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F E L H Í V Á S ! 
Tisztelettel és bizalommal kér jük igen tisztelt Tagtársainkat 

és előfizetőinket, liogy 1927. januárius hó elsején esedékessé vált 
tagsági, illetve előfizetési dí jukat az egyesület címére mielőbb 
beküldeni szíveskedjenek, liogy folyóiratunk szétküldésében 
fennakadás 110 történjék. 

Folyóiratunk terjedelmét csak úgy növelhetjük és megjelenését 
csak abban az esetben tehetjük gyakoribbá, ha tisztelt tagtársaink 
és előfizetőink eleget tesznek vállalt kötelezettségüknek. 

A pengöszámításra való áttérésnél a tagsági- és elöfizetési-díj változatlan maradt. 
Az 1926. december hó 28-án tartott évi rendes közgyűlés a tagsági díja-

kat a következőkben állapította meg: 
Rendes tagsági díj: 

magánszemélyek és kulturális intézmények részére 8 pengő 
közhatóságok és vállalatok részére . . . . . . 12 „ 

Alapító tagsági díj: 
magánszemélyek és kultúrális intézmények részére 200 „ 
közhatóságok és vállalatok részére . . . . . 300 „ 

Pártoló tagsági díj: 1000 „ 

h i egyesület titkársága, ünnepeket kivéve, minden szombaton délben 1 2 — l - i g hivatalos órát tart . 



RÓMA TENGERI HATALMA AZ Ó-KORBAN. 
BENITO MUSSOLINI ELŐADÁSA. — 

A perugiai egyetem érdekes esemény színhelye volt 1926. évi október hó 
o-én. Az idegenek részére rendszeresített egyetemi tanfolyamon ezen a napon tartotta 
meg előadását MUSSO-
LINI, az olasz nemzet 
vezére, a régi Róma 
tengeri küzdelmeiről. 
Az előadás teljes szö-
vege színes térképekkel 
a „Rivista Marittima" 
hasábjain jelent meg. 
Terjedelme miatt az 
alábbiakban sajnos, csak 
kivonatosan ismertet-
hetjük. MUSSOLINI 
a katedráról is azt hir-
dette, ami politikájá-
nak is irányító elve: 
a kitartó nemzeti 
akaratot és annak 
diadalát. Ezt a tanul-
ságot, mint kristály-
tiszta igazságot, le is 
vonja mélyen szántó 
fejtegetéseinek végén. 

Tengeri nagyha-
talom volt-e az Ó-kori 
Róma és vájjon volt-e 
nagy tengeri kereskedel-
mi érdekeltsége? Ezzel 
a két fogós kérdéssel 
vezette be előadását a 
Duce. Mindjárt vála-
szolt is rájuk hatalmas 
igennel, hiszen tengeri 
hatalom nélkül Róma 
sem nem terjeszked-
hetett volna, sem arra 
nem lett volna képes, 
hogy magát fentartsa. 
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Hogy a második kérdésre is felelhessünk, ismernünk kell a pun háborúk előtti 
történelmet, melynek első időszakában Róma csak mint a latin városok szövet-
ségének feje jelentkezik, míg a másodikban már a közép-itáliai államocskák 
vezető városa volt. 

Az elsőben Róma történelme hiányában van minden tengeri vonatkozásnak, 
hiszen a Földközi-tengert a görögök, etruszkok és Carthago uralják. 

Rómát a tengeren nem ismerik: a latin-szabin gazdasági élet a pásztorko-
dásban merül ki és csakis az utolsó királyok alatt fejlődik ez a félnomád pász-
tornép földművelővé. Azonban megjegyzésre méltó, hogy már ekkor megalapítják 
Ostiát, erdősítenek, hogy biztosítsák a hajóépítéshez szükséges faanyagot és 
ajándékokkal megrakott hajókat küldenek Delfi-be. Ezeket a jelenségeket már a 
tenger iránt való érdeklődés kezdetének tekinthetjük. 

Az ébredés korszaka. 

A monarchikus államforma utolsó és a köztársaság első évszázadában már 
valámi csekély tengeri kereskedelemről is szólhatunk, mely azonban Carthago, 
Siracusa, Tarentum és a görögök tengeri kereskedelmével össze sem hasonlít-
ható. Feljegyzésre érdemes, hogy a latin nyelv tengeri szakkifejezései főleg görög 
eredetűek. Ekkor köti Róma első kereskedelmi szerződéseit Carthagóval (509 Kr. e.) 
és Tarentummal, melyek azonban Rómának csakis másodrangú szerepet biztosí-
tottak. Nem is csoda, hiszen Róma nem rendelkezett hajóhaddal. Jellemző az 
akkori viszonyokra az egyik carthagoi követ közetkező kijelentése: „Carthago 
engedelme nélkül a rómaiaknak a tengerben még kezet mosni sem szabad". 

Ettore Pais „Storia antica di Roma. Eta regia". cimű művében igen szem-
léltető módon magyarázza meg azt a történelmi folyamatot, hogy hogyan lett a 
szárazföldi érdekeltségekkel biró latin nép kiváló tengerész nemzetté. Az említett 
szerző szerint a latin-szabin pásztornép, melynek őshazája az Appenin-hegység 
déli lejtőin keresendő, sohasem érezte szükségét annak, hogy tengerre szálljon a 
görög gyarmatosokkal és etruszkokkal ellentétben akik tengeren túlról jöttek új 
hazájukba Itáliába. Róma és a többi kissebb latiumi városok, — az egyedüli Antium 
kivételével, — sem tengeri kereskedelemmel sem hadiflottával nem rendelkeztek, 
hiszen a tengerhez vezető kiútat maláriás és mocsaras lápok zárták el Latiumtól. 

Róma a tengeren is megveti lábát. 

Róma megalkotván a középitáliai államok szövetségét (300—270 Kr. e.) 
Etruria, Samnium, Apulia és Calabria területeivel együtt, nemcsak tengeri keres-
kedelmi érdekeltségekhez, hanem már fennálló hajórajokhoz is jut és eljövendő 
nagy feladatait előrelátva, kezdetleges partvédelmi szervezetet alkot. Ilyenek ala-
kulnak Ostiában, Antiumban, Terrazinában, az Adriai-tenger mellékén pedig 
Senigalliában, Riminiben és Brindisiben. 

Intézményessé teszi a „Duumviri navales" és valamivel később az első 
pun háború előestéjén „a hajóhad négy questor-"ának szervezetét. . 

Az eszközök, amelyekkel a római szenátus a tengeren való függetlenséget 
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óhajtotta elnyerni és_ biztosítani, igen természetesek és egyszerűek voltak: a 
tarentumi tengerész-szövetség elszigetelése, az Adria északkeleti partjairól előtörő 
flották feltartóztatása és a carthagói tengeri hatalom túltengésének letörése. 

Róma a 280—260-ig K. e. terjedő időszakban éli sorsdöntő perceit, amikor 
lakossága már a 270.000 is meghaladja. Aranypénzt veret és népe szemtanúja 
annak a lélekemelő pillanatnak, amikor az első római hajóhad tengerre száll. 
Most születik a hatalmas uralkodó Róma, mely két évszázaddal később éri el 
hatalmának tetőpontját; az itáliai félsziget, — Pisa-Rimini vonalától délre, Taren-
tum kivételével, — Róma vezetése alatt egyesült. 

Pisától északra a még független ligurok laknak, akik Carthagóval élénk 
kereskedelmi összeköttetésben állanak és akik csak a Il-ik pun háború után 
kerültek Róma uralma alá. A Pó völgyében különböző nevek alatt a gallok lak-
nak, messze északkeletre a venetok és liburniaiak, a mai Dalmáciában pedig 
illírek, tovább délre pedig a görögök élnek. 

Északafrika, dél Hispania, Sicilia nyugati fele, egész Szardínia és bizonyos 
mértékben Korzika-szigete is Carthago uralma alá tartozott, mely hatalmát Sira-
cusára is kiterjesztette, míg északon Massilia és Etruria kerül római uralom alá. 
A végeredményben pedig Carthago, amely a Földközi-tenger egész nyugati me-
dencéjét hatalmi bűvkörében tartja, par excellence tengeri, míg Róma szárazföldi 
hatalom. 

Róma vagy Carthago? 

A félsziget urának, Rómának célkitűzése hármas: a Pó völgyének biztosí-
tása, az Adria gúzsbakötése és Carthago elpusztítása, míg Gallia cisalpina kér-
désének megoldása nem sürgetett. A legfontosabb a carthagói kérdés megoldása, 
mely hatalommal Róma a messzinai tengerszorosnál már érintkezésbe jutott, de 
amellyel szemben Carthago Rómát Sicilia, Szardínia és Korzika szigeteivel, mint 
valami hatalmas tengeri bástyákkal a szabad tengertől elzárta, úgy hogy Róma 
szerződésszerüleg csak egy igen korlátolt partvidéken űzhetett tengeri kereske-
delmet. Hogy mennyire féltették a carthagóiak tengeri előjogaikat, arra abból a 
szerződésből következtethetünk, mely szerint a rómaiakkal közösen Pyrrhus ellen 
viselt háborúban hajóhadat és szállítóhajókat csakis Carthago bocsájthat a had-
viselő szövetségesek rendelkezésére. 

És így a két állam viszonyában, mely különben szerződésileg is biztosítva 
volt, lassan-lassan a féltékenység lett úrrá. 

Casus belli. 

A Campaniából származó mamertinusok békés kereskedő népét siracusai 
Agatokles Messinába telepítette le, de miután utódja a mamertinusokat újból 
kiútasította, ezek két pártra oszolva részben Rómától, részben pedig Carthagótól 
kértek segítséget. Ez a körülmény különösen azoknál a római politikusoknál 
okozott qagyobb izgalmat, akiket ma — Mussolini szavai szerint — „ambienti 
politici"-nek (talán középutas) nevezhetnőnk. A nehéz helyzetre való tekintettel 
a szenátus népszavazást rendelt el, — először Róma történetében. 

1* 
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A nép háborút akart: kívánta, hogy Messzina az itáliai államszövetségbe 
olvasztassék be. Caius Claudius, aki, miután kijátszotta a carthagói őrhajók 
éberséget, 265 K. e.-ben átkel a Messinai szoroson, elfoglalja a várost, a cita-
dellát, a carthagói őrség parancsnokát pedig foglyul ejti. Carthagonak szövetsé-
gébe tartozó Messina városának megrohanása vezetett az első pun háborúhoz. 
A következő évben vesztett csata után, Gerene, Siracusa ura, Carthagot cserben 
hagyva a rómaiakhoz csatlakozik. Róma ennek következtében úrrá lesz Szicília 
keleti felén. Mi sem volt most már természetesebb, mint az az igyekezet, mely 
egész Szicília elfoglalására irányult, azaz Carthagonak Nyugat-Szicíliával való 
összeköttetésének megszüntetése, ami végeredményben nem volt más, mint a 
tengeri uralom megszerzése. 

Róma e terveinek megvalósításához a legnagyobb erőkifejtéssel fogott hozzá. 
A hagyomány szerint egyszer egy hatalmas carthagói gálya sodródott a latiumi 
partra, melyet a rómaiak mintául használtak volna. A legénységet a parton taní-
tották evezni és miután a fa kivágásától számítva, 60 nap elegendő ahhoz, hogy 
120 evezős hajókat építsenek, meg lett volna a rómaiaknak a módjuk és alkal-
muk hadiflotta építésére. Azonban ez a felfogás teljesen hibái, mivel a rómaiak, 
akik Tarentum és Siracusa szövetségesei voltak és akiknek az itáliai liga kép-
zett tengerészete rendelkezésükre állott, nem szorultak az előbb említett véletlenekre. 

A 260 K. e. év tavaszán szállt az első római flotta tengerre, a partok 
mentén Messina felé evezve, a Lipári-szigeteknél teljesen áldozatul esett egy 
carthagói tengernagy támadásának. 

Nem csoda, hiszen a római tengeri stratégia és taktika a carthagoival a 
versenyt fel nem vehette, bár hajóik műszaki szempontból nem csak a kor köve-
telményeinek feleltek meg, hanem azt meg is haladták. Ők alkalmazták először 
hajóikon a „corvus"-t, a csapóhidat, mely már a millazói tengeri csatában győ-
zelemre segítette őket. 

Carthago 50 hajót vesztett, melyek közül 13 elsüllyedt, 3000 hajós a ten-
gerbe fult, 7000 fogságba került. E hír vételénél Róma szinte deliriumba esett, 
hiszen Carthago tengeren való legyőzhetetlenségének mítosza dőlt meg. Róma a 
tengeren győzött és sietett az első római győztes tengernagyot Caius Duiliust a 
külső tisztségek minden jelével elhalmozni. 

Az Ó-kor legnagyobb tengeri ütközete. 

Hosszabb szünet után a 256. K. e. évben a rómaiak 330 hajóval Szicília 
délnyugati partján tekvő Eknomo felé hajóztak, hogy az ott behajózásra váró 
hadsereget felvegyék és Carthagot az afrikai partokon támadják meg. Míg 
Carthago 350, arcvonalban felállított hajóval közeledett nyugat felől, a rómaiak 
háromszögben foglaltak állást, majd a carthagói arcvonalat áttörve, azt bekerí-
tették, 30 hajót elsüllyesztettek és 64-et pedig elfoglaltak. Ez volt a történelem 
legnagyobb tengeri ütközete. 

A római hadsereg most már szabad útja lévén, behajózott, elfoglalta a 
Carthago mellett fekvő Clupeát, ahol Marcus Attilius tengernagyot 40 hajóval, 
15.000 gyalogossal és 500 lovassal helyőrségül hagyva, hazatértek. 
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A közben megerősödő carthagóiak M. Attiliust legyőzték ami Rómát ujabb 
hajóhad küldésére késztette, mely Carthagót a Cap Bon-nál leverve, a tengeri ural-
mat ideig-óráig magának biztosította. Hajóhadát, melyet a vihar háromszor tett 
tönkre, még pedig többnyire a vezetők tapasztalatlansága és a legénység 
kevés gyakorlata miatt, újból és újból sikerült felépítenie. 

A végleges tengeri győzelem. 

C. Lutacius Catullus, neves római tengernagy, 244. K. e. Cap Marittimo-
nál 200 hajó és képzett legénység élén véglegesen legyőzi a carthagói hajóhadat. 

Hamilcar Barcas békét kért: 2200 talentum hadisarcot fizet, visszavonja 
hadseregét Szicíliából, feladja az összes szigeteket és hazabocsájtja a római hadi-
foglyokat. Az első pun háború eredménye tehát: 

1. Szicíliát Róma kizárólagos uralma alá juttatja. 
2. Az „Itáliai liga" megszilárdult. 
3. Róma a Földközi-tenger egyeduralkodója lett. 
Voltak azonban sötét árnyoldalai is a háborúnak: 700 hajó elveszett, 

elpusztult a népesség Vo-oda, körülbelül 700.000 ember, a pénz pedig 83%-ot 
veszített értékéből. 

A pun békét követő években Róma elfoglalta Szardínia és Korzika-szigetét, 
a partvidéket Genováig, átlépik a Po-folyót, visszaszorítják a gallokat és hadse-
regeiket Illiriáig tolják előre, ami egyben az Adria felett való uralmukat is je-
lentette. 

Carthago közben az ibériai félszigeten Saguntum görög gyarmatot foglalja 
el és hadai az Ebro folyóig nyomulnak előre. 

Hannibál haditerve. 

Hannibál nagyvonalú haditerve a következő volt: Az Alpeseken keresztül 
kell megtámadni Italiát, a félsziget északi és déli részén a csak újabban leigázott 
népeket fel kell lázítani és biztos hadászati támpontot teremteni Siracusá-ban, 
Nápolyban és Tarentumban, hogy az anyaországgal való tengeri összeköttetést 
biztosíthassák. Mindenekelőtt pedig Róma tengeri uralmát kell megtörni, hogy az 
a régi királyok-korabeli Rómává zsugorodjék össze. 

Hannibál az 218. év K. e. nyárutóján lépi át a Pyreneusokat, a következő 
év tavaszán áthatol az Alpeseken és a Pó-síkságon terem, miután a Ticino 
mellett először veri meg a római hadsereget, fellázítja a gallokat. A légiók, 
melyeket a gall elemek cserben hagynak, kiürítik Cremonát és Piacenzát. A római 
sasok az Appenninek északi lejtőjén másodszor vereséget szenvednek. Hannibál 
gyors menetelés mellett Bologna és Modena között átvonul az Appenineken és 
Fiesolen keresztül Arezzo felé halad, ahol Flaminius consul foglalt el megerősített 
állásokat. Négy nap és négy éjjel az Arno-folyó mocsaras völgyén felfelé haladva 
a még mindig Arezzónál várakozó Flaminius hátába kerül, őt hirtelen meg-
támadja és megveri a Trasimenusi-tó mellett. 

A csata után Tarentum irányában menetel, hogy hazájával az összeköttetést 
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minél előbb felvehesse, közben pedig Cannenál az 'útját álló római légiókat vég-
zetesen legyőzi. A római hadak vezére: Emilius Paulus, két prokonzul, nyolcvan 
szenátor, huszonhárom magasrangú katona és hetvenezer ember halva maradt a 
csatatéren. 

A győzelem politikai eredményeként pedig, miként az első győzelem után. 
a gallok, úgy most a déli népek lázadnak fel. 

Mégis Rómáé a győzelem. 

Mialatt egész Sicilia és Siracusa fellázad, ahová Carthago hajóhadat 
küld, Hannibál Tarentumot foglalja el. A római hajóhadak azonban tovább is 
megtartják fenhatóságukat a tengeren, úgy hogy Hannibál Tarentuniba szorulva, 
igen kellemetlen helyzetbe jut. Ezen segítendő, Hasdrubál újabb hadsereggel kelt 
át az Alpokon, melynek feltartóztatására a rómaiak hadsereget küldenek, melyet 
azonban ő sikerrel kerül ki, de csak azért, hogy egy újabb déli római haddal 
kerüljön szembe. 

Hasdrubál előnyomulása azonban már nem tarthatott sokáig: a két római 
hadsereg egyesül és a Metaurus-szorosnál Hasdrubált döntően megveri, aki maga 
ís elesik. 

A lelkesült római városok önkéntes hajóhadat állítanak, hadsereget szállí-
tanak Afrikába, ahol Scipio Zama mellett az utolsó carthagói hadsereget végér-
vényesen megsemmisíti. A tunisi béke azt a nehéz kötelezettséget rótta a cartha-
góiakra, hogy egész flottájukat adják át, bocsássák szabadon az összes hadi-
foglyokat és adják ki valamennyi harci elefántjaikat pótlással egyetemben. 
Carthago Rómával ennek védnöksége mellett szövetkezik, Afrikában háborút 
engedelem nélkül nem visel és 50 éven át összesen 10.000 talentum hadisarcot 
fizet, mely a mai értékben körülbelül 6 millió pengőnek felelne meg. 

Scipio ötszáz carthagói hajót égetett fel, ennek következtében Carthago 
tengeri hatalma örökre megsemmisült! És 50 évvel utóbb hasonló sors érte 
Carthago városát is. 

Róma megszilárdult tengeri hatalma. 

Carthago pusztulása után, mikor is az egész Földközi-tenger római tengerré 
vált, mint haditengerészeti esemény Pompeiusnak a tengeri rablók ellen vezetett 
energikus és eredményes 3 havi hadjárata volna említésre méltó. 

Római hajóhadak tíz évvel később az Atlanti-oceánon Britannia meghódí-
tásában segédkeznek, az actiumi tengeri csata (31. K. e.) pedig a birodalom 
sorsát végérvényesen eldönti. Germanicus, Tiberius unokaöccse, hajóhaddal harcol 
a teutonok ellen a német folyókon, hajóhada azonban visszatéréskor nagyrész-
ben az oceánon vész el, Trajanus hajói bejárják a Fekete-tengert, a Vörös-ten-
geren át pedig az Indiai-óceánig hatolnak el. Septimias Severus a bizanciakat 
győzi le, Clandius pedig az előretörő gótokat veri meg az Aegei-tengeren. így 
vált Róma gyorsan szaporodó népe a tenger urává, mellyel egyben függő vi-
szonyba is került. 
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Trajanus császár építtette Civitavecchia kikötőjét és kibővíttette Anconáét. 
A császárság bukásával Róma minden tevékenysége megszűnik a tengeren. A 
római tengerészet részletesebb ösmertetésének itt most nincs helye. Akit az olyan 
részletek is érdekelnek, mint a hajók tonnatartalma, a hajózások időtartama, a 
hajóvezetés és tájékozódás módja, a forgalom lebonyolítása stb., azok szak-
könyvekből könnyen kielégíthetik kíváncsiságukat. Ami az árúszállítást illeti, 
annyi bizonyos, hogy Róma túlnyomó részben abból élt, amit tengeren szállí-
tottak számára. Vájjon mennyi lakosa lehetett a császárságbeli Rómának? Erről 
eltérők a vélemények. Lamelle szerint a fővárosnak abban az időben legkevesebb 
650.000 lakója volt. A maximumot Lepsius négy millióban állapítja meg. 

E két becslés között óriási az eltérés. A számítás alapjául egyesek a fogyasz-
tott gabonamennyiséget, mások a házak számát, s ismét mások a város területét 
veszik. Úgy vélem, — mondja Mussolini — hogy tekintetbe kell venni a vízveze-
tékek teljesítőképességét s a cirkuszok befogadóképességét is, és ilyen módon a 
Lamelle-féle adatnak a négyszeresét kapjuk. Lepsius adata nagy-Rómára vonatko-
zik, s ezt is el lehet fogadni, hiszen egyedül Ostiának 80.000 lakosa volt. 

Róma az antik világ legnépesebb városi központja volt. Alexandria lakossága 
nem érte el a félmilliót, Antiochiaé pedig 200 ezret. Kezdetben Etruria és Cam-
pania termékei is elegendők voltak Róma táplálására, később tengeren való beho-
zatalra szorult. Eleinte Pozzuoli volt Róma kikötője, később Ostia. Ostiától a 
hajók felhatoltak a Tiberis-folyón a városig és ott rakodtak ki- s be az Aventinus 
és a Palatínus közötti balparton. 

A győzedelmes nemzeti akarat. 

Az ó-kori Róma történetét újból összefoglalva, három korszakot kell meg-
különböztetnünk : az elsőben Siracusa, Eszak-Itália és Carthago felett győzedel-
meskedik ; a második az, amikor Carthagot, legveszedelmesebb vetélytársainak 
városát égeti fel; a harmadikban pedig Róma már a Földközi-tenger egyed-
uralkodó királynője. 

A régi Róma tengeri nagyhatalom volt; ide pedig a kis Rómát lako-
sainak törhetetlen kitartása és megalkuvást nem ismerő akarata segítette. 

Olyan erények ezek, amelyek ma is rendkívül becsesek és értékükből 
sohasem veszítenek. 

Horn E. 
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Nincs egyetlen korszak sem az emberiség történetében, amely gazdasági 
téren oly általános előrehaladást, a termelő erőknek oly mélyreható érvényesü-
lését mutathatná fel, mint a háború előtti évtizedek története. Ezekben az idők-
ben főrészt a közlekedési és általában a technikai eszközöknek nagy tökéletesü-
lése, az iparnak és kereskedelemnek világszerte fokozottabb mértékben növekvő 
tevékenysége, a vállalkozói szellem megélénkülése és széles terjeszkedése: mind-
ezek az együtthatók alapjában változtatják meg a nemzetek létföltételeit. Ekkor 
ölt testet a világgazdaság fogalma, és a nemzetközi gazdasági együttműködés 
az egyes nemzetek vagyonosodásának válik kiapadhatatlan forrásává. 

A világ gazdasági életének ez a korszakos átalakulása azonban nem követ-
kezhetett volna be, ha az emberiségnek nem áll módjában a tengerek végtelen 
országútjait benépesíteni. Napjainkban, a gazdasági és kulturális fejlettség maga-
sabb ormain hatványozott mértékben jelenti a tenger a népek bőséges erőforrá-
sát, oly erőforrást, amelyből gazdasági és intellektuális javak erednek, de egy-
szersmind az állami lét legszilárdabb biztosítékát is nyújtja. A nemzetek társa-
dalmában csak az az állam tehet szert tekintélyre és hatalomra, amely kereske-
delmi tengerészete révén részt vesz a világforgalom közvetítésében, a tengereken 
lejátszódó világversenyben. Friedrich Ratzel mondja a „Das Meer als Quelle der 
Völkersgrösse" című művében: „Aus endlosen Horizontén wáchst ein grosser 
Zug von Kühnheit, Ausdauer und Fernblick in den Geist und Charakter der 
Seevölker hinein. Seevölker habén am wesentlichsten beigetragen zur Vergrös-
serung der politischen Mafistábe. Die enge territoriale Politik ist ihrem Wesen 
nach kurzsichtig; das weite Meer erweitert den Blick nicht blos des Kaufmanns, 
sondern auch des Staatsmannes. Nur das Meer kann wahre Weltmáchte erziehen." 

Mihelyt bekövetkezett a hajózás nagy fontosságának felismerése, valamennyi 
kulturállam sietett fejleszteni és mindnagyobb teljesítő képességre emelni nemzeti 
hajózását. Világszerte a legnagyobb erőfeszítéseket, a legmesszebbmenő áldozat-
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készséget tapasztaljuk a tengeri hajózás, és ezzel a külkereskedelem előmozdí-
tására. A nagy világkikötőket szinte szédületes arányokban bővítik és ellátják a 
forgalom gyors és olcsó lebonyolítására alkalmas felszerelésekkel; egyik kikötő 
versenyre kél a másikkal, hogy magához vonja a nagyobb forgalmat; a nemzeti 
hajózás és hajóépítés fejlesztésére, új hajójáratok állandó berendezésére, nagyobb 
és gyorsabb járatú hajók építésére, új tengerentúli összeköttetések szerzésére és 
biztosítására nemcsak az államok hoznak óriási áldozatokat, de a magánvállal-
kozás is bátor, erőteljes, céltudatos tevékenységet fejt ki ebben az irányban. 

S amit különösen ki kell emelnünk, az az egyes államoknak évről-évre 
mind erőteljesebben megnyilvánult törekvése^ hogy tengerentúli kereskedelmüket 
lehetőleg függetlenítsék az idegen hajózási vállalatoktól, és a nemzeti kereske-
delem szolgálatába nemzeti hajózást állítsanak. Mindinkább általánossá vált az 
a meggyőződés és tapasztalat, hogy független, céltudatos kereskedelmi politikát 
csak oly tengerhajózási vállalatokkal lehet biztos alapon fentartani és fejleszteni, 
amelyeknek életfeltételei nemcsak magában az országban, nemcsak a hazai ter-
melés és kereskedelem fejlesztésére irányúló törekvés támogatásában, de egy-
szersmind a nemzeti érzületben gyökereznek. Oly hajózási vállalatokkal, melyek-
nek egész konstrukciója az egyetemes nemzeti érdekeken épült fel és amelyek 
minden idegen forgalompolitikai befolyástól mentesen fejthetik ki a hazai érdekek 
szolgálatára rendelt működésüket. 

Anglia, Francia-, Német- és Olaszország, s később Belgium, szolgáltatták 
első vonalban a példáját az ezen törekvések győzelmes térfoglalásának, és kö-
vette őket valamennyi kontinentális állam azokkal a mind általánosabb egyöntetű-
séggel létesített törvényhozási intézkedésekkel, amelyek célja, hogy a külkeres-
kedelem legjelentékenyebb tényezőjét: nemzeti tengeri hajózásukat minden ren-
delkezésre álló eszközzel fejlesszék és erősítsék. 

