J o g i személyek: u. m. közhatóságok, pénzintézetek, 
ipari- é s kereskede lmi vállalatok részére a tagsági díjat 
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állapítottuk meg, s bizalommal kérjük az ezen kategóriákba 
tartozó t. tagtársainkat, hogy az ennek megfe le lő összeget 
lehetőleg minél e lőbb beküldeni méltóztassanak. 

A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET 
ELNÖKSÉGE. 



A MAGYAROK TENGERI POLITIKÁJA. 
Történelmi tanulmány. Irta s a M. A. E. jubiláris közgyűlésén felolvasta : Dr. HAVASS REZSŐ 

A magyaroknak tengerre vágyódása nyolcszáz esztendőre vezethető vissza. 
Fraknói Vilmos Szent László királyunknak a montecassinói apáthoz intézett levele 
nyomán bizonyítja, hogy már Szent László kiterjesztette a magyar korona ha-
talomkörét a tengerpartig. A tengerparti városok azonban a magyar korona fen-
hatósága alól csakhamar kisiklottak, mert László figyelmét a kunokkal való hábo-
rúskodás elvonta Dalmáciától és mert a tengerig terjeszkedő politikáját a Szent-
szék sem támogatta. A tengerre irányuló magyar világpolitika Kálmán királyunk 
alatt bontakozott ki hatalmas arányokban. Igen, eme messze tekintő királyunk 
alatt, kinek nagy szelleme századokkal túlszárnyalta korát, aki már a XII. szá-
zadban, amikor a világforgalom parányi volt a maihoz képest, fölismerte, amit 
ma minden oldalról hangoztatnak, hogy csak az az ország lehet igazán hatal-
mas és gazdaságilag független, amelynek tengere van. Kálmán nagy tervét keresz-
tül is vitte s hódító ereje megszerezte a magyar szent koronának a dalmát ten-
gerpartot. Emlékét kegyelettel őrizték Dalmáciában, mert az ország iránt tapinta-
tos és emberszerető bánásmódot tanúsított s a városokat régi helyhatósági jogaik 
élvezetében nemcsak meghagyta, hanem új kiváltságokkal is fölruházta, melye-
ket utódai is megerősítettek és érintetlenül hagytak. 

II. István, II. Géza, III. Béla királyaink szintén törekedtek hatalmukat meg-
szilárdítani Dalmáciában. Hogy az Árpádok alatt mily benső volt a viszony Ma-
gyarország és Dalmácia között, legjobban abból láthatjuk, hogy Dalmácia a tatá-
rok elől menekülő IV. Béla királyunkat oltalmába vette és a legvészesebb idők-
ben tántoríthatatlanul ragaszkodott királyunkhoz és nemzetünkhöz. 

Az Anjouk folytatták, sőt fejlesztették az Árpádoknak tengeri politikáját. 
Nagy Lajosnak a tengeri hatalomra támaszkodó világpolitikai szelleme legragyo-
góbb csillaga Magyarország fénykorának. Mi volt Anglia Nagy Lajos alatt ? Mint 
Márki Sándor nagyhírű történészünk kimutatja, területre nézve mindössze 2/5-e 
Magyarországnak, mely egyébként is hatalmasabb volt Angliánál. Sőt a tengerre 
nézve Nagy Lajosnak határozottabb politikája volt, mint III. Edwardnak, Anglia 
akkori királyának. A történelem, valóban, joggal nevezi őt „Nagy"-nak, mert 
nagy volt úgy a béke, mint a háború műveiben. Hazáját a hatalom és dicsőség 
oly fokára emelte, aminőt azon túl sohasem ért el. Miután legyőzte az oroszo-
kat, litvánokat, az oláhokat és győzedelmeskedett a bolgárok, tatárok, lengyelek 
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és szerbek felett, a magyar befolyást és hatalmat kiterjesztette a Balti-tengertől 
a Földközi-tengerig, Volhinia mocsaraitól a velencei lagunákig. A velencei köz-
társasággal hosszú és heves küzdelmet folytatott Dalmáciáért; azonban dicső 
hadjáratok után végre visszaszerezte annak uralmát Szent István koronája részére 
és bölcs intézkedésekkel igyekezett azt mindjobban hozzá íűzni. Alatta egész 
Dalmácia a Quarnerótól Durazzóig a Magyar Birodalomhoz tartozott. 

Nagy Lajos Magyarországot a dalmát tengerpart nélkül mint önálló államot 
el sem képzelhette. S hogy mily értékesnek tartotta Dalmácia birtoklását, legjob-
ban igazolja ama körülmény, hogy amidőn Velence a legfényesebb ajánlatokat 
tette Lajosnak, ha lemond Dalmáciáról, — igy a zárai béke megkötése előtt az 
egész treviói őrgrófságot hajlandó volt Dalmáciáért kárpótlásul átengedni — 
Lajos Velence ajánlatait mindig a leghatározottabban visszaútasította, kijelentvén, 
hogy Dalmácia földjének egy arasznyi területét sem engedi elvonni a magyar 
korona uralma alól. 

Nagy Lajos után Mátyás királyra esik tekintetünk. Az ő figyelmét a Podje-
brád cseh királlyal, Frigyes német császárral, Lengyelországgal és a törökökkel 
viselt háborúk elvonták Dalmáciától, de tekintélye azért nagy volt a tengermel-
léken is. — A Dalmáciából való Cortesio Alessandro, aki IV. Sixtus római pá-
pának volt titkára, Mátyás király hadi tetteit egy latin költeményben énekelte 
meg, melyet a királynak ajánlott. Cervo Etio, raguzai költő, aki Rómában is 
nagytekintélyű volt, Mátyás halálakor a raguzai tanács által rendezett emlékün-
nepélyen emlékbeszédet mondott Mátyás királyról. Ezt az emlékbeszédet Hege-
dűs István egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémiában 1904 október 
24-én ismertette, érdekesen bizonyítván, hogy Raguza a XIV. század derekától 
a XV. század végéig szívósan ragaszkodott Magyarországhoz; polgárai, bár olasz 
nyeltfen beszéltek, magyaroknak vallották magukat s harcoltak Hunyadi János 
és Mátyás király seregében. 

A mohácsi vésszel megbénult a magyarok szereplése az Adrián s Dalmácia 
Velence birtokába jutott. A magyar királyok áldásos uralkodásának emléke azon-
ban sokáig élénken élt a dalmaták között s neveik odalenn a tengerparton ép 
oly népszerűek voltak, mint minálunk. 

A tengerpartra irányuló magyar aspirációk II. Rákóczi Ferenc alatt ismét 
felcsillannak. Amint Márki Sándor „Rákóczi adriai tervei" * című tanúlmányában 
írja, a fejedelem a magyar tengerpartra is kiterjesztette figyelmét s több ízben 
— így 1707 őszén is — foglalkozott Horvátország és a tengermellék megszer-
zése gondolatával. Hogy Széchenyi és Kossuth mily nagyfontosságot tulajdoní-
tottak annak, hogy Magyarország a tengeren érvényesüljön : közismeretes. A 
„Tengerhez magyar 1" — Kossuth lelkes felhívása — szálló igévé vált. 

Mindezekből kiviláglik, hogy nyolcszáz esztendő óta hazánk nagy elméi 
mind oda törekedtek — s törekvéseik iránt a magyar közvélemény fogékony 
volt, — hogy. Magyarországnak tengerpartja legyen, tehát ugyanaz a cél lebe-
gett szemük előtt, amelyet a mai civilizált világ más nemzetei magukra nézve 
életkérdésnek tekintenek. 

* * * 

* Magyar Adria Könyvtár 9. sz füzet. 
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A magyar tengeri polittkának későbbi fejlődésében a régi magyar tenger-
partot — Dalmáciát és az újabb támpontunkat az Adrián — Fiumét, a követ-
kező elhelyezésben látjuk. 

Dalmácia. Dalmáciának a magyar sz«nt koronához való ragaszkodását — 
mint az előbbiekből is tudjuk — történelmünk számos adata bizonyítja. Midőn 
1797-ben a campoformiói béke következtében a régi Velence megszűnt s Dalmá-
ciát a magyar korona jogán Ausztriához csatolták, Dalmácia városai örömmel 
fogadták Ausztriát, mert megunták a velencei uralmat. A bécsi titkos levéltár s 
a haditanács iratai bizonyítják, hogy a városi nép, a papság s az intelligencia 
nem felejtette el a „magyar korona" fennhatóságát s Ausztria alatt Magyaror-
szágot értették. Spalatóban tekintélyes párt folyamodott a királyhoz, hogy a ma-
gyar koronához csatoltassanak. A mozgalom komoly jelleget öltött, a városok-
ban s a szigeteken kitűzték a magyar címert, a papok a szószékről hirdették a 
magyar király iránt való hűséget, de Thugut, Ausztria akkori külügyminisztere 
az osztrák politika szempontjából meghiúsította a magyar királysághoz való csa-
toltatást. 

Magyarország azonban nem mondott le Dalmáciára való jogáról. Maga az a 
körülmény, hogy Kaunitz kancellár 1786-ban, amikor Ausztria Dalmáciára sze-
met vetett, Pray tudósunkat bízta meg azzal, hogy II. Józsefnek, mint magyar 
királynak, Dalmáciára való igényét kimutassa : jogaink elismerését jelenti. 1802-től 
1848-ig számos országgyűlésen sürgették is Dalmácia visszakapcsolását, sőt a 
visszakapcsolás az 1825—27, az 1832—36, az 1839—40 és az 1843—44-iki 
országgyűlésen az előleges sérelmek sorában foglalt helyet I. Ferenc 1802-ben 
elismerte Dalmáciának a magyar szent koronához való tartozandóságát. 1830-ban 
V. Ferdinánd az országgyűléshez intézett válaszában igéri is, hogy a rendeknek 
Dalmácia visszakapcsolására vonatkozó kivánságát teljesíteni fogja. Ez azonban 
elmaradt. Az 1868. XXX. t.-cikk 65. szakaszában fogadást tesz Magyarország 
arra, hogy a magyar szent korona jogán követelni fogja Dalmácia visszacsatolá-
sát. Magam egy életet szenteltem a visszacsatolás kérdésének s örökké büszke-
ségem marad, hogy Dalmácia visszacsatolása iránt a magyar országgyűlés kép-
viselőházához benyújfott, 39 törvényhatóság feliratával támogatott kérelmemet 
a képviselőház 1907. július 10 iki ülésében egyhangúlag hozott határozatával 
pártolólag kiadta a kormánynak. 

A Dalmáciával való gazdasági és kulturális érintkezést a jövőben lényege-
sen előfogja mozdítani az ogulin-knini magyar-dalmát vasút, melynek építését 
magam is felszólalásaimmal éveken át szünet nélkül sürgettem s melyet a magyar 
törvényhozás az 1912: XLVIII. törvénycikkel megalkotott. A vasút megépült, s 
jelentősége a megváltozott viszonyok mellett is fennáll, mert összekapcsolja 
Magyarországot az Adria egyik legfontosabb kikötőhelyével, Spalatóval. 

Fiume. A trianoni béke előtti Magyarországnak egyetlen tengeri kikötője 
volt: Fiume, melynek Magyarországgal való kapcsolatát már Szent László kirá-
lyunk uralkodásának idejében megtaláljuk. Szent László ugyanis megszerezvén 
Chrobatiát, Biogradban (a mai Zara Vecchiában) kormányzatát már 1090-ben 
kiterjesztette a magyar tengermellékre is, ahol utóda, Kálmán király, 1105 ben 
Horvátország és Dalmácia királyává koronáztatatta magát. A dalmát városok, 
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— s köztük Tersact is — melynek oltalma alatt keletkezett a Fiumara vízén túl 
Szent Vid városa (Sanct Veith am Pflaum), a mai Fiume. Szívesen fogadták a 
magyar uralmat, mert ezalatt kereskedelmüket kiterjeszthették Magyarország 
belsejébe is, s ezzel létrehozták a beflső kapcsolatot Magyarország és a tenger 
között. Még szorosabbá vált ez a kapcsolat az olasz Anjou-házbeli magyar kirá-
lyok, nevezetesen Róbert Károly és I. Lajos uralkodása alatt, amidőn Magyar-
ország politikailag is benső kapcsolatba jutott Olaszországgal, aminek természetes 
következménye lett a két ország közt élénkebb kereskedelmi forgalom. 

Nagy Lajos halála után a belvillongások, de különösen a törökök elleni 
küzdelem, lehetetlenné tették, hogy a magyarok megvédjék dalmát birtokaikat 
Velence ellen, minek következtében 1432-ben az egész dalmát tengerpart, Raguza 
kivételével, Velence uralma alá került. A tengermelléknek azok a részei azon-
ban, melyek már a XIII. század óta Frangepán-féle birtokok voltak, úgymint: 
Tersact, Buccari, Portoré, Novi, Zengg és némely adriai szigetek később is magyar 
uralom alatt állottak. Ezeknek a tengermelléki részeknek közvetlen Magyar-
országhoz való tartozását a XVII. századbeli magyar törvények is több izben 
hangsúlyozzák, amire az a körülmény adott okot, hogy a magyar tengermelléket 
az akkori német-római császári uralom jogtalanúl Horvátországhoz tartozóknak 
deklarálván, a magyar fennhatóság alól kivonni igyekezett. 

A Habsburg-ház uralma alá 1361-ben jutott Fiume, mint hűbéres, majd 
1466-ban közvetlen az uralkodóház alá rendelt szabad város lett Fiume, s Ill-ik 
Frigyes császár idejétől kezdve császári, illetve főhercegi kapitányok kormányozták. 

Fiume sorsára és Magyarországra történelmi jelentőségű Mária Teréziának 
1776-ban kelt diplomája, mely Fiumét ideiglenesen a magyar szent koronához 
tartozó Horvátországhoz, majd az 1779. április 23-án kelt végleges diplomájával 
külön testként (separatum corpus) közvetlen Magyarországhoz kapcsolta s külön 
kormányzó alá rendelte. Kiegészítette ezt Mária Terézia fiának és utódának, Il-ik 
Józsefnek 1786. év március 20-án kelt az a rendelete, mellyel az úgynevezett 
kereskedelmi területet: Buccari és Portoré kikötőket magyar tengermellék (Littorale 
Hungaricum) néven a fiumei kormányzó alá helyezte. 

1809—1813-ig francia, majd 1813—1822-ig osztrák kézben volt Fiume az 
egész quarnerói partvidékkel. I. Ferenc király 1822. július 1-én kelt felséghatá-
rozatával elrendelte Fiúménak s az elszakadt tengermelléki részeknek Magyar-
országhoz való visszacsatolását. A magyar uralom alatt Fiume szép fejlődésnek 
indult. Kossuth Lajossal az élén a legjelesebb hazafiak terveket készítettek a 
Fiúméba vezető vasút létesítésére. Ennek érdekében irta Kossuth 1845-ben híressé 
vált hatalmas cikkét: „Tengerhez magyar, el a tengerhez" címmel, melyből a 
„Tengerre magyar" jelszó született. Ugyancsak az ő kezdésére indult meg az 
akció egy nagyobbszabásu tengeri hajózási vállalat létesítésére. Gróf Széchenyi 
István a fiumei kikötő kiépítésének terveivel foglalkozott, kereskedelmi vállalatok 
voltak alakulóban stb. Mindez a nagy és szép terv semmivé lett 1848-ban, 
amikor a magyar uralmat a horvát váltotta fel, amelyet az abszolút központi 
adminisztráció, majd a provizórium követett. Ebben a horvát nyelv és intenciók 
érvényesültek. 

Az 1867-ben Ausztriával kötött kiegyezés értelmében Magyarország vissza-
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nyerte alkotmányos kormányzatát s ezzel visszakapta Fiumét is, de már a magyar 
tengermellék többi tartozéka nélkül. 