A legcsodálatraméltóbb erőfeszítések szinterét azonban még sem valamely 
európai kulturállamban, hanem a távoli Kelet szigetországában: Japánban, abban 
az országban kell keresnünk, amely az állami élet és gazdálkodás terén oly 
szédületesen gyors haladást tett a XIX.-ik század második felében, amilyent a 
világtörténelem eddig aligha ismert'. Ennek az országnak — amely pedig a XVI. 
és XVII. században élénk tengeri hajózást folytatott, — 1868-ban egyetlen tengeri 
hajója, még csak vitorlása sem volt; egész Japánban nem volt egy révjel, egy 
világítótorony, egy bója, és ma: Japán elsőrendű tényezője a világ kereskedelmi 
tengerészetének. Hogy bámulatba ejtő fejlődését egy-két adattal illusztráljuk, csak 
annak megemlítésére szorítkozunk, hogy tengeri hajóinak register-tonnatartalma 
1891-ben 95.588 torina, 1901-ben 569.873 tonna; de már 1914-ben 1103 gőz-
hajó 1,708.386 tonnatartalommal, 1925-ben pedig 2087 gőzhajó 3,967.617 tonna-
tartalommal szelte a felkelő nap országának lobogója alatt a nagy oceánok vizeit. 

Végigtekintve az európai kontinentális államok tengerészeti törvényhozásán 
és kormányintézkedésein, amelyek a háború előtti években jöttek létre, megálla-
pítható ezekből, hogy mind határozottabban jelentkezik amaz irányzat, amellyel a 
nemzeti forgalom lebonyolításában a saját lobogóju hajók — sőt tovább menve •— 
a belföldön hazai anyagokból, hazai munkások által épített hajók térfoglalását a 
legmesszebbmenő állami támogatással is előmozdítani igyekeznek. 
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A nemzeti létért, a gazdasági előrehaladásért ezen a téren folyó világküzde-
lemben — ezt büszkén vallhatjuk — Magyarország is derekasan kivette a részét. 
Hűen nemzeti tradícióihoz, az ország természeti erőforrásainak és ezekből folyó 
gazdasági hivatásának tudatában a magyar állam is erőihez mérten tértfoglalni 
törekedett a tengereken, és a hatalmas tengerész-nemzetek példájára minden 
lehető intézkedést megtett arra nézve, hogy tengeri hajózásunkat nemzeti ala-
pokra fektesse. 

Magyarország alkotmányos kormányzatának 1867-ben történt visszaállításá-
val a magyar kormány azon meggyőződés által vezéreltetve, hogy külkereske-
delmünk önállóságát csak 'a tengeri úton biztosíthatjuk, mindjárt megalakulása 
után teljes eréllyel hozzálátott a fiuftiei kikötő nagyobbszabású rendszeres kiépí-
téséhez, valamint az ország belsejét Fiúméval összekötő vasúti vonalak létesíté-
séhez. Amidőn a magyar kormány a fiumei kikötőt átvette, ez a következő, 
egymással összeköttetésben nem álló két részből állott: 

I. A Fiumara-kikötőből, 33 m szélességgel, csekély vízmélységgel, 500 m 
hosszúsággal, 1 hektár vízfelszínnel, s torkolatánál 100 méterre a tengerbe nyúló 
töltéssel. 

II. Az új kikötőből, a tengerbe keletről nyugatra épült 280 méter hosszú 
hullámgáttal, az 1865—1867. években épült 61 m hosszú, 16 m széles Adamich 
mólóval, a 130 m hosszú Lido rakparttal, s a 200 m hosszú keleti rakparttal 
5 hektár vízfelszínnel. 

A kormány, abból az alapgondolatból indulva ki, hogy a fiumei kikötő ki-
építése és az odavezető vasutak létesítése egymással szoros kapcsolatban van, 
egyidejűleg megtette az intézkedéseket egyrészt a Déli-vasut Szentpéter—Fiume-i 
szakaszának, másrészt és különösen a Károlyváros—Fiume-i vasútnak kiépítésére 
s ezzel a Pest—Fiume-i egyenes összeköttetés létesítésére, mihez, hogy a termé-
keny Alfölddel való legrövidebb kapcsolat is járuljon, később az Eszék—Sziszek-i 
vonal is kiépíttetett, amely vasúti vonalak révén a magyar tengeri kikötő az 
egész ország vasúti hálózatával közvetlen összeköttetésbe került. Evvel egyidejű-
leg megkezdették Fiume kikötőjének nagyszabású kiépítését oly arányokban, hogy 
néhány év múlva már a legnagyobb hajók is közvetlenül a rakpartok mellett 
köthettek ki, holott 1867-ben még néhányszáz tonna hordképességü hajóknak 
is a nyilt réven kellett horgonyozniok. 

A mult század elején Fiume hajóforgalma főrészben csak az osztrák és a 
dalmát kikötőkre szorítkozott és az összes forgalomnak több mint 80%-a ezekre 
esett; az olasz kikötőkkel aránylag szintén meglehetős élénk forgalma volt Fiú-
ménak s ezeken kivül alig néhány — átlag 50—200 tonnás — angol, görög, 
török, orosz és spanyol hajó fordult meg évenként a kikötőben. A trieszii Osz-
trák Lloyd hajózási üzemének 1841-ben történt létesítése után jelent meg Fiúmé-
ban az első kereskedelmi gőzhajó, amidőn ugyanis az osztrák és dalmát kikö-
tőkkel rendszeres gőzhajójáratokat indítottak meg; ebben az évben 12 gőzhajó 
futott be a fiumei kikötőbe. 1845-ben már Braziliába, Argentiniába és Chilébe 
is vitt rakományt két vitorlás hajó s a gőzhajóforgalcm is némi emelkedésnek 
indult, úgy, hogy 1845-ben már 42 gőzös fordult meg akikötőben. Ekkor Fiume 
a hamburgi, brémai és más német kikötőkkel is forgalmi összeköttetésbe lép, 
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Kossuth egy magyar gőzhajózási vállalat alapítására indít mozgalmat, majd pedig 
az ötvenes évek elején a kikötő gőzhajóforgalma már egész Európát felöleli, sőt 
kiterjed Afrikára, Ázsiára is, habár a távoli forgalom nagyobb mértéket még nem 
öltött. 1867-ben indult Fiúméból az első hajó (300 tonnás vitorlás) mintegy 53 
ezer forintnyi értékű árúval a távol Indiába. A hatvanas évek vége felé a gőzö-
sök mind nagyobb és nagyobb tért foglalnak Fiume forgalmában s 1870-ben a 
gőzösök részesedése a hajóforgalomban (a tonnatartalmakat számítva) már 
40%ra, 1875ben 52%-ra s így tovább emelkedett, úgy hogy 1903-ban a kikö-
tőnek 4 millió tonnát tevő hajóforgalmában a gőzösök már 96%-al s a vitorlások 
csak 4%-al részesedtek. 

Amidőn a magyar kormány 1871-ben tengerészeti ügyeink intézését az 
osztrák kormánytól átvette, a magyar hajók lajstromába csak egyetlen kis part-
hajózási gőzös volt beiktatva 95 tonna tartalommal, a többi hajónk mind vitor-
lás volt, még pedig 165 hosszújáratú, 78.388 tonna tartalommal, 1711 főből álló 
személyzettel, 7 nagy parthajózású 927 tonnatartalommal, 44 főből álló személy-
zettel és 214 parthajózási 2843 tonnatartalommal, 585 főből álló személyzettel, tehát 
mindössze volt 386 vitorláshajónk összesen 82.158 tonnatartalommal és 2340 főből 
álló személyzettel. A magyar tengermellék forgalmának túlnyomó részét ezek a vitor-
lások látták el, melyek nagy része a Középtenger határán túl menve, a távol világ-
részeken is közlekedett. Tengermellékünk lakosságának túlnyomó része — mint 
hajóépítő, mint hajós és közvetítő — ebből élt és jórészük ezúton nemcsak jólétnek 
örvendett, de jelentékeny vagyonra is tett szert. A 70-es években azonban mind 
erősebben kezdték a vitorlásokat háttérbe szorítani, úgyhogy 1876-ban a kikötő for-
galma már csaknem egyenlő arányban oszlott meg a gőzhajók és vitorlások között. 

Eközben a magyar forgalom irányzata is kialakulván — különösen miután 
Németország vám- és vasútpolitikájának megváltozása folytán különben is szük-
ségesnek mutatkozott, hogy kiviteli érdekeinket az idegen államok befolyásától 
lehetőleg függetlenítsük s a tengeren keressünk utat terményeinknek — nem 
volt nehéz belátni, hogy kiviteli érdekeink bennünket a nyugateurópai és főleg 
az angol, francia és olasz piacokra utalnak s ha itt gabonánknak, lisztünknek és 
különféle fatermékeinknek állandó és biztos piacot akarunk teremteni, azt nem 
bizhatjuk a vitorlások rendszertelen járataira, de múlhatatlanul szükséges, hogy 
Fiume és az illető kikötők között rendes hajóösszeköttetést létesítsünk s evvel a 
kereskedelem részére a mindenkori pontos szállítási alkalmat biztosítsuk. Az or-
szág akkori pénzügyi viszonyai nem igen engedték meg, hogy az Osztrák Lloyd 
államsegélyéhez általunk tízetett évi 533.800 forinton felül még más hajózó vál-
lalatot is segélyezzünk, különben gőzöseink sem voltak, amelyek felhasználásával 
ez irányban még csak kísérlet is tehettünk volna. Az Osztrák Lloydnak Trieszt-
ből kiinduló hajójáratai ez időben kizárólag a közeli horvát, dalmát partvidékre 
és a Levantéra irányultak. A magyar államnak az osztrák kormánnyal kötött 
szerződése értelmében a közös intézménnyé formált Osztrák Lloyd köteleztetett 
arra, hogy ezen rendszeres hajójáratain Fiumét is érintse és annak forgalmát 
lebonyolítsa. A nyugateurópai viszonylatokban azonban, ahova kiviteli érdekeink 
legfőképpen irányultak, rendszeres hajójáratok nem állottak rendelkezésünkre s 
ezt a mindjobban érezhető hiányt igyekezett a magyar kormány azáltal pótolni, 
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hogy az angol Adria Steamship Company-val a nyugateurópai hajójáratok ellátá-
sára szerződést kötött. Ezen állami szerződés alapján a társaság évi 150.000 
forint államsegély ellenében kötelezettséget vállalt arra, hogy 1880. évi jan. 1-től 
kezdve 5 éven át évenként legalább 150 gőzhajójáratot fog Fiume és a nyugat-
európai kikötők között fenntartani. A társaság 1881. évi december 21-én magyar 
részvénytársasággá alakult át és már 1882 jan. 31-én új szerződést kötött a 
magyar kormánnyal 1891 dec. 3l-ig terjedő 10 évre, melyben az évi 150 ren-
des járaton felül, ha legalább fél hajófuvar biztosítva van, további 50 járat telje-
sítésére köteleztetett. Ezt a szerződést az 1882. évi XIII. törvénycikkel cikke-
lyezték be. 

Ez volt a kicsiny mag, amelyből az önálló magyar tengeri hajózásnak 
terebélyes fája — az ország gazdasági fejlődésének nagyjelentőségű tényezője — 
sudárba szökkent. 

Az Adria-társaság forgalmának fejlődése eleinte meglehetős vontatottan ment 
s a fiumei tengeri forgalmon még ezután is éveken át az Osztrák Lloyd uralko-
dott. Az Adria dolgai válságosra fordultak, úgy hogy a kormány kénytelen volt, 
hogy a társaság fennállását és a magyar forgalomnak máris tett szolgálatait a 
jövőre is biztosítsa, a társasággal új szerződést kötni, amelyben a havi rendes 
hajójáratok számát 12-re emelték s a társaságnak eddigi évi cOO.OOO koronával 
szemben 500.000 korona államsegélyt biztosítottak, azzal a határozott célzattal, 
hogy a társaság vagyonilag és hajóinak száma tekintetében annyira megerősöd-
hessék, hogy a magyar forgalmi érdekek követelményeinek biztosan és állandóan 
megfelelhessen. A társaság szolgálata ezután fokozatosan kiterjesztetett Olaszor-
szág, Spanyolország és Franciaország kikötőibe, továbbá Antwerpenbe, Rotter-
damba és Hamburgba. A lisztkivitel és kávébehozatal érdekében nagyfontosságú 
volt a szerődésszerű járatoknak Braziliába való kiterjesztése, amely viszonylatban 
utóbb rendszeres havi járatok rendeztettek be. Ezenkívül az Adria a fiume-mar-
seillei hajójáratait, amelyeken a fontosabb olasz kikötőket is érintették, az 1890. 
évben rendszeres heti járatokká alakította át és 1912-ben Spanyolországig ki-
terjesztette. 

Közben az 1890-ik év vége felé felvetették azt a kérdést, hogy az Osztrák-
magyar Lloyddal fennálló közös szerződéses viszonyt a szerződésnek a még hát-
ralevő tartamára felbontsák és a Lloyd kizárólag az Osztrák kormánnyal lépjen 
szerződéses viszonyba. Az 1891. év folyamán az osztrák Lloyd társasággal a 
megegyezés minden irányban létrejővén, a Lloyddal való szerződéses viszonyunk 
felbontása az 1891. XXIX. t. c.-kel törvényerőre emelkedett. 

A Lloyd-szerződés felbontása folytán az ezen társaság segélyezésére eddig 
általunk fizetett évi 508.200 forint felszabadulván, ezt az összeget saját tengeri 
hajózásunk fejlesztésére fordíthattuk. 

A Lloyddal eddig fennállott szerződéses viszonyunk felbontásával azonban 
egyáltalán nem volt érdekünk evvel a társasággal végleg szakítani, sőt kívána-
tosnak mutatkozott vele az ő érdekeit is képező jóviszonyt és összeköttetést — 
— habár más alakban — továbbra is fenntartani. Kétségtelen volt ugyanis, hogy 
azokra a levantei és indokinai járatokra, amelyeken a Lloyd eddig a fiumei 
forgalmat is kiszolgálta, egy önálló hazai hajózási vállalatot nem létesíthetünk, 
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mert azt a fiumei forgalom eléggé nem alimentálhatta volna. A kölcsönös és 
közös érdekek figyelembe vételével tehát a magyar és osztrák kormányok 
1891-ben oly egyezséget kötöttek, melynek értelmében az Osztrák Lloyd és az 
Adria szolgálatai mindkét állam részére külön segély nélkül, kölcsönösen bizto-
sítattak. Ezen egyezmény szerint a szerződésszerű és segélyezett szolgálatra nézve 
a forgalmi területeket oly módon különítették el, hogy a Lloyd a Keleten és 
Indo-Kinában, az Adria pedig nyugaton és Észak Amerikában látja el a szolgá-
latot. Az évenkénti 6 — 6 brazíliai járatot a két társaság felváltva teljesíti. A 
Fekete-tenger semlegesnek nyilváníttatott, avval a kikötéssel azonban, hogy az 
Odessa-konstantinápolyi és Batum-konstantinápolyi vonalakon — amennyiben 
ezeken a Lloyd közlekedik — a magyar kormány nem fog segélyezett járatokat 
berendezni. 

A Lloyd részéről biztosíttatott Fiume részére minden segély nélkül kéthe-
tenként egy-egy járat Fiume-Konstantinápoly és Fiume-Smyrna közt, négy-
hetenként egy járat Fiume és Alexandria kőzt és két havonként egy Indo-Kínai 
járat; ezzel szemben az Adria spanyol járatait Trieszt részére is biztosították, 
végül kikötötték mindkét részről az egyenlő tarifális elbánást. 

Kelet felé irányuló tengerentúli forgalmunk ellátása az állam megterheltetése 
nélkül ekként elég kedvezően biztosíttatván, a Lloydnak eddig fizetett segély-
összeggel a ránk nézve elsősorban fontos nyugati járatok szaporítását lehetett 
elősegíteni. Az Adria-társasággal evégből új szerződést kötöttek és azt az 1891. 
évi XXX. t. c.-kel cikkelyezték be, Ennek alapján az Adria eddigi évi 192 szer-
ződéses járatát — mely 607.980 tengeri mértföldet tett ki — felemelték 279 
járatra 911.400 tengeri méttföld úthosszal. Ebben az új szerződésben a társaság 
reszére már évi 1,140.000 korona állami segély biztosíttatott és ez a szerződés 
vetetta meg biztos alapját az Adria — ettől kezdve — magyar királyi tenger-
hajózási részvénytársaság erőteljes fejlődésének és oly mértékű konszolidálásá-
nak, mely képessé tette arra, hogy válságos viszonyok között is híven teljesít-
hesse szerződéses kötelezettségeit. 

A világforgalomban különösen az új századdal beköszöntött nagy átalaku-
lások kedvező kilátásokat nyújtottak úgy a nemzetközi kereskedelem, mint éppen 
ennek kapcsán a tengeri hajózás fejlődésére. A magyar kormány sem késett 
megérteni az idők intő jelét s igyekezett módot találni hazai tengeri hajózásunk 
nagyobb arányú fejlesztésére s a magyar nemzeti hajók számának növelésére. 
Ez vezetett rá elsősorbán az „Adria"-társasággal még fennálló szerződés kiter-
jesztésére mire nézve sikerült is oly kedvező megegyezésre jutni, hogy a társaság 
az 1901. évi XII. t. c.-be iktatott szerződés értelmében eddigi évi 1,140.000 kor. 
állami segélyének változatlanul hagyásával az eddiginél jelentékenyen nagyobb 
szolgálatra vállalt kötelezettséget. 

Amíg ugyanis eddigi évi 397 járatot teljesített összesen 958.000 tengeri 
mérföld úthosszusággal, az új szerződésben évi 472 járatnak 1,047.190 tengeri 
mérföld hosszúsággal leendő teljesítésére vállalkozott, még pedig évi 72 járatra 
Fiúméból angol kikötőkbe, (Glasgow, Leith, London, Liverpool, Hull, Newcastle) 
és vissza; 24 járatra Bordeaux-ba, illetőleg Rouenbe és vissza, 72 járatra Olasz-
ország és Szicília fontosabb kikötőibe, valamint Malta érintésével Marseillebe. 



14 A T E N G E R 

és vissza, évi 52 járatra Barcellonába és Valenciába, továbbá évi 6 járatra 
Hamburgba, vagy Kopenhágába és vissza Antwerpen, Rotterdam vagy Amsterdam 
érintésével, évi 12 járatra Antwerpenbe vagy Rotterdamba, vagy Amsterdamba 
és vissza, végül évi 6 járatra Braziliába és vissza. 

Az osztrák-magyar Lloyd közös szerződésének 1891-ben történt — fentebb 
emiitett — felbontása nemcsak az Adria nyugati járatainak jelentékeny kiterjesz-
tését vonta maga után, hanem lehetővé, sőt szükségessé tette, hogy ujabb igen 
fontos forgalmi területekre terjesztessék ki a magyar hajózás működése. Szük-
séges volt ugyanis gondoskodni arról, hogy a Lloyd által felhagyott fiume — 
dalmáciai és isztriai hajójáratokat pótolják és ezekben a viszonylatokban oly 
rendszeres járatokat rendezzenek be, amelyek az ezen forgalmi relációhoz fűződő 
kereskedelmi igényeket minden tekintetben kielégíthetik. Ezen cél elérése végett 
alakíttatott 1892-ben a Magyar-Horvát Tengerhajózási Részvénytársaság, amely 
működését 15 hajóval kezdte meg. A társaság forgalma kezdettől fogva nagy 
fejlődésnek indult s szolgálata révén beigazolódott mindenekelőtt, hogy a Dal-
máciába irányuló személyforgalom tekintetében kedvező földrajzi fekvésénél fogva 
Fiume alkotja a legelőnyösebb útvonalat. A magyar-horvát tengerhajózási rész-
vénytársaság (Ungaro-Croata) 1901-ben Fiúméból Olaszországba irányuló nagy-
parthajózási forgalmat is a maga üzletkörébe vonta és a fiume-velencei és fiume-
anconai járatokon kivül Fiúméból Ravennába is rendezett be járatokat. Állami 
segélye 1892-ben 210.000 koronát, 1914-ben pedig évi 2,775.000 koronát tett ki. 

Fiúménak a tengermelléki országokkal való hajózó összeköttetése meg-
lehetős nagy hálózatra kiterjedve immár kiépítve és biztosítva lévén, szinte ter-
mészetszerűleg előtérbe tolult az a feladat, hogy az aldunai V a s k a p u meg-
nyitásával az ország által hozott nagy áldozatok árán szabaddá tett dunai útvo-
nalat igyekezzünk keleti forgalmunknak megfelelő kiszolgálására felhasználni. 
Mert a Magyar kir. Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság hajójáratainak 
Galacig való kiterjesztése és evvel a magyar forgalmi politikának odáig való tér-
foglalása tengerentúli forgalmunk szempontjából csak akkor leendett értékesíthető, 
ha Galactól Sulinán át a Fekete-tengerre és azontúl az egész Levantéba is kiter-
jeszthetjük a minden idegen befolyástól ment önálló magyar hajójáratokat. 

Ennek a felismerése keltette életre az 1897. őszén a Magyar Keleti Tenger-
hajózási Részvénytársaságot, amely céljául tűzte ki, hogy a keletre irányuló hazai 
kiviteli forgalomnak az alduna-fekete-tengeri útvonalon szolgálatába álljon és azt 
ezen legtermészetesebb és legolcsóbb útirányban fejlessze és hasznosítsa. A ma-
gyar kormány azon fontos érdekek által vezéreltetve, amelyek keleti kereskedel-
münk fejlesztéséhez és térhódításához fűződnek, már 1898. január 29-én meg-
kötötte a társasággal a Galac és levantei kikötők között fenntartandó járatokra 
vonatkozó szerződést és az 1898. IX. t.-c-el be is cikkelyezték. 

A társaság a magyar királyi államvasútakkal és a magyar folyam és ten-
gerhajózási részvénytársasággal kapcsolatban közvetlen díjszabásokat létesített, 
amelyek alapján a díjszabásba foglalt bármely vasúti, vagy folyamhajózási állo-
másról a társaság és részben az osztrák Lloyd hajói által felkeresett összes 
keleti (levantei) kikötőkbe közvetlen fuvarlevelekkel történt az áruk elszállítása. 
A tengeri hajójáratok a következő fekete-tengeri, török, görög és kisázsiai kikö-
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tőkre terjedtek ki: Sulina, Varna, Bourgas, Konstantinápoly, Cavalla, Chios, 
Dedeagadje, Gallipoli, Lagos, Mitylene, Pyraeus, Rodosto, Saloniki, Samos, Smyrna 
és Volo. — A társaság a részes közlekedési vállalatokkal (M. kir. Államvasútak, 
M. kir. Folyam és Tengerhajózási részvénytársaság) megállapított közvetlen díjté-
telekbe hajóvíteldíj fejében nem számított be többet, mint a fekete-tengeri kikö-
tőkbe tonnánként 4 frankot, Konstantinápolyba, továbbá a Dardanellákon túl fekvő 
török, görög, kisázsiai és szíriai kikötőkbe 5 frankot. A társaság ezen berendez-
kedéssel oly hazafias, úttörő szolgálatra vállalkozott, amely keleti, sőt általában 
tengerentúli forgalmunk fejlesztése szempontjából kiváló jelentőséggel birt és 
amellyel évek kitartó munkája után nevezetes sikereket is ért el. A forgalom 
megélénkülése és a személyszállítással is kapcsolatos forgalmi igények tekinte-
tében szerzett tapasztalatok 1912-ben arra indították a társaságot, hogy a Galac— 
Konstantinápoly között fenntartott járatait heti járatokká alakítsa át. 

Tengeri áruforgalmunknak rendszeres kiszolgálása az államilag segélyezett 
hajózási vállalatok, valamint a Lloyd járatai által a kilencvenes években mind-
azon viszonylatokban biztosítva volt, amelyek különösen kivitelünk szempont-
jából fontos piacokat képeztek. Emellett azonban szükségesnek mutatkozott, hogy 
tengeri hajózásunk függetlenítése terén még tovább is menjünk és lehetővé 
tegyük, illetőleg elősegítsük oly hazai hajózási vállalatok létesítését, amelyek a 
szabad hajózásban álljanak külkereskedelmünk szolgálatába és igy készítsék elő 
és tegyék lehetővé a magyar kereskedelem részére új piacok, új összeköttetések 
megszerzését. Amikor a kormány ebben az irányban is a hajózás segítségére 
sietett, annál kedvezőtlenebb heiyzettel találta magát szemben, mivel a vitorla-
hajózás, amelynek virágzása idején a fiumei hajósok igen élénk összeköttetése-
ket tartottak fenn, a változott viszonyok következtében rohamosan hanyatlott és 
az illető hajótulajdonosok nem voltak képesek a modern követelményeknek meg-
felelően gőzhajókat beszerezni és ezek költséges üzemét fenntartani. 

A kitűzött cél érdekében tehát az állam egyrészt a hajók beszerzését töre-
kedett megfelelő anyagi támogatással elősegíteni, másrészt ezeknek a hajóknak 
a hazai forgalom érdekében tett szolgálatait célozta vaiamelyes díjazással hono-
rálni. így jött létre a tengeri szabadhajózás állami segélyezéséről 10 évre alko-
tott 1893. évi XXII. tc., amely a beszerzett hajók után minőségükhöz és nagy-
ságukhoz mért beszerzési segélyt és a magyar forgalom érdekében tett utak után 
bizonyos járatsegélyt (mértföldpénzt) állapított meg. A törvény szerint a beszer-
zési segélyt a hajók tiszta tonnatartalmához arányosítva a hajóknak vízrebocsá-
tása napjától számítva a 15-ik év végéig engedélyezték. Ezen segély a hajó 
vízrebocsátását követő első évre, hosszújáratú gőzösöknél azok minden lajstro-
mozott tonnatartalma után 12 korona volt. Ezen segélyösszeg minden további 
évben évenként 7%-al csökkent. A járatsegély pedig honi kikötőkbe, vagy 
azokból tett útaknak minden 100 tengeri mértföld és a hajó minden tiszta ton-
nája után 5 fillért tett ki. Ez a törvény különösen a hajóbeszerzéseket illetőleg 
igen kedvező hatással volt. Legnagyobb jelentőséggel való és maradandó ered-
ménye ennek a törvénynek az, hogy impulzust adott a Magyar Keleti Tengerhajózási 
Részvénytársaság megalakulására, amely vállalat nemcsak a szabadhajózás terén 
ért el figyelmet érdemlő sikereket, hanem szerződéses hajójárataival is igen érté-
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kes szolgálatokat tett hazai külkereskedelmünknek. Ugyancsak a szabadhajózási 
törvény tette lehetővé a fiumei „Oriente" és magyar-horvát szabadhajózási társa-
ságnak, hogy jelentékenyen szaporítsák szabadhajózási hajóállományukat. 

Az 1892. évi szabadhajózási törvényt 1907-ben újabb törvény váltotta fel, 
(1907. VI. t. c.) amely az állami támogatás terjedelmét lényegesen kibővítette, 
amidőn egyrészt a törvény keretében évenkint nyújtható segélyösszeget az előző 
törvény által engedélyezett 200.000 koronáról 1,500.000 koronára emelte tel, 
másrészt pedig a járatsegélyek egységtételeit is magasabbra szabta. Legüdvösebb 
intézkedése azonban ennek az új törvénynek kétségkívül az volt, hogy a kiér-
demelt beszerzési segélyek folyósításának előfeltételéül tűzte ki, hogy az illető 
hajók évenként legalább egy járatot a hazai forgalom szolgálatában teljesítsenek, 
amely intézkedés sikeresen mozdította elő a hazai forgalom közvetítésében való 
részesedésüket. Ezen túlmenő kötelezettséget róni a szabadhajózási üzemre cél-
talan lett volna, mert a szabadhajózásnak nem az a rendeltetése, hogy a vonal-
hajózással versenyt támasszon, hanem inkább az, hogy a világforgalom esélyeit 
a maga javára kihasználhassa és a nyújtott állami támogatás sem céloz egyebet, 
mint azt, hogy a hazai vállalatok működését a nagy nemzetközi versenyben a 
lehetőség szerint elősegítse és ezáltal a hazai tengerhajózás belső megerősödését 
lehetővé tegye. 

Ezen új szabadhajózási törvény kedvező kihatásának tudható be az „At-
lantica" tengerhajózási részvénytársaság megalakulása, amely vállalat hat hajó-
val kezdette meg üzemét és hajóparkját később 11 gőzösre egészítette ki. 

A magyar tengerentúli forgalmi hálózatnak abban a fejlődésében, amely a 
háborút megelőző utolsó évek során nagyobb lendületet vett, első helyen állanak 
a Aiagyar Keleti Tengerhajózási Részvénytársaság új járatberendezései, amelyek 
egyrészt már meglevő összeköttetések élénkítésére, másrészt pedig távoli és nagy-
jelentőségű új piacok létesítésére irányúltak. A társaság Galac és Konstantinápoly 
között fennálló szerződéses szolgálatát az 1912. évben rendszeres heti járatokká 
alakította át és ebbe a viszonylatba a forgalom különleges viszonyainak meg-
felelően, személy- és árúszállításra berendezett gőzösöket állított be; egyszersmind 
a M. kir. Folyam- és Tengerhajózási részvénytársasággal, valamint a Magyar 
kir. Államvasutakkal kapcsolatban új köteléki kedvezményes díjszabások is léte-
síttettek. 

A hazai közgazdaság szolgálatában sokkal nagyobb jelentőségű cselekmény 
volt azonban a társaság által ugyanezen évben létesített Fiume—Ausztrália-i 
vonalhajózásra való berendezkedés. Hatalmas felvevőképességü piacok nyíltak 
meg evvel a hazai ipari termékek számára és ezek a hajójáratok kezdettől fogva 
alkalmasaknak mutatkoztak arra nézve, hogy külkereskedelmi forgalmunknak 
újabb és nagy perspektiváju lendületet adjanak. Hazánk számos terméke és 
iparcikke, u. m.: cement, hajlított fabútor, ásványvíz, paraffin, kefeárúk, kender,, 
papír, keményítő, só, vas- és acélárúk, izzólámpák stb., Ausztráliában élénk 
keresletnek örvendenek. A magyar termeivények túlnyomó része megfelelő hajó-
zási összeköttetés hiányában mindaddig egyáltalán nem talált elhelyezést Ausztrá-
liában, amelyek pedig a kontinens északi kikötőin át hajóztattak el, innen kezdve 
szintén a kényelmes és olcsó fiumei útirányra terelődtek. Fokozta ezeknek a 
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hajójáratoknak jelentőségeit, hogy ezen a vonalon a Kelet-Indiába irányúló 
cukorkivitelünk is lebonyolítást nyert. 

A tengerhajózás szempontjából az 1913. év általában nagy élénkségnek, 
kedvező konjunktúráknak esztendeje volt. A hajófuvar iránti keresletet legjobban 
jellemzi a „Lloyd's Register of Shipping"-nek az az adata, hogy az 1913. évben 
3'3 millió bruttótonnatartalmu kereskedelmi hajó épült újonnan, holott az előző 
évben, mely pedig szintén erősen fellendült építési tevékenységet mutatott, csak 
2'9 millió tonna volt az újonnan épült hajók tonnatartalma. 

A magyar kereskedelmi tengerészet hajóállományának fejlődését mutatja 
az, hogy míg — miként fenntebb mondottuk — 1871-ben csak egyetlen (95 
tonnatartalmú) gőzös volt a fiumei hajólajstromba bevezetbe, addig a gőzhajók 
száma volt: 1891-ben 40 gőzös 13.126 tiszta tonnatartalommal, 

1901-ben 79 „ 63.198 
1913-ban 134 „ 142.539 

Hazai hajózásunk fejlődése nevezetes fordulóponthoz jutott az 1914. évben, 
amidőn a magyar kormány a változott viszonyok gondos figyelembevételével 
újjászervezte az „Adria", a „Magyar Keleti" és az „Ungaro-Croata" szerződés 
szolgálatait és evégből újabb szerződésekre lépett a nevezett tengerhajózási 
társaságokkal, és ezek állami segélyét oly mértékben növelte, hogy evvel a 
vállalatok további megerősödésének szilárd alapjait vetette volna meg, ha nem 
jönnek közbe azok a katasztrofális események, amelyek megakasztották a világ 
gazdasági vérkeringését és egész Európa összeomlására vezettek. 

Alig léphettek életbe a magyar államnak a tengerentúli gazdasági érde-
keinkre nézve oly sokatigérő újabb intézkedései, amikor kitört a világháború. 
Azokat a magyar hajókat, amelyek az éppen ellenségessé vált hatalmak kikötői-
ben tartózkodtak, lefoglalták, amelyeket pedig a hadüzenetek bekövetkezte a nyilt 
tengeren ért utói, nagyobbrészt hazai vizekre, másrészt semleges kikötőkbe 
menekültek. Ettől kezdve megszűnt a hajók kereskedelmi foglalkoztatása, de a 
magyar hajózás a háború alatt is teljesítette hazája iránti kötelességeit, amidőn 
a honi partokon tartózkodó valamennyi gőzösét a hadvezetőség szolgálatába 
állította, és evvel a csapatoknak hadianyaggal és élelmiszerekkel való ellátása 
terén felbecsülhetetlen szolgálatokat tett. 

Ezután gyors iramban követték egymást a hadi események, míglen az 1918. 
őszén bekövetkezett összeomlás magával hozta Horvát-Szlavonországnak a 
magyar birodalomból való kiválását, valamint azt a deklarációt, amely szerint 
Fiume is függetlenítette magát Magyarországtól. Vasúti összeköttetésünk Fiúmé-
val megszakadt, az elcsendesedett, elnéptelenedett kikötő és város a világtól 
elzárva napról-napra hanyatlott s fű nőtt a mólókon, a rakodóparton és a pálya-
udvaron. 

Fiúménak Magyarországtól való elszakadása nemcsak a Magyar-Horvát 
tengerhajózási társaságot és a többi kisebb jelentőségű fiumei vállalatot, hanem 
a legnagyobb magyar tengerhajózási társaságot: az Adriát is arra késztette, hogy 
vagyonállagának megmentése érdekében elejtse a magyar lobogót s ránknézve 
idegenné váljék. 

Fiume gazdasági helyzete mindinkább rosszabbra fordult és mostoha sorsa 
2 
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sok hányattatás után csak 1923-ban kezdett enyhülni, amikor gondoskodás tör-
tént a budapest—fiumei vasúti összeköttetés helyreállításáról és Mussolini kije-
lentette, hogy az olasz—jugoszláv kereskedelmi szerződésben a Dunamenti orszá-
goknak, köztük elsősorban Magyarországnak biztosította a tengerhez vezető utat. 
Gondoskodott Olaszország egyszersmind arról is, hogy a trianoni békeszerződés 
értelmében Magyarországnak Fiúméban külön kikötőhely jusson. 

Magyarország gazdasági konszolidációja az utolsó években tagadhatatlanul 
hatalmas lépésekben halad előre. A földretiport és megcsonkított ország a leg-
súlyosabb válságokból a saját erejével tudott kiemelkedni, megdönthetetlen bizo-
nyítékául a nemzet kitartó és céltudatos akaraterejének. 

A gazdasági megerősödés terén elért eredmények arra utalnak, hogy immár 
a kellő figyelemmel forduljunk a külkereskedelem nélkülözhetetlen tényezőjének: 
a nemzeti hajózás újjászervezésének kérdése felé. Tengeri gazdasági aspirációin-
kat, amelyekért a múltban annyi áldozatot hoztunk, nem ejthetjük el, ha nem 
akarunk lemaradni abban a versenyben, amely új célkitűzések felé sarkalja a 
háború utáni Európát. 

A magyar külkereskedelem a még mindig fennálló nehézségek dacára a 
fokozatos fejlődés útján van; az 1926. év első kilenc hónapjában a behozatal 
577 millió aranykoronára emelkedett az 1925-iki évnek ugyanazon időszakában 
elért 527 millió aranykoronával szemben; a kivitel ez idő alatt 474 millió arany 
koronáról 496 millió aranykoronára emelkedett. Elérkezettnek látszik az idő, hogy 
a magyar kereskedelem nemzetközi versenyképességének biztosítása érdekében 
mihamarabb helyreállítsuk tengerentúli összeköttetéseinket. 

Újabban a jugoszláv külügyminiszternek egy mult év október havában 
elhangzott nyilatkozata folytán a közvélemény elé hozták azt a kérdést, vájjon a 
magyar tengerentúli forgalom Fiúmén, vagy Spalaton keresztül irányíttassék-e ? 
Ennek a kérdésnek az elbírálásánál mindenekelőtt arra kell figyelemmel lennünk, 
hogy melyik útvonal az, amely a szállítási-, ki- és berakási és vámkezelési 
költségek, továbbá a kikötői berendezések, a hajójáratok rendszeressége, valamint 
az általános kereskedelmi követelmények tekintetében kedvezőbb lebonyolítási 
feltételeket képes biztosítani. 

Eddigelé szó sem lehetett arról, hogy Spalato, mint jelentősebb transito-
kikötő tekintetbe jöjjön, mert kikötője — megfelelő berendezések hiányában — 
nagyobb forgalom lebonyolítására teljesen alkalmatlan, másrészt pedig vasúti 
összeköttetéssel a szárazföld belseje felé egyáltalán nem rendelkezett. Csak másfél 
év előtt kapott vasútösszeköttetést Zágrábbal a Zágráb—Ogulin—Knin vonal 
kiépítésével. Ennek az útvonalnak a hasznavehetősége felette kétségessé válik, 
ha figyelembe vesszük, hogy míg az út Zágrábtól Fiúméig 229 km., addig Zág-
rábtól Spalatóig 437 km.; már pedig igen nagy hátrányt jelent az, ha az árú-
nak 200 kilométert meghaladó hosszabb utat kell megtennie szárazföldön egy 
teljesítőképességre nézve is korlátoltabb vasúti szárnyvonalon. Spalato kikötőjében 
a mólók és raktárak az eddigi forgalom befogadására is elégtelenek. A kikötő-
nek a vasútállomással megfelelő vágányösszeköttetése nincs, maga a meglévő 
vasútállomás is olyannyira szűk, hogy az árútorlódás az új vasútvonalon napi-
renden van. Fiume előnyei a magyar forgalom szempontjából sokkal ismertebbek, 
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semhogy azok részletezésével kellene fárasztanom az olvasót. Hogy a magyar 
•kormányok gondoskodása mivé fejlesztette 1872 óta azt a kikötővárost, amelynek 
mindössze 260 m. hosszú hullámgáttal védett egyetlen kikötőhelye volt, arra nézve 
elegendő rámutatni, hogy a forgalom lebonyolítására Fiúméban a háború kitörésekor 
6300 m. rakpart állt rendelkezésre, amihez 71 kilométert meghaladó vasúti vágány-
hálózat, 19.200 vasúti kocsirakomány befogadására szolgáló tárházak 6000 kocsi-
rakomány elhelyezésére szolgáló nyilt rakodóterületek járulnak. Fiúméban Ma-
gyarországnak szabad zónához, raktárházakhoz és egyéb berendezésekhez kell 
jutnia és meg kell szervezni a magyar vámkirendeltség működését. Mindazok a 
könyebbségek, melyek a magyar forgalom kifejlesztését Fiúméban előse-
gítik : elsősorban magának Fiume kikötőjének érdekeit hivatvák szolgálni, mert 
kétségtelen, hogy csak a régi hátterülete nyújthat ennek a kikötőnek oly alimen-
tatiót, amelynek továbbfejlesztése a régi magyar kikötőt ismét régi jelentőségére 
fogja emelni. 

A fiume—spalatói kérdés mikénti megoldása a tradíciókon alapuló érzelmi 
okoktól eltekintve a földrajzi helyzetnél és a kölcsönös gazdasági érdekek egybe-
kapcsolódásánál fogva nem is lehet kétséges, de nekünk a gazdasági expanziónk 
szabad kifejthetése érdekében nem szabad felednünk, hogy az Adrián kivül más 
tengerhez is van útunk és ez nem más, mint a dunai útirány. Magyarországnak 
azt a forgalmát, amely természetszerűleg erre az útvonalra gravitál, a jövőben 
sem lenne célszerű másfelé terelni és értékesítenünk kell azokat az előnyöket, 
amelyek az adriai kikötő nélkül is kínálkoznak tengeri kereskedelmünk és ipari 
fejlődésünk számára. 

Egyetemes gazdasági érdeke az országnak, hogy nemzeti kereskedelmi 
tengerészete újjászerveztessék s a hazai forgalom megfelelő kiszolgálására minden 
tekintetben alkalmassá tétessék. És az a magyar lobogó, amelyet magyar hajók 
a világtengerekre ki fognak vinni, hogy bejárja az oceánok vizeit és távoli 
kikötők partjain mutatkozzék: a magyar kultúrának, a magyar munkának, a 
magyar állami lét teljességének lesz majdan hirdetője. 
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Most jelent meg a Pignatelli cli Montecalvo herceg és Éber Antal vezetése 
alatt álló Olasz-Magyar Kereskedelmi Kamara évi jelentése, amely a mult esz-
tendei tevékenységről számol be. A kamara hosszú évek sora óta sikeresen 
működik a két baráti nemzet kereskedelmi forgalmának előmozdításán, sőt tevé-
keny része van a szellemi kapcsolatok kiszélesbítésében is. A két ország forgalma, 
mint a jelentésből kitűnik, az 1925-ikihez képest újra 14 százalékkal gyarapodott. 
A kamara rendkívül sokoldalú tevékenységéből különösen a mult év őszén Fiu-
mében rendezett árúminta-kiállítást emelhetjük ki. 

Magától értetődik, hogy a magyar tengeri kijáró kérdése élénken foglalkoz-
tatja a kamara idei jelentését is. A jelentésnek ezt a részét alábbiakban teljes 
terjedelmében ide iktatjuk, mivel igen gyakorlati módon tárgyalja a kérdést és 
meggyőzően érvel Fiume mellett. Az Olasz-Magyar Kereskedelmi Kamara 1926-iki 
jelentésének a fiumei kérdést tárgyaló része, amely „Előterjesztés a fiumei kap-
csolatokról" címet viseli, itt következik: 

Irány: az Adria. 

„Magyarország mezőgazdasági és ipari termelése eredményének értékesítése 
és általában a magyar kereskedelem nemzetközi versenyképességének biztosítása 
szempontjából a legnagyobb fontossággal bír az a kérdés, hogy az ország 
tengerentúli forgalma oly kikötőn keresztül vegye útját, amely úgy a szállítási 
költségek, mint a kikötői berendezések, valamint az általános kereskedelmi köve-
telmények tekintetében a legkedvezőbb lebonyolítási feltételeket képes biztosítani. 
Ugyanígy a behozatal szempontjából is igen fontos, hogy az importált árút 
minél kevesebb költség terhelje, minthogy annak összege egyrészt a nemzetközi 
fizetési mérleg, másrészt pedig a belföldi általános árnívó rovására megy. A 
földrajzi helyzet folytán a magyar kereskedelem normális viszonyok közt csak az 
Adria felé gravitálhat és itt elsősorban Fiume jöhet számításba. 
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Fiume előnyei. 

A tradíciókon alapuló érzelmi okoktól eltekintve, a magyar kereskedelem 
Fiumét még most is minden más kikötővel szemben már csak azért is előnyben 
részesíti, miután a régi összeköttetések egyrésze még fennáll, a magyar nyelv el-
terjedtsége, továbbá az ottani viszonyok és személyek ismerete az érintkezést álta-
lában rendkívül megkönnyíti és minthogy a magyar kereskedelem az ottani hiva-
talos és gazdasági körökben megérdemelt becsülésben részesül és határozott rokon-
szenvnek örvend. 

Már csak ezek a szempontok is elégségesek volnának annak eldöntésére, 
hogy a magyar kereskedelem mely kikötő felé orientálódjék. Viszont a fiumei 
összeköttetés nyilvánvalóan számtalan olyan tárgyi előnyt nyújt, amelyek Fiumét 
még inkább előtérbe helyezik. Magyarországtól a tengerhez a legrövidebb út 
Fiúmén keresztül vezet, ahol egy, évtizedek fáradságos munkájával és hatalmas 
befektetésekkel kiépített elsőrendű kikötő áll rendelkezésre, amely — tekintettel 
arra, hogy elsősorban és majdnem kizárólag a magyar kereskedelem céljaira 
létesült — már fel van szerelve mindazon berendezésekkel, amelyek a magyar 
tengerentúli forgalom zömét alkotó árúk és különösen gabona, liszt és általában 
mezőgazdasági cikkek kezelésére, átrakására, tárolására stb. mx'dhatlanul szüksé-
gesek. Kétségtelen tehát, hogy a magyar kereskedelem egyenesen rá van utalva a 
fiumei kikötőre, de az sem szenved kétséget, hogy Fiúménak is legalább olyan 
nagy érdeke, hogy a magyar tengeri forgalmat a maga részére biztosítsa, minthogy 
enélkül a kikötő megfelelő foglalkoztatása és igy a város gazdasági életének 
fellendülése el nem képzelhető. Éppen ez a kölcsönös egymásrautaltság az, amely 
mindkét félnek a legnagyobb előnyöket biztosíthatja és oly tervek megvalósítását 
teszi lehetővé, ami minden más kombinációt eleve kizár. így Fiúméban meg-
valósíthatónak tűnik fel a háború utáni magyar kereskedelem azon fontos óhaja, 
hogy egy elsőrendű tengeri kikötőben szabad zónához, raktárházakhoz és egyéb 
berendezésekhez jusson, ahol egy magyar vámkirendeltség is működhetne. Alig 
hisszük, hogy azok az előnyök, amelyek Fiúméban elérhetőknek látszanak, más-
hol is kínálkoznának. 

így például Triesztben, amelynek a kikötője technikai szempontból ugyan-
csak tökéletesnek mondható, a hatalmas összforgalomból Magyarországra oly 
csekély hányad juthat, hogy annak biztosítása érdekében különösebb kedvez-
ményre kilátás nincsen, eltekintve attól, hogy a magyar kereskedelem ottan a 
trieszti közvetítő kereskedelem fejlettsége folytán nagyobb súlyhoz és önálló 
világkereskedelmi pozícióhoz nem juthatna. Kétségtelen, hogy Trieszt a magyar 
forgcdomra különösebben ráutalva nincsen. Rá volna utalva például Spalato, 
melyről ebben a vonatkozásban az utóbbi időben annyi szó esett, de ez a kom-
bináció viszont egész más okoknál fogva nem tekinthető megvalósíthatónak. 
Tekintettel arra az érdeklődésre, amely a spalatói kérdés iránt egy idő óta meg-
nyilvánult, célszerűnek mutatkozik annak részletesebb ismertetése. Arról, hogy 
Spalato mint jelentékeny tranzitó-kikötő tekintetbe jöjjön, eddig még szó sem 
volt és nem is lehetett egyrészt azért, mert kikötője nagyobb forgalom lebonyo-
lítására teljesen alkalmatlan, másrészt, miután vasútösszeköttetéssel a szárazföld 
belseje felé egyáltalán nem rendelkezétt. 
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Spalato vasúti összeköttetése. 

Spalato csak a mult évben kapott vasútösszeköttetést Zágrábbal, és pedig a 
Zágráb—Ogulin—Knin-vonal kiépítésével, de ennek még jugoszláv részről is inkább 
politikai és helyi jelentőséget tulajdonítottak. Sőt, valószínű, hogy akkor, amikor 
jugoszláv részről az a kívánság nyilvánult meg, hogy Spalato legyen a magyar 
kikötő, attól eltekintve, hogy megfeledkeztek magának a kikötőnek a kezdetleges 
állapotáról, bizonyára nem gondoltak a vasútösszeköttetés hátrányaira sem. Mind-
járt az összehasonlítás kedvéért meg kell jegyezni, hogy mig az út Zágrábból 
Fiúméig 229 km., addig Zágrábból Spalatóig 437 km., tehát 208 (!) km.-rel 
több. Azt, hogy mit jelent, hogy az árú 200 km.-nél hosszabb útat tesz meg 
szárazföldön, nem is kell kiemelni. Viszont elsősorban nem is annyira a fuvardíj-
különbözetre gondolunk, ami elvégre is erőltetett tarifapolitikával egyszerűen 
kiküszöbölhető, hanem gondolnunk kell a hosszabb szállítási időre és azokra a 
nehézségekre, amelyek egy meg nem felelő vasútvonal igénybevételéből szár-
maznak. Az Ogulin—Spalató-i vonal ugyanis csak egy szárnyvonala a Zágráb — 
Fiume-i vonalnak és teljesítőképessége már csak azért is rendkívül korlátolt, 
miután különböző időben és más-más rendszerrel, rendkívül nehéz és az időjárás 
viszontagságainak erősen kitett terepen épült vonalrészek összekötéséből áll. 
Zágrábból Spalatóig a vonat 14 óráig megy, tehát majdnem addig, mint Buda-
pesttől egész Fiúméig. Hogy ez az üzleti életben mit jelent, fölösleges részletezni. 
Attól eltekintve azonban, hogy a Spalatóig vezető út nagyobb forgalom lebonyolí-
tására alkalmatlan, a kikötő maga még a legkezdetlegesebb képet mutatja. 

Spalato kikötője. 

A meglévő mólók és raktárak az eddigi forgalom befogadására is elégtelenek 
és maguk a spalatói vállalatok is oly reménytelennek látják a helyzetet, hogy 
saját költségükön végeznek nagyobbítási munkálatokat. A kikötőnek a vasút-
állomással megfelelő vágányösszeköttetése nincsen, maga a meglévő vasútállomás 
is olyannyira szűk, hogy az árútorlódás az új vasútvonalon napirenden van. 
Építeni kezdtek ugyan egy új teherpályaudvart, de az eddigi jelek után ítélve, 
az még évek múlva sem lesz készen, mint ahogy a kikötő bővítésére, vagyis 
az úgynevezett északi kikötő kiépítésére irányuló munkálatok is felette lassan 
haladnak előre. Természetesen emellett a kikötő hajóösszeköttetései sem felelnek 
meg a forgalom legelemibb követelményeinek. Az itt csak röviden jelzett nehéz-
ségek elhárítása és hiányok pótlása hosszú évek fáradságos munkáját és óriási 
tőkék befektetését igényelné. Ezt bevárni nem is lehet, de nem is szükséges akkor, 
amikor Fiúméban minden készen áll, nem is szólva arrói, hogy a Spalatóval 
való viszonylatban, a nyelvi nehézségek, az ottani viszonyok ismeretének és régi 
üzleti összeköttetések teljes hiánya a magyar kereskedők tevékenységét mennyire 
akadályoznák. 

Ennek belátása elöl jugoszláv részről sem zárkózhatnak el- Igaz hogy Fiú-
méba Jugoszlávián keresztül vezet az út, de éppen a tranzitoforgalom fejlődése 
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az, amitől Jugoszlávia nagyobb előnyöket várhat és így egyenesen érdekei ellen 
volna, ha azt akadályozván, a magyar forgalmat az északi-tengeri kikötők felé 
terelné. E tekintetben tehát úgy Magyarország, mint Olaszország joggal számít-
hat Jugoszlávia belátására és megértésére. 

Állandó mintakiállítás Fiúméban. 

Mindezen meggondolások arra a megállapításra vezetnek, hogy a magyar-
fiumei kapcsolatok mind intenzívebb fejlesztése rendkívül kívánatosnak mondható. 
E tekintetben egy speciális kérdésről is meg kell emlékeznünk. A fiumei gazda-
sági körökkel és különösen a kikötő királyi biztosával, Genta admirálissal foly-
tatott többszöri megbeszéléseink alkalmával felmerült az a terv, hogy Fiúméban 
magyar árúkból egy állandó mintakiállítást létesítsünk. Ugy hisszük, hogy ez a 
terv a legnagyobb figyelemre érdemes és annak megvalósítása a magyar export-
kereskedelem osztatlan megelégedésére fog találni. Mindenekelőtt előre kell bo-
csátanunk, hogy Genta admirális, aki a magyar-olasz kapcsolatok fejlesztésének 
lelkes szószólója és aki a kikötő szervezése érdekében már is rendkívül értékes 
munkát végez, a legnagyobb előzékenységgel kezeli ezt a kérdést is. Kilátás van 
ugyanis arra, hogj' egy ilyen kiállítás létesítéséhez szükséges helyiséget a kikötői 
biztosság bocsátana rendelkezésünkre, ami által az ezzel kapcsolatos költségek a 
minimumra csökkennének és azokat az érdekeltek meg sem éreznék. Természe-
tesen megfelelő intézkedés történne abban az irányban is, hogy erre az állandó 
munkakiállításra az olasz kereskedővilág figyelme rendszeresen felhivassék és 
így annak látogatottsága biztosítva legyen, amiről Kamaránk esetleg egy Fiúmé-
ban létesítendő fiók- vagy társkamara révén ife gondoskodna. Kétségtelen, hogy 
egy ilyen kiállítás létesítése a magyar export fejlesztésére igen jó hatást gyako-
rolna és ennek jelentőségét ma, amikor külföldi piacok biztosítása egész ipari és 
mezőgazdasági termelésünk legégetőbb problémája, nem is kell fejtegetnünk. 
Tény az, hogy addig, amíg a nemzetközi árúmintavásárokon való reprezentatív 
részvétel általános propagandaszempontból nyújtja a legnagyobb előnyöket, addig 
egy ilyen kizárólag magyar, de állandó jellegű mintakiállítás létesítése a magyar-
olasz kereskedelmi kapcsolatok fejlesztését nagy mértékben megkönnyítené. Biztosra 
vehetjük, hogy akkor, ha a magyar exportcikkek állandóan az olasz importőrök 
szeme előtt vannak, úgy szükségletük fedezésére fokozottabb mértékben fognak 
Magyarország felé orientálódni, attól eltekintve, hogy az állandó kiállítással kap-
csolatban az üzleti lebonyolítás megkönnyítésére is alkalom nyílik. Közelfekvő 
ugyanis annak bevezetése, hogy olyan cikkekben, amelyekben Olaszországnak 
állandó szükséglete van, a minták kiállítása kapcsán az ottani közraktáraknak 
esetleg egyenesen erre a célra biztosítandó részében megfelelő depőt létesüljön, 
amely az azonnali átadást és szállítást és így a piaci helyzet minden változásá-
nak kihasználását lehetővé teszi. Az eladás megtörténtéig pedig a Fiúméban 
nemrég alakult árú-lombard-bank (az Istituto Federale di Credito per il Risorgi-
mento delle tre Venezie fiumei osztálya) lombardkölcsönt folyósíthatna. 

Aíindezek alapján joggal reméljük tehát, hogy ezen kezdeményezésünk az 
érdekeltek részéről megfelelő megértésben és támogatásban fog részesülni és 
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hogy Kamaránk működésének ezen kiterjesztése a Fiúméval való összeköttetés 
fejlesztése révén a két ország közötti kapcsolatok kimélyítéséhez nagy mértékben 
hozzá fog járulni. 

A Fiúméval való kapcsolatok fejlesztését a következő határozati javaslattal 
ajánljuk az érdekelt magas kormányok figyelmébe. 

A kamara javaslata. 

Az Olasz-Magyar Kereskedelmi Kamara, miután az utóbbi évek folyamán 
Magyarország tengeri összeköttetésének kérdését tüzetes tamdmányozás tárgyává 
tette, arra a megállapításra jutott, hogy Magyarország tengerentúli forgalmának 
legmegfelelőbb lebonyolítását minden más kombinációval szemben a fiumei kikötő 
igénybevétele biztosíthatja. 

A fiumei kikötő viszonylagos közelsége és annak elsőrendű technikai felké-
szültsége, valamint a megfelelő vasúti összeköttetés, úgyszintén a könnyen fel-
újítható régi kereskedelmi kapcsolatok és a viszonyok kölcsönös ismerete mind 
olyan körülmények, amelyek amellett szólnak, hogy a magyar kereskedelem Fiume 
felé orientálódjék. Minthogy pedig Fiúménak is elsőrendű érdelte, hogy a magyar-
országi forgalmat a maga részére biztosítsa, a kölcsönös egymásrautaltság az érde-
kek összeegyeztetését már eleve lehetővé, sőt szükségessé teszi. 