Az 1868-iki magyar-horvát kiegyezési törvény 66. §-a állapítja meg, hogy 
Fiume városa, kikötője és kerülete a magyar szent koronához csatolt külön test. 
A visszacsatolás után Fiume az alkotmányos magyar uralom alatt nagyarányú 
fejlődésnek indult. Lakossága 1869—1910 ig 17.884 lélekről 49.866 lélekre emel-
kedett (178% szaporulat). Megépült a Károlyváros—Fiumei vasútvonal, mely 
1873. október 23-án nyilt meg. Kiépült a nagykikötő medence, mólóival, világító-
tornyával, raktáraival, melyhez 1892-ben a Baross-ról elnevezett fakikötő járult. 
Feltöltés által hatalmas területek hódíttattak el a tengertől raktárak és rakodó-
helyek számára. 1891-ben megépült a nagy elevátor. A régi elmaradt vitorlás 
hajózás helyét a modern gőzhajózás foglalta el. 1882-ben megalakult az „Adria", 
utána a „Magyar-Horvát" gőzhajótársaság. A tengeri árú-forgalom már az 
1869-től 1894-ig terjedő negyedszázad alatt egymillió métermázsáról tízmillióra, 
értéke 23 millió koronáról 127 millió koronára emelkedett. 

Ezt a szép lendületet megakasztotta az 1914-ben kitört világháború, azután 
— Trianon következett. 

Ezután az események gyorsan peregnek le. 1918. október 29-én Horvát -
Szlavonország kimondta Magyarországtól való elszakadását, önállóságát, Dalmá-
ciával való reális unióját, s még aznap átvette Fiumét s a magyar tengermelléket, 
melynek az olaszok ellen való biztosítására csakhamar szerb csapatok érkeztek 
Fiúméba. 1920. november havában az olaszok és jugoszlávok a rappalói szerző-
désben úgy egyenlítették ki az ellentéteket, hogy Fiumét külön állammá nyilvá-
nították. Ez meg is alakult Zanella Richárd volt fiumei képviselő elnöklete alatt. 
De nem sokáig tartott, mert jött d'Annunzio olasz légionáriusaival s felborította 
a rapallói szerződést és Fiume külön államiságát. 

így tengett-lengett Fiume sorsa a bizonytalanság ködében. A világtól elzárva 
napról-napra hanyatlott a város és kikötője s fű nőtt a mólókon, rakodóparto-
kon és pályaudvaron. 

Végre is Mussolini Fiume sorsát — annyi hányattatás után — dűlőre jut-
tatta. Az olaszok és jugoszlávok közt folyt tárgyalások érvényt szereztek Musso-
lini akaratának. 1923 január 27-én Rómában megkötötték az olasz-jugoszláv egyez-
ményt, mely Fiúmét bekebelezte Olaszországba, a különben is horvát területen 
levő Baross-kikötőt meghagyván Jugoszláviának s amellett — évi egy arany fizetése 
ellenében — biztosítottak részére a fiumei kikötőben egy medence szabad hasz-
nálatát. Ugyancsak január 27-én Giardino tábornok Olaszország nevében ünne-
pélyesen átvette Fiumét. 

Mussolini 1923 február 22-én számolt be a minisztertanácsnak az olasz-
szerb megegyezésről, melyet a tanács egyhangúlag elfogadott s elhatározta, hogy 
Fiume és Olaszország egyesülésének emlékezetére március 2-át, amikor az egye-
sülést proklamálják, nemzeti ünneppé emelik. Mussolini sietett kijelenteni, hogy 
az olasz—jugoszláv kereskedelmi szerződésben a Dunamenti országoknak, köz-
tük elsősorban Magyarországnak biztosította a tengerhez vezető útat, a szerző-
désnek ehhez a pontjához tartozik, hogy gondoskodtak benne a budapest—fiumei 
vasúti összeköttetés helyreállításáról. Olaszország gondoskodott arról is, hogy a 
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trianoni békeszerződés értelmében Magyarországnak külön kikötőhely jusson. Ezt 
az u. n. „római paktum"-ot követte 1925-ben a nettunói egyezmény, amely 
Itália és Jugoszlávia közt rendezte a Fiume tekintetében még függőben levő kér-
déseket, egyebek közt az állampolgárság ügyét is. 

Magyar tengeri célok Trianon ntán. Mindezek után szintén önként felme-
rül a kérdés, hogy jelenlegi helyzetünkben van-e jövője tengeri gazdasági aspirá-
ciónknak? Határozott igennel felelünk, mert a természeti helyzetnél fogva Fiumé-
nek és Horvátországnak Magyarországgal kölcsönös gazdasági érdekei vannak. 
Fiume és Horvátország Dalmáciával együtt a tengermellék, Magyarország pedig 
a hátterület. Ha a kettőt egymástól mesterségesen elszakítják, úgy mind a ket-
tőnek életereje megbénul. S az elszakítás sokkal súlyosabban érinti a fiumeieket, 
horvátokat és a dalmátokat, mint a magyarokat, akik a Dunán és vasúthálóza-
tukkal gazdasági tengeri expanziájukat uj utakra irányíthatják. Budapestet sem 
foszthatta meg páratlan geográfiai fekvésétől Trianon, ugy hogy Budapest, Prága, 
Belgrád és Bukarest minden fondorkodása ellenére is megmarad Kelet-Európa 
metropolisának. A magyar főváros most épülő kereskedelmi és ipari kikötőjével 
és kulturális fölényével olyan erőt biztosít Magyarországnak, amely adriai kikötő 
nélkül is fejlődésképessé teszi Magyarországot. Végzetessé válhatnék tehát a hor-
vát és dalmát kikötőkre, ha a magyar külkereshedelem elszoknék az Adriától. 

Legközelebbi feladatunk, hogy éljünk a trianoni békeszerződés 209, 268 és 
294 cikkeiben megadott ama felhatalmazásunkkal, hogy magyar hajók nemzeti 
lobogó alatt a tengeren közlekedhessenek és pedig mielőbb, hogy legalább azt, 
amit a trianoni béke nekünk a tengeren meghagyott, gazdasági életünk céljaira 
értékesíthessük. A Magyar Külügyi Társaság már nyilatkozott is, hogy Fiumét 
és Spalatót kívánja magyar tengeri kijáratul. Ezzel az Adria északi és középső 
partvidékén egy-egy kikötőhelyet nyernénk s ezek lennének a jövőben adriai 
gazdasági expanziónk támpontjai. 

De az Adrián kivül más tengerekhez is van útunk s ez az út a mi Dunánk, 
tengeri és egyáltalán gazdasági expanziónknak igazi jövője. 

Midőn II. Vilmos német császár a háború alatt Budapesten járt s a Margit-
szigetet is meglátogatta, a Margit-hídon autójából széttekintett s hatalmas Du-
nánkat megcsodálva, így szólalt meg: Wenn wir bei Berlin die Donau hátten ! 
— Paul Guiton francia iró Magyarországról nem rég úgy nyilatkozott, hogy 
„Magyarország a maga jövője tekintetében számíthat a saját kimélyült szellemű 
életére és a maga helyzetére, hogy nyeregben ül a Duna felett a legfontosabb 
ponton." 

Ugy van 1 Trianon nagyon nagyon soktól megfosztott bennünket, de a 
kedvező földrajzi fekvést már nem vehette el tőlünk. Budapest a Közép-Duná-
nak a kulcsa s ez a mi kezünkben van. Mind jobban és jobban átérezzük ennek 
jelentőségét és erejét. S újabban innen is, onnan is egy új jelszó csendül fel : 
Dunára magyar, melyet nemzeti színű szalaggal fűzünk oda a „Tengerre ma-
gyar" mellé. 

Kereshedelmi és ipari kikötőnk épül. A Rajna és a Neckar folyók egyesü-
lésénél fekvő Mannheím városának polgármestere büszkén mondja: „Városunk-
ban ipar és kereskedelem és a szociális intézmények virágoznak. Nincs munka-



A MAGYAROK TENGERI POLITIKÁJA. 119 

nélküliség. És ezt a gazdagságunkat egyedül kereskedelmi és ipari kikötőnknek 
köszönhetjük." A budapesti kereskedelmi és ipari kikötőtől is ezt a szép fejlő-
dést várhatjuk. És épül a hatalmas német akaraterő kifejezésével a világnak 
egy uj víziútja, amelyen magyar hajók is járnak majd. Ez a gazdasági tekintet-
ben korszakot alkotó víziút: a Donau—Main—Rhein Groszschiffalertsweg, a 
Duna—Majna—Rajna—csatorna, vagy Rajna—Majna—Duna—csatorna, ahogy 
újabban nevezik, amelyen át a Fekete Tengerből az Atlanti Óceánba hajózhatunk. 
A csatorna megépítésére és vízierejének kihasználására a Münchenben székelő 
Rhein—Main —Donau A. G. alakult, melyben a birodalom, Bajorország, Thürin-
gia, Hesszen és a nagy városokon kivül a magángazdaság is érdekelve van. 

Még más csatornák kiépítése is tervbe van véve, melyek a Rajna —Majna— 
Duna csatorna vonalába fognak belekapcsolódni. Ezek közül bennünket leginkább 
a Duna—Odera-csatorna érdekel, mely a Dunát a Keleti-tengerrel köti majd össze. 

És most előttünk áll a magyar tengeri politikának a jövője: 
Az Adrián Fiume és Spalató lesznek tengeri kereskedelmünknek támpont-

jai. A Fekete tengerhez a Dunán már most is nyilt útuuk van s amint láttuk, 
az Atlanti Óceánhoz is lesz utunk, sőt a Duna — Odera-csatornán a Keleti-ten-
gerhez is kijuthatunk majd. 

A magyar tengeri kereskedelmi politikának nagy lehetőségek és nagy célok 
kínálkoznak. Ha igyekezünk azokat okosan és felkészülten felhasználni, illetve 
azoknak szolgálatába állni, úgy a magyar nemzeti lobogó becsülettel fogja bejárni 
az oceánok vizeit. 
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A „Corpus Separatum" földrengési tekintetben is különálló része volt a 
magyar hazának. 

Fiume és közvetlen környéke szeizmikus szempontból határozottan nagy 
tevékenységet mutat fel és rengéseinek túlnyomó nagy része az Adria medencé-
jének sülyedésével függ össze5), bár a fészek nem ritkán Fiúmétól kisebb-na-
gyobb távolságban volt. Ily ismertebb fészkek Fiume közül: Volosca, Grisane17), 
Zengg és Ragusa6) — attól délnyugatra —, tehát mindannyia az Adria sűlyedési 
területét, ma is zökkenő övét északkelet felől határoló főtörési vonalrendszer 
mentén helyezkednek el. Az Adriai-tenger két hatalmas hegyrendszer láncai kö-
zött lesülyedt medence. Az Adria mentén a főrengési fészkek a Dinaridák vonu-
latának belső peremén helyezkednek el. A hegyképző erők alkották a Dinári 
Alpok belső oldalár, azt a hatalmas — joggal szeizmotechnikai vonalnak is ne-
vezhető — törést, amelynek felső részein (Adamello, Bozen) a földkérgéből a 
földtörténeti idők középső szakaszának végén vulkáni eredési anyag tört elő. 
Ettől a vonaltól délkeletre a mészkő és dolomit hegységek helyezkednek el nagy-
szabású és nagy sokaságú törés vonalaival. Itt nem gyűrtek a rétegek, hanem 
össze-vissza töredezett kéregzéssel állunk szemben. A törések ívalakúan simul-
nak az Adria sűlyedési medencéjéhez; Leibach vidékén újból gyűrt lánchegység 
áll előttünk, amelyet a mészkő szirtekből álló Karszt követ. „A tenger partján a 
láncok lazábban simulnak egymáshoz, mély és széles sűlyedések vannak közöt-
tük s ezért a hegység itt szigetrajjá bomlik."18) A Dalmát szigetvilágot sűlyedé-
sek alkották meg, a szigeteket a partoktól árkok választják el. 

Az Apennini és Dinári hegyláncok között elhelyezkedő Adria jelenleg erős 
föltöltődés alatt álló régi sűlyedési terület, amelyik jelenleg is sűlyedő félben 
van és ugyancsak gyakran szinheiye újabb földrengéseknek. A medencének főkép 
északkeleti oldalán van számos epicentrum, amelyek vándorlása idővel feltétlen 
kimutatható, mert már most látható, hogy az itt elhelyezkedő főtörési vonalrend-
szernek más-más helyén jelentkeznek a nagyobb rajban fellépő rengések. 
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A Fiúméban érzett és a régi valamint újabb feljegyzésekből tudomásomra 
jutott földrengések sorozatában a legrégibb az 1511 évi márc. 26-áról való1), 
ez alkalommal Fiumét csak egy Olaszországi földrengésnek távoli hullámai érték 
el. A továbbiakban közölt fiumei földrengési katalógusban: 

a) gyakran Fiume alatt van a hypocentrum. 
b) igen sokszor a Nw—SE irányú főtörési vonalrendszernek0) valamely 

pontján van a fészek s így Fiúméban csak a távolba elhatoló hullámai jelent-
keztek és 

c) nem ritkán teljesen idegen tektonikai rendszerben lévő fészekből5),10),13), 
kipattant földrengési hullámok remegtették meg Fiumét. 

A fiumei földrengések eme harmadik c) csoportjára meg kell jegyeznem, 
hogy felette ritkán jelentkeztek Fiúméban úgy közép, mint felső-olaszországi 
földrengések és többnyire csak olyanok, amelyek kipattanási helyükön már való-
ban közel katasztrofálisak voltak. Annál erősebben és gyakrabban válnak elég 
erősen érezhetővé a mögöttes országrészben jelentkezett földrengések pl. Zagreb10), 
Leibach16). Ennek magyarázatául nem elegendő felemlíteni az utóbbi helyek 
közelebb voltát, hanem reá kell mutatnunk arra is, hogy a felső-olaszországi 
szeizmikus területtől erősen feltöltődött medence választja el, amelyik a földren-
gés hullámait a legnagyobb mértékben elnyeli, míg a közép-olaszországi földren-
gések fészkeitől a nagyobb távolságon kivül két vetődési sík választja el a Fiume 
fészket és eddigi tanulmányaim szerint az ilyenek felette alkalmasak a földren-
gési hullámok tovaterjedésének gátat vetni.28) 

Magyarország szeizmikus térképe29) szerint Fiume ama helyek egyike, ahol 
a földrengésgyakoriság második helyen áll. (első csoport: Brassó, Komárom 
Moór) és az 1913 évi megállapítás szerint mintegy 70 napon észleltek földren-
gést. Ujabb adatok s régebbiek feltárása után Fiume szeizmikus tevékenysége 
nagyobbnak tűnik ki u. i. a földrengéses napok száma 173-ra emelkedett (1918-ig), 
tehát Fiumét szeizmicitás szempontjából az első csoportba kell sorolnunk. 

Több kutató vizsgálat tárgyává tette a napfoltok és a földrengésgyakoriság 
közötti összefüggést. E téren különösen említésre méltó E. Oddone30) tanulmá-
nya, amely szerint a nap rotációja és foltjai, valamint a világrengések s azok 
utórengései között feltűnő az összefüggés. Fiume földrengései és a Wolf R. (Zürich) 
vizsgálatai alapján kimutatott relativszámok értékeiből levezetett napfolt maxi-
mumok és minimumok között közvetlen összefüggés nem mutatható ki30) és 
kívánatos volna, hogyha valaki a foltok nagyságának szemelőtt tartásával vizs-
gálná a szeizmicitással való összefüggést. 

Jelen alkalommal — egyéb körülményeim miatt — nem vagyok abban a 
helyzetben, hogy a Fiumében észlelt rengési sorból külön kikeresve megállapítsam, 
mely földrengések azok, amelyeknek fészke a legnagyobb valószínűség szerint 
Fiume tektonikájához tartozik, illetve a legközelebbi földrengési fészekből van 
eredő helyük és melyek származnak idegen fészekből. A gyűjtött megfigyelési 
anyag közlése által módot nyújtok bárkinek, hogy ehhez a kérdéshez saját kuta-
tásai alapján hozzászóljon. 

A fiumei földrengések között a legnagyobbszabású az 1750. évi november 
28—29-iki és 17-iki lehetett. Csodálatos módón azonban épen erről oly gyér meg-
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figyelési anyag áll rendelkezésre, hogy csak néhány mellékkörülményből lehet 
megemlékeznem. Még Kobler") munkája is igen kevés adatot közöl és valóban 
kívánatos volna, ha a Magyar Adria Egyesület tagjai közül az, aki az erre vonat-
kozó forrásokat ismeri, azokat itt közölné. 