Egyrészről tehát a magyar külkereskedelem, másrészről pedig Fiume gazda-
sági fellendülésének szempontjából és általában a különben is állandóan fejlődő 
magyar-olasz kereskedelmi kapcsolatok érdekében, az Olasz-Magyar Kereskedelmi 
Kamara rendkívül kívánatosnak tartaná, ha az érdekelt magas kormányok oly 
irányú megegyezést létesítenének, amely egyrészt a magyar tengerentúli forgalom 
zömének a fiumei kikötőn keresztül való lebonyolítását lehetővé teszi, másrészt 
pedig a magyar kereskedelem számára biztosítaná a fiumei kikötő igénybevételével 
kapcsolatos összes lehető előnyöket." 

A javaslatot a kamara egyhangúlag emelte határozattá. Reméljük, hogy 
legközelebb már a két kormány megegyezéséről számolhatunk be. A fiumei kér-
dés megérett a megoldásra. (—st.) 



EGYESÜLETI ÜGYEK, 
TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS. 

A Magyar Adria Egyesület 1926. évi december hó 28-án, délután az egye-
sület helyiségében tartotta meg tisztújító rendes közgyűlését, amelyet Kövesligeihy 
Radó dr., az egyesület társelnöke vezetett. Kövesligethy professzor a közgyűlést 
a következő, nagy tetszéssel fogadott beszéddel nyitotta meg: 

Igen tisztelt Közgyűlés! 

Szomorúság tölti el szívünket, mert ezúttal az elnöki széket nem az a 
férfiú foglalja el, aki egykor tisztán tudományos, ma már nemzeti aspirációt is 
jelentő Egyesületünknek alapítója és elnöke, elnöke abban a legmagasztosabb, 
de nagyon ritkán igy értelmezett felfogásban, hogy nem az állás díszét kereste, 
hanem mindig csak a velejáró munkát, elnöke, prófétája és apostola, aki rendít-
hetlen bizalommal hiszi, vallja s bennünk is szinte meggyőződéssé érlelte, hogy 
a „tengerre magyar" ma újra hangoztatható. E hitvallását nem magunk között, 
bizalmas együttlétben tette, hanem idegen nyelveken is világgá kürtöltük. S ha 
ma látjuk, hogy az olasz király mindnyájunk őszinte, benső örömére a Corona 
d'Italia commerdatore-i keresztjével tüntette ki, akkor talán már azok lelkében is 
remény kél, akik Gonda Béla reménységét szép álomnak tartották. 

Szívünk egész melegével fordulunk különösen ma, születésének 75-ik for-
dulója alkalmából szeretve tisztelt elnökünk felé és kérjük a jó Istent, hogy adja 
vissza és tartsa meg soká nemzeti kincset jelentő egészségét s munkakedvét. 

* 

Az Egyesületünk működéséről szóló jelentéshez legyen szabad nekem is 
egy adattal járulnom. Mint a természet-, orvos-, műszaki- és mezőgazdaságtudo-
mányi ez évi januárius elején tartott országos kongresszus előtt a hazai geo-
physikai kutatások előadója, alkalmam volt a Magyar Adria Egyesület céljairól 
és eddigi tevékenységéről is szólanom. Reméljük, hogy a kongresszusnak azóta 
már nyomtatásban is megjelent munkálataiban foglaltak támogatni fogják a kor-
mányhoz hathatósabb államsegély iránt beadandó kérelmünket. 

Arra is kell törekednünk, hogy két tengeri úton gyűjtött anyagunk tudo-
mányos feldolgozása napvilágot láthasson. A Carnegie Institution lehetővé tette 
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P. Fényi Gyula kalocsai protuberancia — megfigyeléseinek közzétételét. Igaz, 
hogy ez párját ritkító észlelési sorozat, mert ugyanaz az észlelő három nap — 
aktivitási perioduson, azaz egyharmadszázadon át, ugyanazon helyen, ugyanazon 
műszerrel egységességénél fogva rendkívül becses anyagot gyűjtött. Másrészt 
azonban Maury admirális fellépte az oceánografiát — szinte mondanám — 
amerikai tudomáhnyá avatta s nem tudom elképzelni, hogy tengerkutató becsü-
letes munka számára hiába kérnénk odaátról támogatást. 

* 

Ha a közgyűlés adminisztratív teendői és beszámolói között elfér még egy 
kis tudományos ötlet is, akkor még kérem pár percre szíves türelmüket. 

Kant a gyakorlati ész kritikájában mondja ezt a gyakran idézett thezist : 
„Két dolog van, amely, minél gyakrabban és huzamosabban gondolkodom felette, 
folyton újabb és fokozódó csodálattal, áhítattal tölti meg lelkemet: a csillagos 
ég felettem és az erkölcsi törvény bensőmben." 

Soha nem értettem meg, hogy Kant, aki fizikai földrajzi előadásaiban oly 
sok, a tengert érintő kérdést tárgyalt, olyat is amellyel még ma sem birkóztunk 
meg teljesen, s aki egész életét Königsbergben, tenger mellett töltötte, miért nem 
tette teljessé a gondolat és mondat tartalmi és formai harmóniáját? így: „A 
csillagos ég fejem felett, az erkölcsi törvény szívemben, a tenger lábaim alatt". 

Egész modern világnézetünket a csillagos égről olvastuk le és a megis-
merés ábécéje a bolygó mozgás ptolemaeosi elmélete. Akár mathematikailag 
követjük, vagy rajzolva leírjuk vagy kerekes mechanismusokkal utánozzuk az 
ég s a tenger eseményeit, úgy találjuk, hogy a bolygók keringése primaer kö-
rükben szabatosan ugyanaz, mint a vizrészecske orbitális mozgása köralakú 
pályáján, hogy a bolygó látszó pályája a Föld körül szabatosan a tovasikló hul-
lám profilja. Nincs más különbség — és ez sem lényegbe vágó, hanem tisztán 
mellékes és csak alaki — minthogy a bolygót a földkörüli egész pályája mentén 
észleljük, a vízrészecske mozgását ellenben a Föld színének csak kis, még sík-
nak tekinthető darabján. Innen van azután, hogy a bolygó földkörüli útjának 
epicykloidja és a tenger — hullám trochoidja — görbéje egy anyának két édes 
gyermeke, hogy a bolygók és a tenger mozgásának tanulmányozásában egyaránt 
leghathatósabb segédeszközünk a Fourier-féle sor, vagy az ó-kor nyelvére lefor-
dítva : a Ptolemaeosi epicykloidák, s hogy Lord Kelvin tide-predictorn — dagály-
jósló gépe — lényegében nem egyéb, mint Ptolemaeosi planetarium. Elképzel-
hető a tudomány oly evolutiója is, amelynek forrása a tengerből fakad. 

* 

Egy olasz közmondás azt tartja, hogy tengerre menjen, aki imádkozni akar 
tanulni. Bennünket sok és nagy csapások imádkozni már megtanítottak. Adja 
Isten, hogy a tétel megfordítva legyen, hogy tengerre mehet, aki imádkozni már 
megtanult. 

És ilyen óhajjal nyitom meg a Magyar Adria Egyesület 1927-iki rendes 
közgyűlését. 



27 EGYESÜLETI ÜGYEK 

Ezután Leiden/rost Gyida dr. olvasta fel az egyesület 1925—1926. évi 
működéséről szóló következő jelentését: 

A Magyar Adria Egyesület életének most kezdődik tizenhetedik esztendeje. Amikor 
legutóbb, vagyis 1925. március 25-én együtt voltunk, az egyesület alapításának tizenötödik 
évfordulóját ünnepeltük. Abból az alkalomból elnökünk és főtitkárunk részletesen beszá-
molt az egyesület másfélévtizedes működéséről. Visszapillantást vetettek a múltba és a jövő 
kilátásait taglalták. Nekem nem sok tennivalót hagytak, mert hiszen a Magyar Adria Egye-
sület történetének mostani évei az önfenntartás küzdelmeiben morzsolódnak fel. Mind, akik 
itt vagyunk, mind, akik nem hagytuk el a fedélzetet, — mindannyian a tenger fanatikusai — 
megrendíthetetlenül bízunk abban, hogy a magyar kereskedelmi lobogót sűrűn lehet majd 
még látni a világtengereken, s hogy a mi trikolorunk is ott fog még lengeni a tenger 
mélységeit kutató nemzeteké közt. 

Ez a remény nem önáltatás. Bizonyítéka ennek, hogy éppen napjainkban szőnyegre 
került a Fiume—Spalato-kérdés, vagyis a magyar kikötő problémája. Az úgynevezett béke-
szerződés tudvalevően biztosítja számunkra a kijáratot a tengerhez az egykori monarkia 
bármelyik kikötőjén keresztül. A magyar kivitel és behozatal számára csak négy kikötő 
jöhet számításba: Fiume, Szusák, Trieszt és Spalato. Ugy tudjuk, hogy a döntés Fiume 
mellett lörtént, mivel a magyar export import a rég kitaposott utat akarja használni, ahol 
a szükséges raktárak is készen állanak, míg máshol most kellene ezeket felépí'.eni. Jövőre 
lesz éppen száz esztendeje annak a történelmi ténynek, hogy Mária Terézia királynő Fiumét 
Magyarországhoz csatolta. A hátvidék nélküli Fiumének ma épp annyira szüksége van a 
magyar kereskedelem odairányulására, mint a száz év előtti magyar Fiumének életföltétele 
volt ez. A magyar tengeri kereskedelem tehát Fiúmén keresztül új életre kap. Remélhetően 
követni fogja a magyar tengeri kereskedelmi flotta gyarapodása is. 

A magyar tengeri összeköttetés kérdése újra a tenger felé irányította a magyar 
közönség és gazdasági körök figyelmét. Ebből az újraéledt érdeklődésből reméljük, hogy a 
Magyar Adria Egyesületre is jobb idők hajnala virrad fel, hiszen mindama problémák 
megvitatására első sorban egyesületünk hívatott és az A TENGER hasábjain már meg is 
indítottuk a Fiume—Spalato-kérdés tisztán gazdasági szempontból való megtárgyalását. Az 
elmúlt évben, amelyről beszámolóm szól, az egyesületi élet kifelé is látható megnyilvánu-
lása az A TENGER megjelentetése volt Ugy az 1925-ik, mint az 1926-ik esztendőben 
négy-négy füzet kiadására futották anyagi erőink. Nagy eredménynek kell azt elkönyvel-
nünk, ha meggondoljuk, hogy más tudományos egyesületeink sem tudták többre vinni,, 
másrészt, ha tudjuk, hogy egy-egy ilyen füzet nyomdai kiállítása tíz-tizenkét millióba kerül, 
holott összes segélyeink, amelyben a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, a Székes-
főváros Tanácsa, a Magyar Folyam és Tengerhajózási R. T. és a Keleti Tengerhajózási 
R. T. együttesen részeltet bennünket, összesen nyolc millió koronát tesz ki. Mi azonban 
az összeg nagyságára való tekintet nélkül őszintén hálásan mondunk köszönetet egyesü-
letünk támogatásáért. 

A Magyar Adria Egyesület rettentő harcát az önfenntartásért Gonda Béla vivta idáig 
törhetetlen vasakarattal s a jobb jövőbe vetett szuggeráló hittel. Hangosan hirdetem az 
igazságot: egyedül Gonda Béla érdeme, hogy a Magyar Adria Egyesület még ma is él 
holott az osztrák Adria-Vereinnak csak a neve és az emléke maradt fent, pedig Ausztriát 
nem csonkították meg olyan borzalmasan, mint hazánkat! Ezúttal először történik, hogy a 
közgyűlést nem ősz elnökünk vezeti. Betegsége tartja távol körünkből ezen a napon, olyan 
betegség, amely mozgási szabadságában korlátozza, de azért szellemének régi frisseségé-
vel dolgozik ma is nap-nap után a Magyar Adria Egyesület érdekében. 

Szeretett elnökünk, Gonda Béla ma üli születésének hetvenötödik évfordulóját. Elnö-
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künknek a közeli napokban többszörös kitüntetésben volt része. Őfelsége III. Viktor Emá-
nuel olasz király őt az olasz koronarend középkeresztjével és az ezzel járó commendatore 
címmel tüntette ki azért a művéért, amelyben megirta az olasz függetlenségi harcok magyar 
hősének, Türr István tábornoknak életrajzát, Mussolini miniszterelnök pedig saját arcképét 
küldte el számára, amelyet „A1 amico Gonda Béla" aláírással dedikált. Mi szeretetünk és 
ragaszkodásunk őszinte szavaival ünnepeljük meg .Gonda Béla 75-ik születésnapját és 
szivünk bensejéből kívánunk számára gyors gyógyulást és még hosszú évtizedek örömeit. 
Jókívánságainkhoz azonban azt a komolyan vett fogadást is fűzzük hozzá, hogy elnökünket 
ezentúl fokozottabb mértékben fogjuk valamennyien támogatni abban a nagy küzdelemben, 
amelyben eddig egyedül állt. 

Én, tisztelt Közgyűlés, abban a szerencsében részesültem, hogy kezdettől fogva ott 
dolgozhattam elnökünk oldala mellett és módomban volt közvetlen közelségből megcso-
dálni páratlan energiájának megnyilvánulásait. Mindent, amit egy termékeny, tapasztalatok-
ban és eszmékben gazdag elme produkálhat, Gonda Béla egyesületünk szolgálatába állí-
totta, pedig a Magyar Adria Egyesület alapításakor a magyar kultúra más területén mái-
érdemekben gazdag múltra tekinthetett vissza. Úgy vélem, tisztelt közgyűlés, hogy Gonda 
Béla érdemei a magyar kultúra egyetemes mezején sokkal nagyobbak, semhogy egyszerű 
jegyzőkönyvi megörökítéssel fejezhetnők ki értük hálánkat. Indítványozom ennélfogva a 
következő határozati javaslat elfogadását: 

„A Magyar Adria Egyesület 1926 december hó 28-án, elnökének Gonda 
Bélának 75-ik születésnapján tartott rendes közgyűlésén egyhangúan elhatározta, 
hogy elnökének az Egyesület alapítása, felvirágoztatása és fenntartása, valamint a 
magyar tengerkutatás megvalósítása terén szerzett megbecsülhetetlen érdemeit min-
den időkre jegyzőkönyvben örökíti meg. A közgyűlés elhatározza továbbá, hogy 
a magyar tengertani kutatások folytatására legalább kettőszáz tonnás kutatóhajót 
szerez be és ezt Gonda Bélá-ról nevezi el. A „Gonda Bélau magyar tengerkutató 
hajó megszerzéséhez szükséges összeget tagjai közt való, továbbá társadalmi gyűj-
tés útján szerzi meg s az utóbbi engedélyezésre a m. kir. belügyminiszterhez 
fordul. A közgyűlés egyben felhatalmazást ad az igazgató tanácsnak, hogy a 
„Gonda Béla" kutatóhajó költségeinek előteremtésére mindazon intézkedéseket 
megtehesse, amelyeket szükségesnek lát". 

Nem kételkedem benne, hogy amennyiben a t. Közgyűlés indítványomhoz hozzájárul, 
rövid egy-két év leíorgása alatt a magyar tengerkutatók a „Gonda Béla" fedélzetén ismét 
munkához láthatnak, tagjaink pedig ugyancsak ezzel a hajóval kirándulásokat tehetnek. 
A magyar tengerkutató hajó megszerzése nem utópia. Ha ugyanazzal a szívóssággal, 
ugyanazzal a rendíthetetlen akarással törekedünk a cél felé, amelyet elnökünktől tanultunk, 
akkor néhány esztendő múlva a „Gonda Béla" kutatásai bevonulnak a tudomány 
annáleszeibe. Hosszú évek kísérletezgetései után újra rájöttünk arra, tisztelt közgyűlés, hogy 
a magyar tengerkutatás folytatása terén ismét csak saját szerény erőinkre vagyunk utalva. 
Az A TENGER hasábjain éppen én bocsátottam fel olasz nyelvű cikk alakjában egy 
ballon d'essai-t, amely a Comitato Talassograftco Italiano és a Magyar Tengerkutató 
Bizottság együttműködését célozta. A javaslatnak volt is visszhangja, de gyakorlati ered-
ménye semmi. Történtek ugyan nemhivatalos tapogatózások, hogy a trieszti állattani inté-
zet feltámasztásában hajlandók volnánk-e résztvenni, amire mi igenlően feleltünk, de ennél 
tovább nem jutottunk, sőt azóta a fiumei kikötőkapitányság épületében levő akváriumot is 
lerombolták és helyén pilótakaszárnyát rendeztek be. 

Örömmel jelenthetem viszont a t. Közgyűlésnek, hogy Klebelsberg Kunó gróf őnagy-
méltósága 1925-ben megújította a nápolyi Stazione Zoologica magyar asztalának bérletét, 
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úgy hogy a magyar szakemberek tavaly és az idén már megjelenhettek a tudomány e 
nagyjelentőségű fórumán. Tavaly (1925) Dudich Endre, a szegedi egyetem magántanára 
és Farkas Béla, a szegedi egyetem professzora, az idén (1926) pedig Leidenfrost Gyula 
főiskolai tanár dolgozott a nápolyi magyar asztalon. Utóbbit a Magyar Adria Egyesület 
előterjesztésére küldte ki a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr őnagyméltósága. 

Nemrégiben néhai Margó Tivadar intézetemben őrzött hátrahagyott iratait rendeztem. 
A budapesti egyetem első modern zoológus tanára idejében már felvetődött a magyar 
tengeri kutatóintézet terve, de félszázad alatt sem jutott el a megvalósulásig. Most, amikor 
a tihanyi édesvízi élettudományi kutatóintézet már tető alatt áll, most, amikor a soha nem 
látott és remélt, hatalmas méretű kultúrpolitikai tevékenység a természettudományokra is 
kiterjesztette gondoskodását, bizton remélhetjük, hogy kultuszminiszterünk a magyar tudo-
mányos világnak ezt a régi óhajtását is valóra fogja váltani. A Magyar Adria Egyesület 
programmjához híven minden rendelkezésre álló eszközével járulna hozzá ehhez a nemzeti 
szempontból annyira fontos intézmény létesítéséhez. A magyar tengerkutató intézetet vala-
melyik, velünk barátságos nemzet partján lehetne felállítani. Ha a cseheknek Villefranche-
ban lehet tengertant intézetük, Magyarország sem késlekedhetik tovább. Minden reményünk 
mégvan rá, hogy ugyanaz a teremtő erő, amely a római, a berlini és a bécsi magyar inté-
zetekben és kollégiumokban hajlékhoz juttatta a szellemi tudományokat, teljesíteni fogja a 
magyar élettudomány mivelőinek félszázados kívánságát, amelyet — javaslom — felirat 
útján elevenítsünk fel a kultuszminiszter úr őexcellenciája előtt. 

Az idei év örök időkre nagy jelentőségű marad a magyar természettudományi moz-
galmak történetében. Ez év január 4-én nyilt meg a magyar természettudományi kongresz-
szus. Erre a nagygyűlésre a Magyar Adria Egyesület nem kapott meghívást, mindamellett 
az egyesület nagyérdemű társelnökének, Kövesligeihy Radó egyetemi professzor úrnak gon-
dosságából a magyar tengerkutatók kívánságai mégis a kongresszus elé kerültek. Társ-
elnökünk nagyszabású elaborátumában első sorban a magyar tengerkutatás tudományos 
eredményeinek kiadását kívánta. Ezek a monográfiák tudvalevően tíz év óta várnak a meg-
jelenésre. Sajnos, ennek a javaslatnak idáig még nem lett eredménye. A magyar tenger-
kutatás tudományos eredményei tovább is asztalfiókban rejtőznek. Tisztelettel javasolom, 
hogy kiadásuk érdekében az egyesület intézzen fölterjesztést a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter úrhoz. A kongresszus folyományaképen Klebelsberg Kunó gróf kultusz-
miniszter úr egymillió aranykoronát folyósított a természettudományi kutatások támogatá-
sára. Nálunk sohasem részesült a természettudományos munka ekkora állami támogatás-
ban, amelyhez hasonló külföldön is ritkaságszámba megy. Sajnos, ebből a hatalmas ösz-
szegből idáig még egyetlen aranykorona sem jutott a magyar lengerkutatás támogatására, 
pedig éppen a tengerkutatás az a terület, amely állondóan a nemzetközi érdeklődés köz-
pontjában áll, s amelyen kulturális felsőbbségünket valóban reprezentálhatnák. A kultusz-
miniszter úr figyelme, hihetően nemsokára ráterelődik a magyar lengerkutatás nagy kul-
túrpolitikai jelentőségére is. 

Nagy magunkrahagyatottságunkban jóleső érzéssel számolhatunk be arról, hogy a 
két magyar Adria-expedició növénytani eredményei Filarszky Nándor hivatott tollából 
önállóan napvilágot láttak. Munkája, amelyen az első magyar Najade-expedició és Küm-
merle J. Béla gyűjtésein kivül más gyűjteményeket is feldolgoz, a Nemzeti Múzeum ter-
mészetrajzi Annales-ziben jelentek meg. Tisztelettel javasolom, hogy a közgyűlés ebből az 
alkalomból jegyzőkönyvi kivonatban üdvözölje az illusztris szerzőt. Örömmel jelentem 
továbbá, a t. Közgyűlésnek, hogy a két magyar tengerkutató expedición gyűjtött alsóbb-
rendű rákok feldolgozására Dudich Andor egyetemi magántanár vállalkozott. A magyar 
expedíciók anyagának feldolgozása tehát örvendetesen halad, míg az osztrák kutatások 
hidrográfiai eredményei még ma is feldolgozatlanok. A munkát Grund kezdte meg, aki 
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tudvalevően hősi halált halt. Hagyatékát Merz professzor vette át, akit viszont a német 
Dél-Atlanti-expedición ért utói a halál. A feldolgozás most Brückner bécsi professzorra 
maradt. A magyar hidrográfiai kutatások eredményei már régen készen állanak a közlésre, 
ha a kiadásukra szükséges összeg rendelkezésünkre állana. Az osztrák bizottság viszont 
más téren van előnyben és a kiadás gondjaitól a bécsi tudományos akadémia szabadította meg. 

Elnökünk az elmúlt évben is fenntartotta, sőt bővítette az egyesület külföldi össze-
köttetéseit, amelyek becses gyarapodáshoz juttatják könyvtárunkat. Az idén különösen érté-
kes ajándékhoz jutott egyesilletünk a német birodalom budapesti követségének jóvoltából. 
A követség útján ugyanis ajándékba kaptuk a német délsarki expedíció tudományos ered-
ményeinek feldolgozását publikáló 76 nagy fóliókötetet. Tisztelettel indítványozom, uta-
sítsa a t. Közgyűlés az egyesület titkárságát, hogy a közgyűlés neveben fejezze ki jegyző-
könyvi kivonatban az egyesület leghálásabb köszönetét a nagybecsű ajándékért, amellyel 
egyesületünket megtisztelték. Ez a hetvenhat kötet teljesen méltóan csatlakozik a brit kor 
mány ajándékához, a Challenger-expedició vaskos köteteihez és néhai Albert monakói 
fejedelem ajándékához, a monakói tengertani múzeum kiadványaihoz. Ez a három páratlan 
sorozat könyvtárunk legdrágább kincse és büszkesége. 

* 

Mély megindultsággal kell megemlékeznem egyesületünk két súlyos veszteségéről: 
Márki Sándor egyetemi tanár és Tóth Lajos államtitkár elhunytáról. Márki Sándor tollá-
ból még nemrégiben is közólt folyóiratunk nagyérlékű cikket történelmünknek azokról az 
eseményeiről, amelyek az Adria-mellékén játszódtak le. Tóth Lajos személyében kevés-
számú jóakaróink egyikét gyászoljuk. Emlékezetük fölött egyesületünk hálás kegyelete 
őrködik. Haláluk fájó csapás a magyar kultúrára, amelynek mindketten nagyérdemű mun-
kásai voltak. 

* 

A mai közgyűléssel lejárt a tisztikar, az igazgató tanács és a választmány megbíza-
tása. A t. Közgyűlés van hivatva sáfárkodásukról véleményt mondani és a tisztújítást 
-ehhez képest megejteni. A magunk részéről mindenesetre kívánatosnak tartanok ú j munka-
erők bevonását és a tisztikar felfrissítését, hogy a természetes szukrescenciát biztosithassuk. 

Jelentésemben nem számolhatok be nagyobb eseményekről, fontosabb eredményekről. 
E nehéz évek munkája arra irányul, hogy a Magyar Adria Egyesület hajóját víz felett 
tartsuk, s amíg a mi erőslelkü parancsnokunk fogja a kormányrudat, nincs is mitől tar-
tanunk. A ködön keresztül több világító fárosz küldi felénk biztató fénykévéjét. Lehet, 
hogy egyik-másik délibábnak bizonyul, lehet, hogy még sok csalódás és kísérletezgetés vár 
reánk, de révbe kell vezetni a hajót ! 

Kérem a t. Közgyűlést, méltóztassék e szerény jelentést tudomásul venni és a fel-
mentvényt az egyesület tisztikara, igazgató tanácsa és választmánya részére megadni. 

* 

A közgyűlés a jelentésben foglalt indítványokat egyhangúan határozatokká emelte 
és a jelentést tudomásúl vette. t f j . Gonda Béla, mint vendég, köszönetet mond azokért 
a meleg és kitüntető szavakért, melyekben betegen fekvő édesatyját részesítették. Kováts 
Andor dr. debreceni egyetemi ny. r. tanár a jelentés kapcsán megemlíti, hogy a MAGYAR 
KÜLÜGYI TÁRSASÁG a Fiume—Spalato-kérdés megvitatására február folyamán vitacstéket 
rendez, amelyén a felszólaló is előad és közli tapasztalatait, amelyeket nyári tanulmány-
útján tett. Javasolja, hogy az egyesület lépjen érintkezésbe a Külügyi Társasággal az 
ankétek közös rendezése érdekében. A közgyűlés ilyen értelemben határozott. Leidenfrost 
.a választmány megbízásából bemutatta a zárószámadásokat. Ezek szerint a 
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Magyar Adria Egyesület mérlegszámlája 1925. d e c e m b e r hó 31-én: 

I. V a g y o n : 

1925. dec. 31. Tagdíjak és előfizetési díjak 28.848,120 K. 
Államsegély 3.000,000 „ 
Adományok és általányok 4.880,000 „ 
Egyesületi helyiség és felszerelés használati díja . . 12.566,000 „ 
Különféle bevételek . . . . . . 250,000 „ 

Összesen: . . . 49.544,120 K. 

II. T e h e r : 

1925. dec. 31. Az „A TENGER" kiadási költségei 19.949,300. K. 
Nyomtatványok 2.280,300 „ 
Irodai- és bélyegköltség 2.503,661 „ 
Egyesületi helyiség fenntartási költsége 9.915,000 „ 
Különféle kiadások 442,000 „ 
Maradvány 14.453,859 „ 

Összesen: . . . 49.544,120 IC. 

Értékpapirállomány 1925. dec. hó 31-én: 

Az egyesület pénztárában 100 drb. „Bethlen Gábor irod. és nyomdai R.-T." részvény. 
A Magyar Földhitelintézetnél: 

20,000 K. n. é. sors. Magyar Földhitelintézeti záloglevél. 
30,000 „ „ — 
10,000 „ „ 5Va % m. kir. áll. pénztárjegy. 
15,000 „ „ 5V2 % m. kölcsön-kötvény. 
35,000 „ „ hadikölcsön-kötvény. 
10 darab 1917. évi magyar Vöröskereszt-sorsjegy. 
1 darab Pesti Hazai Első Takarékpénztári nyereménykötvény. 
1 darab Magyar Jelzálog-Hitelbank nyereménykötvény. 
Összesen 9 (kilenc) tétel. 

Maradvány: 1925. dec. 31-én, Magyar Földhitelintézeti folyószámlán . . 12.248,000 K. 
1925. dec. 31-én, M. Kir. Postatakarékptári csekkszámlán . . 2.205,859 „ 
Az egyesület pénztárában —.— „ 

Összesen: . . . . 14,453,859 K. 

A Magyar Adria Egyesület mérlegszámlája 1926. december hó 31-én: 

I. V a g y o n : 

1926. dec. 31. Tagdíjak és előfizetési díjak 45.747,050 K. 
Államsegély 3.000,000 „ 
Adományok és általányok 8.825,000 „ 
Egyesületi helyiség és felszerelés használati díja . . 18.407,000 „ 
Különféle bevételek 801,300 „ 

Összesen: . . . 76.780,350 K. 
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II. T e h e r : 
1936. dec. 31. Az „A TENGER" kiadási költségei 14.136,800 K. 

Nyomtatványok 3.099,600 „ 
Irodai- és bélyegköltség 3.836,857 „ 
Egyesületi helyiség fenntartási költsége 13.304,000 „ 
Különféle kiadások 1.046,000 „ 
Maradvány _ . L _ . . . . 11.357,093 „ 

Összesen: . . . 76.780,350 K. 

Értékpapirállomany 1926. dec. hó 31-én: 
Az egyesület pénztárában 100 drb. „Bethlen Gábor irod. és nyomdai R.-T." részvény. 
A Magyar Földhitelintézetnél : 

20,000 K. n. é. sors. Magyar Földhitelintézeti záloglevél. 
30,000 „ „ — 
10,000 ., „ 5Va 7 , m. kir. áll. pénztárjegy. 
15,000 „ „ 5Va Vq rn. kölcsön-kötvény. 
35,000 „ „ hadikölcsön-kötvény. 
10 darab 1917. évi magyar Vöröskereszt sorsjegy. 
1 darab Pesti Hazai Első Takarékpénztári nyereménykötvény. 
1 darab Magyar Jelzálog-Hitelbank nyereménykötvény. 
Összesen 9 (kilenc) tétel. 

Maradvány: 1925. évről (mérleg szerint) 14.453,859 K. 
1926. évről (mérleg szerint) 11.357,093 „ 

Összesen: . . . 25.810,952 K. 

Ebből 1926. december hó 31-én: 
Magyar Földhitelintézeti folyószámlán 17.094,000 K. 
M. Kir. Postatakarékpénztári csekkszámlán 8.048,472 „ 
Az egyesület pénztárában 668,480 „ 

Összesen: . . . 25.810,952 K. 

A közgyűlés az eredetiben bemutatott zárszámadásokat elfogadta és a felmentvényt 
a tisztikarnak, az igazgató tanácsnak és a választmánynak megadta. 

A közgyűlés ezután áttért a tisztújítás megejtésére. Megválasztattak : 

T i s z t i k a r . 
Elnök: Gonda Béla. — Társelnökök: dr. Havass Rezső, dr. Kövesligethy Radó. — 

Alelnökök : dr. Erődi-Harrach Béla, dr. Leidenfrost Gyula, dr. Szabó László, gróf Széchenyi 
Rezső. — Főtitkár: dr. Schwalm Amadé. — Titkárok: Brunner Vilmos, dr. Halász József. 

A szakosztályok tisztikara: 
I. Tengerkutató szakosztály: Elnök : Dr. Kövesligethy Radó. — Alelnökök : dr. Filar-

szky Nándor, dr. Moesz Gusztáv, dr. Róna Zsigmond, dr. Winkler Lajos. — Ügyvezető 
alelnök: dr. Leidenfrost Gyula. 

II. Földrajz-Történelmi és közgazdasági szakosztály: Elnök: dr. Havass Rezső. — 
Társelnök: dr. Németh József. 

III. Tengereszeti szakosztály: Elnök: Gonda Béla. — Társelnök: Wulff Oláf. — 
Alelnök : Mladiáta Jenő. 

IV. Ismeretterjesztő (propaganda) szakosztály: E lnök: dr. Okolicsányi László. — 
Alelnök: Lévay István. — Ügyvivő alelnök : dr. Koch Nándor. 



EGYESÜLETI ÜGYEK 3 3 

A közgyűlés a könyvtáros megválasztását az igazgató tanácsra bízta. Kövesligeihy 
Radó elnök a maga és az űjonnan megválasztott tisztikar nevében megköszöni a közgyűlés 
bizalmát. A közgyűlés ezután választmányi tagokká a következőket választotta meg : Abonyi 
Sándor dr., Badal Ede, Berzeviczy Albert, Cholnoky Jenő, Czibor Gyula, Dómony Mór, 
Dorner Gyula, Dudich Endre dr., Ecsedi István dr. egyet. m. tanár (Debrecen), Ernyey 
Pál dr., Farkas Béla egyet, tanár (Szeged), Fejérváry Géza báró, Gáspár Dezső, Gerlóczy 
Gyula dr., Gramantik Mihály, Hankó Béla dr., Hardy Kálmán dr., Hézser Aurél dr., Horn 
Ervin, Edvi Illés Lajos, Ilosvay Bálint, Ilosvay Lajos, vitéz bulcsi Jánky Kocsárd, Kari 
János dr., Kenessey Aladár dr. (Pécs), Keller Oszkár dr. (Keszthelv), Kertész József, Kom-
polthy Jób, Koch Béla dr. (Magyaróvár), Kogutovicz Károly dr. egyet, tanár (Szeged), 
Kováts Andor dr. egyet, tanár (Debrecen), Kurnp József, Kormos Tivadar, Kűmmerle J. 
Béla, Losonczy István (Gyula), Majovszky Pál dr.. Majláth I. Géza gróf, Marczell György, 
Marschall Werner, Maucha Rezső dr., Méhes Gyula dr., Milleker Rezső egyet, tanár (Deb-
recen), Okolicsányiné Harmos Eleonóra dr., Olt János dr., Pásztó Jenő, Pécsi Albert dr., 
Pell Mária dr., Prinz Gyula dr. egyet, tanár (Pécs), Péterl'fy Lajos dr., Póka-Pivny Béla 
dr., Polgár Iván dr. (Székesfehérvár), Quaszter Vilmos, Rákosi Gyula dr., Ripka Ferenc 
dr., Rónay Tibor dr., Szilber József dr., Széli Lehel (Szombathely), Szigethy Gyula Sán-
dor (Kaposvár), Thírríng Gusztáv dr. Vadász Elemér dr. 

A közgyűlés a tagdíjakat a következőkép állapította meg : pártoló tagság: egyszer-
smindenkorra fizetendő 1000 (ezer) pengő. Alapító tagság: magánszemélyek és kultúrális 
intézmények részére egyszersmindenkorra fizetendő 200 (kettőszáz pengő. Közhatóságok és 
vállalatok részére egyszersmindenkorra fizetendő 300 (háromszáz) pengő. Rendes tagság: 
magánszemélyek és kultúrális intézmények részére évi 8 (nyolc) pengő ; közhatóságok és 
vállalatok részére évi 12 (tizenkettő) pengő. 

Schwalm Amadé dr. főtitkár a következő határozati javaslatot terjesztette a közgyű-
lés elé : „A Magyar Adria Egyesület 1926. december hó 28-án tartott rendes közgyűlése 
az egyesület programmjának hathatósabb megvalósítása és a tengertan fejlesztése, valamint 
terjesztése érdekében a Magyar Adria Egyesület birtokában levő tengerkutató műszerekből, 
térképgyűjteményéből és könyvtárából megalakítja a Magyar Tengertani Intézet-et és az 
igazgató tanácsot megbízza, hogy az intézet szervezeti szabályzatát sürgősen készítse el. A 
közgyűlés a Magyar Tengertani Intézet igazgatójává dr. Leidenfrosl Gyula főiskolai tanárt 
választja meg". 

„A Magyar Tengertani Intézet megalapítása talán különösen hangzik, de csak beava-
tatlanok előtt. Tudvalevő, hogy a tengertől távol több tengertani intézet működik Párisban 
Albert monakói fejedelem alapított tengertani intézetet, amely a kutatás és a felsőbb oktatás 
szolgálatában áll, Berlinben pedig az egyetemmel kapcsolatos Instítut fiir Meereskunde 
működik amelyhez a Museum fiir Meereskunde pompás gyűjteménye csatlakozik. A mi 
viszonyaink közt hasonló méretű intézmény alapítására gondolni sem lehet, de szükséges-
nek tartjuk, hogy nagyértékü könyvtárunkat és egyéb gyűjteményeinket a tengertan tudo-
mányos mivelésének szolgálatába állítsuk és e szerény intézet megalapozásával újabb ten-
gerkutató generáció nevelését is lehetővé tegyük. Az a keret, amelyet a közgyűlés megte-
remtene, kedvező viszonyok között jelentős intézménnyé nőheti ki magát és addig is 
komoly feladatot tölthet be a nemzeti kultúra szolgálatában. A Magyar Tengerkutató Inté-
zet megalapítása az egyesületre semmiféle új terhet nem ró". A közgyűlés dr. Schwalm 
főtitkár indítványát egyhangúan magáévá tette és elhatározta az abban javasolt Magyar 
Tenngertani Intézet megalapítását az egyesület tengerkutató műszereiből, térkép- és könyv-
tárából, igazgatójává pedig dr. LeidenJ'rost Gyula főiskolai tanárt választotta meg. A köz-
gyűlés megbízta az igazgató tanácsot, hogy a Magyar Tengertani Intézet szervezeti sza-
bályzatát készítse el. 

3 
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Kövesligethy Radó dr. elnök megköszönte a tagok érdeklődését és különösen köszö-
netet mond az A Tenger munkatársainak, akik az egyesület szűkös viszonyai miatt teljesen 
önzetlenül támogatják cikkeikkel a szerkesztőséget. A közgyűlés tagjaiból ezután küldöttség 
alakult, amely Kövesligethy Radó egyetemi tanár, társelnök vezetésével lakásán kereste fel 
Gonda Béla elnököt, hogy vele a közgyűlés jókívánságait közölje. 

* 

Elnökünk k i t ü n t e t é s e i . Magyar-
ország és Itália tavaly ünnepelte meg 
közös hősének, Tiirr István tábornoknak 
centenáriumát. A legendás nevű tábor-
nok szülővárosa: Baja, ebből az alka-
lomból felkérte Gonda Béla miniszteri 
tanácsost, hogy írja meg Türr életrajzát. 
Elnökünk, akit Türr tábornokhoz mind-
végig benső baráti viszony fűzött, kész-
séggel tett eleget a megbízatásnak és 
részben saját följegyzései, részint kuta-
tásai nyomán megírta Türr István élet-
rajzát. Művét a kritika itthon is, Olasz-
országban is nagy elismeréssel fogadta. 
A munka viszonzására Mussolini minisz-
terelnök Türr Stefánia útján elküldte a 
szerzőnek saját fényképét, amelyet — 
szokásától eltérően — nemcsak egy-
szerű aláírásával dedikált, hanem a 
következő meleghangú ajánlással is 
ellátott: „AU'amico Gonda Béla" (Gonda 
Béla barátomnak) Mussolini. Az olasz 
miniszterelnök arcképét és sajátkezű 
dedikációját mostani füzetünk vezető 
helyén közöljük annak a cikknek az 
élén, arnely Mussolini előadását ismerteti. 

Az olasz király a mű megjelenése 
alkalmából az olasz koronarend (Corona 
d'Italia) középkeresztjével tüntette ki 
elnökünket. 

Igazgató-tanácsi és választmányi ülés. 
A Magyar Adria Egyesület igazgató-tanácsa 
és választmánya 1926. december 12-én dél-
előtt tartotta meg az alapszabályokban előírt, 
közgyűlést előkészítő ülését, amelyen Köves-
ligethy Radó dr. egyetemi tanár elnökölt. 

Megnyitójában meleg hangon emlékezett meg 
Gonda Béláról, akinek önfeláldozó és ered-
ményes működéséért az igazgató-tanács és 
a választmány köszönetét fejezte ki. Brnnner 
Vilmos az elnök megbízásából bemutatta az 
1925—26-iki zárszámadásokat, melyek ked-
vező eredményről számolnak be. Az igazgató-
tanács és a választmány örömmel állapí-
totta meg, hogy elnökének fáradhatatlan 
tevékenysége és előrelátó gazdálkodása ilyen 
szép eredménnyel járt. Az igazgató-tanács 
és a választmány a mérlegeket tudomásul 
vette és elfogadta, a közgyűlésnek pedig 
javaslatot tesz a íelmentvény megadására. 

A szakosztályok megalakulása. A 
Magyar Adria Egyesület szakosztályai 1927. 
február 6-án tartották meg alakuló ülésüket. 
Az ülésen Németh József miniszteri tanácsos 
elnökölt. A Tengerkutató Szakosztály elnö-
kévé megválasztották •: 

Dudich Endre dr. egyetemi magántanárt; 
a Földrajz-történelmi és közgazdasági 

Szakosztály alelnökévé Horváth Jenő dr. egye-
temi ny. rk. tanárt, titkárává: Halász Gyula 
szerkesztőt; 

a Tengerészeti Szakosztály alelnökévé : 
Bignio Gyula tengerészkapitányt, titkárává : 
vitéz Bornemissza Bódog m. kir. folyamőr-
kapitányt ; 

az Ismeretterjesztő és propaganda Szak-
osztály titkárává : Rákosi Gyula dr. szerkesz-
tőt. 

A választások megejtése után élénk eszme-
csere fejlődött ki Leidenfrost Gyula dr. 
egyesületi alelnök két indítványa fölött. Az 
egyik turistaszakosztály felállítására vonatko-
zik, a másik pedig a tengerkutató és isko-
lahajó költségeinek előteremtésére. Az indít-
ványok az igazgató-tanács elé kerülnek. 



APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
Kooh Antal halála. A magyar természet-

tudósok Nesztora, Koch Antal ny. egyetemi 
tanár (1843. jan. 7. — 1927. febr. 8.) visz-
szatért a földbe, amelyből teste vétetett s 
amelynek titkait szelleme annyi éven át ku-
tatta. Koch professzor emlékét tanítványai 
szívükben őrzik, a késő utókor számára 
pedig könyvtárra menő munkái hirdetik a 
nagy tudós és a melegszívű nevelő páratlan 
szorgalmát és éles látását. Koch Antal ama 
régi vágású professzorok prototípusa volt, 
akiknek nem kellett hordó tetejére állni, hogy 
nagyobbaknak tűnjenek fel, mint amekkorák 
valójában, mert anélkül is nagyok voltak. 
Azok közül való volt, akik nem a politika, 
hanem szaktudományuk terén akartak kitűnni 
és a katedrán szereztek érdemeket. Koch 
Antal iskolát teremtett, tanítványsereget nevelt 
fel, dolgozott szakadatlanul és példájával 
munkára lelkesített. Koporsóját igazi köny-
nyek öntözték és valódi részvét vette körül 
hozzátartozóit, köztük a hozzája mindenben 
méltó testvért, Koch Ferenc egyetemi ny. rk. 
tanárt, a Polgári-iskolai Tanárképző Főiskola 
professzorát, a jeles vegyészt és fiait, Koch 
Nándort, a Magyar Adria Egyesület volt fő-
titkárát és ismeretterjesztő szakosztályának 
mostani ügyvivő alelnökét. Koch Béla dr.-t, 
egyesületünk választmányi tagját és Koch 
Rudolfot. Koch Antalt, az igazlelkű, jóságos 
tudóst, a megkövesedett tengerek elköltözött 
kutatóját a Magyar Adria Egyesület is őszin-
tén gyászolja. ' 

Az Országos Magyar Tengerésztisztek 
Egyesületének megalakulása. A mult év 
december S-án alakult meg az „Országos 
Magyar Tengerésztisztek Egyesülete" a ma-
gyar tengerészet összes érdekeinek egyön-
tetű és országos képviselete céljából. A köz-

gyűlés igazgatóvá választotta Kertész József 
tengerészkapitányt, ügyvezető főtitkárrá Rege 
Emil tengerészkapitányt és titkárokká Szabó 
Benő tengerészkapitányt és Fehér Béla I. 
oszt. hajófőgépészt. Igazgató-választmányi 
tagok lettek Vargha Tibor, Frankovszky Béla, 
Bignio Gyula, Bajonis Béla, Babos Lajos, 
Hesz József, Józsa Iván és Kiss György 
tengerészkapitányok és Mannlieim Gyula I. 
oszt. hajófőgépész. Az elnöki helyek betöl-
tését, úgyszintén a tisztikar és választmányi 
tagok kiegészítését az alapszabályok jóvá-
hagyása utánra halasztották. 

A közgyűlés hódolatát fejezte ki távirati-
lag a Kormányzó Úr Őfőméltóságának, mint 
a magyar tengerészet legfőbb patrónusának. 
Táviratilag üdvözölte a közgyűlés báró Pod-
maniczky György rotterdami magyar kon-
zulhelyettest, ki a magyar tengerészet 
ügyeit mindig szivén viselte és azt leghat-
hatósabban képviselte. Elismerésüket nyilvá-
nították Kertész József tengerészkapitánynak 
buzgó munkálkodásáért, melyet a tengerész-
tisztek és az egyesület megalakulása érde-
kében kifejtett. 

Az egyesület megalakulásának napja neve-
zetes dátum a magyar tengerészet történeté-
ben. Kényszerítő okok szülték és alkalma-
sabb időben nem is születhetett volna, mint 
most, amikor végveszélybe jutott a magyar 
tengerészet. Kis tengerészetünk két hajója 
már idegen kézben van s úgy látszik, erre 
a sorsra jut a még meglevő 5 hajó is. Ma 
már nyilvánvaló, hogy mindnyájunk egy-
öntetű munkássága adhat csupán ú j éltető 
erőt a magyar tengerészeinek, mozdíthatja 
elő a tengerészek és hajózási vállalatok jólé-
tét és szolgálhatja a magyar haza érdekeit. 
Kötelességünk kivenni részünk 2- az alkotó 
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munkából, mely haldokló kis tengerészetünk 
megmentésére irányul. Tapasztalt, idős'kapi-
tányok, lelkesedéstől lángoló fiatal tengeré-
szek sietnek az egyesület kebelébe, hogy 
tapasztalataikat és képességeiket az egyesület 
szolgálatába állítsák. A nemes, hazafias cél 
felsorakoztatja azokat a volt tengerészeket 
is, kik már régen lemondtak arról, hogy 
hivatásukat valaha is továbbfolytassák. Min-
denki siet a zászlónk alá, ki tengerész és ki 
a magyar tengerészettel együtt érez. 

A fiatal egyesület reményteljesen tekint a 
jövő felé. Napról-napra több lelkes barátot 
nyer meg céljának s egyszer bizonyára eljön 
az idő, mikor lelkes munkája meghozza gyü-
mölcsét. 

Rege Emil 
hosszújáratú tengerészkapitány. 

Új magyar tengerhajózási vállalat ala-
kúi. Az Országos Magyar Tengerésztisztek 
Egyesülete elhatározta, hogy a végveszélyben 
forgó magyar tengerészet megmentése céljá-
ból „Hungária Tengerhajózási Részvénytársa-
ság" név alatt, 1.170,000 pengő alaptőkével, 
— mely 23,400 darab, egyenként 50 pengő 
értékű részvényre oszlana föl, — hajózási 
vállalatot létesít. 

Amidőn az Országos Magyar Tengerész-
tisztek Egyesülete a hajózó tengerésztisz-
tekhez, a magyar tengerészet barátaihoz és 
a hazának mindazon polgáraihoz fordul 
részvényjegyzési felhívással, kiknek szívükön 
fekszik akár gazdasági, akár nemzeti szem-
pontból, hogy ez a minket a külvilággal 
összekötő szerv: a magyar tengerhajózás, 
ne szűnjön meg, hanem fejlődni tudjon és 
lépcsőt alkosson egy magyar tengeri kikötő 
kivívására történő munkában — teszi ezt 
nemcsak azért, hogy az előbb vázolt nemzeti 
és közgazdasági célok elérhetők legyenek, 
hanem azon szilárd meggyőződésből is, hogy 
részvényeseit egy nagy jövőjű, beláthatatlan 
lehetőségek között mozgó, jövedelmező válla-
latban való részesedésre bírja. 

Nem luxushajókat akar kiküldeni a ten-
gerekre, hanem szorgalmasan dolgozó és a 
mai egyre emelkedő fuvarpiac mellett jól 
kereső teherszállítókat, melyek amellett, hogy 
nagy nemzeti célokat is szolgálnak, dúsan 

kamatoztatják a beléjük fektetett tőkét. Mivel 
nemcsak a vezetést végző igazgatóság, de a 
hajók parancsnokai, tisztikara is a társaság 
részvényeseiből állana, önként adódik ebből 
a tényből az, hogy az adminisztrációs ki-
adások a legcsekélyebbre redukálhatok len-
nének és a társaság fejlesztésére történő 
munka minden részről nemcsak lelkiismereti 
kérdés, de minden embernek elsőrendű anyagi 
érdeke is volna. 

A háborút követő kegyetlen „béke" leha-
sogatta hazánk területéről Erdélyt, a Bánátot, 
a Felvidéket, elszakította tengerpartunkat és 
megsemmisítve virágzó tengerhajózásunkat, 
elzárt bennünket a világgal való közvetlen 
érintkezés lehetőségétől. Az elszakított váro-
sok, falvak helyett új magyar földeket sze-
rezhetünk, acélból, vasból készült anyaföldet, 
hajókat, melyeket az árbocukról reájuk bo-
ruló magyar lobogó a hazai föld uszó 
darabjává szentel át. Ezek az acélból ké-
szült kis Magyarországok, melyek örökké 
bolygó misszionáriusai ennek az országnak, 
meghordozzák a magyar színeket a volt 
ellenségek országaiban és hirdetni fogják a 
munka és verseny mindennél messzehangzó 
szavával, hogy ez az ország nincs eltiporva, 
hogy küzdeni tud és akar, hogy nem mon-
dott le az életről, hogy ragaszkodik a tenger-
hez és a világon öt megillető régi helyéhez. 

A tengerhajózásnak óriási szerepe van a 
nemzet életében és éppen azért nagyon fon-
tos, hogy ez ne nemzetközi vállalkozás le-
gyen, hanem hogy minden egyes hajó, mely 
a világtengereken és idegen országok ki-
kötőiben az országot képvi-eli, mandátumát 
a nemzet nagy összességétől, az egész tár-
sadalomtól kapja. 

Ezért fordulunk részvényjegyzési felhívá-
sunkkal az ország minden egyes polgárához, 
minden hazafiasan érző magyar emberhez. 
Jegyezzen mindenki Hungária-részvényt tehet-
sége szerint. Nem az a fontos, hogy ki 
jegyez többet, hanem, hogy minél többen 
jegyezzenek. A nemzet közös akaratából, 
milliók óhajából keljen életre ez a hajózási 
vállalat, amely méhében hordozza a jövendő 
hatalmas, erős nemzeti tengerészetet. 

Nem csupán üzleti vállalkozást alapítanak 
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meg a részvényt jegyzők, nemcsak alapítói 
és részvényesei lesznek egy nagy jövőjű, 
dúsan jövedelmező, hatalmas fejlődési lehető-
ségeknek elébe néző kereskedelmi vállalat-
nak, de ugyanakkor, mikor nevüket a rész-
vényjegyzési ívre rávezetik, beírják nevüket 
kitörölhetetlenül Magyarország gazdasági tör-
ténelmébe és közvetve nemzeti propagandát 
folytatnak a világtengereken. 

O r s z á g o s M a g y a r Tenge ré sz t i s z t ek E g y e s ü l e t e : 

Wulff Olaf, 
vezérkapitány, 

a m. kir. folyamőrség felügyelője 

Rege Emil, Kertész József, 
tengerész kapi tány, tengerész kap i t ány , 

fő t i tkár igazgató 

A délsz láv á l lam hadiflottája. A nagy 
osztozkodásnál Jugoszláviának is jutott ami 
flottánkból valami, de persze szövetségesei 
jól vigyáztak arra, hogy értékesebb hajó-
egységeket ne kapjanak. A kormány minden 
igyekezetével azon van, hogy egy, a part-
védelmet ellátni képes hadiflottát létesítsen, 
mely törekvésében egy flottaegyesület is 
hatásosan támogatja. 

Tengeri hadiflottájuk nyolc 250 tonnás, 
1913/14-benépült és 3 200 tonnás 1907/09-ben 
épült volt osztrák-magyar torpedónaszádból, 
6 525 tonnás 1917/18-ban épült volt német 
aknarakóhajóból, 4 aknakeresőből és 2 
yachtból áll. I skolahajójuk: az 554 tonnás 
„Sitnica", haditengerészetünk „Najade" viz-
szállítóhajója volt, amely a magyar tenger-
kutatóknak is a két expeditió alatt otthont 
nyújtott. E kis flottát kiegészíti egy műhely-
hajó és 6 tender. 

Jugoszlávia most Angliában 2 tengeralatt-
járót építtet (tonnatartalmuk elmerülve 800), 
tengerészképzésük céljaira pedig megvették 
a kimustrált német „Niobe" cirkálót, melyet 
átépíttetnek, modernizálnak, ú j fegyverzettel 
látnak el és „Dalmacija" néven fognak szol-
gálatba állítani. 

Tüzérségi, torpedó és tengeralattjáró szol-
gálatra való kiképzés céljából Brestbe és 
Toulonba tiszteket és altiszteket vezényeltek. 

Főhadikikötőnek a Boka Kotorska (a 
Bocche) van kiszemelve. A haditengerészet 
ügyeit a hadügyminisztérium egyik osztálya 
intézi. A délszláv flotta parancsnoka jelenleg 
Prica altengernagy. (Br. V.) 

Tengerészemlékek . Bourg . . . admirális 
még a régi velencés időkből maradt ránk. 
Kitűnő katona, elsőrangú tengerész volt, — 
de volt egy gyengéje is — nagyon hiu volt. 
Nyugalomba vonulása után Póla egyik erőd-
jét róla nevezték el. Azután sokat sétált ar ra 
az öreg úr s ha meglátott egy matrózt, meg-
szólította : „Mond csak fiam, hogy is hívják 
ezt az erődöt?" „ B o u r g . . . erődnek, excel-
lenciás uram". „Persze, persze, arról a hires 
tengernagyról nevezték e l " . — szólt az öreg s 
megelégedetten nyomott egy hatost a jól 
válaszoló matróz markába. 

* 

Előirás volt, hogy a kadétok a tengeré-
szeti akadémia elvégzése u tán jelentkeztek a 
pólai kikötő admirálisánál. Az öreg Bourg . . . 
épen kikötőadmirális volt, mikor fia — ki 
később szintén tengernagy lett — az aka-
démiát elvégezte. Jelentkezéskor sorba álltak 
a fiúk és a hozzájuk érkező admirálisnál 
egymásután szabályszerűen lejelentkeztek. 
Mikor a fiához érkezett az öreg úr, az ú j 
kadét jelentette : „Bourg . . . kadét alázato-
san jelenti Nagyméltóságodnak . . . stb." 
„ B o u r g . . . , B o u r g . . . — szólt elgondol-
kozva az öreg — nem fia ön a hires ten-
gernagynak ?" 

Valami magas kitüntetést kapott az öreg 
Bourg . . . és fel kellett mennie Bécsbe, hogy 
azt a Felségnek megköszönje. Bécsi útjáról 
a tengerészkaszinóban a következőképen szá-
molt be az öreg: „Hát amint beléptem, Őfel-
sége rögtön felkelt, felém jött és megölelt. 
Aztán átkiáltott a szomszéd szobába: Hal-
lod-e Böske, itt van a mi drága jó Bourg . . . 
barátunk, tegyél csak még egy tányért az 
asztalra". 

(Közli: Szabó Benő teng. kapitány.) 
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KÖNYVISMERTETÉSEK. 
Dr. Filarszky Nándor: Az I. és II. 

magyar Adría-expedició algologiai kuta-
tásának eredménye. — Algologische For-
schungsresultate der I. u n d II. ungari-
schen Adria-Expedition. (Annales Musei 
Nationalis Hungarici. XXIV. 1926, p. 1—39; 
cum icon. 7.). 