Az elmúlt négy évszázad alatt feljegyzett földrengések statisztikája — föld-
rengési napok — a következő: 

XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. század 1511 — 1918. 
2 1 4 117 49 földr. nap 173 

Ebből az összeállításból, első sorban is az tűnik ki, hogy a földrengések 
feljegyzése a régmúlt időkben Fiumében is felette gyéren történt, illetve az eset-
leges feljegyzések még az ismeretlenség homályában lappanganak. Igen hasznos 
volnai a fiumei zárdák, templomok D o m u s h i s t o r i á - i t átnézni, bizonnyal 
még sok érdekes adat kerülne napfényre. Nagyon megszaporodtak a feljegyzett 
földrengések 1854-óta, amidőn u. i. Fiúméban a Haditengerészeti Akadémia léte-
sült és meteorologiai obszervatóriummal is felszereltetett. Különös nyeresége volt 
a geofizika kutatásnak az, hogy már .kezdetben oly kiváló tudós tanár került 
annak élére, Stahlberger E., akit ugyancsak a kiváló Salcher P. követett, míg 
legújabban már közel második évtizede Danek Frigyes altiszt vezetett nagy buz-
galommal és szakértelemmel. 

Fiume volt hazánkban az első obszervatóriumok egyike, ahol a földrengé-
seket modern szeizmográffal feljegyezték, ez alkalommal azonban csakis az em-
berileg is érezhetővé vált megfigyeléseket vettem figyelembe. 

A földrengéskutatásnak egyik ága a statisztikai módszer19) gyakran elég 
értékes eredményeket mutat fel. Ép ezért óhajtottam megtudni, vájjon kimutat-
ható-e valami határozott összefüggés Fume földrengései és a barométer állások 
és változások, továbbá a hold fázisok, az évszakok járása között. Első sorban 
lássuk a légnyomással való összefüggést. Összesen 104 újabb időszakbeli önálló 
földrengést vettem vizsgálat alá. 

A f ö l d r e n g é s b e á l l t a e l ő t t é s z l e l t l é g n y o m á s o k : 

744—5 9 740 —7'9 7 4 8 — 9 9 750—1'9 752—3'9 754—5"9 756—7"9 758—9 9 

Emelkedett: - | - t —1 + 1 -)- l + 3 + 6 - £ 4 + 6 

Sűlyedt : —2 — 5 —4 —12 

760—1 9 7 6 2 - 3 - 9 764—5-9 766—67 9 768—9 9 770—1 9 7 7 2 - 3 9 Összesen: 

+ 7 + 3 + 7 + 2 + 2 + 4 3 = 4 2 % 

—7 —10 — 3 —6 —9 —1 —1 —61 = 5 8 ° / , 

Szemügybe véve ezt a sort — amelybe nemcsak a Fiúméban kipattant 
földrengések vétettek fei, — hanem idegen fészkekből ide származottak is szere-
pelnek — azt látjuk, hogy Fiúméban sűlyedő volt a légnyomás a földrengések 
58°/o-ában, míg emelkedő csak 42%-ában. Ez arra mutat, hogy amikor a lég-
nyomás az Adria felett kisebbedik, akkor kedvezőbbekké válnak a viszonyoka föld-
kérgében lévő feszültségeknek földrengések alakjában való kiegyenlítődésére. Hogy 
a földrengések sűlyedő légnyomás mellett máshol is gyakoriak, az az irodalomban 
eléggé ismert. így pl. Wernyjben á földrengések 65°/0-a sűlyedő, 23°/<l-a emel-



FIUME FÖLDRENGÉSI VISZONYAI. 123 

kedő és 12%-a bizonytalan viselkedésű légnyomás mellett volt. Palermóban a 
földrengések 48%-a alacsony vagy sűlvedő és 33%-a magas, vagy emelkedő 
légnyomás mellett volt, míg a földrengési esetek 19°/0-át nem lehetett ily határo-
zottsággal besorozni. 

Fiume normális légnyomása 5 m. tengerszinfeletti magasságban évi átlagban 
761 "2 mm 20), a maximum januáriusban 763'6 mm, a minimum márciusban 
759.3 mm. Előbbi összeállítás szerint 760—763'9 mm közé esik 27 földrengés, 
az esetek 25%-a, ezen átlagos előtte és utána való 2—2 mm-re kisebb ill. ma-
gasabb légnyomás közé esik még 17% és 10%, összesen 27%, tehát az összes 
földrengések 52%-a. Ezen földrengési eseteknek nagyobbik fele (57%) sűlyedő 
légnyomásra jut, míg a kisebbik fele (43%) volt emelkedő légnyomás mellett. 

A földrengések és a légnyomások közötti összefüggést illetőleg több föld-
rengéskutató arra mutatott rá, hogy nem annyira a sűlyedő és az emelkedő 
légnyomás tényétől függ első sorban a földrengések kiváltódása, mint inkább 
attól, hogy mily nagy a légnyomási gradiens nagysága és összefügg az emelke-
dés vagy sűlyedés értékrendjével. Alábbi sorban részletezve vannak a légnyomás 
emelkedései és sűlyedései 2 mm közre: 

A l é g n y o m á s v á l t o z á s a 

0 - 1 9 20—3-9 40—5-9 mm 

Sűlyedés 43 18 0 eset 

Emelkedés 32 9 2 eset 

A földrengési esetek túlnyomó nagy része (72%) a 2% légnyomás-változás 
határértékén belül esett, ezek az adatok nem erősítik meg más kutatók e téren 
nyert eredményeit, bár a sűlyedés értékrendje maga távolról sem adja a gradiens 
értékét.19) Sokkal inkább jellemző a gradiensre az egyidejűleg észlelt szélerő, a 
következőkben a földrengési esetek a terminusok alkalmával észlelt szélerők 
szerint vannak csoportosítva. A földrengések a szélerők szerint következőképpen 
oszlanak meg: 

Szélerő 0° 1° 2° 3° 40 5° 6° 

Földrengések száma. . . 16 33 22 10 17 2 3 

o/o 15 33 31 21 

Fiume meteorologiai viszonyai szerint az összes széiészlelések 36'8 száza-
lékában szélcsend van, mig a földrengések közül csak 15 százaléka esik szél-
csendre ; ez is arra mutat rá, hogy a növekvő szélerővel összefügg a földrengés-
gyakoriság. Miután nem rendelkezünk Fiúméról az egyes szélerőket illetőleg 
gyakorisági értékekkel, csak azt mondhatjuk, hogy a valószínűség szerint minden-
esetre %-valiter nagyobb szélerő mellett aránylag több földrengés van. 

A földrengések gyakorisága bizonyos évi menetet tüntet fel. A régebbi időkre 
kiterjedő földrengések az egyes hónapok szerint (a földrengési rajoknál csak a 
főrengés vétetett számításba) az alábbi járást tüntetik fel: 

XII. i. II. III. ív . v. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 

Napok száma 15 17 16 21 11 22 9 13 6 8 14 18 

o/o 9 10 9 12 6 13 5 8 4 5 8 11 

4 8 = 2 8 % 54=32°/o 28=160/o 4 0 = 2 4 % 
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A legnagyobb földrengési tevékenység a tavaszi hónapokban mutatkozik, 
főképp márciusban és májusban, mig a minimum a nyárra esik és őszelőre, azaz 
augusztusra és szeptemberre. Jellemző és a légnyomással való összefüggés szem-
pontjából jelentőséggel bíró körülmény az, hogy a légnyomás évi menetében épp 
februárról márciusra legnagyobb a változás értéke (—2'95 mm!), mig júliusról 
augusztusra a legkisebb (—0 06!). Ha az évet téli és nyári félévre osztjuk 
(okt.—márc. és ápr.—szept.), akkor 6 — 6 hónapra 91, illetve 69 földrengés esik, 
amiből tehát 5 7 % jut a téli, és 4 3 % a nyári félévre. A földrengések gyakori-
sága szempontjából mindenesetre a tavasz áll első helyen, majd a tél következik, 
mig földrengésekben legszegényebb a nyár. Hasonló eloszlást tüntet fel Európára 
Knott21), aki szerint 1385 földrengésnek 55%-a jut a téli, és 45%-a a nyári 
félévre; Naumann22) közel 3000 földrengésről hasonló %-os eloszlást mutat ki, 
a laibachi23) földrengéses területen a földrengések 56%-a jutott a téli, és 44%-a 
a nyári félévre; végül Olaszországban az arány 5 3 % a 4 7 % ellen. Amint 
látjuk, a fiumei megfigyelések is megerősítik azt az évi menetét a földrengés 
gyakoriságának, amelyet eddig már számos kutató megállapított, u. i., hogy a 
földrengések a hidegebb évszakban gyakoriabbak. 

Több kutató ismételten vizsgálat alá vette a földrengések és a holdválto-
zások közötti összefüggést, mely kérdés eddigi megoldása eléggé problematikus, 
amint azt legújabban Schuster24) vizsgálatai kimutatták. Reá kell mutatnom arra, 
hogy a holdváltozásokkal való összefüggés kérdését csakis a mikroszeizmikus 
anyag regionárius vizsgálata alapján lehet megoldani és amint Schuster tette, a 
különféle holdhónapok hosszát külön-külön vizsgálat alá venni. Alábbi sorban 
a közönséges holdhónap (synodikus) alapján állíttatott egybe 158 földrengésnek 
eloszlása, és külön 114 földrengés — utóbbi esetben a földrengési rajok egy-
gyel vétettek számításba — kiváltódási esete vétetett fel. 

® 3) @ £ 
Nap o/o Nap o/o Nap o/o Nap o/o — 

Összes . . . . . . 44 28 43 27 35 22 36 23 158 nap 

Raj nélkül ___ . . . 32 28 29 25 28 25 25 22 114 nap 

A földrengések fázisokkénti gyakorisága semmi különösebben pregnáns 
menetet nem mutat fel, a holdtölte és az első negyed körüli időre valamivel 
több földrengés jut, mint újholdra és utolsó negyedre. A %-os eloszlás szerint 
a földrengéseknek 55 %-a holdtölték és az első negyedek hatáskörében jelent-
keztek, mig 45%-a a többi holdfázissal esik egybe. 

Kétségtelenül beigazolt tény — hiszen már 1892-ben Rebeur-Paschnitz26) 
bebizonyította — hogy úgy a Nap mint a Hold vonzása a föld szilárd kérgére 
alakváltozást hoz létre. Evvel az alakváltozással egyidejűleg földrengések kiváltó-
dása is lehetséges. A Holdnak az égen való hetyzetéből keletkező fényváltozások 
szerint a Földhöz való viszonya is más és más és így Földünk szilárd kérgére, 
valamint a vízburokra gyakorolt vonzó hatása is változásnak van alávetve. Leg-
jobban látjuk a Hold vonzását a dagály és apály szabályszerű változásában: új-
hold és holdtölte felé jelentkeznek havonta a legmagasabb dagály és a legala-
csonyabb apály, míg az első és utolsó negyed idejekor közepes magasságú ár 
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jelentkezik. Ebből következik, hogy újhold és holdtölte idejekor gyakorolja ezen 
égi testünk a Nappal együtt a legnagyobb vonzást a föld lytho- és hydros-
phaerájára. Közel e§ő volt a gondolat, hogy ekkor fognak a már érett földren-
gések inkább kiváltódni. A közölt adatok ezt a feltevést nem erősítik meg, mert 
az egyes holdfázisokkal összefüggésbe hozott földrengések esetei nem mutatják 
a várt %-os eloszlást. Ebben a tekintetben utalnom kell Schuster idézett igen 
eredeti tanulmányára. 

Fiume földrengési katalógusának közlésével, valamint bizonyos szempontokból 
történt előzetes rövid tárgyalásával, fel akartam hívni az érdeklődők figyelmét a 
kérdés iránt s felkérni, hogy főkép régebbi időkből származó földrengés adatokkal 
iparkodjanak, főkép a múltra nézve ezt az érdekes megfigyelési sorozatot kiegészíteni. 

Összefoglalás. 

Fiume hazánkban határozott földrengési fészek, amelynek szeizmicítása nagy. 
A legtöbb földrengés közepes légnyomás mellett jelentkezett, bár valamivel nagyobb 
a gyakoriság a normálisnál alacsonyabb légnyomásoknál (52%)- Sülyedő lég-
nyomás esetében több földrengés volt (57%), s a legtöbb földrengés 2 mm lég-
nyomás változáson belül történt. A szélerők nagyságával egyenes összefüggés 
mutatható ki, mert amíg szélcsend mellett igen kevés (15%) földrengés észlel-
tetett, addig élénk és erős szelek alkalmával jóval gyakrabban voltak földrengések. 
A szeizmikus tevékenység évi menetében a téli félév földrengésekben gazdagabb 
volt, mint a nyári, a maximum március és májusra esik. A légnyomás évi mene-
tében mutatkozó maximális és minimális változás is egybeesik a földrengés gya-
koriság maximumával és minimumával (febr.—márciusra : max.; jul.—augusz-
tusra : min.) A hold fázisokkal való összefüggés felette homályos, csak holdtöl-
tekor tűnik ki határozott földrengés gyakoriság. 

F i u m e 
észlelt és feljegyzett földrengéseinek jegyzéke. 

1511. márc. 26. Olaszországban nagy földrengés volt, amelyik kiterjedt a Tengerpartra is. 
Triesztben is károkat okozott.1) 

1556. jan. 24. Magyar-, Horvát- és Dalmátországokban pusztító földrengés.6) 
1667. ápr. 6. Pusztító földrengés, amelynek epicentruma Raguza vidékén volt. Fiúméban 

és környékén is számottevő erősséggel jelentkezett. 8), ') 
1750. nov. 28 — 29. í Fiumét igen heves, pusztító földrengések látogatták meg. A városban 
1750. dec. 17. 1 nagy károk történtek. A S. Maria Assunta templomának emiatti res-

taurálása (1755. ) 4318 forintba került. Ezen földrengések emlékére a város tanácsa 
szokásba hozta nerei Szt. Eülöp körmenetét. A földrengés által megrongált városi 
torony 1753-ban helyreállíttatott. Mária Terézia a földrengés károsultjainak felsegé-
lyezésére 4000 forintot adott.s) 

1751. májusig. Ujabb, kevésbbé erős földrengések egészen májusig voltak. Egy sor baracca 
— a Fiumárától egészen a Kapucinus atyák zárdájáig — adott a lakosságnak me-
nedéket.8) 