Amikor a Magyar Adria Egyesület 1913-
ban, majd 1914-ben útnak indította a „Na-
jade" hadihajót, hogy annak lelkes, fiatal 
magyar tudósai az Adria természetrajzi vi-
szonyait kikutassák, olyan nagyszerű fela-
datra vállalkozott, amely a magyar kultúrá-
nak feltétlenül becsületet fog szerezni. Kár, 
hogy az Adria-kutatások már régebben meg 
nem indultak és kár, hogy a szép kezdet 
után, a háború és az összeomlás miatt, oly 
hamar megakadtak. Botanikai szempontból 
különösen a második expedíciót kell igen 
eredményesnek mondanunk. Ezen a máso-
dik úton, mely 1914 ápr. 13 tói május 9-ig 
tartott, dr. Kiimmerle J. Béla, a Magyar 
Nemzeti Múzem botanikusa, elismerésreméltó 
buzgósággal gyűjtötte össze a tenger növény-
világának mindazt az anyagát, amelyet a 
„Najade" fenékkotrásai a Quarneroban és a 
dalmát szigetek környezetében a felszínre 
hoztak. A második úton 31 helyen végeztek 
kotrást, 15—240 m. mélységben. Hozott 
azonban Kiimmerle algákat a kikötők part-
járól és a kevert vizekből is. 

Kiimmerle megfigyelése szerint: nem min-
den fenékkutatás eredményezett algákat. Isza-
pos fenékről és 180 m.-en túli mélységből 
semmi sem került elő. Leghálásabbnak bi-
zonyultak a sziklás, Lithothamnionos és 
törmelékes fenéktalajok, különösen akkor, 
ha szárazföldi part volt a közelben. A Li-
thothamnionok egyes helyeken, a tenger fe-
nekén egész formációkat alkotnak. Piros-
moszatok, (Rhodophyceae) tömegesen és nagy 
változatosságban csak nagyobb mélységben 
szirtek közelében fekvő fenékről kerültek 
elő. Az ily helyekről kihalászott állatok is 
piros színt öltöttek. A Quarnero északi ré-
szeiben itt-ott kisebb foltokban Cystoseira-
mezők is előfordulnak; a Codiumok csak 

sík, csekély mélységű és homokos helyeket 
kedvelnek. 

A Kiimmerle-tői gyűjtött és legnagyobb-
részt formolban is konzervált anyagnak meg-
határozását dr. Filarszky Nándor magyar 
nemzeti múzeumi igazgató vállalta magára. 
Azt a körülményt, hogy ez a becses anyag 
a legilletékesebb szakember kezébe került, 
igen szerencsésnek kell mondanunk. Az ő 
lelkiismeretes munkájának köszöhetjük, hogy 
a tenger mélységéből felhozott anyag isme-
retessé vált és módunkban van, ugyancsak 
az ő összehasonlításai alapján az Adria 
északi és keleti részének növényvilágába be-
tekintést szereznünk, 

Filarszkynak ez már a második dolgo-
zata, mely az Adria algáival foglalkozik. 
Első dolgozatában*) felsorolta azokat az al-
gákat, melyeket Kapeller Kristóf, pénzügy-
minisztériumi számvizsgáló éveken át gyűj-
tött a Quarneroban. Kapeller gyűjtését tekin-
télyesnek kell mondanunk, mert Filarszky 
megállapítása szerint 215 fajt foglal magá-
ban (Hauck szerint az adriai algák száma 495). 

Filarszkynak most megjelent és a cimben 
megnevezett dolgozata három részre tagoló-
dik. Első része Kiimmerle J. B. bevezető 
sorait tartalmazza, amelyben az Adria-expe-
dició célját és a gyűjtés módját ismerteti 
és amelyben felsorolja a biologiai állomáso-
kat, számszerint 31-et, ahol fenékkotrást vé-
geztek. 

A dolgozat második része magában fog-
lalja az algák felsorolását. Hauck : „Die 
Meeresalgen Deutschlands und Österreichs" 
munkájának rendszere alapján. A munkát 
még .becsesebbé teszi az, hogy a szerző meg-
különböztetett számjelzéssel közli azokat az 
algákat is, amelyeket a Magy. Nemz. Múz. 
botanikusai (Bemátsky , Filarszky, Kiimmerle 
és Moesz) az Adria-expediciót megelőző évek-
ben gyűjtöttek. Ez által a dolgozat nagyobb 
anyagot ölel fel. Ismertetésem során nem 

*) Dr. Filarszky N . : Kapeller Kristóf (1835— 
1918.) a lgagyüj tése i a Quarnero-öbölben. (Anna-
les Musei Nat. Hung . XVIII. 1920/21. p. 111-128.) 
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lehet célom, hogy az adatok nagy számát 
bemutassam, sem az, hogy a rendszer vázát 
közöljem. Aki a részletek iránt érdeklődik, 
annak az eredeti dolgozatot kell kezébe'venni. 
E sorok olvasóinak meg kell elégedniök né-
hány számadattal, amelyek némi tájékozta-
tást nyújtanak a dolgozat tartalmáról. 

A Pirosmoszatok (Rhodophyceae) száma 
Kümmerle gyűjtéséből 70, a múzeum nö-
vénytárának régebbi gyűjtéséből 34 ; a Bar-
namoszatok (Phaeophyceae) száma: 25 és 
23 ; a Zöldtnoszatok (Chlorophyceae) száma 
14 és 36. Az első helyen álló számok ösz-
szege 109 alga; ez az Adriaexpedició gyűj-
tésének eredménye. A második helyen álló 
számok összege 93 ; ez a múzeum tisztvise-
lőinek gyűjtése. Filarszky N. munkája ezek 
szerint összesen 202 adriai algáról ad számot. 
Érdekes, hogy ezek között sok olyan is van, 
amelyeket eddig az Adriában nem találtak. 

Nagyon helyes Filarszkynak az az eljá-
rása, hogy — mindenütt a maga helyén, de 
megkülönböztetett szedéssel — beillesztette 
a horvátok kutatásainak eiedményeit is, 
amelyek Vouk V. dolgozataiból vannak át-
véve. A hurvátok ugyanis 1913-ban, aug. 
és nov. havában, 1914-ben febr. és május 
hónapokban a „Vila Velebita" hajón végez-
tek tengerkutatást, még pedig inkább a ten-
gerparthoz közelebb eső mélységekben. Küm-
merle és a horvátok gyűjtései tehát kiegé-
szítik egymást. 

A 202 alga közt van két új faj (Phillo-
phora lanceolata Fii. és Cystoseira tophosa 
Fii.) és hat ú j alak, amelyeknek a szerző 
itt közli részletes leírását és nagyobb részé-
nek ábráját is. 

A dolgozat befejező része igen tanulságos 
összehasonlítást nyújt az eddigi adriai gyűj-
tések eredményeiről. (Moesz.) 

I Viaggi Meravigliosi di Stefania Türr. 
(II-ik kiadás. — 358 képpel és 2 térkép-
melléklettel. — Á r a : Olaszországban 38'—, 
külföldre 70"— lira). — Milano, 1926. — 

Ez a díszes kiállítású foliókötet csodálatos 
utazásokról szol csodálatraméltó irói megje-
lenítésben. Szerzője Türr Stefánia, akinek 
régi álma vált valóra ezzel az északi úttal. 
Még édesapja, a nagy tábornok igérte meg 

neki, hogy elviszi magával az éjféli nap 
országába a komor Északi-fokhoz, ámde a 
tábornok sokkal hosszabb útra indult: az 
örök fényesség hazájába és a szerzőnek 16 
évig kellett várnia, hogy álmai valóra válja-
nak. Hálás is érte Roosevelt-Fabricotti Cor-
nelia grólnőnek, aki vágyai országába segítette. 

Dánia, Norvégia, a Spitzbergák (Svalbard), 
Svédország és Finn-ország legszebb tájai 
vonulnak el előttünk színes képekben s az 
író tollával kiszínezve. A hajóút páratlan 
leírása maga is élvezetessé tenné e könyvet 
ámde Türr Stefánia nem sablonos útirajzot 
ír, nem csupán személyes élményeire szorít-
kozik, hanem teljes képet nyújt a megláto-
gatott országokról. Tengeri halászat, hajózás, 
kereskedelem ipar, művészet, tudomány rö-
vid, de igen jellemző méltatást talál minden 
fejezetben. A jég birodalmáról az olasz nyelv 
páratlan meleg muzsikájával szól. A könyv-
gyűjtőt szép illusztrációival, az irodalom-
barátot mély költői meglátásaival vonza ma-
gához Türr Stefánia legújabb műve. Fordí-
tása igazi nyereség volna útleiró irodal-
munkra. (— sl.) 

Magyar Földrajzi Évkönyv az 1927. 
évre. Szerkesztette : Gróf Teleki Pál, Kari 
János és Kéz Andor. — Budapest, 1927. 

Az idén egyesült a két régi jó földrajzi 
almanach, nevezetesen a Kogutowicz — Bátky-
féle zsebatlasz és a Teleki— Kar l-f éle év-
könyv. Két jó egyesüléséből még jobb szár-
mazik. Az új évkönyv terjedelemben és tar-
talomban bővülve, mindazt nyújtja, ami az 
évek folyamán a két vállalkozás versenyé-
ben hasznosnak és gyakorlatinak bizonyult. 
A gazdag tartalomjegyzékből a következő-
ket emelhetjük k i : gróf Teleki Pál kiválóan 
szemléltető grafikonokkal illusztrált cikket 
közöl az Unió világgazdasági helyzetéről, 
egy másikat pedig hazánk világpolitikai és 
világgazdasági pozíciójáról. Kogutowicz a 
térképkészítés tíz évi haladásáról számol be. 
Cholnoky a kőzetminőségről és a térszíni 
formákról értekezik. Pécsi Albert Szíriáról és 
a hazai iparról ir. Xántus utazásait Bárány 
László eleveníti fel. Kari János igen érdekes 
összefoglaló képet ad a bálnavadászatról, 
Prochaska Ferenc pedig a teáról. A szo-
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boszlói forrást Hoffer András ismerteti 
riportszerüen. Marosi Arnold az ősember 
hazai lakóhelyeiről mondja el a legújabb 
felfedezéseket. (— st.) 

Strömpl Gábor : Térképolvasás . A Tu-
ristaság és Alpinizmus szakkönyvei. 6 kötet. 
Budapest, 1927. 

A szerző kiváló munkával ajándékozta meg 
földrajzi irodalmunkat. Ugyanebben a kia-
dásban ugyan már jelent meg hasonló című 
könyv, de Strömpl dr. műve új szemponto-
kat követ: figyelemmel van a tanulásra és 
a tanításra. Az elméleti rész is terjedelmes, 
de még ebben is tisztán gyakorlati célokat 
tart szem előtt. E harmadfélszáz oldalas 
könyv nélkülözhetetlen nemcsak minden ta-
nárnak és tanulónak, hanem valamennyi tu-
ristának, leventének, cserkésznek stb. A szerző 
figyelemmel van a tengeri térképekre is és 
közli a használatukat megkönnyítő kulcsot 

is. Könyvét már is több főiskolán vezették 
be és nagy népszerőségre tett szert. Megren-
delhető kiadóhivatalunk útján is. 

Nachtrag 1927 zum Taschenbuch der 
Kriegsf lot ten 1926 von Korvet tenkapi tan 
B. W e y e r . 4 képpel. Ára 1 '80 márka. 
J. F. Lehmanns Verlag, München. 

A kedvezőtlen viszonyokra való tekintettel 
a „Taschenbuch" 1927. évben nem jelenik 
meg. Az 1326. évi kiadáshoz egy pótfüzetet 
adtak ki, mely az 1926. évben az egyes 
hadi-tengerészeteknél beállott változásokat, 
a hajóállományok kiegészítését, a kereske-
delmi hajóállományokra, hajóépítésre és a 
tengeri forgalomra vonatkozó legújabb ada-
tokat tartalmazza. Az alig 38 oldal terje-
delmű pótfüzet gazdag tartalma értékesen 
kiegészíti a könyv 1926 os kiadását, mely-
nek XXIV. évfolyama 1928-ban a régi kere-
tek között fog megjelenni. (Br. V.) 

UTAZÁSI TANÁCSADÓ.") 
Informazioni turistiche. — Reiseratgeber. — Iniormations for Tourists. 

Iniormations pour voyageurs. 

K. F. {Szeged). A kérdezett járatok nem 
érintik Zárát. — H. B. (Pécs.) Felvilágosítást 
és prospektust levélben küldtünk. Máskor 
válaszbélyeget kérünk. — V. K. (Debiecen) 
A vízumot fürdőzésre 90 napra adják . Kér-
vényezni kell. — P. L. (Kispest) A Costiera 
társaság már tavaly sem tartott fenn járatot 
Velencébe. A kérdezett hajók nem szalongő-
zösök. — L. L. (Vác) A „Szicíliai tavasz"-ra 
félárú jegyeket ad az olasz államvasút. Az 
idén a kedvezményt március 1.-től egészen 
julius 15-ig meghosszabították. Minden jegy, 
amelyet határállomáson váltottak, 45 napig 
érvényes. Csak menettérti jegyeket adnak ki. 
Postúmiában elég ideje van megváltani. Lefelé 
és visszafelé 2-2 ízben szakíthatja meg az útat. 
A jegy érvényessége néhány százalék ráfize-
tése ellenében meghosszabbítható. — W. Gy. 

(Budapest) Milánó nem drágább, mint Róma. 
Ajánlhatjuk a Touring Club Italiano (Corso 
Itália 10) új szállodáját. A kérdezett abbaziai 
hotel az Uniti kötelékébe tartozik. — G. 
B. (Budapest) Raguzába Szusakról, Trieszt-
ből mehet. Előbbi olcsóbb. — Sz. I. (Buda-
pest) Megtisztelő bizalom, hogy nászutazásá-
nak úti programmját velünk kivánja össze-
állítani, tanácsot azonban csak akkor adha-
tunk, ha közli a rendelkezésre álló összeget. 
A hivatalos órák alatt (szombat d. e. 12 — 1) 
személyesen és szívesen állunk rendelke-
zésére. 

* A sok oldalról megnyi la tkozó kívánság kielégí-
tésére nyi tot tuk ezt az u j rovatot , amelyben díj-
ta lanul adunk felvi lágosí tást minden o lvasónknak. 
Levélben kívánt vá laszokra portóbélyeg kü ldendő . 

(Sze>k.) 

KIADJA: A „MAGYAR ADRIA EGYESÜLET" BUDAPESTEN. 
KIADÁSÉRT FELELŐS: — DIRETTORE GERENTE: - DIRECTEUR GÉRANT: 

Dr. L E I D E N F R O S T G Y U L A . 



FIRENZE P e n s i o n e B i a n c h i 
V i a M e l e g n a n o B (bi) 
A Lungamo Amerigo Vespucci sarkán. 

Lif t . — Telefon. — Fürdők. — Fedélterassz kilátással az egész városra. — A 
magyar középosztály kedvelt penziója. — Francia konyha . — M é r s é k e l t árak. 

A Magyar Adria Egyesület tagjainak kedvezmény. 

J 

Svédországban 
a j á n l h a t ó p e n z i ó k . 

S T O C K H O L M : 
Grand pensionat A. Dehn. 

(Stockholm, Strandvagen 7 A.) 
„Észak velencéjé"-nek legelőkelőbb 

penziója a város legszebb pontján, ten-
der mellett, a város szíveben. Szoba-
arak 7"50 pengőtől feljebb, napi ellátás, 
hosszabb tartózkodás esetén 9 pengő. 
Grand Hotel Royal. 

A svéd főváros legnagyobb (250 szo-
bás) és legelőkelőbb szállodája, a város 
kellő közepén, a Keleti-tenger partján 
fekszik, szemben a monumentális ki-
rályi palotával és a kicsiny szigeten épült 
parlamenttel. Szoba-árak 9 pengőtől fel-
jebb. Napi ellátás 12 pengő, hosszabb ott-
tartózkodás esetén megállapodás szerint, 
Bad Hotellel. 

Svédország legelőkelőbb tengeri für-
dőjének, „í-'altsjöbaden"-nek elsőrangú 
szállodája (110 szoba). A stockholmi 
téli és nyári s p o r t é l e t középpontja. 
Modernül berendezett szanatórium. — 
Teljes ellátás, hosszabb ottartózkodás 
esetén télen 13, nyáron 14 pengő na-
ponként. 

R O M A 
ALBERGO E PENSIONE PINCIO 

Pens ion des Anglais 
Piazza Barberini 4. 

Modern és központi fekvésű szálloda 
és penzió. 

Híres konyha. 

Lift. 
Központi fűtés. 

Fürdők. 

Német levelezés. 

Telefon. 

Közvetlen villamos-összeköttetés 
mindenfelé. 

• • s 

NÁPOLY (Napoli) P e n s i o n e f 
1 

A l e x a n d r a H o u s e Via Caracciolo 14. % 
ó S 

f Nápoly legelőkelőbb negyedében, közvetlenül a tengerparton. Valamennyi szoba o 
erkéllyel a tengerre. — Li f t . • - Telefon. — Német, francia, angol, olasz levelezés és 

<> társalgás. — Tengeri fürdő a ház előtt. — A M. Adria Egyesület tagjai kedvezmény-
ei ben részesülnek. 
^ A földalatti vasút (Metropolitano) Chiaja állomásától három percnyire. 



A T A N G E R ^ MEER. Zeitschrift für Meereskunde, Organ des Ungarischen 
Adria-Vereins. Redigiert von Béla Gonda Prásident. — 
XVII. Jg. 1927. No. I—III. 

I N H A L T : Horn E.: Die Seemacht Roms im Altertum. Auszug aus einem 
Vortrag von Benito Mussolini. — Pásztó J.: Die ungarische Handelsmarine. 
— (— st.): Fiume und der ungarische Überseehandel. — Vereinsnachrichten. 
— Generalversammlung. — Kleinere Mitteilungen. — Literaturbericht. — 
Reiseratgeber. 

A TENGER ^ MER. Revue scientifique-maritime. Journal de l'Association 
Hongroise de l'Adriatique. Redigé par Béla Gonda Président. — 
XVII. Année 1927 No. I—III. 

S O M M A I R E : Horn E.: Les forces navales de Romé dans l 'antiquité. Éxtrait 
d' une conférence de Benito Mussolini. — Szántó J.: Da marine marchande 
de la Hongrie. — (—s t . ) : F iume et le commerce Hongrois d'outre mer. — 
Assemblée générale. — Faits divers. — Avis litteraire. — Informations 
de voyageurs. 

A TENGER ^ SEA. Review scientific-maritime. Periodical of the Hungárián 
Adriatic Association. Editor: Béla Gonda president. — 
XVII. Year. 1927. No. I—III. 

C O N T E N T S : Horn B.: Sea power of Rom in the antiquity. Extráit of a lectu-
ring by Benito Mussolini. — Pásztó J.: The hungarian merchant marine. 
— (—st . ) : Fiume and the hungarian transoceanic trade. — Meetings. — 
Miscellaneous. — Books of the day. — Informations for Tourists. 

A TENGER R i v ' s t a
 marit ima. Giornale deli' Associazione Ungherese 

deli' Adriatico. Redattore: Béla Gonda Presidente. — 
XVII. Ann. 1927. No. I—III. 

I N D I C E : Roma antica sul mare. Estratto dal testo della conferenza tenuta 
da S. E. Mussolini all' Univesitá di Perugia. Dal Horn E. — Pásztó Jenő: 
La Marina Mercantile Ungherese. — (— s t . ) : Fiume ed il commercio 
ungherese. — Affari deli' Associazione. — Miscellanea. — Bibliográfia. — 
Informazioni turistiche. 

Bethlen-nyomda r.-t. B u d a p e s t . (Műszaki igazga tó : Urbányi I.) 



IV—V. FÜZET. 

NÉPSZERŰ FOLYÓIRAT 
A T E N G E R R E V O N A T K O Z Ó I S M E R E T E K 

T E R J E S Z T É S É R E 

A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET KÖZLÖNYE 

a 

1927. 
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM. 

Felelős szerkesztő 

G O N D A B É L A 
a Magyar Adria Egyesület elnöke 

Kiadja 

MAGYAR ADRIA EGYESÜLET 
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Kérelem i. Tagtársainkhoz! 
A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET nagyfontosságú nemzeti, kulturális 

és közgazdasági céljaira hivatkozva, tisztelettel és bizalommal kérjük t. tag-
társainkat, legyenek szívesek egyesületünket ismerőseik körében ajánlani s 
egyesületünk részére új tagokat szerezni. 

Aki egy új pártfogó tagot szerez, annak viszonzásúl megküldjük 
a Magyar Adria-könyvtár eddig megjelent összes (1—14. sz.) füzeteit; 
aki egy alapító tagot szerez, annak megküldjük a Magyar Adria-
könyvtár szabadon választandó négy számát; három alapító tag után 
az összes (1—14. sz.) füzeteket; végül minden rendes tag után két-
két, számú füzetet, szabad választás szerint. 

A tagsági feltételek a következők : 
Pártfogó tag lehet, aki egyszersmindenkorra 1000 pengőt fizet. 
Alapító tag lehet, aki — ha magánszemély — vagy kulturális intézmény, 

egyszersmindenkorra 200 pengőt; ha közhatóság vagy vállalat, egyszersmin-
denkorra 300 pengőt fizet. 

A rendes tagság évi díja magánszemélyek és kultúrintézmények részére 
évi 8 pengő, közhatóságok és vállalatok részére évi 12 pengő. A rendes 
tagság legalább három évre kötelező. Aki a harmadik év októberében kilépé-
sét be nem jelenti, tagsági kötelezettsége tovább tart. 

A p á r t f o g ó - , a l ap í t ó - és r e n d e s t agok tagsági illetményül kapják 
„A T E N G E R " című folyóiratot, használhatják az egyesület könyvtárát és 
olvasó-termét, résztvehetnek az egyesület kirándulásain, stb. 

« * 

Felkérjük mindazon t. tagtársainkat, akik a tagdíjat a folyó évre 
eddig még nem küldték be, esetleg még a mult évről is hátralékban 
vannak, legyenek szívesek tagsági kötelezettségüknek mielőbb eleget 
tenni. 

A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET 
ELNÖKSÉGE. 



TENGERMEDENCÉKTŐL HEGYÓRIÁSOKIG. 
Irta DR. VADÁSZ ELEMÉR. 

— 6 ra j zváz l a t t a l . — 

De bassins des oeéans jusqu'aux montagnes géants. L'auteur analyse les 
contrastes morphologiques qui se présentent entre les conlinents et les mers, dont il 
indique les relations génétiques. Les berceaux géologiques des montagnes sont les géosyn-
clinales. II indique les cattses de la distribution des continents et des mers, qui dépendent 
du caractére de l'intérieur de la terre (isostasie) et se référe á la théorie de Wegener. 
L'auteur rapporté la théorie généralement acceptée aujourd' hui, selon laquelle les plisse-
ment des montagnes indiqueraient des révolutions rapides, qui avait eu lieu au cours de 
l'histoire de la terre et selon laquelle notre époque présenterait une période de repos. 
II traite les procés tectoniques, se passants au fond des mers d'aujourdliui, ainsi que 
la construction des artes d'iles de l'Ocean pacifique et de l'Ocean indien. Par ce mérne 
rapport il indique aussi la possibilité de génese des montagnes mérne dans nos jour, 
hypothese, que de beaucoup de reclierclies océanographiques doivent encore vérifier. 

Az Alpok hegyóriásain vándorló turista a változatos sziklafokok merész 
formáiban, meredek sziklafokokban csak a nehezen megmászható tárgyat tekinti 
s a mászásra alkalmas helyet keresi. Egy-egy kimagaslóbb pontra, hegytetőre 
vagy csúcsra feljutva, teli tüdővel szívja az üdítő tiszta hegyi levegőt s gyö-
nyörködve tekint széjjel az előtte, körülötte és alatta elterülő változatos képen. 
A hegymászó csak a mai képet látja: égbemeredő hegycsúcsokat, napfényben 
csillogó jégmezőket, alant a zöld pompába öltözött havasi legelőt, legelésző 
nyájat. Enyhe szellő szárnyán száll hozzá a távoli völgyben szerénykedő alpesi 
falucska templomharangjának elmosódott hangja, mely fokozza a természet 
csodálatában elmélyedt, fáradt vándor ünnepi hangulatát s lenyűgözi a szem-
lélet terén. 

A fenséges természetet csodáló lelkes hegymászó szeme csak a jelen 
véges világán mereng, a tudás eszközeivel felkészült természetkutató azonban 
ennél tovább is lát . . . Eltűnik a pázsitos rét s a békésen legelésző nyáj, nincs 
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már előttünk a kedves kis falu sem, mert hegyeket formáló ősi jelenségek tárul-
nak elénk. Az alpesi sziklák bizarr alakjai megelevenednek s látjuk mindazokat 
a változásokat, melyek e fenséges tájak mai képét varázsolták elénk. Tengerek 
és tűzhányók termékei, üledékek és lávafolyamok építenek fel hegyóriásokat, de 
e nyersanyag sokszoros változásokon, erőművi hatásokon, földkéreg mozgásokon 
megy át, míg eget ostromló magaslattá lesz. S túl e változásokon, hegyeket 
építő anyagok legtöbbjének gyülekező helyén áll a hegységek születésének földi 
méhe: a tenger. 

Nem sok ideje még annak, hogy a tudományos vizsgálatok a hegységek 
keletkezését a tengermedencékkel való közvetlen kapcsolatban, költők képzeletét 
meghaladó módon megállapították. Előbb azonban olyan eszközöket kellett terem-
teni, amelyek a testi szervezettségében szárazföldhöz kötött ember szabad moz-
gását biztosította a földfelszín nagyobb felét borító oceánokon. Alig lett úrrá az 
emberi szellem a tenger felszínén, nyomban megkezdte fürkésző vizsgálódását az 
óceáni mélységekben is s csakhamar bőséges ismeretek jutalmazták fáradozásait. 
Ugyanekkor azonban a minden természeti rejtekbe bevilágítani szándékoló emberi 
elme kiterjeszti serény tudományos tevékenységét a magas hegységek hóval-
jéggel borított, nehezen megközelíthető lakatlan tájaira, hogy kikutassa azokat az 
erőket, melyek a hegyóriásokat létrehozták, s megismerje ezek felépítési módját. 
A tengermedencék fenékmélységei és a hegyóriások magaslatai között csakhamar 
nyilvánvalóvá vált így az azok keletkezésében, felépítésében és változásaiban 
megnyilvánuló szoros viszony. Tengermedencék és hegyóriások a szilárd föld-
kéregnek olyan különböző egyenetlenségeit tárják elénk, melyeknek keletkezését 
a földtan és a geofizika egyesített vizsgálatai azonos erőkre és okokra tudják 
visszavezetni. 

A tengermedencék és hegyvonulatok keletkezésének vizsgálatában vessünk 
egy pillantást először a földkéreg egyenetlenségeinek eloszlására, illetve annak 
domborzatára. A kerek számban 510 millió négyzetkilométer földfelszinből 365'5 
millió km2 területet borít a tenger, tehát a földfelszín 72%"a a tengermedencék 
fogalma alá esik. Epúgy mint a szárazföldek, a tengermedencék arculata sem 
egyenletes, hanem térszíni magasságban, illetve mélységben erősen tagolt. A tenger-
medencék mélységi tagolódása nemcsak területileg, hanem függélyes irányban is 
hasonlíthatatlanul túlszárnyalja a szárazföld magassági tagolódását. Mai ismere-
teink szerint a szárazföldön 4000 m fölé alig 3 millió km2 terület emelkedik, 
míg a tengermedencék ugyanilyen mélységű részei 185 millió km2 felületet fog-
lalnak el. Ez magában véve is 40 millióval több, mint az összes szárazföld 
együttvéve. Az eddig mért legnagyobb tengermélység 9788 m a Mount Everest 
8840 m legnagyobb magasságát közel ezer (948) méterrel múlja fölül s a 
Marianna-mélység is még 800 méterrel haladja meg azt. Még szembeötlőbb az 
ellentét, ha tudjuk, hogy a föld legnagyobb hegyláncában csak néhány kilométer 
hosszúságban, aránylag csekély felületen ismerünk 7000 m fölé emelkedő magas-
ságokat, addig a Marianna-mélység 7000 m-nél mélyebb felületei csaknem 50.000 
km2-re tehetők. 