1830. Fiúméban földrengés volt.3) 
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aug, 9. 2 ó. 30 p. Fiúméban földrengést észleltek. 
aug. 10. 20 ó. és 21 ó. 30 p. Derült ég és csendes tenger mellett két erős földren-
gés nagy ijedtséget okozott Fiúméban. Ezen az éjszakán kevés lakos aludt. Egykorú 
följegyzés a következőkép öiökíti meg ezt a földrengést: „Néhány nap óta föld-
indulás tapasztaltatik vidékünkön. Az első rengés f. hó 9-én d. u. 6 órakor mutat-
kozott ; ez azonban sokak által alig észrevéve, különös benyomást nem okozott. A' 
második a következő nap, úgymint aug. 10-én reggel 3 órakor többeket álmaikból 
felköltött, 's az erősebbek közé tartozott ollyannyira, hogy sokan azonnal a' szabad 
ég alatt kerestek menedéket. A' legnagyobb ijedtséget okozák azonban azon rengé-
sek mellyek ugyan august. 10-dikén, esti 8 és 9 órakor jelentkeztek. Az első rengés 
után t. i. a' nép a' templomokban keresvén ótalmat 's vigasztalást, épen midőn ájta-
tosságát teljesíté, következett a második. Erre sokan házaikat családjaikkal, ugy a' 
mint esti nyugodalomra készülendők valának, rögtön elhagyák ; az utcákon rémülé-
süket 's aggodalmaikat egymásnak panasziák, 's többen az éjt sétálva, vagy köz-
piacokon letelepedve, 's némellyek szabad ég alatt kocsijokba vonulva, tölték. Azóta 
nagyobb rengés nem vala észrevehető ; kisebbek azonban előbb és utóbb többek va-
lának, mellyeket az észrevételek vagy képzelődés szerint 10—15 re számítnak. Most 
a' nép' nyugodalma vissza kezd térni, 's több családok ismét lakásaikba költöznek. 
A' rengés' iránya keletről nyugatnak vala, 's meleg, de nem rekkenő napok közt 
derült estvéllyel mutatkozék. Különös figyelmet gerjesztett, hogy mindegyik rengésnél 
földalatti robaj hallatszott. Némelly házrepedésen kivül kár Fiumében nem történt, 
valamivel többet szenvedett Buccari város, 's még többet — mint hallani — Zengg 
's a' dalmátországi határszélek; ellenben Trieszt a 10-kei esti rengést érzé valameny-
nyire, a' többieket pedig épen nem."4) 

aug. 27. Más, kevésbé erős rázkódtatások éreztettek Fiúméban, 
szept. 7., 8. és 25 én valamint 
nov. 3-án Fiúméban a földrengések megismétlődtek. 
dec. 21. 21 ó. 37 p. „Városunkban és környékein másfél percig tartó földrengés 
volt érezhető, lassú scirocco mellett." 
okt. 25. 19 ó. 0 p. Fiúméban földrengés volt.8) 
márc. 7. 4 ó 0 p. Nyolc másodpercnyi földrengés keletről nyugat felé.15) 
jun. 10. 5 ó. 25 p. Gyenge földrengés Fruméban.9) 
jan. Fiúméban földrengés volt.15) 
ápr. 11. 7 ó. 0 p. Fiúméban morajjal kisért földrengés volt. 
dec. 3. 21 ó. 0 p. Két lökésből álló földrengés. 
dec. 18. 9 ó. 20 p. Az erős, Zagrebtől Triesztig terjedő földrengés itt és érezhető volt.10) 
márc. 5. 16 ó. 30 p. Földrengés földalatti morajjal.1') 
jul. Perrey minden adat nélkül egy lökést említ.11) 
nov. 28. 8 ó. 30 p. Két hullámszerű lökés MV—SO irányban.11) 
nov. 30. Éjjel több rázkódtatás.11) 
dec. 3. 21 ó. 0 p. Két lökés gyors egymásutánban, az első lökés volt a hevesebb. 
Megelőzőleg néhány gyengébb rázkódtatás volt érezhető. 1830. év óta ily erős lökés 
nem volt.11) 

dec. 15. 3 ó. 45 p. Földalatti moraj észrevehető lökés nélkül, majd 
6 ó. 15 p. reggel egy heves lökés éreztetett.") 

jan. 3. 1 ó. 30 p. Két erős hullámszerű lökés MV—SE irányú haladással, mindkét 
lökést földalatit moraj előzte. n ) 
jan. 2. Éjjel könnyű lökés gyenge ingásokkal. 
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1870. jan. 3. 2 ó. 0 p. Könnyű ingások. Ettől a naptól kezdve számos lökés, illetve ingás volt 
Fiúméban, de nem jegyeztettek fel. Ezek a rengések a zenggi fészekből indultak ki .") 

1870. febr. 28. 0 ó. 22 p. Hosszas dübörgés előzte a lökést, tartama 3 — 5 mp. Iránya: 
N N E — S S W . " ) 

1870. márc. 1. 18 ó. 0 p. Könnyű rázkódás. 
1870. márc. 1. 20 ó. 57 p. A Klana-i földrengés, amelyet Fiúméban tompa dübörgés elő-

zött, harangok megkondultak. Iránya N N W — S S O . Ujonan beépített falak eltolódtak. 
Tartama 4 — 7 mp volt. ") 

„Fiúméban- d mult hó utolsó s f. hó két első napján éreztek ismételt, erős 
földindulást. Az első lökés farsang hétfőjén volt észlelhető délben; a második hus-
hagyó-kedden, este 9 órakor ijeszté meg a lakosságot, s oly erős volt, hogy az em-
berek rémülve futottak ki a megingott épületekből. Ugyaneznap este 10 órakor és 
hamvazó szerda éjjelén ismétlődtek e rengések. E napok alatt rekkenő hőség uralgott 
s a tavasz ott már annyira előhaladt, hogy számos fa zöldelni kezdett, s mindenütt 
látni lehetett tavaszi ibolyát."12) 

1870. márc. 2. 1 ó. 5 p. Újból gyenge hullámzás volt. A lökések állítólag Valonában — 
tehát NNE-felé — jóval erősebbek voltak. l s) 

1870. márc. 2. 1 ó. 15 p. Könnyű lökés N E - S W irányban. 
1870. márc. 3. 19 ó. 5 p. A talaj gyenge hullámzása, ami némi megszakítással majd két 

percig tartott. 
1870. márc. 3. 23 ó. 14 p. Ujabb gyenge hullámzás. 
1870. márc. 4. 2 ó. 4 5 p. Könnyű rázkódás, amelyet dübörgés előzött. Tartama 3 mp. 

Iránya N W — S E . Egy ideiglenes-földrengéstjelző-inga lengésbe jött. A leirt ellipszis 
nagy tengelye S E — N W irányú volt.11 ,13) 

1870. márc. 4. 4 ó. 0 p. Könnyű lökés N E — S W irányban, tartama 3 mp. 
1870. márc. 5. 6 ó. 30 p. Igen könnyű lökés N E — S W irányban. 
1870. márc. 5. 23 ó. 15 p. Könnyű lökés N E — S W irányban. 
1870. márc. 6. 2 ó. 45 p. Éjjel 3 könnyű lökés. 
1870. ápr. 28. 3 ó. 25 p. Erősen érezhető lökés hullámos mozgással és heves dübörgéssel. 

Tartama 4 mp, iránya N E — S W . Két lökésből állott 2 - 3 mp időközzel. A lökések 
alulról jövőknek tetszettek, mert az inga alig lengett ki. 

1870. ápr. 29. 7 ó. 30 p. A talajnak könnyű remegései. 
1870. ápr. 29. 14 ó. 28 p. A talajnak gyenge remegései. 
1870. máj. 4. 2 ó. 30 p. Gyenge lökés. 
1870. máj. 9. 4 ó. 16 p. Tisztán kivehető lökés. 
1870. máj. 10. 2 ó. 51 p. ) „ , , , 

. . . _ ! Alig észrevehető razkodasok. 
9 o- 19 p. I 

1870. máj. 10. 16 ó. 5 p. Észrevehető lökés dübörgés kíséretében. 
1870. máj. 10. 17 ó. 56 p. A Klana-i földrengési raj második fólökése. A földrengés ereje 

elérte a március elsejeit. Hullámos mozgás N E — S W irányban, tartama 5 mp. Heves 
dübörgés és morajlás előzte. Az épületek falain a hullámos mozgás észrevehető volt. 

1870. máj. 11. 1 ó. 3 0 p. 1 „ , , 
„ • . < Gyenge lokesek. 
2 o. 15 p. J J 6 

1870. máj. 11. 2 ó. 50 p. A Klana-i földrengési raj harmadik főlökése. A nap folyamán 
a legerősebb lökés, amelyet heves moraj előzött és rövid, hangos dübörgés követett. 
A dörgést is 1 másodpercnyi mozgás kisérte. 

187. máj. 11. 4 ó. 15 p. | 
4 ó. 30 p. I Könnyű lökések. 
5 ó. 00 p. ) 
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^ | Közepes erősségű lökések. 

1870. máj. 11. 9 ó. 15 p. Kisebb rázkódás. 
1870. máj. 11. 9 ó. 3 0 p. Könnyű lökés. 
1870. máj. 11. 9 ó. 5 0 p. Könnyű rázkódás. 
1870. máj. 11. 11 ó. 38 p. Könnyű lökés. 
1870. máj. 11. 13 ó. 10 p. Kisebb rázkódás. 
1870. máj. 11. 14 ó. 18 p. Könnyű lökés . 
1870. máj. 13. 9 ó. 5 p. 

23 ó. 19 p. 
1870. máj. 14. 2 ó. 50 p. Közepes erősségű lökés. 
1870. máj. 16. 22 ó. 0 p. Tompa dübörgés. 
1870. máj. 16. 22 ó. 15 p. Meglehetős erős, 4 másodpercig tartó ingás, amelyet moraj 

előzött meg. 
1870. máj. 18. 22 ó. 57 p. Könnyű ingások, amelyeket moraj előzött. 
1870. máj. 19. 9 ó. 26 p. Gyenge földrengés. 
1870. máj. 21. 1 ó. 5 p. Hosszan e lnyúló dübörgés és gyenge rázkódás. 
1870. máj. 21. 1 ó. 45 p. Gyenge rázkódás. 
1870. máj. 21. 2 ó. 5 p. Meglehetősen észrevehető lökés. 
1870. máj. 23. 15 ó. 25 p. 

20 ó. 25 p. 
1870. máj. 23. 22 ó. 4 5 p. Gyenge rázkódás. 
1870. jún. 2. 0 ó. 27 p. Meglehetős erős, 3 másodpercig tartott földrengés. 
1870. szept. 25. 5 ó. 4 3 p. Heves mennydörgésszerű moraj kisérte lökés ; tartama 4 

másodperc volt. 
1870. okt. 13. 16 ó. 3 0 p. Könnyű lökés. 
1870. okt. 17. 20 ó. 0 p. Két lökés morajjal. 
1870. dec. 16. 1 ó. 50 p. Meglesetős heves lökés NE - S W irányban. 
1872. júl. 4. 0 ó. 3 0 p. a „ 
1872 ul 12 12 ó 36 p ( ^bben a hónapban néhány ízben földrengés volt Fiúméban, 
1 8 7 9 júl 13 °3 ó 4í p I azonban egyiknek az erőssége sem ért el nagyobh fokot. 

^ | Gyenge lökések. 

1872. júl. 22. 15 ó. 4 5 p. 
A legjelentékenyebb lökések ezek voltak. 

1873. jan. 8. 14 ó. 0 p. Meglehetős erős földrengés E — W irányban. Az akadémia kapu-
jánál lévő kapuharang háromszor megkondult. Az egyik ingaóra, amelynek ingája 
N N E — S S W síkban lengett, megállott. 

1873. febr. 23. 21 ó. 30 p. Gyenge földrengés, minden különösebben észrevehető ráz-
kódás nélkül. 

1873. márc. 12. 21 ó. 12 p. Igen könnyű földrengés E-felől Inkább vízszintes irányú moz-
gás. Poharak megcsörrentek. Gyenge moraj volt hallható. 

1873. ápr. 19. 16 ó. 8 p. Egy gyenge lökés, majd gyors egymásutánban két erősebb lökés. 
A mozgás részben hullámos, részben lökéses volt. Földalatti morajt is észleltek. A z 
első lökés 2 másodpercig tartott, majd 6 mp szünet után következtek a többi löké-
sek. A jelenség gyenge, de mindamellett jól észrevehető volt. 

1873. jún. 29. 5 ó. 6 p. Meglehetős erős 10 — 12 másodpercig tartó hullámos földrengés. 
(Bellunói fr.) 

1874. okt. 24. 1 ó. 3 0 p. 20 mp. 
j ^ 4 g p Meglehetős eros földrengés, tartama 6 mp. Tíz 

jq q 31 p I p e r c m u l v a gyengébb rázkódtató mozgás, majd 
10 ó 50 p ' a d é l e l ° t l folyamán gyenge rázkódások. 

1876. dec. 8. 19 ó. 15 p. Este gyenge földrengés hangremegtető dübörgéssel, tartama 1 mp. 
Egyesek mint lökést érezték. 
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1876. dec. 9. 2 ó. 15 p. Földalatti dörej, mozgás nélkül. 
1877. ápr. 4. 8 ó. 47 p, 18 mp. Földrengés 10 — 1 5 mp tartammal. Bútorok remegő moz-

gásba jöttek. Rázkódás nem volt, valószínű iránya E — W . 
1877. jul. 8. 8 ó. 15 p. Földrengés. 
1877. aug. 23. 13 ó. 45 p. Földrengés. (?) 
1878. szept. 23. 21 ó. 19 p. 4 0 mp. Rövid földrengés, mint könnyű rázkódás, amelyet 

észrevehető tompa dörgés előzött. ( Z e n g g i fr.) 

1879. febr. 12. 2 ó. 44 p. Könnyű rázkódás N E — S W irányban. 
1879. nov. 19. 4 ó. 16 p. Könnyű földrengés volt. " ) 
1879. nov. 20. 1 o. 8 p. Két egymást követő könnyű rázkódás, észrevehető dörgéssel. 
1880. júl. 5. 22 ó. 12 p Könnyű földrengés. Két lökés volt, amelyek közül az első jóval 

erősebb volt és N — S irányban haladt. Gyenge, dörgésszerű moraj kisérte. 
1880. nov. 9. 7 ó. 27 p. 30 mp. Egyenletes hullamos rázkódásból álló földrengés, amelyre 

bútorok stb. ingásba jöttek. Tartama 3 — 5 mp és iránya N E — S W volt. Rendkívüli 
jelenség, hogy ezen tüneményeket kísérő moraj nem észleltetett. (A zágrábi fr.) 

1881. febr. 4. 2 o. 25 p. Meglehetős erős földrengés, főkép vertikális lökésekkel és tompa 
morajjal. Tartama 7 mp. 

1881. febr. 5. 22 ó. 1 p. 50 mp. Észrevehető földrengés, mennydörgésszerű morajjal. Tar-
tama lVs mp volt. 

1881. febr. 10. 10 ó, 59 p. 30 mp. Könnyű földrengés, gyenge morajjal; tartama 2 mp. volt. 
1881. nov. 16. 4 ó. 44 p. 30 mp. Jól észrevehető hulámos földrengés 1 — 2 mp-nyi tar-

tammal. Erős morajjal kezdődött, iránya E — W . 
1882 ápr. 15. 16 ó. 45 p. Könnyű földrengés W — E irányban. 
1882, ápr. 16. 4 ó. 30 p. Földrengés. (?) 
1882. jún. 26. 23 ó. 15 p. Könnyű lökéssel jelentkezett földrengés, amelyet azonban erős 

moraj kisért. 

1882. júl. 17. Olaszországi földrengés, amelyet Fiúméban is észleltek. ') 
1882. nov. 27. 2 ó. 3 p. 30 mp. Könnyű, vízszintes irányú rázkódás E-felől. 
1882. dec. 19. 10 ó. 15 p. 30 mp. és 18 ó. ? p. Könnyű földrengés, tisztán kivehető mo-

rajjal. 6 mpig tartó hullámos mozgás E—W-felé haladva. A délutáni földrengés 
jóval gyengébb volt. 

1883. jan. 23. 7 ó. 40 p. Könnyű földrengés. (?) 
1884. aug. 4. 12 ó. 49 p. Erős földrengés. 
1888. jún. 17 5 ó. 0 p. Földrengés reszkető mozgással, mennydörgésszerű morajjal; tar-

tama Va—1 mp. volt. 
1889. dec. 8. 6 ó. 19 p. Földrengés, tisztán kivehető S E — N W irányú rázkódással. 
1890. szept. 13. 17 ó. 49 p. Moraj kisérte hullámos földrengés NE—SW-fe lé . Az első 

gyenge rázkódást egy második erősebb követte. 

1891. máj. 3. 2 ó. 32 p. 30 mp. Enyhe hullámos mozgás W — E irányban, tartama 2 mp.* 
1893. máj. 12. 13 ó. 37 p. Rázkódásból és dörgésből álló földrengés. 
1893. nov. 29. 22 ó. 21 p. 30 mp. Rázkódás moraj nélkül. 
1894. márc. 10. 12 ó. 3 p. Mennydörgésszerű dübörgés, amelyet meglehetős heves föld-

rengés követett. 
1894. márc. 11. 2 ó. 4 p. Földrengés, amelyik az előző napinál hevesebb volt. 

* Egy negyedik emeleti lakásban éppen ebédnél ültünk, amikor erős rengést éreztünk, úgy 
hogy a poharak összecsendültek, a fali ingaóra elbillent és megállt. Az első rengést pár másodperc 
múlva újabb gyengébb rengés követte. Szerk. 

9 
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1894 . nov. 2. 12 ó. 3 p. Pénteken d. u. 3 mp-ig tartó földrengésszerű lökés volt, amelyet 
az egész városban éreztek. 

1894. nov. 3. 14 ó. 50 p. 30 mp. Ugyanaz ismétlődött szombaton délután, amikor csak 
két napig tartó földrengést, i l letve lökést éreztek (József fhg). 