A tengermedencék és szárazulati magasságok ilyen egyenlőtlen függélyes 
tagozódásából önként következik, hogy a középmélységek, illetve középmagassá-
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gok hasonlóképen nagyon eltérők. A szárazföld kiemelkedéseinek középmagas-
sága 700 m körül van, míg a tengermedencéké 3680 m-re tehető. Ez a nagy 
különbség azt jelenti, hogy a szárazföld összes kiemelkedéseinek lehordásával a 
tengermedencék mélységei csak annyira volnának kitölthetők, hogy az egész föld-
kerekséget még így is mintegy 3400 m egyenletes mélységű vízfelület borítaná. 

Ezek az adatok csak lassan, hosszú ideig tartó vizsgálatokkal váltak nyil-
vánvalókká, miközben más megismerések is adódtak. Már az ókorban is tudtak 
arról, hogy a szárazföldön tengeri csigák házai találhatók, amelyek származásáról 
az egész középkoron keresztül heves viták folytak a legkülönbözőbb magyaráza-
tokkal kapcsolatban. A XV. század sokoldalúan lángelméjű művésze, Leonardo 
da Vinci már tisztában volt azzal, hogy mérnöki munkái közben a szárazföldön 
talált tengeri csigaházak csakis egykor élt állatoktól származhatnak. Mégis sok 
időbe telt, amig a „természet játékának" tartott kövületekre vonatkozó, ma már 
nevetséges leírások és súlyos tévedések láncolatát, a meddő elmélkedéseket ko-
moly és közvetlen természetszemlélet váltotta föl s végérvényesen tisztázta a 
hegyekben található kövületek szerepét és jelentőségét. így aztán csakhamar 
kitűnt, hogy a hegyóriások sokféle sziklaanyagának túlnyomó része egykori ten-
geri iszap, mely magába zárja az egykori tengeri élet szilárd-páncélu elemeinek 
maradványait. A hegyóriásokká vált tengeri iszap vagy üledék útja nagyon 
hosszú, a tengerfenék nyüzsgő élettel benépesített tarka világából kiindulva, sok 
állomáson át vezet, melyeknek megismerésére a hegyképződés tanít. 

Közel két évszázaddal ezelőtt, 1787-ben mászta meg Sausstire a Mont-
Blanc hegyet s 1792-ben a Monté-Rosa-t. Ezzel vége volt az egekbe nyúló 
hegyóriások létéhez fűzött misztikumnak is, és fokról-fokra haladt előre a tudás 
a geológusok kalapácsa nyomán a hegyek fölépítésének és keletkezésének rej-
telmeibe is. A XVIII. század végén Werner, akit a „földtan atyja" néven isme-
rünk, még a magas hegységekről jóformán semmit sem tud, mint ahogy nem 
fogadta el a vulkanizmust sem. A földkéreg összetételében résztvevő anyagok 
egymásrakövetkezésének mikéntjéről, a szerkezetről 1850-ben Naumann szólt 
először kézikönyvében a ma is használatos „geotektonika" néven. A hegy-
képződés félévszázados fejlődése a tengerkutató expedíciók megindulásától máig 
nagy ívben lendült és a részletvizsgálatok nyomán csaknem folytonos összképet 
nyújt arról az útról, mely a hegyeket alkotó anyagok kiindulásától a tengerek 
mélyéből a hegyóriásokig vezet. 

A szárazulatok és azok hegyeinek épitő anyagában a tengeri eredetű üle-
dékek túlsúlya csakhamar nyilvánvalóvá tette, hogy a hegységek egykoron ten-
gerek fenekét alkották. A hegyek anyagában résztvevő tengeri eredetű üledékek 
vastagsága sokszor többezer métert is kitesz, viszont a tengerkutató expedíciók 
munkálatai során megismert hasonló üledékek csak a mai sekélytengeri övben 
találhatók. Ez a látszólagos ellenmondás csakis úgy magyarázható, hogy az 
egykori tengerek hegyeket építő hatalmas üledék-összletei fokozatosan sűlyedő 
medencében ülepedtek le. Ez a megállapítás a hegységek keletkezésének lénye-
ges alaptétele, amely szerint minden hegység életének kiinduló mozzanata, mond-
hatnánk születése, az üledékképződés. (Lásd bővebben „A Tenger" 1913. évf.) 
Viszont az üledékképződés előföltétele a földkéregben létesülő mélyedés, medence, 
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amely az üledékfölhalmozódást lehetővé teszi. A földkéreg medenceszerü bemé-
lyedése, sűlyedése pedig megindítója és éltetője az üledékképződésnek. A földi 
üledékfölhalmozódás legnagyobb kiterjedésű helyei a tengermedencék, amelyeknek 
kiterjedése és partvonala sokszorosan változott a földtörténeti időszakok során. 
Ugyanígy változtak azonban a hegységek keletkezési, illetve a földkéreg hegy-
ségekké fölgyűrődött helyei is. A két jelenség között való összefüggést már több 
mint ötven évvel ezelőtt, 1873-ban Dana amerikai geológus olyanformán állapí-
totta meg, hogy a hegységek fölgyűrődése mindenkor a földkéreg egykori nagy 
mélyedéseit képviselő helyein történt. Ezek a hegységszülő mélyedések a geo-
szinklinálisok (1. ábra). 

Negyedszázadnál több idő telt el, mig az Amerikában megállapított geo-
szinklinális-elmélet az európai hegyszerkezeti vizsgálatokban s különösen annak 
klasszikus területén, az Alpok hegyóriásaiban érvényesülhetett. Ennek oka abban 
kereshető, hogy Suess, a földtan mindenkori atyamestere, 1875-ben az Alpok 
keletkezéséről irt s hegyképződésre vonatkozó alapvető munkájában a geoszinkli-
nális kézzelfogható elvét elvetette s még 1909-ben is így irt Rtiedemann amerikai 
geológushoz intézett levelében: „Ich glaube nicht an ozeanische Geosynklinen. 
Keine der heutigen Ozeane zeigt Geosynklinalstruktur..." A nagy tekintély súlya 

az európai irodalomban a legújabb időkig meggátolta a geoszinklinális elmélet 
érvényesülését, noha 1900-ban már Hang, a párisi Sorbonne tanára, kimerítő 
tanulmányban tisztázta ennek a magyarázatnak részleteit és jelentőségét is. 

A geoszinklinális-magyarázat szerepét a hegyképződésben más tudomány-
történeti mozzanatok tették nyilvánvalóvá. A földfelszín és a földkéreg kialakítá-
ban résztvevő, ma is működésben levő földtani tényezők: víz, vulkánosság, szél, 
szerves élet stb. időben és térben kapcsolatban vannak egymással s meghatáro-
zott rendben követik egymást. Egy-egy területen az erők működése bizonyos 
logikus rendben ismétlődik. A szárazulatokon lehordás-pusztulás történik, a me-
dencékben üledékfölhalmozódás, gyarapodás van. Bizonyos időn túl a két ellen-
tétes működés kiegyenlített helyzetet teremt, majd az egyensúly megbomlik, a 
szárazulat víz alá kerül, a tengerfenékből szárazulat lesz s az erők munkája 
megcserélődik. A földtörténet tényei azt bizonyítják, hogy földünk hosszú fejlő-
dési szakain az erők működése többször megismétlődő fejlődési szakaszokban, 
ciklusokban nyilvánul, amelyek egymással okozati kapcsolatban vannak. Ezeknek 
a ciklusoknak fölismerése juttatta érvényre a geoszinklinálisok szerepét a hegy-
képződés magyarázatában. 

Réyi szárazulat Geoszinklinális Peremsík 

1. ábra. Egyszerű üledékgyüjtö medence (geoszinklinális) metszete. 
(A ny i lak a mozgás i rányát jelzik.) 
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A hegységek és földünk szilárd kérgének fölépítésében résztvevő, geoszin-
klinálisokban keletkezett üledékek túlsúlya kitűnik Clarké számításaiból, amelyek 
szerint ezeket a Föld körül kiterítve, 800 m vastag egyenletes réteget kapnánk. 
Ha földünk kialakulását a Kant-Laplace-elmélet alapján fokozatos kihűléssel kép-
zeljük, akkor az első medencék és az őstenger létesülését csak arra az időre 
tehetjük, amikor már többé-kevésbbé szilárd földkéreg volt. Az első kérget ismé-
telten' áttörő belső izzón folyó anyagok megszilárdulásából és az ismételten 
összetöredezett kéreg egyenlőtlenségeiből alakultak ki azok a mélyedések, melyek 
a lecsapódott vízgőzöket magukba fogadva állandósították. Megvolt az első szára-
zulat és tengerekre tagolódás, megindult az első földkéreg, nyilván vulkáni 
anyagaiból az első üledékképződés, amelynek termékei később részben ismé-
telten földolgoztattak, részben későbbi képződések alatt sokszorosan átalakulva 
rejtőznek szemeink előtt. A földfejlődés homokórája azonban megindult s a 
tengerfenék szárazulatformáló kiemelkedése, a szárazulatok medencéket szolgál-
tató sülyedésével mindmáig sokszorosan váltakozva, élénk megnyilvánulásai a 
földkéreg életének. 

A szárazulatok kiemelkedéseinek, magaslatainak, hegységeinek kőzetanyagát 
a levegő, víz, napmeleg, bontják, lazítják, koptatják s a szél és víz tovaszállítják 

2. ábra. A nehézségi zavarok eloszlása a földkéregben. 
(A. Heirn nyomán.) 

azok törmelékét az üledékgyüjtő geoszinklinálisokba, leginkább a tengerekbe. 
Hosszú, lassú folyamat ez, amelynek során a magaslatok lekopnak, a fokozato-
san sülyedő medencék feltöltődnek. A földkéreg életének ez a lassú észrevétlenül 
térszintformáló szakasza, a fejlődés vagy evolúció. A fejlődés ugyanabban az 
irányban véges. A lekoptatott szárazföld és a felgyűlt medenceüledék megbontja 
a régebbi egyensúlyt, a homokóra hirtelen megfordul, a medencefenék a száraz-
föld felé kiemelkedik, a hegyképződés folyamata eddigi megismerésünk szerint 
paroxizmusba fordul, a földkéreg gyorsabb lefolyású forradalmi, revolúciós idő-
szakát éli. 

A tengermedencék és hegyóriások a földtörténet során kétségtelen tényekkel 
beigazolt szoros fejlődési kapcsolatának megértésénél földünk belső szerkezetét 
is szemügyre kell vennünk. Közvetlen megfigyeléseink a 2311 m mélységre hatolt 
legmélyebb fúrással csak elenyésző hányada a földsugárnak, azért itt csakis föl-
dünk belsejéből származó megnyilvánulások, földrengés, vulkáni működés közve-
tett észleléseire az azokból nyert számításokra vagyunk utalva. Ezek alapján 
megállapítottnak vehetjük, hogy földünk szilárd kőburka a Föld belseje felé 
fokozódó hőmérsék behatása alatt olvadt állapotba megy át. Ezen a plasztikus 
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állapotú övön belül a nagy sűrűségű, tömörnek tekinthető mélységi öv foglal 
helyet. A kőburok külső része, mintegy 50—60 km vastagságban könnyebb iaj-
súlyú kőzetanyagokból áll, míg az alatta következő, már plasztikussá vált övben 
nagyobb fajsúlyú, nehezebb anyagok találhatók. A földkéreg szerkezetének ilyen 
kettétagolódása nagyon fontos megismerésre vezetett a tengermedencék és hegy-
óriások anyageloszlásában. Első elgondolásra természetesnek tartanánk, hogy a 
hegyóriások egetostromló tömegeiben a földkéreg megfelelő helyein tömegszapo-
rulatot lássunk. A nehézségmérések azonban épen az ellenkező megismerésre 
vezettek. Kitűnt ugyanis, hogy a hegységek alatt tömeghiánynak kell lenni, míg 
a tengermedencékben a földkéregnek nagyobb sűrűségű helyeit találtuk. Ezt a 
látszólagos ellenmondást úgy magyarázták, hogy a könnyebb fajsúlyú kőburok a 
szárazföldek alatt megvastagodik, a tengermedencék alatt pedig elvékonyodik. 
(2. ábra.) Bárhogyan vizsgáljuk is ezt a nehézségerőben jelentkező rendellenes-
séget, tény az, hogy a szárazföldön és tengermedencékben nagyjában azonos értéke-
ket kapunk, dacára annak, hogy a utóbbiak a földkéreg tetemes bemélyedéseit 
képviselik. Nyilvánvaló, hogy itt valamiféle egyensúlyi helyzet van a földkéreg 
ellentétes térszíni formái között. Ezt az egyensúlyi helyzetet újabban Wegener 

Bélföldi jég Self Hegység Mélytenger 

3. ábra. A földkéreg külső 120 kilométeres övének nyomás-egyensúlyban 
levő anyageloszlása, Wegener szerint. 

1. könnyebb anyagú szárazulat , 2. nehezebb mély-ségi öv. 

nagyon szellemes magyarázata úgy szemlélteti, hogy a könnyebb fajsúlyú anya-
gokból fölépült szárazulatok a tengermedencék alatt levő nehezebb fajsúlyú a föld-
kéreg-övben jéghegyek módjára úsznak. (3. ábra.) 

Mióta a földtani vizsgálatok földünk egykori jelenségeinek magyarázatában 
az egykor és ma működő erők azonos voltát veszik alapul, azóta csaknem min-
den olyan jelenséget megismertünk, amelynek a mai időben is mását látjuk. 
A hegyképződés folyamata azonban kívülesik a közvetlen megfigyelésen, mert 
tengermedencékből fölgyűrődő hegységet mai nap nem látunk sehol. A tengerek 
partvonalainak eltolódását már a történeti időben is nemcsak tisztázták, hanem 
sok helyen pontosan mérték is. Ezzel azonban még az ok nincs megállapítva, 
be kell érnünk tehát itt a hegységek keletkezésének sokféle, többé-kevésbé 
hipotetikus magyarázatával, amelyek közül legtöbb valószínűség szól azok mellett, 
melyek a földkéreg meghatározott helyein beállott gyűrődések (hegyképződés) 
indító okát a föld belsejének említett tagolódásában, a különböző anyagok egyen-
súlyi helyzetének megváltozásában, vegyi átalakulásokban látják. 

Ha kikapcsoljuk a hegyképződés végső okának tárgyalását, akkor a tenger-
medencék és hegyóriások beigazolt földtörténeti váltakozásaiból magában véve is 
nagyon* jelentős földtani tényeket vonhatunk le. A hegyóriások anyagának üledék 
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jellege s a leíró földtani vizsgálatok kétségtelenné tették a hegységeknek az 
üledékgyüjtő medencékhez kötött születését. Kitűnt ebből, hogy földünk hegy-
láncolatainak lefutása már keletkezési helyükben nagyjában adva volt. Viszont 
kitűnt az is, hogy a hegyképződést megelőző fejlődés huzamosabb időt vesz 
igénybe, mint a gyorsabb lepergésű hegységgé-gyűrődés. Ebből következik, hogy 
hegy képződés tekintetében földünkön hosszabb nyugalmi állapotok váltakoznak 
rövidebb gyűrődési mozzanatokkal. A hegyképződés tehát nem folytonos, hanem 
eddigi megismerésünk szerint időszakonkint beálló jelenség. Ennek a ma általá-
nosan elfogadott tételnek látszólag ellentmondanak a gyakori földrengések, melyek 
a föld belsejéből kiinduló s a hegyképződéssel kapcsolatos mozgások. Ellene szólnak 
továbbá még a tengerek partvonalának ismeretes eltolódásai, sőt az utóbbi idő-
ben szárazulatokon belül, Bajorországban, Franciaországban, sőt nálunk az 
Alföldön is kimutatott térsziningadozások. Ezek a mai nap is folyamatban levő 
mozgások azonban minőségben, megnyilvánulási módban és alakban eltérnek a 
tulajdonképeni hegyképző folyamat gyors pergésű eseményeitől, miért is azoktól 
meg is különböztetjük szárazulatformáló (epirogenetikus) mozgások néven. Két-
ségtelen, hogy ez a megkülönböztetés bizonyos mértékig szobában született, mert 
hiszen ezek a mozgások végső fokon egyazon hatás eredményei s nem lehetet-
len, hogy a megismerés további szakán sikerülni fog a hegyképződéssel telje-

4. ábra. Közepén hegyháttal (geoantiklinális) kettéosztott üledékgyüjtő 
medence. (Haug nyomán.) 

sen közös nevezőre hozni őket. Ebben az esetben azonban a hegyképződési 
folyamat tartósságához jutunk, tehát ezt a jelenséget manapság is történőnek 
vennénk, mint valamennyi többi földtani működést. 

Eljutottunk ezzel a tengermedencékből hegyóriásokat formáló jelenségek 
érdekes kérdéséhez, vájjon vannak-e olyan tengermedencék, amelyekben manap-
ság hegységek születése folyamatban van. Röviden szólva: vannak-e jelenleg 
képződőben levő hegységek? A föntebb említett mozgások a földkéreg szárazula-
tain nem dönthetik el véglegesen ezt a kérdést. Kutató tekintetünk a hegységeket 
szülő óceáni mélységek felé fordul. Az Atlanti óceán középső szakaszán vonuló 
hosszanti kiemelkedés, amely a partok lefutásával nagyjában párhuzamos, a 
geoszinklinális gyanánt tekinthető medencét megosztó redő gondolatát vetette föl. 
(4. ábra.) Még további tengerkutató vizsgálatoknak kell .tisztázni azt a kérdést, 
hogy a mélytengeri jellegű, 5—7000 m mélységeket mutató medence közepén 
levő hegyhát vonulata sűlyedésből ered, avagy valóban kiemelkedésnek felel meg. 

Hasonlóképen sokszor fölmerült az Indiai óceán árokmélységeit kísérő 
vonulatokra nézve a „születő hegység" gondolata. A Marianna- és a Szunda-
mélységek sok tekintetben emlékeztetnek a fejlődő gyűrt hegylánc alakjára és 
földtani fölépítésére. Valamennyi itteni sziget ívalakot formál és következetesen 
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párhuzamos övekben elrendeződött földtani képződményeket mutat, amelyeknek 
tipusa belső vulkáni öv, idősebb üledékekből álló középső és egy harmadkori 
tagokból álló külső öv, amelynek előterében a tengeri nagy mélységek foglalnak 
helyet. (5. ábra.) A külső üledékes övek rétegei erőteljes zavargást mutatnak, 
az ívalakban formált hegyláncok befelé irányuló oldalnyomásának kétségtelen 
szerkezeti jeleivel. Ha megtekintjük az Alpok és különösen a Kárpátok ívének 
hasonló öveit, jogosnak látjuk azt a fölfogást, mely ezeket a szigeteket kelet-
kezőben levő gyűrt hegyláncoknak tartja. A Kárpátok a harmadkor közepén 
egészen hasonló szigetívet mutattak, üledékes külső övekkel, vulkáni belső koszo-
rúval és mélységi előtérrel a külső részen. Az Alpok és Kárpátok üledékeinek 
sokszor talányos elrendeződése is jó megoldást talál a szigetívek partközeli és a 
mélységi részekig terjedőleg minden egyéb lerakodást mutató üledékeiben. Ez 
különben érthetővé válik abból a 12.000 méterre rúgó magasságkülönbségből, 
amely ezekben a szigetívekben a pusztító-szállító tényezők munkáját gyorsítja. 

Ezeknek a szembeötlő analógiáknak alapján, a hegyképződés ma is folya-
matban levő voltának egyik előharcosa, Horn négy fejlődési típusba foglalja a 
hegységeket. A kiinduló tipus egyoldali nagy redő, számos párhuzamos vető-

Terrigen vulkáni Belső 
és korallos iiledék vulkáni öv 

Lehordás alatti régi 
üledékek külső öve Terrigen üledékek 

JSíyüttengeri üledékek öve 
vörös agyag globigerinás iszap 

tOOoO . 

5. ábra. Csendes óceáni szigetívek vázlatos szerkezeti és üledékkifejlődési 
szelvénye. (Horn nyomán.) 

déssel, árkokkal, sasbércekkel és vulkánokkal. (6. ábra I.) Izoklinális röghegység 
a kiemelt rögök gyenge rábukásával. (6. ábra II.) Ezt a tipust mutatják ma az 
Aleuti és Kurili szigetek, míg az észak-kínai hegységek valószínűleg a föld történeti 
másodkorban ezen a fokon maradt tipust képviselnek. Övekre tagolódott szigetív, 
előmélységgel: izoklinális rögképződés áttolódásokkal az előmélység felé, mint az 
Uj-Hebridák. (6. ábra III.) Végül alpesi hegységtipus bonyolult ráncolódásokkal, 
befejezett áttolódásokkal, kialudt vulkánokkal. 

E szigetívek keletkezőben levő hegységek gyanánt tekintett voltának további 
bizonyítékai szintén még a születés helyének, a tengermedencének további vizs-
gálatán múlnak. Egyik leginkább jogos ellenvetés abban van, hogy ezek a sziget-
ívek hirtelen nagy mélységbe sülyedt területek, amelyekben nem mai gyűrődések 
vannak. Maga a sülyedés nagy mérete is arra utal azonban, hogy itt valóban 
folyamatos sülyedésről lehet szó, amely az üledékképződéssel a fejlődő s övalak-
ban tovább vándorló hegyképződés új szakaszát alapozza. Joggal fölvetődik tehát 
az a kérdés, hogy az ilyen méretű sülyedést szabad-e a hegyképződés fogalma 
alól kivonva továbbra is a föntebb említett szárazulatformáló megkülönböztetés 
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alá vonni. Még inkább jogossá válik ez a kérdés, ha megfontoljuk az 1924 
szeptemberben történt japáni földrengés ama pontos mérésekkel igazolt jelenségeit, 
amelyek Yokohamatói DNy-ra, a Sagami öbölben 700 km2 területen 720 méter 
legszélső értéket elérő sülyedésről s mellette 240 km2 területen 318 m legnagyobb 
emelkedéséről számolnak be. Ez a tengerfenék arculatát nagy területen, hirtele-
nül megváltoztató mozgás aligha lesz beszorítható a föntebb említett hegyszer-
kezeti mozzanatok megkülönböztető spanyol csizmájába. 

A tengerkutatásnak a Challenger-expedíciótól számított évszázada nagyon 
megtermékenyítette a földkéreg vizsgálatára vonatkozó módszereinket, amelyek 
közül egyesekről e folyóirat hasábjain is beszámoltunk. Ezúttal reá akartunk 
mutatni a földfelszín legellentétesebb részeinek, a hegységeknek és a tenger-
medencéknek genetikus összefüggésére, amelyet szintén a tengerkutatás tett 
nyilvánvalóvá. Kiragadtuk a hegyképződés bonyolult folyamatának azt a gondo-
latnak is groteszk részét, mely a folytonosság vagy időszakosság nehéz kérdésére 
a tengerek mélyéből várja a feleletet. Ma még kétségtelen, hogy a földtani meg-

I. 

6. ábra. A hegységek fejlődésmenetének 
vázlatos képe. 

figyelések helyszerkezeti tényei a hegyképződés revolúciós időszakai mellett 
szólnak s a szakemberek túlnyomó többsége is ezt a vizsgálati megállapítást 
vallja. Ha a tengerkutatások azonban a föntebb vázoltakon kivül további adatok 
és más vizsgálati szempontok birtokába juttatnak, hovatovább bekövetkezik, hogy 
az ellenkező véleményen levők ma még gyér tábora megnépesedik s a hegy-
láncolatok, tengermedencékből felgyűrődött magaslati keletkezésüket illetőleg folya-
matos jelenség eredményeinek minősülnek. Valóban föltűnő, hogy a földtan 
jelenségeinek és eseményeinek vizsgálatában annyira egységesen érvényesített 
elv, az erők működésének folyamatossága s mai nap is szüntelen működő volta 
egyedül csak a hegyek keletkezésében nem érvényesül. Vannak működő tűz-
hányók, zúgva-rohanó pusztító folyóvizek, sziklát vájó jegesek, változatos üledé-
keket befogadó tengerek, szárazföldet, vizeket és levegőt benépesítő élet. Mind-
megannyi változatlanul folytatja szüntelen a természetben megszabott munkáját 
s folyamatossá teszi a földkéreg életét. Csak éppen a hegyek föltornyosulása 
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volna kivétel, csak a hegyképződés volna egyedül időszakos és jelen időben 
szünetelő. Ez a beállítás a föld életének egységes szemléletében zavaró körül-
mény volna. Gyűjtjük a megismerés adatait ú j megfontolások céljaira s tengerek 
örök sötétségbe borúit mélyéből várjuk a napfényes hegyormokat megvilágító 
fénysugárt. Nagy és változatos a tengermedencéktől a hegyóriásokig vezető fej-
lődés útja, hiányos még az a szöveg, amelyet a természet-irta betűkből ma még 
kiolvasni tudunk, de a hegyszerkezeti vizsgálatok félévszázados fejlődése, kap-
csolatban a tengerkutatások ugyanezen idő alatt végzett haladásával biztos alapot 
és kilátásokat nyújt a földtan legnehezebb fejezeteinek tisztázásához. 

Az esthajnal szálltán hegységek tarka virányain bolyongva, legelésző nyá-
jak kolompszavába csendülő távoli harangszó, multak föltámadásának csodás 
varázsát nyújtja felénk. Őstengerek életének nyomain haladunk s szárazföldek és 
tengerek örök küzdelmének változatos szakaszain át, hegységek keletkezésének 
útjait járjuk. Magyar hegységekben járjuk a magyar földön hullámzó egykori 
őstengerek vissza-útjait. Távoli harangszó imára szólító hangjába suttogjuk 
sóhajunkat: vajha a Föld életét jelző hegyképződés és tengerkeletkezés örök 
körforgásának megismerését szolgáló tengerkutatásokban mi is résztvehetnénk 
magyar tudással, magyar tengeren ! 

* 
* * 



A FIUMEI MAGYAR HÁZ. 

Gróf Bethlen István miniszterelnök április első hetében Rómában tett hiva-
talos látogatása s Mussolini olasz miniszterelnökkel és külügyminiszterrel folyta-
tott tárgyalásai az olasz-magyar barátsági szerződésnek április 5-én történt alá-
írása véglegesítették a fiumei kikötő magyar részről való használatára vonat-
kozólag Wimmersperg Frigyes báró államtitkár és az olasz kormány szakértői 
közt létrejött megállapodásokat is. Ezzel előreláthatólag nemsokára megnyílik 
Magyarországnak a világtengerekre nyiló kapuja s Fiume ismét bekapcsolódik a 
magyar közgazdasági életbe. S amint Mussolini a Bethlen gróf tiszteletére adott 
lakomán mondott pohárköszöntőjében kifejezte „amikor majd Fiume kapuján 
keresztül a magyar forgalom újból rálép a tenger szabad útjára, ezzel a köz-
gazdasági életnek amaz áramlatai is táplálékhoz jutnak, amelyek a (Magyar- és 
Olaszország közt) fennálló kapcsok megerősítéséhez sokban hozzájárulnak." 

Ezekre való tekintetből különös érdekkel bír a még mintegy ezerszáz lelket * 
számláló fiumei magyarságnak a megmozdulása egy „magyar ház" létesítése 
ügyében. 

Magyarországnak nemcsak kereskedelmi szempontból, de a Fiúméhoz és 
az Adriához fűződő nemzeti hagyományok ébrentartása és ápolása szempontjából 
is nagy érdekei fűződnek ahoz, hogy Fiúméban a magyarságnak a helyzete 
megszilárdíttassék, ott a magyar iparnak és kereskedelemnek a térfoglalásra 
mód és alkalom nyujtassék s megújíttassék és megszilárdíttassék az a régi me-
leg baráti viszony a magyarság és a fiumei olaszság között, amely már a mult 
század 40-es éveiben megnyilvánult, amikor a fiumei patríciusok sorában negy-
vennél több előkelő magyar volt, amikor István nádort, Kossuthot és Széchenyit 
lelkes ünneplésekkel fogadta Fiume népe, majd amikor a kiegyezés után nem-
csak Fiume, de a magyar tengermellék, sőt Veglia és Cherso szigetek lakossága 
is nemzeti zászlók alatt vezetett küldöttséggel üdvözöltek a magyar szent koro-
nához történt visszacsatolásukat. 
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Fiume olasz lakossága bizonyára most is érzi a lelke mélyén, mit köszön-
het a magyar uralomnak, mely naggyá és virágzóvá tette ezt az Adria északi 
csücskébe beszorult egykori halászvároskát s amellett meghagyta sőt biztosította 
olasz nyelvét és kultúráját. 