1895 . ápr. 1 4 é n 11 ó. 16 p. 50 mp., és 15-én 6 ó. 52 p. 10 mp-kor tizenegy ízben volt 
földrengésszerű rázkódás. A laibachi földrengés legerősebb lökései itt 14-én 23 ó. 
17 p. 24 mp-kor, 15-én 4 ó. 7 p-kor voltak érezhetők. A fő lökés 5 mp-ig tartott. 
Jelentékenyebb kár nem történt, a színházban lévő közönség megriadt és a szabadba 
menekült. Összesen 11 hul lámzás volt érezhető N W felől. Néhány régi ház mennye-
zete megrepedt.16) 

1895 . ápr. 30. 1 ó. 4 0 p. Gyönge reszketés és dörgésből álló földrengés. 
1895. május 3. 7 ó. 21 p. Földrengés. 
1895 . május 4. 22 ó. 33 p. Gyönge reszketés, amelyet dübörgés előzött meg. 

3 ó. 0 0 p. 1 
1895. jun. 10. g ó 3 6

 r | Foldrenges. 

6 ó. 23 p. í Meglehetős erős rázkódás tompa dübörgéssel , amelyet 20 perc 
189o. jul. 1 . q ó. 4 3 p. 1 múlva könnyű rázkódás követett erős dübörgéssel. 

1895. júl. 20. 4 ó. 58 p. 30 mp. Tisztán kivehető rázkódás. 
1896. márc. 16. 23 ó. 30 p. Gyönge földrengés, amelyik kárt nem okozott. 
1896. nov. 10. 6 ó. 10 p. 30 mp. Földrengés: kétszeri tompa dübörgés 1 mp-nyi szünet-

tel, alig észrevehető rázkódással. 

1896 . nov. 16. 0 ó. 10 p. 15 mp. Földrengés: észrevehető rázkódás, mennydörgésszerű 
morajjal, 1 mp. tartammal. 

1896 . dec. 17. 10 ó. 14 p. Földrengés: földalatti dörgés 12 mp. tartammal; 1 perc múlva 
múlva újabb dörgés észrevehető rázkódással. 

1896. dec. 18. 10 ó. 29 p. 30 mp. Egy-két mp-nyi gyönge rázkódás dörgéssel. 
1897. máj. 12. 10 ó. 10 p. Több lökés W felől. A földrengés néhány mp-ig tartott. 
1897 . júl. 15. 7 ó. 0 0 p. Földrengés. 
1897. szept. 21. 14 ó. 0 0 p. Több mp-nyi földrengés. 
1898. nov. 2. 4 ó. 21 p. Földalatti dübörgés által jelentkezett földrengés. 
1898 . nov. 8. 11 ó. 38 p. 42 mp. Földrengés. 
1898. nov. 21 5 ó. 50 p. Földrengés, 1 mp-nyi földalatti dübörgés. 
1899 . jan. 19. 7 ó. 16 p. Földrengés (földalatti dübörgés). 
1899 . febr. 9. 22 ó. 14 p. Földrengés (rövid dübörgés volt hallható). 
1899. márc. 13. 5 ó. 24 p. Földrengés (távoli dörgés volt hallható). 
1899. márc. 30. 6 ó. 0 p. 30 mp. Tisztán kivehető rázkódás valószínűleg N — S irányban. 

Tartama 1 — 2 mp. 
10 ó. 26 p. 30 mp. A második földrengés alkalmával hallható dörgés előzte 

a földrengést. 

1899. okt. 7. 4 ó. 23 p. Meglehetős erős rázkódásban nyilvánult földrengés, döngésszerű 
morajjal. Tartama 1 mp. volt. 

1901. okt. 30. 15 ó. 46 p. Földrengés N — S irányban. 
1901 . dec. 17. 15 ó. 28 p. Könnyű földrengés. 
1902. jan. 18. 6 ó. 41 p. 5 mp. Földrengés. 
1904. márc. 10. 5 ó. 24 p. Két l ökés rázkódással W felől. Tartama 2 — 3 mp. Eléggé-érez-

hető, ablakok megzörrentek, moraj nem volt. (Dr Salcher) 
1904. márc. 31. 9 ó. 4 2 p. Könnyű földrengés. 
1904. máj. 22. 13. ó. 17 p. Könnyű földrengés, amelyet gyenge moraj előzött. 
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1904. jun. 10. 11 ó. 16 p. 
1904. jun. 25. 15 ó. 31 p. . 
1904 jun 25 21 ó 37 p í K ö n n J ' u földrengések, amelyek emberileg is érezhetők voltak. 

1904. jun. 29. l ó . 9 p. 
1904. szept. 16. 6 ó. 37 p. 25 mp. Erős lökés, amelyet 3 mpnyi mennydörgésszerű moraj 

előzött. Nehéz bútorok is megmozdultak. Iránya NE. 
1905. jan. 20. 3 ó. 36 p. 30 mp. Erős lökés, amelyet sokan éreztek (Dr. Salcher.) 
1906. jan. 2. 5 ó. 28 p. Erősebb rázkódás (A zágrábi földrengés10 .) 
1906. febr. 18. 11 ó. 59 p. Rázkódás. 
1906. ápr. 20. 8 ó. 59 p. Gyenge enyhe lefolyású földrengés. Az inga is csak 1 mp.-ig 

volt nyugtalanságban. 
1906. jul. 6. 12 ó. 52 p. 46 mp. Erős lökés, erős morajjal, ablakok megrezzentek, számos 

ember észlelte. 
1908. aug. 26. 9 ó. 46 p. 30 mp. A szeizmográf erősebb lökést jelzett. A föidrengést 

többen érezték is. 
1908. dec. 3. 5 ó. 10 p. Többen földrengést éreztek. 
1909. jan. 13. 1 ó. 46 p. 10 mp. Gyengébb földrengés volt érezhető. 
1909. okt. 8. 16 ó. 59 p. Erezhető földrengés. (Epicentrum horvátországi Vratefki.) 
1909. okt. 10. 6 ó. 37 p. Gyengébb földrengés „ „ 
1909. okt. 11. 16 ó. 0 p. 48 mp. A szeizmográf jelzette a lökést. Emberek is érezték. 
19C9. okt. 24. 12 ó. 51 p. 33 mp. A szeizmográf jelzette a lökést, emberileg is érezhető 

volt. 
1910. jan. 29. 0 ó. 57 p. A horvátországi földrengés Fiúméban is elég jól érezhető volt. 
1912. ápr. 13. 15 ó. 3 0 p. Könnyű földrengés, néhány mp.-nyi tartammal; bútor megingott, 

képek a falakon megmozdultak. 
1914. febr. 11. 1 ó. 2 0 p. Pár mp.-nyi földalatti moraj, három-négy erős lökéssel. Percekig 

minden recsegett és ropogott. Triesztben is érezhető volt. 
1915. márc. 15. 22 ó. 58 p. Két lökés, amelyeket az éj folyamán újabb lékések követtek. 

23 ó. 33 p. 
23 ó. 4 5 p. Tartama 14 mp., S felől. Alvók felriadtak, ajtók, ablakok 

recsegtek, ropogtak. 
1915. márc. 16. 0 ó. 0 p. Ujabb 1 — 2 mp.-nyi lökések. 

1 ó. 3 0 p. 
1915. okt. 10. 3 ó. 18 p. Gyenge földrengés, mennydörgésszerű morajjal. 

3 ó. 21 p. 
1915. okt. 29. 2 ó. 45 p. Földrengés volt. 
1916. jan. 13. 6 ó. 2 p. Földrengés S felől, földalatti morajjal. 
1916. márc. 11. 21 ó. 30 p. Gyenge lökés. 
1916. márc. 12. 1 ó. 30 p. Gyenge lökés. 
1916. márc. 12. 4 ó. 26 p. Két erős lökés, mely károkat is okozott. Grisaneban h á z a k i s 

bedőltek. Fiúméban néhány kémény beomlott, falrepedések keletkeztek, vakolat hul-
lott le. A nap folyamán a lökések felette gyakran ismétlődtek: 4.30 , 4 5 2 , 5"10, 
8-so, 9"16, l l - 2 5 , l l ' 2 8 , 12 0 0 , (Két utóbbi erősebb volt) 1 2 1 5 , 13-55, 17.06, 22-15. A 

földrengés az 1750 és 1838-iki katasztrofális földrengésekhez hasonló. Zenggben is 
házak dőltek össze. 

1916. márc. 13. 2 ó. 15 p., 4 ó. 0 0 p. 1 Gyengébb földrengések a grisanei fészekből ki-
1916. márc. 14. 2 ó. 60 p., 3 ó. 4 5 p. J indulva. 
1916. márc. 26. 21 ó. 30 p. Este földrengés volt. 
1916. márc. 27. 2 ó. 0 p. Egy lökés S telől, elég erős földalatti morajjal. 

9" 
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1916. márc. 29. 2 ó. 0 p. Gyenge rezgés földalatti morajjal. 
1916. márc. 30. 4 ó. 15 p. Gyengébb földalatti moraj. A morajok utóbbi hetekben gya-

koriak voltak. 
1916. máj. 6. 17 ó. 8 p. Gyenge földalatti moraj S felől. 
1916. máj. 17. 15 ó. 0 p. Gyengébb rezgés, az anconai, riminóii földrengés hullámai értek 

el ide. 
1916. jul. 14. 21 ó. 30 p. Erős lökés reszkettette meg Fiumét. Tíz vertikális lökést érez-

tek és félelmetes földalatti moraj követte. A lakosság ijedten a szabadba menekült 
A rengés fészke Zengg körül volt. Grisaneban ismét nagyobb kár történt. 

1917. febr. 21. 12 ó. 50 p. Gyenge rengés NE felől, morajjal. 
1917. febr. 26. 2 ó. 10 p. Elég erős lökés NE felől, amelyet robbanásszerű moraj meg-

előzött. Alvók felriadtak. 
1917. máj. 18. 0 ó. 38 p. Első lökésre alvók felriadtak. Iránya ENE. Hosszantartó moraj volt. 
1917. máj. 18. 2 ó. 19 p. \ „ . „ 

! Egy eleg eros. majd gyenge foldrenges, utóbbi eros morajjal. u O. ül p. J 
1918. jan. 11. 18 ó. 00 p. 1 

18 ó 40 p J lök®8 S W fe'°l> ablakok megrezdültek. 

1918. jan. 12. 9 ó. 55 p. Erősebb lökés robbanáshoz hasonló morajjal. 
1818. jan. 12. 18 ó. 48 p. Erősebb lökés, erős morajjal S W felől. 
1918. febr. 19. 12 ó. 5 p. Két lökés W felől. 
1918. máj. 17. 4 ó. 56 p. Gyengébb rezgés S felől, morajjal. 
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AZ ATLANTIS. 

Ennek az elsülyedt világrésznek kérdését ma épen olyan mélységes homály 
fedi, mint régente. Iga^, hogy sokan próbálkoznak elméleti úton megállapítani azt 
a helyet, ahol ez a titokzatos ország elterült, de minthogy semmi positiv alapunk 
nincsen, amire építhetnénk, mindez a kísérletezés egyelőre puszta találgatás marad. 
Csupán egy néhány sor Plató dialógusaiban az, amire Atlantis íelkutatásában 
támaszkodhatunk. 

Plató „Timaeus" és „Kritias"-ban azt mondja, hogy az Atlanti-Oceánban, 
Herkules oszlopai előtt egy sziget terült el, mely nagyobb volt, mint Kis-Ázsia és 
Lybia együttvéve. Erről a szigetről más szigetre lehetett jutni, ezek mögött pedig 
végtelen kiterjedésű szárazföld feküdt. A nagy szigeten hatalmas birodalom terült 
el, mely a többi szigeten és a szárazföld egy részén is uralkodott; uralma azon-
ban egészen a Tyrheni Egyptomig terjedt. A sziget a tengernél meredeken vég-
ződött, a fővárost síkság vette körül, ezt pedig hegyek határolták. A körülvevő 
szigeteken vulkanikus hegyek voltak, melyeket hó borított. A hegyek sok fémet 
szolgáltattak. Egy központból négy irányba — ú. m.: észak, dél, kelet és nyugat 
felé — folytak a folyók. 

Egyszer azonban földrengés következtében egy nappal és egy éjjel alatt 
elsülyedt Atlantis szigete. így hajózhatatlanná lett a tenger, mely iszapossá vált 
a sülyedés következtében. 

Plató korában Atlantist már nem ismerték, úgy, hogy kortársai, köztük 
Aristoteles is képzeletbeli országnak tartották, a melyen Plató ideális államát 
szemléltetni akarta. Ugyanígy vélekedtek Strabo és Plinius is. 

Azóta sokat foglalkoztak az Atlantis-kérdéssel. Az utolsó 400 év tudomá-
nyos irodalmában sürün szerepel az elsülyedt ország problémája ; van aki tudo-
mányos alapon igyekszik magyarázatát adni, sokan azonban azt igyekeznek bizo-
nyítani, hogy Platót csak mesemondó képzelete ragadta az Atlantis megírására. 

Amerika felfedezésével a félig-meddig feledésbe ment Atlantis ismét fel-
elevenedett az emberek emlékezetében. Sokan azt vélték, hogy Amerika a képzelt 
Atlantis, mások a Plató által említett nagy szárazföldet látták benne, mely az 
Óceán másik partján terült el. Ezt a nézetet vallották Verulami Bacon és utána 
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mások, sőt Humboldt Sándor is úgy gondolkozott, hogy a régieknek volt valami 
homályos sejtésük Amerikáról, melyet a távolabbra hajózók előadásaiból merítettek. 

Emellett azonban mindenféle más hypothesiseket is állítottak íel, melyek 
olyan különbözők és fantasztikusak voltak, hogy végre a Spitzbergáktól a 
Jóreménység-fokig és Amerikától egészen Ceylonig nem volt olyan része a ten-
gernek, ahová Atlantist képzeletben ne helyezték volna. Voltak olyanok, kik 
Palesztinában és Attikában, mások Ceylon-szigeten, sőt olyanok is, kik a Spitz-
bergákon keresték az Atlantist. Ujabban Tunis keleti partján kutatnak az Atlan-
tis után. 

Az egymással teljesen szembenálló magyarázatok közül kiragadok kettőt, 
melyek — bár homlokegyenest ellenkezők — oly meggyőző erővel és megdönt-
hetetlennek látszó érvekkel igazolják állításuk helyességét, hogy nehéz egyiknek 
a másik rovására igazat adni. iMindkettő távol áll attól, hogy Plató leírását tisz-
tán mesének tartsa, noha bizonyos, hogy így térhetnénk legkönnyebben napi-
rendre a kérdés fölött. 

Az már sokszorosan beigazolódott, hogy nem mindent kell mesének tarta-
nunk, amiről a régi írók megemlékeztek, hiszen az ásatások révén már sok kétes 
adat beigazolódott. 

Ezer évvel ezelőtt Pompejit és Herkulanumot mythologiai városoknak tar-
tották és Herodotost a koholmányok atyjának nevezték, amiért a chaldeusok és 
egyptomiak fejlett műveltségéről írt. 

Bár Plató utópikus államszervezetekről sokat elmélkedik dialógusaiban, nem 
valószínű, hogy az Atlantisban csak képzeletbeli országot írjon le. Nem valószínű 
ez azért, mert ismert földrajzi nevekhez nem kapcsolt volna mesebeli országot, 
de az említett két dialógus közül a „Timaeus"-ban nem is írt le ilyen ideális 
államot, hanem tisztán történeti és földrajzi adatokat sorolt fel. 

Schulten, az erlangeni egyetemen az ókori történelem tanára, Spanyol-
országban végzett ásatásai közben az Atlantis rejtélyének érdekes megoldását találta. 

O azt állítja, hogy a régiek hiányos és téves földrajzi ismereteit tekintve, 
könnyen lehetséges, hogy az a szárazföld, melyet a régiek az Atlanti-Oceánba, 
de Herkules oszlopai elé helyeztek, a Spanyolország partjai mellett levő Erytéra-
sziget volt, amelyen az ókori irodalomban sokszor szereplő fontos kereskedő 
város, Tartessos feküdt. Szerinte ez a város felelt meg Plató Atlantisának. Nem 
volt ugyan olyan nagy, mint Lybia és Kisázsia együttvéve, de kereskedelmi piaca 
Nagy-Britanniáig és Egyptomig terjedt. Ez a város, mely kelet, nyugat, észak és 
dél országaival folytatott kereskedelmet s a VI. században Krisztus előtt érte el 
virágzása tetőpontját, a VI. században Krisztus előtt hirtelen megszűnt a világ-
történelemben szerepelni és egyszerre végeszakadt virágzó kereskedelmének. 
A karthagóiak ugyanis 530 körül elfoglalták Tartessost és 509-ben elzárták a 
gibraltari szorost, amelyen egészen addig, míg Róma Karthago uralmát meg nem 
törte, idegen hajó nem közlekedhetett. Hogy még jobban biztosítsák maguknak 
a gibraltari szoroson túl a jövedelmező ezüst- és ónkereskedelmet, a karthagóiak 
— valószínűleg szánt-szándékkal — terjesztették azt a hírt, hogy az Óceán az 
iszap miatt hajózhatatlan. Ezek az adatok megfelelnek Plató leírásának, mert így 
könnyen érthető, hogyan tűnt el egyik napról a másikra Atlantis. 
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Ha figyelembe vesszük, hogy a régiek előtt ismeretlen volt Nagy-Britannia 
szigetvolta, könnyen feltehetjük, hogy a Brit-szigetek voltak az a nagy szárazföld, 
amely Atlantisról, illetve Tartessosból könnyen elérhető volt. A Plató által emlí-
tett északra fekvő hegyek ezek szerint a Sierra Moréna láncainak, a délre fekvő 
síkság a Guadalquivir lapályának felelnének meg. 

Tartessos utolsó királya, Arganthonios, 20 évig uralkodott és 120 éves 
koráig élt. Plató pedig azt mondja, hogy Atlanlisban legöregebb volt a király. 
Strabo szerint Tartessos lakói igen műveltek voltak és régi írásaik, melyek vers-
formában írott törvényeiket tartalmazták, 6000 év előtt keletkeztek. Ezt is meg-
találjuk Platóban, ki azt jegyezte fel az Atlantisbeliekről, hogy 8000 éves írott 
törvényeik és eposzaik voltak. 

Ha ehhez hozzátesszük, hogy a Tartessoson levő Herakles-templom a Plató 
által említett Poseidon-templommal egyezik meg, akkor Schulten szerint biztosra 
vehetjük, hogy Tartessos városa volt a régiek Atlantisa. 

Schulten ásatásai arra irányulnak, hogy Tartessos helyét és fekvését meg-
állapítsa. Az eddigi ásatások (1923—1924.) ugyan csak egy falu romjait hozták 
felszínre, de a sok kiásott kő, köztük egy szép domborművei díszített márvány-
darab, azt látszik igazolni, hogy ez a falu egy magasabb kulturáju város romjai-
ból épült fel. Egy gyűrűt is találtak, melynek belső részén semmi más írással 
nem rokon jelek vannak. Ha bebizonyul, hogy ez az írás a Tartessosbeliek írása, 
újabb bizonyítékunk van a Tartessos, vagyis Atlantis-helyek fejlettebb műveltségéről. 

Schulten megokolásával egészen ellenkező eredményre vezetnek bennünket 
Gualtrough fejtegetései. Ő abból indul ki, hogy az Atlanti-Oceán két partján 
elterülő országok régi műveltségének hasonlósága legdöntőbb bizonyíték arra, hogy 
ezek valamikor összefüggtek egymással. Az Atlanti-Oceán helyén régi időben 
hatalmas szárazföld terült el, mely összekötötte Európát és Afrikát Amerikával. 
Később ez elsülyedt s csak egy nagy és több kisebb sziget maradt meg belőle. 
A legnagyobb szigeten terült el Atlantis, mely uralkodott a többi szigeten, de 
hatalma a szárazföldre is kiterjedt és egészen Egyptomig ért el. 

A legújabb mélységmérések, melyeket az amerikai „Delphin" és az angol 
„Hydra", „Procupine" és „Challenger" hajókon végeztek, azt mutatják, hogy a 
Brit-szigetektől délre Dél-Amerika partján az Orange-fokig, onnan délkeletre Afrika 
partjáig és tovább délre Tristan da Cunhaig egy gerinc húzódik a tenger fenekén, 
mely 2700 m.-rel magasabb, mint a körülvevő tengerfenék. Egyes helyeken a 
tenger színe felé emelkedik, szigeteket alkot, ezek a St.-Paolo, Ascension és 
Tristan da Cunha-szigetek, „Challenger", ezen az egész területen vulkanikus 
törmeléket talált a tenger fenekén. 

Ez a nagy taréj valamikor szárazföld lehetett, mert ilyen egyenetlenségeket 
a tenger nem tudott volna létrehozni. 

Ez a hatalmas fal zárhatta el az északi melegebb tengereket az északi 
hideg tengerektől, melyek ennélfogva oly hidegek voltak, hogy igen erősen 
lehűtötték Európa északi partjait, aminek következménye volt a jégkorszak. Ami-
kor ez a nagy szárazföld annyira sülyedt, hogy a tengeráramlások megindulhat-
tak, a hideg is enyhült, a jég elolvadt. Európa partjait a Golf-áram melegítette, 
melynek meg kellett kerülnie az Atlantist s innen származik áramlásának iránya. 
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Ebből az Atlantisból, mint központból, vándoroltak szét két irányban az 
állatok, terjedtek el a növények, a nyelv, vallás és műveltség. 

Az Atlanti-Oceán mindkét partján ugyanazon állatok fossilis maradványait 
találjuk meg. A mammut, a rinoceros, a jávorszarvas, a moschusállat, a rén-
szarvas, a rozsomák épen úgy megtalálhatók Európa, mint Amerika postglaciális 
rétegeiben. 

A fossilis teve India, Afrika, Dél- és Észak-Amerikában fordul elő. Az európai 
barlangi medvének mása az amerikai nagy medve s bizonyos, hogy közös őse 
volt az amerikai és európai bölénynek. 

A növényeknek elterjedésükben emberi segítségre volt szükségük, ami azt 
mutatja, hogy az ember is vándorolt. Svájcnak miocen-korbeli növényzete ma 
virágzó erdőket alkot Virginia és Dél-Karolina államokban. 

Atlantis lakói két fajhoz tartoztak, az egyik sötétbarna, a középamerikaiak 
rokonai és a fehér faj, a kelták, görögök és skandinávok rokonai. Folytonos 
érintkezésben állottak egymással, mert Európa, Afrika, Egyptom és Peru régi 
műveltsége megegyezik egymással. 

Az egyptomi pyramisokhoz hasonlókat találunk Mexicoban és Peruban. A leg-
nagyobbak Mexico melletti Teotihuacanban levők. Telepítésük, elhelyezésük, 
kidolgozásuk egyforma. Négy oldaluk a négy világtáj felé fordul s a középen 
húzott vonal a csillagászati délkörnek felel meg. 

Közép-Amerikában Chiapas és Palenque sok műemléket őriztek meg a régi 
időkből. Nemcsak a templomok alaprajza, hanem a domborművek és egyéb 
•díszítések is teljesen egyptomi jellegűek. Találtak Palenqueban egy 3 méter ma-
gas szobrot, melyen a fejdísz és az ékszerek egyptomiak, sőt egyptomi szokás 
szerint az alapzatba bele van vésve az ábrázolt egyén neve és társadalmi állása. 

Chichen-Itzában (Közép-Amerikában) kiásott műemlékeken néger alakok 
láthatók, éppen így a Teotihuacanban talált bálványszobrok feltűnően néger-
arcuak. A négerek pedig sohasem voltak tengerjáró nép, csak szárazföldi úton 
juthattak el Amerikába. Ugyanezt bizonyítja az is, hogy a művészettörténelmi 
emlékek mind Afrika nyugati partján találhatók, tehát nyugat felől jött a műveltség. 

Az ókornak egyik kiváló kereskedő népe a hittitek voltak, kiknek művészeti 
maradványai Kis-Ázsiában Eyaktól délre Hamahig több helyen fellelhetők. Az ő 
hiroglyph-írásuk, mely a legrégibb a világon, hasonló Mexico, Peru, Egyptom 
népeinek, de főleg a középamerikai mayak írásához. Istenszobraikon ugyanolyan 
sandalok vannak, mint a Chichen-Itzabeli szobrokon, vagy a milyeneket a Kanári-
szigetek őslakóinak, a quanchoknak múmiáiig találhatunk. 

A chichen-itzai oszlopokon hosszú szakállú férfi, a halisten alakja van vésve. 
Hogyan képzelhettek el a szakáltalan amerikaiak szakállas istent? Mindenbizonnyal 
ennek a kultusza is a szomszédos világrészből jutott el oda. 

Az írás és olvasás, a földrajz és a csillagászat is valószínűleg közös forrás-
ból eredtek, mert Mexico és Peru, Babylon és Egyptomban sok rokonvonást 
mutatnak fel. 

Térképeket a babyloniaik épen úgy ismertek, mint a perubeliek és a négy 
világtáj jelölésére épen úgy, mint Egyptomban, a színeket alkalmazták: észak 
— piros, dél — kék, kelet — fehér, nyugat — sárga. 
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A perzsa és mexicoi időszámítás is meglepő hasonlóságot mutat. Az év 
365 napból állott, a fenmaradó hat órát minden 52 évben, mint 13 napot hozzá-
számították az évhez 

A két szembenfekvő világrész fegyvereinek megegyezése, ugyanazon társa-
dalmi szokások és erkölcsök szintén a közös eredet mellett tanúskodnak. 

Maga az Atlantis név az Athos-hegységtől származik. Ennek a gyökét pedig 
megtaláljuk a középamerikai nahua-nyelvben; „atl" vizet jelent. „Atlas" pedig 
vízpartját. Mikor Kolumbus Amerikát felfedezte, egy Atlan nevü városra bukkant, 
ez a mai Acla. Herodotos szerint az Atlanti-Oceán északi és nyugati partjain az 
atlantesek laktak. Mindezek, valamint az Atlas-hegység es az Atlanti-Oceán neve 
Atlantis emlékét örökítették meg. 

Az Atlantis elpusztulását könnyen megérthetjük. Annak a vulkános övnek 
a közepén feküdt, amelyet Mexico, Bahora és Peru vulkánjai alkotnak egyik 
oldalon, míg velük szemközt Izland, Írország, Wales, Franciaország, Spanyol-
ország, Verdefoki-szigetek, Ascension és Szt.-Ilona vonnak határt. Lehet, hogy 
az Atlanti-Oceán mélyén még ottszunyadnak azok az erők, amelyek Atlantist 
eltörölték a föld színéről, legalább is arra vallanak azok a kitörések, melyeket 
1836—38-ban a 20° és 22° ny. h. és V20 d. sz. alatt észleltek a nyílt Óceánban. 

A régiek vízözöne pusztította el Atlantist, amely azoknak a nagy alakulá-
soknak a vége volt, a melyek következtében az egykor hatalmas szárazföld a víz 
alá került, de az egyes kiálló részeken még összefüggött Európával és Ázsiával. 
Plató idejében még élt az emberek lelkében az emlékezés erre az időre. 

Mi igaz mindebből, nem tudjuk. A jövő titka, hogy fellebben-e valaha a 
fátyol, amely a rég letűnt korok életét homályba borítja. 

P. M. 

o%o 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

Alfréd Goldsborough Mayor 

Sikerekben gazdag munkásságga l teli 
é le t é r t véget, A. G. Mayor*) halálával. 
Kedves t é m á j á n a k , a Samoa-szigetek ko-
ra l l sz iget je inek tanulmányozásával foglal-
kozott , mikor m u n k á s életét derékban tör te 
ke t té a halál 1924-bén. K o r u n k egyik leg-
nagyobb biológusát vesztet tük el benne. 

A. G. Mayor, m i n t a t enge r f auná já -
nak alapos ismerője , le t t a washingtoni 
Carnegie I n s t i t u t i o n biológiai laborató-
r i u m á n a k igazgatója . Mély tudása , az 
oceanografia m i n d e n ágában való jár tas-
sága, tág lá tóköre és rendkívü l i tevékeny-
sége csakhamar a világ egyik leghíresebb 
tudományos intézetévé te t ték a Depar t -
m e n t of Mari,ne Biology-t, mely az ö 19 
éves igazgatói működése a l a t t f e j t e t t e ki 
legintenzívebb munkásságát , Mayor 1905-
töl 1924-ig volt a biológiai ál lomás igaz-
gatója, amely idő alat t részben az ő kez-
deményezésére, részbe,n vezetése a la t t 470 
önálló ku ta táson alapuló dolgozat készült, 
melyek a t enge r geológiai, chemiai , phi-
sikai, állat- és növénybiológiai viszonyait 
olyan alapos vizsgálatoknak vetet ték alá, 
amilyeneket csak ilyen amer ika i s t í lű, 
modern felszerelésű labora tór iumban lehet 
végezni. 

S a j á t ku ta tása inak eredményei 68 ér te-
kezésben jelentek meg, melyeken kívül 
egy nagy kétkötetes műve v a n : Medusse 
of the Wor ld . Ez a vi lág összes medusai-
nak leírását és a reá juk vonatkozó irodal-
ma t foglal ja magában. K i sebb dolgozatai 
a tengervíz chemiai összetételének és hő-
mérsékletének az élő szervezetekre, külö-
nösen az idegműködésre való hatásá t vi-
lág í t ják meg. 

*) 1918-ig Mayer-nek irta nevét. 

Fá radha t a t l an volt expedíciók szervezé-
sében. A Samoa-szigetekre nagy felké-
szültséggel és ó r iás i nehézségek leküzdé-
sével egész expedíció-sorozatot vezetet t , 
ö t izben kereste fe l a Samos-szigeteket , 
m i n d e n alkalommal 2—3 hónapo t töltve 
o t t . Nagyszabású vállalkozásának eredmé-
n y e i t azonban m á r nem é rhe t t e meg. A 
Samoa-szigetekre vonatkozó hátrahagvot i . 
i pa ta i t a Carnegie I n s t u t i t i o n az expedíció 
többi jelentéseivel együt t ha t a lmas külön 
köte tben je len te t te meg, így is adózva a 
ko rán elhunyt természet tudós emlékének. 

Sarkvidéki expediciók az 1925. 
évben. 

A sarkvidéki expediciók között az 1925. 
évben az első helyen Amundsen-é áll. Nagy 
tudományos eredményt Amundsen expedíci-
ójától már az expedíció természete miatt sem 
lehet várni. Hogy a világ figyelme mégis 
akkora érdeklődéssel fordult Amundsen felé, 
annak a hatalmas reklámon kívül Amundsen 
személyének, a déli sark hősének is nagy 
szerepe volt. Amundsen nyári repülésével 
tulajdonképen egy 1918 óta tartó expedíció 
záródik be. Ennek az expedíciónak szálai 
még 1910 augusztusára nyúlnak vissza, ami-
kor a Fram azzal az állítólagos szándékkal 
hagyta el a norvég partokat, hogy Nansen 
útját követve, a jég sodrával jusson el az 
észki sark környékére. De Peary meg-
előzte Amundsen-l. A dicsőségre vágyó 
sarkutazó délnek irányította hajóját és 1911 
december 16-án eléri a déli pólust. Vissza-
tértében meggyőződik a Fram gyengeségéről 
és hazaérkezése után, még mindig régi vá-
gyára, az északi sarkvidékre gondolva, meg-
építi a Maudot. A háború miatt a Maud 
csak 1918-ban indulhatott el. Amnndsen 
ugyanazzal az áramlással akarta az északi 
sarkot megközelíteni, mint Nansen. Kiindu-
lását kicsit északabbra választotta, remélte, 
hogy így jobban a pólus közelébe férkőzhet. 
Az expedíciónak nemcsák az volt a célja, 
hogy s sarkot elérje, hanem Nansen tudo-
mányos megfigyeléseit, különösen geofizikai, 
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• oceánográfiai és meteorológiai megfigyelések-
kel akarta kiegészíteni. Nansen óta a kuta-
tások módja lényegesen megváltozott, külö-
nösen a magasabb légrétegek vizsgálata. A 
Maud a tudományos kutatásokra kitűnően 
fel volt szerelve, jó mélységmérőket, önjelző 
készülékeket és repülőgepet is vitt magaval. 
Amundsent azonban hagyományos szeren-
cséje cserben hagyta és a Maudot az áram-
lások nem a kívánt irányba sodorták. A 
hajó elsőízben a Cseljuszkin-íok körül fa-
gyott be és majdnem 12 hónapig volt a jég 
rabja. Erről a kényszerű téli szállásról 1919 
tavaszán több szánexpediciót vezettek Csel-

Juszkin-félszigetre és azt terképezték. A fél-
szigeten 400 m-t meghaladó magaslatokat is 
találtak. Wisting ezt a területet a sarki álla-
tok eldorádójának mondja. Felkerestek az 
oroszoktól 1913-ban felfedezett Alexís-szige-
teket is. 1919 nyarán az expedició két részt-
evője, Knutsen és Tesem a Dikson-sziget 
irányában szánon hazafelé indult, de útköz-
ben elpusztultak. Hullájukat később Dickson-
sziget közelében, az ázsiai parton találtak 
meg. 1919-ben a Maud majdnem egész éven 
áj be volt fagyva, csak szept. 12 és 23 kö-
zött nyerte vissza szabadságát. Előbbi telelő 
helyétől nyugatabbra, Ajon-sz\get környékén 
vette körül a jég. A telelés ideje alatt az 
expedició tagjai a Csukcsok-félszigetre rán-
dultak át. Svediup a szárazföldön etnográ-
fiai anyag gyűjtésére Nizsve Kolimszkig nyo-
mult előre. 1920-ban sem hagyta el a Mau-
dot balszerencséje. Alig 500 tengeri mérföl-
det tudott szabadon megtenni, ismét befa-
gyott és a Szeredze Kamen fok körül telelt. 
Ugyanakkor a hajó csavarja annyira meg-
sérült, hogy még kiszabadulása esetén sem 
tudott volna továbbjutni. A hajón az 5 évre 
felhalmozott élelem is fogytán volt már. hi-
szen az 5 év vége erősen közeledett. Hogy 
időt nyerjenek, Amundsen kutyafogattal 
a Desenev-fokhoz szánkózott és innen No-
me-ba ment. Seaíte-ban gondoskodott a 
Maud javításáról és az élelmiszer pótlásá-
ról. Az amerikai Bear hajó a Maudot 
1921 nyarán Seattlebe vontatta. A személy-
zet kiagészítése után a Maud Amundsen nél-
kül indult el 1922 júniusában Nomeból, de 
már aug. 22-én a Wrangel-szigetektől észak-
keletre befagyott. 1923 szept ugyan valami-
vel északabbra került, de az áramlás ismét 
lehozta. A következő évben aug. 9-én sza-
badulnak ki a jégből, körülhajózták az Új-
szibériai szigeteket, a jégzaj miatt azonban 
kénytelenek voltak delibb irányt venni és 
augusztus 27-én Baranov-foktól kb. 7 tengr. 
mértf.-re rövid időre a jég foglyai lettek. A 
jégből nehezen kiszabadultak és sikerült el-
érni a Medve-szigetek csoportját, ahol a Ko-

lima torkolata irányában, a Vierpfeiler-szige-
teknél végérvényesen megakadtak. A Maud 
a jégnyomástól megsérült, azonkivüi az olaj 
is nagyon fogytán volt. Amundsen már ak-
kor szerette volna hajóját hazairányitaní, de 
nem tudott vele összeköttetésbe kerülni. A 
szükséges olajat a szovjet szállította és ez 
év augusztus 19-én kiszabadulva a jégből, a 
Maud Nome felé indult, ahová meg is érke-
zett. Azóta Seattleben van. 

Amundsennek, amikor hajóját elhagyta, 
az volt a terve, hogyha a Maud szerencsés 
áramlásba jut és a pólus fele húzódik, al-
kalmas időben repülőgépen fog rea vissza-
térni. 1923 ban Amundsen erről a tervről 
lemondott, mert belátta, hogy a Maud aligha 
fog a sark közelébe férkőzni. A magas északi 
szélességeken töltött hosszú idő azért nem 
múlott el haszontalanul. A Maud délebbre 
vágott neki a jégzajnak, mint a Jeanette, 
kb. ott, ahol a Taymir és Vaigács orosz 
jégtörőknek 1913 ban és az 1914-ben min-
den erőfeszítés ellenére sem sikerül a jég-
zajon átjutni. Érdekes megfigyelése a Maud-
nak, hogy az északnyugati jégzaj a Behring-
szoros környékén nem a Jeanette útjában 
húzódik és hogy a Maud a Jeanette hajó-
törésének helyétől, a Jeanette-szigettől, az 
Újszibériai szigetek felé sokkal délebbre sod-
ródott, még annál a helyénei is, ahol Nan-
sen jégzaja van. Ebből a megfigyelésből az 
következik, hogy a Jeanette roncsai sem 
kerülhettek Grönland felé vezető útjokban 
a pólus környékére. A Maud rendszeresen 
végzett tudományos megfigyelései az arktikus 
zóna ismeretében jóval előbbre vittek ben-
nünket és azok részletes nyilvánosságra ho-
zatalát a világ érdeklődéssel várja. A Maud 
látszólag szerencsétlen útjának ebből a szem-
pontból sokkal nagyobb jelentősége van, 
mint Amundsen bravúros sarki repülésének. 
Ha a Maud nem is jutott a pólus közelébe, 
Amundsennek mégis megmaradhat az a vi-
gasza, hogy megjárta az északkeleti és észak-
nyugati átjárót is. 

Amikor Amundsen belátta, hogy a Maud 
segítségével nem juthat a pólus közelébe, 
akkor kezdett azzal a gondolattal foglal-
kozni, hogy a Maudig tervezett repüiőútját 
meghosszabbítva átrepül az északi sark fö-
lött. Ezt a tervét először 1923 nyarán sze-
rette volna végrehajtani és Alaszkáról a 
Spitzbergakra akart átjutnii A végrehajtás 
az anyagi és tecnikai nehézségek miatt 
1923-ról 1924-re, majd 1925 re tolódott el. 
Amundsen ez év áprilisának elején indult 
el Oslóból. A Spitzbergák északt részéről 
két repülőgépen akart indulni. Az volt a 
terve, hogy a sark környékén leszáll a szük-
séges megfigyelések elvégzésére. Ha a visz-
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szatérésre esetleg nem lehet a repülőgépe-
ket használni, úgy gyalog szándékozott a 
Spitzbergákig, vagy a Columbia fokhoz visz-
szatérni. Ezért a hosszabb gyalogútra szük-
séges felszerelést is magával vitte. Az expe-
díciót nagyrészben amerikai pénzből szer-
vezték meg. Amundsen főtámogatója az ex-
pedíción is résztvevő Ellsworth volt. A hat 
résztvevő (három repülő, három megfigyelő) 
közül négy svéd, egy amerikai és egy né-
met volt. A repülőgepek nemet Dornier típu-
súak voltak és Pisaban épültek. A norvég 
állam a Farm (nem Fram) hajót bocsátotta 
rendelkezésükre. A repülés kiinduló pont-
jául a Kings bayt választották és elindulá-
sukat májusra, vagy júniusra tervezték. A 
Farm április 14 én futott be Kings-bay ki-
kötőjébe. A repülőgépek irányító készülékei 
német gyártmányúak voltak. Legfontosabb 
volt közülük a Boykov-féle napkompasz, 
amely kizarta a Föld forgása következtében 
beálló eltéreseket. Felszerelési targyaik kö-
zül kitűnt meg a Behm-féle magassagszonda, 
ennek segítségével ködös időben is meg le-
hetett a Föld felszínét figyelni. Vittek ma-
gukkal Behm-fele mélységmérőt is, hogy le-
szállásuk helyén melységméréseket végez-
hessenek. A Kings-bay-ban az expedíció 
az elinduláshoz szükséges kedvező időjárás-
jelentéseket varta, míg végre május 21-et 
alkalmasnak találták az elindulásra. Legjobb 
esetben a repülőgépeknek 22-én estére kel-
let volna visszaérkezni. Amundsen, hogy 
több benzint vihessen magával, még drót-
talan távíróját is visszahagyta. így nem tu-
dott magaról hírt adni Késése miatt az egész 
világon nyugtalankodtak és megmentésére 
több expedíciót szerveztek és indítottak út-
nak. A Farm és a Hobby a Spitzbergáktól 
északra, a jégzaj szélén várták a visszaté-
rőket. Amundsen repülőgépei 8 óra alatt az 
északi sarktól k. b. 250 km távolságra ér-
tek (é. sz. 87° 44' ny. h. 10° 20'). A Boy-
kov-féle iránytű ellenére a sark felé vezető 
egyenes iránytól kissé eltérlek. Az úton el-
fogyott a benzin fele és ezért Amundsen 
nem mert tovább repülni. Megfigyelések nél-
kül nem akart visszatérni. Mivel az egye-
netlen felszínű jégen nem lehetett leszállani, 
egy rianás nyilt vizén kötöttek ki. A leszál-
lás után rövidesen az egyik repülőgép a jég 
közé szorult és mind a két gép befagyott a 
rianásba. Hetekig dolgoztak a beszorult gép 
kiszabadításán, de végre le kellett róla mon-
dani, annál is inkább, mert a második is 
megsérült, azt is ki kellett javítani és al-
kalmas starthelyre cipelni. Egy gépen kel-
lett visszatérniök és ezért fel kellett áldozni 
majdnem egész felszerelésüket, hogy a meg-
maradt gépet megkönnyítsék. Június 15-én 

startollak és 8Vs órai repülés után elérték a 
Spitzbergák északkeleti pontját. Hogy a be-
repült területet kiterjesszék, visszatéréskor 
keletebbi vonalon jöttek. Az északi foknáll 
leszálló repülőgép utasait a norvég Sjoeliv 
halászhajó vette föl, a repülőgépet vontató-
kötélre fogta, de az erős hullámzás miattc 
azt rövidesen a Lady Franklin-bayban kel-
lett partra húzni. 

Amundsen a sarki jégen meteorologiai és 
földmágnességi megfigyeléseket végzett, a meg-
figyelés helyén a mélységmérő 3750 m mély-
séget mutatott. Repülésük alatt sehol sem 
láttak szárazföldet, kétségtelen, hogy egészen 
a 88° 30' é. sz.-ig nincsen szárazföld és a 
tekintélyes mélységből ítélve nagyon való-
színű, hogy meg azontúl sincsen. Amundsen 
útjának jelentőségét emeli, hogy az Nansen 
(1895) és Cagnis (1900) a Ferencz József-
földtől északra eső legkeletibb útjai és Peary 
(1903—1909) a Grant-ib\diő\ északra eső 
nyugati útvonalai közé került. Amundsen 
útjával a Grönland, Európa és Szibéria kö-
zötti poláris front kutatása általánosságban 
be van lejezve. Sajnos Amundsennek nem 
sikerült a sarkvidék rejtélyes területére (é. sz. 
83° 50' ny. h. 160') bepillantani. Negatív 
eredménye Amundsen útjának, hogy a po-
láris jeges területeken a repülőgép leszállásá-
nak kérdése megoldatlan és további probléma 
marad, hogy a sarkot repülőgépen, vagy lég-
hajón lehet-e megközelíteni ? Amundsen a 
repülőgép híve, törhetetlen akaratán nem fog-
nak ki a balsikerek és már újabb sarki 
repülés tervét szövögeti. 

Az északi sarvidék léghajóval való fel-
kutatásának számos híve van Európában és 
Amerikában is. Az európaiak, különösen a 
németek, igen komolyan készülnek a gyakor-
lati megoldásra. A német arktikus sark-
kutató-társaság megnyerte tervének Nansent 
és programmját már hivatalosan is tudomá-
sára hozta a világ tudományos köreinek. 
Az északi sarknak léghajóval való megköze-
lítésének tervét 1919-ben, Hergesell és 
Zeppelin felfogásának megfelelően, Saller 
Bruns német léghajóvezető vetette fel, ami-
kor az Európa és Amerika közötti rendsze-
res léghajó összeköttetés gondolata felvető-
dött. Bruns igen helyesen azt állította, hogy 
előbb a meteorológia fontos kérdéseit kell a 
poláris vidéken tisztázni és csak azután lehet 
rendszeres léghajózásra gondolni. Bruns 
indítványára a berlini töldrajzi társaság a 
Wissenschafiliche Gesellschaft für Luftfahrt 
és más technikai és a kérdéshez közelálló 
tudományos társulatok képviselőiből alakult 
bizottság alaposan tárgyalás alá veite a kér-
dést. Figyelembe vették a tudományok mai 
állását, tanulmányozták a pólus környékének 
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időjárását, a dróttalan távírás lehetőségét stb. 
Megállapításaikat emlékiratban foglalták össze. 
Megállapították, hogy a poláris vidékek két-
szeres keresztezéséből is igen értékes ered-
ményeket lehet kapni. Minden lehető eshető-
séget (időjárás, magnetikus zavarok, kény-
szerleszállás stb.) figyelembe véve, kiinduló 
pontnak a Murman-vasút végállomását, Mur-
manszkot választották. Onnan a Ferencz 
József-föld fölött, az időjárás szerint attól 
keletre vagy nyugatra repülnének az északi 
•sark, az északamerikai szigetvilágtól északra 
levő ismeretlen terület, a Beufort-tenger fölött 
Nomeba, Amerikába. Visszafelé a Behríng-
szoros, Wrangel-szigetek, az újabban felfede-
zett és eddig teljesen ismeretlen II. Miklós-
föld fölött vezetne az út Murmanszkhoz. A 
sarki útra 150.000 m8-es Zeppelint tartanak 
alkalmasnak. Az expedició tudományos fel-
adata lenne a szárazföld és víz megoszlását 
megállapítani. Harris kutatásai szerint az 
amerikai partszegély fölött lapos tengernek, 
vagy szárazföldnek kell lenni. Viszont más 
megfigyelések annak ellentmondanak. Ezt a 
kérdést is tisztázni akarják. Tanulmányozni 
akarják a felszíni áramlásokat, a jégviszo-
nyokat, a mélységeket. A felsőbb levegőréte-
geket kutató ballonokat hajókkal akarják 
követni és kihalásztatni. A meteorológia szem-
pontjából ezeket a kutatásokat nagyon fon-
tosnak kelt tartani. Az expedició költségeit 
nemzetközi gyűjtéssel akarják biztosítani. Az 
északi államok csatlakoztak az eszméhez, 
Nansen elvállalta az előmunkálatokat és az 
expedició vezetését. Az első hivatalos köz-
léseket is Nansen bocsájtotta ki Osloból. 

A Délafrikában nagy érdemeket szerzett 
H. K. E. Krüger német geologus az észak-
amerikai poláris szigetvilágra tervez expedí-
ciót. Életmódját Stefansson-hoz hasonlóan 
akarja berendezni, hogy így az európai se-
gédforrásoktól és fölszerelésektől mentesítse 
magát. Az expedíciót öt évre tervezi. Kanada 
felől a Mackenzie deltájára akar jutni és ott 
egy év alatt az eszkimók életmódját akarja 
elsajátítani. A következő év márciusában a 
Viktoria-földre menne, az őszt és a telet 
Melville-földön töltené. A harmadik évben a 
Stefanssontól elért legészakibb ponton akar 
túlhaladni a föltételezett szárazföld és kör-
nyékének kutatására. A negyedik és ötödik 
években északnyugati irányban akar előnyo-
mulni. A franciák már 1858 óta, amikor 
Franklin keresésére a Bellol-féle expedíciót 
kiküldötték. nem vettek részt a sarki kuta-
tásokban. Újabban sarki expedícióra készül 
nek. Az expedició vezetője Payer-nak, az 
osztrák-magyar sarki expedició vezetőjének 
a fia lenne. (A Magy. Földr. Evkv-ből.) 

Dr. Kéz Andor. 

T i t o k z a t o s t e n g e r f ó n y l é s . A hamburgi 
„Annalen d. Hydrographie und Maritimen 
Meteorologie" legutóbbi számában érdekes 
és eddig megfejtés nélkül álló tünemény le-
írását olvassuk. W. Niemann, a „Preuszen" 
nevü kereskedelmi gőzös harmadik tisztje 
közli, hogy 1925. év augusztus hó 23-ának 
estéjén, negyen kilenc tájban a szolgálattevő 
tiszt sajátságos tengerfénylést figyelt meg. 
A tenger sötét mélyéből hirtelen világító 
buborékok törtek elő. A felszín alatt 20 cm 
átmérőjű fényes gömbök jelentek meg, ame-
lyek félméteresekké növekedtek, majd a víz 
szinén tojásdadalakuan szétterültek és 3—6 
méter széles, ezüstzöldes fényű foltokká ala-
kultak át. Ugyanakkor a hajó körül több 
száz méternyi körzetben tenniszlabda nagy-
ságú világító gömbök jelentek meg a vízben, 
amelyek világító erejüket sokáig megtartották. 
A titokzatos tünemény fél kilencig tartott, s 
utána a szokásos általános tengerfénylés 
következett be. A jelenséget újhold utáni 
negyedik napon figyelték meg. A tenger 
mélykék színű volt, de 9 óra 20 perckor 
világos zölddé változott, « csak éjfél után 
változott vissza sötétté. A tünemény a követ-
kező két napon is megismétlődött. A tenger-
ből vödörrel vizet merítettek, de a rendes 
foszforeszkáláson kivül semmi feltűnésre 
méltót nem találtak benne. A leirt jelenséget 
nem a Hamburg—Amerika—Linie említett 
hajóján figyelték meg legelőször. A kelet-
ázsiai német természetrajzi és néprajzi társa-
ság tokiói folyóirata 1873-ból ugyanilyen 
tüneményt ismertet. 

Orosz hidrográfiai i n t é z m é n y e k . A bol-
sevizmus kínai fallal kerítette körül Orosz-
országot, ahonnan csak szórványosan érkez-
nek a tudományos életre vonatkozó hírek. 
A hamburgi „Seewarte" folyó'rata mostani 
számában áttekintést kö.'öl az orosz hidro-
gráfiai intézetekről. E szerint Pétervárott 
(most Leningrád) az admiralitás mellett ma 
is fennáll a XVIII. században alapított hidro-
gráfiai igazgatóság, amelynek Achmatoff a 
tudományos vezetője és Rudowitz az aligaz-
gatója. Kiadványai: a „Hydrometeorolog. 
Sbornik", amely az orosz partvidék (bele-
értve a Káspi-tavat is) észleléseinek adatait 
közli, továbbá a „Zapiski po Hydrographii", 
amely évente kétszer jelenik meg és a „Cir-
culáre", amely a tengerészek számára nyújt 
gyakorlati értesítéseket. Van külön vízrajzi 
intézet is, amely „Orosz Hydrologiai Intézet" 
címmel 1919-ben alakult és W. Gluskoff 
igazgatja. Tengeri és édesvízi kutatásokat 
végez, s az eredményeket „Bulletin de l'Ins-
titute Hydrologique de Russie" közlik. Ezeken 
kivül van még hidrometeorologiai és külön 
geofizikai obszervatórium is. 



KÖNYVISMERTETÉSEK 143 

KÖNYVISMERTETÉSEK 

Magyar Földrajzi Évkönyv az 1926-ik 
évre. Szerkesztették: gróf Teleki Pál, Kari 
János és Kéz Andor. Kiadja a Magyar 
Földrajzi Intézet Rt. 

A földrajzi ismereteknek gazdag tárháza 
ez az évkönyv, s teljes mértékben megvaló-
sítja azt a célt, hogy a földrajz iránt érdek-
lődő magyar közönséget tájékoztassa e tudo-
mány egyes ágainak és a rokon-tudományok-
nak a haladásáról, sőt alkalmas arra, hogy 
komoly érdeklődést keltsen a földrajzi tudo-
mányok iránt. 

A naptári rész után közli a mértékek 
összehasonlítását; ezt követi a visszaemléke-
zések naptára a nevezetesebb földrajzi ese-
mények évfordulóinak igen érdekes adataival, 
dr. Vargha Györgytől. Utána dr. Kéz Andor 
írja meg széleskörű ismeretgazdagsággal a 
mult esztendő földrajzi krónikáját. Az idő-
szerű kérdések és események sorozatában 
gróf Teleki Pál tájékoztat egy részletes tér-
képkiséretben Mosszuli vitás terület termé-
szetes tájairól és határairól; utána Imavka 
Dsuicsiro japán tanár ismerteti a kinai pro-
blémát. Rendkívül érdekes dr. Kari János 
alapos tanulmánya a kontinensek keletkezé-
séről és vándorlásáról, valamint Strausztin 
Lajos cikke Magyarország szerepéről a nem-
zetközi személyforgalomban, 3 térképvázlattal, 
valamint dr. Fodor Ferenc nagy szakavatott-
ságra valló összefoglalása a gazdasági föld-
rajz mai állásáról; nemkülönben dr. Dékány 
István tanulmánya a szociologia haladásától 
az utolsó tíz évben. — Az ifjúságnak szánt 
részben dr. Banner Benedek Jerney János 
jeles magyar utazó életét ismerteti, s az év-
könyv a Jerney arcképével van díszítve. Qr. 
Kari János érdekesen ismerteti a petróleum 
szerepét a világgazdaságban ; dr. Hoffer 
András szibériai hadifogsága emlékeiből kö-
zöl érdekes adatokat a Bajkálról; dr. Pécsi 
Albert egy aktuális kérdést világít meg 
„Marokkó a világpolitikában" ctmü cikké-
ben ; végül dr. Kéz Andor a krétáról ír 
rövid ismertetést. 

Az évkönyvet a legmelegebben ajánljuk 
olvasóink megérdemelt figyelmébe. 

U n s e r e Emden. Erlebnisse auf den Ka-
perfahrten im Jahre 1914. von Róbert Witl-
hoeft, Korvettenkapitan. Mit 3 Bildern und 
1 Karte. Verlag von Reimar Hobbing. Ber-
lin SW. 61. Ara fűzve 9 M, egészvászonba 
kötve 12 M. Nagy 8-adrét 292 oldal. 

Wilhelmshavenben nemrég helyezték szol-
gálatba az új „Emden" cirkálót, a régi büszke 
német hadiflotta erőszakos össezúzása óta az 
első új cirkálót. A háborúban hősi teljesít-

ményei után elsűlyedt „Emden" helyett épí-
tett második „Emden"-t, az első dicsőséges 
hadi tetteinek elismeréseül és emlékeül a 
vaskereszt jelvényével díszítették fe l ; ezt az 
erőszak elragadta, de hogy mily feledhetetlen 
emlékek és hála fűződnek ehez a névhez, 
azt bizonyítja, hogy most harmadszor adták 
az „Emden" nevet az újonnan épített első 
német cirkálónak. 

Az első Emden vitéz parancsnoka Müller 
Károly s az elesett hősök emlékének ajánlja 
könyvét a szerző, a Flensburg-Murwikben 
levő tengerésziskola tanára Witthoeft tarpedó-
tiszt volt az „Emden"-en s végigélte ennek 
kalandos útjait egészen az elsűlyedéseig. Ér-
dekfeszítően írja le élményeit s a kép, amit 
ezekről az olvasónak nyújt, a legnagyobb 
drámai erővel és tragikus szépséggel vonul 
el az olvasó előtt. 

A könyvhöz csatolt képek az Emdent az 
elinduláskor s mint összelőtt hajóroncsot, 
valamint annak hős parancsnokát ábrázolják. 
S bármily kicsiny lett a német hadiflotta, 
annálinkább törekszik a német haditengeré-
szet vezetősége a csekély számot a belső ér-
tékkel kiegyenlíteni, s az ifjú német tenge-
részeknek mintaképül odaállítja az „Emden" 
hőseit, hogy azokból lelkesedést és bátorsá-
got merítsenek. Minél nagyobb erőszakkal és 
lelketlenséggel igyekezett a győztes ellenfel 
a soha le nem győzött német hadiflottát ösz-
szezúzni, annál erőteljesebben fog az Phö-
nixként új életre kelni. 

Im Motorboot quer d u r c h Afrika von 
Paul Graetz. Mit 83 Abbildungen und 14 
Kartenskizzen. yerlag von Reimar Hobbing 
Berlin SW. 61. Ára fűzve 10 M 60 f, egész 
vászonkötésben 14 M. 

Afrikát egyik partjától a másikig már több 
kutató átutazta, de vízi úton egyik Óceántól 
a másikig jutni, még senki sem vállalkozott 
Graelz Pál automobilon már átvágott ezen 
a sötét földrészen, utána sikerült az a vak-
merő vállalkozása is, hogy motorcsónakon 
ment át Afrikán, egyik Óceánból a másikba. 
Nemcsak az volt a célja a bátor utazónak, 
hogy felkutassa Afiika folyóit s megismerje 
azok hajózhatóságát s új víziutakat fedezzen 
fel, vagy hogy az automobilutazás után sport-
szenvedélyét a vízen való kalandos utazás-
ban is kielégítse. Messzebmenő vágyak és 
ambíciók serkentték erre az eddig soha senki 
által meg nem járt útra. Már ifjúkorától vá-
gyott megismerni a Kongo titokzatos vidé-
két s végigmenni azon, forrásától a torkola-
táig, Észak-Rhodéria erdőrengetegein és in-
goványain, a mondákkal övezett Bungaló-tó 
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vizén, a mocsáros sivatagokon, melyek még 
ismeretlen vad néptörzsekkel vannak bené-
pesítve. Ez volt az a gondolat, mely meg-
ragadta a szerzőt s amelytől nem tudott meg-
szabadulni, míg meg nem valósította. 

Reimar Hobbing kiadásában, 83 képpel 
és 14 térképvázlattal, rendkívül finom papí-
ron, pompás kiállításban most megjelent 270 
oldal terjedelmű könyvében érdekfeszítően 
beszéli el Graetz az ő vakmerő és fáradsá-
gos kutatóútjának élményeit és kalandjait. 
A veszélyek- és nélkülözésekből is bőven 
kivette részét s szinte eláll az olvasó lélek-
zete, amikor olvassa a természettel, az idő-
járással, a vadállatokkal és az emberekkel 
vívott küzdelmeit. De érdekes az is amit a 
békés fekete lakósokról ír, s tapasztalataival 
kiegészíti az átkutatott vidékről eddigi isme-
reteinket. A sok szép kép, amelyek a szerző 
saját felvétele után készültek s a szintén sa-
ját készítésű térképvázlatok még sokszorosan 
fokozzák a méltán regénybe illő kalandok és 
élmények vonzóan megírt ismertetését. Graetz 
ezel az utazásával a német kutatások törté-
netében méltán a legdíszesebb helyek egyi-
két foglalja el s könyve, melyet élvezettel és 
sok tanulsággal olvashat mindenki, megér-
demli, hogy minél többen gyönyörködjenek 

Die See le Chinas. Von Richárd Wil-
helm. Mit 38 Abbildungen, Verlag von Rei-
mar Hobbing. Berlin SW. 61. Nagy 8-adrét 
360 oldal. Ara fűzve 10 60 M, egészvászon 
kötésben 14 M. 

China a titokzatosság országa, az ő évez-
redes kultúrájával mindenkire különös vonzó-
érőt gyakorol. Különösen a legújabb időben 
ott bekövetkezett küzdelmek és átalakulások 
Chinát a közérdeklődés központjába helyez-
ték. A chinai gondolatvilágot ismerteti meg 
igen áttekinthetően és szinte lebilincselő mó-
don a nemrégiben Berlinben Reimar Hobbing 
kiadásában „Die Seele Chinas" (China lelke) 
című könyv, melyet dr. Reichard Wilhelm 
tanár, a Frankfurtban újabban megnyílt China-
intézet vezetője írt. 

Wilhelm tanár 25 évet töltött Chinában 
s ez alatt megtanulta szeretni az országot 
és a népet, mint mindenki, aki ott hosszabb 
időt töltött. S épen az elmúlt 25 év volt 
Chinára nézve különösen fontos, mert ezalatt 
összetalálkozott ott a régi az újjal. A szerző 
még látta a régi Chinát, mely évezredekre 
állandónak látszott s átélte annak meglepő 

összeomlását. S azután úgyszólván minden 
nap újabb és újabb változásokat és átala-
kulasokat hozott: A modern élet ott is lazas 
sietséggel hódított tért s a hangos napiese-
mények és harcok mögött egy új világ ala-
kult ki. Mindamellett ez az új nem meg-
lepetésszerűen támadt, csirái a múltban gyö-
kereznek s csak aki ennek keletkezését meg-
érteni tudja, az látja át a fejlődés menetét. 
A régiben épúgy mint az újban visszatük-
röződik China lelke, amely fejlődik, de nyu-
godtságát és szelidségét nem vesztette el s-
remélhetőleg sohasem fogja elveszteni. 

China lelkét .ez a vonzóan megirt, gazda-
gon illusztrált és igen ízlésesen kiállított 
vaskos könyv mindenesetre közelebb hozza 
az olvasó lelkéhez. Maradandó nagy értékű 
ez a könyv, mely elejétől a végéig lebilin-
cseli az olvasót, s erről a titokzatos földről 
és népéről mély benyomásokat van hivatva 
kelteni. 

Die l e t z t e Fahrt der k l e i n e n Kreuzers 
„Dresden", von Heinrich Schneider. Verlag 
von K. F. Kochler, Berlin Wg und Leipzig. 
27 képpel. 

A „Dresden" nevü német kis cirkálóhajó 
változatos sorsa oly rendkívül érdekes, hogy 
méltán megérdemli a megörökítést. 1913. dec. 
27-én elhagyta a hazai partot, hogy a büszke 
német hadi lobogónak tiszteletet szerezzen 
messze idegen világok kikötőiben. Távol a 
hazától éri a hadüzenet tüze ; nyomban zsák-
mányharcot kezd saját felelősségére, majd 
részt vesz Coronelnél és a Falkland szige-
teknél vívott tengeri csatákban. Ezekből mint 
egyetlen német hajó menekül meg. Majd 
további vakmerő kalandozásai után semleges 
vizeken angol hadihajók támadják meg, s 
hogy az ellenség kezébe ne kerüljön, pa-
rancsnoka felrobbantja a hajót. Ezt a rövid, 
kalandos és dicsőséges pályát rendkívül 
érdekfeszítően irja meg a szerző, aki, mint 
altiszt, elejétől végig hozzátartozott a hajó 
személyzetéhez. Lélekemelő az a megállapí-
tása a szerzőnek, mily pompás hangulat 
tüzelte a fronton az ifjú tengerészeket. Jel-
szavuk volt: A lobogót nem vonjuk be, 
ezért támadni az ellenséget, vagy győzünk, 
vagy meghalunk. — Ez a könyv is — melyet 
a lelkesítő német lobogó-dal vezet be s 27 
szép és érdekes kép tesz még vonzóbbá — 
büszke emlékezés a múltra és szilárd remény-
kedés a német nép jövőjére. 
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Ü N N E P I K Ö Z G Y Ű L É S É R E , 
A közgyűlés tárgysorozata: 

1. Gonda Béla: Elnöki megnyitó beszéd. 
2. Havass Rezső társelnök : A magyarok tengeri politikája. 
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Az egyesület t. tagjainak és a tenger iránt érdeklődőknek szives meg-
jelenését kéri Qz ELNÖKSÉQ_ 

A TENGER 1924. évfolyamából — a kellő anyagi eszközök 
hiánya miatt — csak egy füzetet volt módunkban kiadni. 

Az 1925-ik évben A TENGER negyedévenként jelenik meg. 

CZÖLDER DEZSŐ festőművész tagtársunk Budapesten I. ker. Fery 
Oszkár-utca 4 b sz. alatti műtermében állandó kiállítást rendez adriai 
képeiből. A kiállítás díjmentesen megtekinthető. 
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'";;'/ A Magyar Adria-Egyesületnél megrendelhetők továbbá: V;;"' 
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(Harminc fejezetben 270 oldalon, 118 képpel rendkívül érdekfeszítően elénk varázsolja a tenger életét, 
annak tudományos kutatását. Ezt a könyvet minden magyar i f júnak el kellene o lvasn ia , épúgy ahogy 
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