Mi a régi rokonszenvvel és szeretettel ragaszkodunk ma is a szent korona 
egyik legbecsesebb ékkövéhez — amint Kossuth Fiumét nevezte — s örömmel 
üdvözöljük a fiumei magyarságnak azt az elhatározását, mellyel a magyar kor-
mányhoz fordultak hazafiúi bizalommal, hogy az anyaországtól kapjanak segít-
séget egy fiumei magyar otthon létesítésére. 

A fiumei magyarok nevében és megbízásából Ágoston Gábor fiumei nagy-
kereskedő, az olasz-nasici részvénytársaság igazgatója, március 4-én a következő 
emlékiratot adta át gróf Bethlen István miniszterelnöknek: 

Nagyméltóságú Miniszterelnök úr ! 

Kegyelmes urunk! 

A fiumei magyarság mindjobban érzi egy oly intézmény létesítésének szük-
ségességét, amely valamennyi magyart társadalmi különbség nélkül egybegyűjti s 
amelynek feladata a magyar nemzeti eszme ébrentartása, a magyar irodalom, 
tudomány és művészetek ápolása, minden oly kultúrális mozgalom szemmeltar-
tása, melyet olasz-magyar viszonylatban hazánk üdvére fordíthatnánk és kimé-
lyítése annak a szives barátságnak, mely a háború befejezése óta a magyarságot 
az olasz nemzethez fűzi. Az olasz-magyar rokonszenv előnyeit éppen mi: fiumei 
magyarok tudjuk értékelni és a mi természetes szerepünk az, hogy állandó ösz-
szekötő kapocs legyünk Olaszország és Magyarország között. 

A legközelebbi halaszthatatlan teendőink ezek: 
1. Magyar egyesületet kell létesítenünk, hogy ebben minden feddhetetlen 

jellemű magyar otthont találjon, mert ha nem nyílik számunkra hely és alkalom, 
hogy szabad óráinkban magyar gondolattal tápláljuk lelkünket, ha nem adatik 
mód az összetartozandóság érzésének ápolására, — menthetetlenül elvész a ma-
roknyi, de lelkes és számottevő fiumei magyarság az idegen világ forgatagában. 
A fiumei értelmiség a magyar főiskolákból került ki s ma szivesebben mint 
valaha, vállalja a magyar irodalmi termékeknek olasz nyelvre való átültetését. 
Azt hisszük, nem túlozunk, ha azt állítjuk, hogy ez a tervbevett egyesület ha-
marosan igen jelentős eredményeket tudna felmutatni a magyar szellem termé-
keinek olasz propagandája körül. 

De nem egyedül a magyar irodalom látná hasznát a fiumei magyarság 
társadalmi együttműködésének, hanem minden magyar érdek, legyen az gazda-
sági, politikai, avagy szociális. Nem lenne azonban teljes az egyesület kultur-
munkája, ha nem tűzné ki feladatául, hogy hazánk felé az olasz kultura közve-
títője legyen. És a fiumei magyarság szívesen vállalkozik minden olasz vonat-
kozású magyar kulturmunka elvégzésére, nem a helyzetadta kényszerűségből, 
hanem ama százados kötelék alapján, mely bennünket az olaszokhoz, ahhoz a 
nemzethez fűz, melynek nagyraválása érdekében egykoron magyar vér is folyt. 

2. Állandó hajlékot kell nyújtanunk a fiumei magyar elemi iskolának és a 
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fiumei magyar főgimnáziumnak, amely tanintézetek elsőrendű tanerők vezetése 
alatt büszkeségére válnak a régi magyar tengerparton exponált magyarságnak. 

3. Állandó hajlékhoz kell juttatnunk a magyar konzulátust, melyet nem 
szabad a jövőben holmi külképviseleti „quantite negligeable"-nak tekinteni, hanem 
a magyar külkereskedelem valóságos őrszemévé kellene kiépíteni, nehogy teljesen 
elmerüljön a fiumei magyarság a Trieszttel való aránytalan versengésben és 
Trieszt összehasonlíthatatlanul előnyösebb anyagi helyzetének ránk nehezedő súlya 
alatt. Amikor a magyar állami szuverenitás fiumei képviselete számára reprezen-
tatív hajlékot kívánunk, egyúttal arra is gondolunk, hogy a fiumei delegáció 
főkonzulátussá minősüljön át és élére olyan modern gondolkodású férfiú állít-
tassák, aki a kereskedelem és a forgalom bonyolult szerkezetében el tud iga-
zodni és kellő súllyal érvényesítheti a magyar gazdasági érdekeket. 

4. A föntemlített magyar egyesületeken kivül hajlékot kell adnunk a fiumei 
magyar-olasz kereskedelmi kamarának és azoknak a Fiúmén át utazó vagy 
tanulmányúton lévő magyar állami köztisztviselőknek, tanároknak, Rómába ké-
szülő egyházi férfiaknak, főiskolai hallgatóknak, akik itt meleg magyar otthont, 
magyar vendégszeretetet és szívet csak a mi körünkben találhatnak. 

Aki Fiúméban járt, annak felejthetetlen marad az egykori „Deák-Szálló". 
Ott van, ahol a vasút keresztezi a háború előtt Deák-korzónak nevezett főutat 
— ma Viale Mussolini — a város legszebb helyén. Az itteni magyarság ezt az 
épületet óhajtaná megszerezni „Magyar Ház"-nak. Ez a ház lenne otthona az 
alapítandó „Magyar Egyesületnek"; itt találna hajlékot a magyar iskola is, itt 
kaphatna megfelelő helyiséget a magyar főkonzulátus. A fennmaradó szobák 
magyar vendégeknek tartatnának fenn. A földszint vendéglősnek adatnék bérbe. 
Jövedelmezőség szempontjából tehát a „Magyar Ház" megfelelne és mint vállalat 
a saját erejéből minden körülmények között életképes lenne. 

A régi Deák-Szállónak a „Magyar Ház" céljaira való megvételének célszerű-
ségét és jövedelmezőségét a következő számítás igazolja: 

Az az összeg, amellyel a volt Deák-Szálló épületkomplekszuma átvehető: 
Lit: 800.000'—. Ezen összegért megszerezhető : 

2 ház, 
a két házban található ingóság (szállóberendezés stb.), 
és a kert. 
Az említett összeg lefizetésével tulajdonosai lennének annak a 70 darab 

részvénynek, amely jelenleg a volt Deák-Szálló tulajdonosának birtokában van 
és így átírási illeték vagy bárminemű más költség nem terheli a vételt. 

A „Magyar Ház" jövedelmei pesszimisztikus számítással a következők: 
1. A fiumei magyar kaszinó 10 szoba után fizet évente L. 20.000'— 
2. A nagy étterem évi bére „ 50 000"— 
3. A táncterem jövedelme azon szabadnapokon, ami-

kor a fiumei magyar kaszinó nem reflektál rá... „ 10.000"— 
4. Pincehelyiség bére (korcsma) „ 5.000"— 
5. Konzulátusi hivatal helyiségének bére „ , 8.000"— 
6. Bérbeadott szobák hozama (10 szoba, á 10 lira, 

100 napra) „ 10 000"— 103.000"— 
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103.000'— 
K Ö L T S É G E K : 

1. Állami és községi adók 
2. Gondnok fizetése 
3. Egy cseléd, egy inas fizetése 
4. Dologi kiadások 

L. 20.000'— 
„ 24.000'— 
„ 6 . 0 0 0 ' — 

9.000— 59.000 — 

Többlet: ... L. 44.000'— 

A befektetett 800.000 lira tőke 572 %-os hozama: L. 44.000'— 

Mély tisztelettel kérjük a magyar kir. kormányt, hogy a fentjelzett 70 drb. 
részvényt váltsa magához és az említett ingatlant bocsássa a fiumei magyarság 
rendelkezésére. 

Ha a magyar államhatalom a fiumei magyarságnak itt körülírt hazafias 
törekvését támogatni óhajtja, úgy ezt valóban igen könnyen megteheti, hiszen 
nem kívánunk semmi anyagi áldozatot. Feltétlenül biztos, hogy a „Magyar Ház" 
hozama mindig el fogja érni az előirányzott 572% minimumot, de kevés optimiz-
mussal még azt is szabad remélni, hogy a jövedelem 15—20.000 lírával több 
lesz. De ha bármilyen pesszimisztikusan is Ítéljük meg a dolgot, akkor sem tör-
ténhetnék egyéb, mint az, hogy a magyar állam Fiúméban a magyar nemzeti 
érdekek ápolására rendelt ingatlant szerzett anélkül, hogy a tulajdonos kiléte 
jogilag kifejezésre jutna, hiszen részvények formájában történnék a vétel és így 
nemzetközi vonatkozásban nem a magyar állam szerepel tulajdonos gyanánt. 

Fontosnak tartjuk még annak megemlítését, hogy amennyiben az itt szóban 
forgó Deák-Szálló nem lenne megszerezhető, akkor azért az összegért, melyet 
jelen esetben előirányozni kérünk, új ház is építhető, ami azzal az előnnyel járna, 
hogy az már eleve a fennálló igényekhez képest berendezhető lesz. Ezzel kap-
csolatban még egy igen nagy és pedig helyi fontossággal bíró körülményre kell 
Nagyméltóságod figyelmét felhívni: e ház felépítése a magyarok révén munka-
alkalmat teremt Fiúméban az olaszok részére. Ehhez bővebb magyarázatot fűzni 
— úgy véljük — nem szükséges. 

Legyen szabad rámutatnunk, mily nagy összeget áldoznak más államok 
kultúrájuk terjesztésére, már pedig itt nemcsak kultúráról van szó, hanem sokkal 
többről: két nemzet, két nép barátságának megerősítéséről, amelyre jelen esetben 
alig vállalkozhat más intézmény több reménnyel, mint a fiumei magyarság 
szervezete. 

Nagyméltóságod is nyilván azt a benyomást nyeri az itt előadottakból, hogy 
a magyar államhatalom nemcsak kultúrtelepre tesz szert a külföldön, hanem 
áldozatok nélkül, sőt a jövedelmezőség biztos reményével támasztja alá a most 
oly magára hagyott fiumei magyarság pozícióját. 

Jelen emlékirat aláíróit, akik évtizedek óta Fiúméban letelepült, közpályán 
és szabad szellemi pályán, továbbá vezető kereskedelmi és ipari pozíciókban 
működő magyarok soraiból valók, nem vezérli az önzés, minthogy az ügy ter-
mészeténél fogva nem is vezérelheti anyagi érdek. 
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Semmi más nem lebeg szemünk előtt, mint a magyar nemzet, a magyar 
kultúra, a magyar nyelv és géniusz mindenek felett álló szent érdeke. Abban az 
élethalál-harcban, amelyet a trianoni békével szétszórt magyarság folytat, a régi 
fiumei magyar végvárat meg kell erősíteni és ehhez az első lépés a „Magyar 
Ház", amely mintegy hirdetője lenne a magyar erőnek, akaratnak és tudásnak. 

Adja az ég, hogy kérelmünk megértő szivekre és munkánk támogató karokra 
találjon Nagyméltóságodnál és a magyar nemzeti kormány minden tagjánál. 

Vagyunk Nagyméltóságodnak, 

Fiume, 1927 február 25-én, 

alázatos szolgái: 

Dr. Sándorfly Nándor s. k. 
kanonok 

Mittner Zoltán s. k. 
a magy. elemi isk. igazg. 

Dr. Vajda József s. k. 
volt magy . kir. kormányzói t i t ká r 

Ágoston Gábor s. k. 
kereskedő 

Pintér Zsigmond S. k. 
ny . M. Á. V. h iva ta lnok 

Garády-Gauss Viktor s. k. 
iró, a volt m. k. teng. biolog állomás vezetője 

Nádory István s. k. 
ny. müsz. fő tan . 

Frank-Kiss István s. k. 
ny. kir . doliányjöved. igazg. 

Angyal Géza s. k. 
oki. mérnök 

felsökubini Meskó Zoltán s. k. 
bankcégvezető 

Dr. Keszthelyi Péter s. k. Dr. Schweitzer Arthur s. k. 

A miniszterelnök igen szívesen fogadta a memorandumot s háromnegyed 
óráig tartó kihallgatáson rendkívül melegen érdeklődött a fiumei magyarság kul-
túrális, szociális és gazdasági helyzetéről, továbbá a volt magyar tengeri kikötő 
export és import viszonyairól, a kikötő és a raktárházak állapotairól s a fiumei 
magyarságnak az olaszokhoz való viszonya iránt. Kijelentette végül, hogy ő, 
valamint a kormány a legnagyobb szeretettel és jóindulattal fogja a memoran-
dumot áttanulmányozni, amelynek hazafias intenciói mélyen meghatják. 

Meg van tehát a remény, hogy megvalósul a fiumei „magyar ház", mely 
nemcsak Magyarországnak lesz az otthona, de egyszersmind az olasz-magyar 
barátságnak is egyik erős vára. 



VULKÁN ÉS KORALL. 

Irta KERTÉSZ JÓZSEF. 

Milyen furcsa ez a két szó itt egymás mellett: vulkán és korall. Egyik a 
félelmetes, ősi földanyagot folyékony tüzes állapotban magában rejtő óriás, másik 
pedig szerény, víz alatt élő mészvázú állatka. És mégis ezek ketten társak a 
nagy természet új világokat alkotó munkájában, a tűzhányó óriás és a microsz-
kopikus kis korall. Mindkettő a maga módján dolgozik, egyénileg, de kezet fogva 
egymással, egy cél felé haladva: építeni új földeket a tengerek kék tükre felé. 
Földeket, ahol megkapaszkodhatik az első kókuszpálma, ahova tojást rakhat a 
teknős s ahol pálmafedeles kunyhót verhet egy új emberpár. 

Vulkán, a tengeralatti titkos erők egyetlen megmozdulásával egyik pillanat-
ról a másikra teremt, a korall évszázados lassú, de következetes építőmunkával, 
szemenként, atomonként adva össze önmagából az anyagot, hoz létre ú j 
világokat. 

A vulkán hivalkodó magas piramisokat emel magának a földek hátán, 
melyeknek titokzatos szentélyében öröktől fogva égnek a szent tüzek. A korall 
lapos, alacsony szigeteket épít, melyek alig látszanak ki a tengerből, de ezekre 
pálmaligetek borulnak, mintegy koszorújaképen az évszázados, talán évezredes 
kitartó, szorgos munkának. 

Ha a szinte valószínűtlenül szép szoroson, Batoc és Mentawi szigetek között Su-
matra felé közeledünk hajónkkal, az úszó korallkertek, pálmaligetek egész raja tűnik 
fel hirtelen a láthatáron. A horizont minden részén apró pálíhakoronás szigetecskék. 
Földjüket még elfedi a tenger kékes köde, csak a sötétlevelű magasranyúlt pál-
mák látszanak. Mintha a mély vízi tündérek bokrétákat nyújtanának fel a tenger 
rejtelmes világából az érkező felé. Bármerre nézünk, bokrétás, virágos „Isten 
hozott" fogad, Parchumpahan, Siranda, Sikowai, Sironjong, Bintangor szigetek 
látszanak balról, Pulo Pisang és Pisang kertek, szigetek jobbról. Előttünk pedig 
a szumatrai part kék ködéből kopasz fejét a felhők közé mártva az Ophir tűz-
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hányó, az öreg Merapi, Palang és a messze távolban egy kissé jobbra, egész a 
horizonton Indrapura kopár csúcsa látszik. Ez a vulkánok és a korall birodalma. 
Ezeké itt minden, csak ezek építhetnek újat és a vulkán pusztíthatja el a meglevőt. 
Az egész Szumatra-sziget nem más mint része egy vulkanikus rendszernek, mely 
az egész Malaj szigetcsoporton átvonul. Itt még fiatalos hévvel lobog a föld tüzes 
vére. A smaragdzöld erdők, a békés rizstáblákkal behintett sawali, az égnek me-
redő vulkánkupolák — melyeket a föld maga emelt a saját dicsőségére, mint meg-
annyi diadaloszlopot — gyenge takarói az alattuk forrongó, rettenetes ősenergiá-
nak, amelyből a világok születtek és világrészek pusztulhatnak el. 

Heves remegés fut végig a fennföldön, ha ezek az energiák odalent meg-
mozdulnak. A környező tengerek vize megrázza az úszó hajókat. Toronymagas-
ságú hullámok születnek az előbb még nyugodt víz hátán. Fölragadják hátukra 
a hajókat és behajítják mértföldnyi távolságokra a szárazföld belsejébe. A Kraka-
toa-szigeten 1883 augusztus 27-én történt kitörés alkalmával a Lampong-öbölben 
a tenger vize 24 méter magas hullámheggyé tornyosult össze, mely víztömeg min-
dent pusztító őrült erővel zúdult a szárazföldre, magával ragadva az öbölben horgo-
nyozó hajót s ezt a mólón, házakon, fákon át 3300 méterre dobta be a földre, 
éppen a piactér kellős közepére. Évszázadok óta meglévő tavak vize apad el egy 
ilyen megmozdulásra és új tavak képződnek egyik pillanatról a másikra ott, ahol 
nyoma sem volt a víznek. Ilyenek a Singkara-tó, vagy a padangi fennföld gyö-
nyörű tengerszeme: a Manindjoe. 

A földfelület megszakad, házak, emberek, zöldelő rizstáblák tűnnek el örökre 
s helyükön csak a föld nagy, mély nyitott sebe látszik. Kopár, meredek, óriási 
árok, mint amilyen a Karbonwengat vagy Ngarai, Fort de Roch közelében. 

Nemcsak a szumatrai part, de az egész Malaj szigetvilág környéke tele van 
hintve apró vulkanikus szigetecskékkel. Némelyik csak kis sziklazátony, akkora, 
hogy éppen egy sirály fér el rajta megpihenni. És ezen szigetecskék tengerben 
fekvő lábaira rakodik le a korai és épít csodálatos, fantasztikus virágkerteket. Ra-
gyogó szinű, törékeny ágak fonódnak össze és törnek felfelé a mélységekből. 
Egyik parányi a másikra épít csak azért, hogy egy közülük, valamely korall ág 
csücskének végső kis lila atomja fölérhessen a felszínre, oda, ahol a dagály jöt-
tével habos fehéren szűrődik át a víz a korall ágak között. 

Milyen vágy hajthatja ezeket fel a rejtelmes, hűvös mélységekből a nap, 
a világosság és a halál felé? Mi lehet az a vágy, mely milliárd egyedből álló 
koraliseregeket együttes munkára ösztökél egyetlen célnak elérésére: feljutni, 
beszívni a fényt, hallani a megtörő hullámok örökös zúgását és — meghalni. 
Mert a feljutás: a halál. A zsenge kis ágak, a merev, törékeny korallbimbók 
nem birják ki a tajtékzó tenger hullámcsapásait. Minden hullámcsapás letör egy-
egy kis korrallágat, minden dagály millió és millió korallbimbót tép le, s ezek a 
letört ágak és bimbók leszállanak ismét a mélységekbe, ahonnét feltörtek és 
holttestükkel alkotnak lépcsőt az újabb nemzedékek magasbatörő munkájához. A kis 
vulkanikus szikla körül egyre nagyobb lesz a zátony, amit a halott korallok építenek. 
A nap pedig hófehérre szívja ezt a csillogó korallhomokot. Nagy, kietlen temető 
ez, milliárd apró lény temetője, sehol egy fűszál, sehol az életnek legkisebb jele. 

És egyszer csak megindul a nagy, fehér temető felé az élet. Valahol vihar 
5 
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dühöngött a szumátrai partokon. Néha rettenetes, hirtelen jövő és múló, de rend-
kívül heves viharok vonulnak itt el, amelyek házakat borítanak fel és fákat 
csavarnak ki a földből, s a kókusz-pálma súlyos gyümölcsét leszakítják a fájá-
ról és belesodorják a tajtékzó tengerbe, melynek hullámai viszik magukkal, 
játszanak vele, meghempergetik, elnyelik, megint felszínre dobják, néha úgy 
tesznek, mintha kiakarnák vetni a partra, de megint visszarántják és egyre távo-
lodnak vele. A kókusz, a növények eme nagy tengerésze, megindúl felfedező 
útjára és viszi magával az életet adó csirát és dús nedvet rejtő kemény héjában 
a vizet, amely az élethez kell és a korall-szigeten nincs. Néha napokig, hetekig 
utazik igy a kókusz. Az áramlatok ide-oda kanyarognak vele, az apály otthagyja 
valamelyik korall-szigeten, a dagály pedig ismét lemossa róla; de a kókusz ki-
tartó és addig vándorol, mig végre sikerül beleágyaznia magát jó mélyen a 
korall sziget csillogó fehér homokjába, ahonnét már nem bírják kimosni a hullá-
mok és itt lassan gyökeret ereszt. 

És megkezdődik a természet lassú, csodás munkája, mely mindig a halál-
ból támaszt új életeket. A kóborló kókusz-dióból nemsokára fa lesz. Hat év 
alatt megjönnek az első gyümölcsök, melyek, miután senki sem szedi őket, le-
hullanak a fáról s szerte gurulva a csillogó, kemény homokban, új életeknek, új 
fáknak lesznek szülőanyáivá. És ez igy megy évről évre, évtizedről évtizedre, 
a kis korall sziget, melyre, mikor az első, ősi kókusz kikötött, olyan volt, mint 
egy nagy fehér lepellel bevont halott, most virágzó pálma-szigetté alakult át. 

Ágakat szakít le a szél, beteg levelek hullanak, öreg fák dőlnek ki, csiga-
héjakban vándorló rákok pusztulnak el a korallhomok között s lassacskán vékony 
réteget alkotva, bevonja a terméketlen homokot a rothadásból, enyészetből születő, 
új életek lehetőségeit magában hordó földréteg: a humusz. 

Virágmagvakat hoz magával a parti szellő. Madarak, amelyek a kókusz-
fákra fészket raktak, hordanak táplálékot fiaiknak és az elhullatott magokból új 
palánták kelnek ki s ezek ismét újabb és újabb életet adnak más vegetációnak. 

Paradicsom áll már ott, ahol semmi sem volt. A vulkán és a korall csinálta 
együttes kitartó munkával, a kókusz pedig megkoronázta. Aztán jön az ember 
és birtokába veszi. 

Itt a déli féltekén, a szumátrai ég alatt még nincs befejezve a teremtés cso-
dás munkája. Előttünk folyik fenséges grandiózitásában a világokat létrehozó 
munka. És minden amit látunk, erről mesél történeteket nekünk. Minden hegy-
nek, minden völgynek, a rengetegek minden fájának, a folyónak, mely titkos 
földalatti barlangokon halad keresztül, a kőnek melyet a vulkán a föld íorró gyom-
rából dobott ki, a tűzokádó, melynek katlanjában forr a láva, melyből a világok 
jöttek létre, a hullámnak, mely korallszirteken törik fehérhabbá, van egy-egy elmon-
dandó története, melyet a maga nyelvén öröktől-örökké hirdet. 

Micsoda csodálatos történeteket tudna meg az ember, ha megérthetné a 
természet szavát? De a mi fülünk erre süket. E történeteket nem tudjuk meg 
soha, de azért különös, magasztos, elérzékenyítő hangulatok vesznek erőt rajtunk, 
mert tudjuk, érezzük, hogy a levegő csodálatos szent mesékkel van tele. 



HAVASS REZSŐ 
1852— 1927 

Április 22-én a hajnali órákban régóta pislákoló mécs aludt ki. Havass 
Rezső életelángja lobbant utolsót. Hosszú hónapok óta szívós küzdelem volt már 
csak ez az élet. A sejtek birkóztak az elmúlással. Külön-külön, lépésről-lépésre 
adták fel a harcot, amely immáron véget ért. A fájdalomnak barázdái elsímúltak: 
nincs kétség többé útjain. Havass Rezsőből, a nagy álmok álmodójából, a 
magyar imperializmus tisztalelkű rajongójából a pusztító kór nem sokat hagyott 
meg az enyészet számára. Mielőtt elköltözött a siralmak völgyéből, még meg-
adatott néki, hogy megérje a tengeri kapu feltárulását. A viharverte magyarság 
ott áll megint a tenger küszöbén, amelynek Havas Rezső volt egyik leglelkesebb 
apostola. Nem sokan vannak már abból a tiszteletreméltó embertípusból, amely-
hez Havass is tartozott. Ez a típus önzetlen, mély meggyőződéses lelkesedéssel 
tudott ideálokat szolgálni és azokhoz egész hosszú életen át hű maradni. 

Valahol messze, a kék vizek partján, a sziklahátakról letekintgető dalmát 
városkákban éppen olyan szomorúságot okoz egy-egy kis palazzóban ez a halál-
hír, mint itthon. Havass Rezső őszinte barátja volt Dalmáciának és a dalmaták-
nak. Már küzdött a halálos kórral, amikor a kikötőkérdésben mégegyszer síkra-
szállt kedves Spalatója érdekében. Régivágású dalmata öreg urak még emlékezni 
fognak arra a magastermetű, jóságos magyar tudósra, aki annyiszor megfordúlt 
köztük, hazája emlékeit keresve a tengerpartokon és szövögetve terveit a magyar-
dalmát testvériség érdekében. Öreg gvárdiánok bizonyára imát mondanak lelki 
üdveért az apró kápolnák meghitt csendjében, a babérfák bólongatva ministrálnak, 
a tömjént pedig a száradó rozmaring, ez a magyar-dalmát virág adja hozzá. 
Apró lélekharangok csilingelik a kék égbe a nagy álmodó elmúlását. 

Most eljött érte az örök álom. Halálos vívódásában is Dalmácia foglalkoz-
tatta. Kegyelettel őrzöm az utolsó levelet, amelyet tőle kaptam. Tollba mondotta, 
de remegő kézzel még maga írta alá. 

— Az Adriára vonatkozó fontos iratokat akarok átadni neked, — írta 
ebben a levélben. — Meg kell örökítenünk az utolsó ötven év történetéből 
mindazt, ami a magyarság tengeri aspirációira vonatkozik. Politikailag a legutolsó 
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stáció az volt, hogy a magyar országgyűlés egyhangúan elfogadta azt a petíciómat, 
hogy Dalmácia Magyarországhoz visszacsatoltassék. Ezt a memorandumomat 
számos törvényhatóság támogatta. 

Ez a kérvény még 1907-ben kelt és valóban értékes dokumentuma Havass 
Rezső fáradhatatlan agitációjának, mely a magyarság régi jogainak érvényesíté-
sére irányult. 

Nézegetem a térképet, melyen Magyarország balkáni és tengeri expanzitá-
sának irányait tüntette föl. Mindent maga alá temetett az összeomlás, amiért 
Havass Rezső dolgozott, csak az ő hite nem rendűit meg a magyarság hivatá-
tásában. Szent hit volt ez, a próféták látományos hite. Havass Rezső életét ez 
a bizalom töltötte be Magyarország jövője iránt, ez adott költői lendületet az ősz 
tudós tollának, amikor megírta és színpadra vitte a magyar história fényes kor-
szakainak trilógiáját. „Fényben" cimű darabját a Városi Színházban mutatták be. 
Mind a három jelenete ott játszik a sóvárgott tengerparton. Dalmáciáról nagy, 
összefoglaló munkát is írt. Ez a pompás kötet kitűnő útbaigazító azok számára, 
rakik magyar nyomok után kutatnak, és nagy királyaink emlékét keresik a dal-
mát partokon. 

A dalmát föld ismertetésére, történelmére vonatkozó munkáit nem sorol-
hatjuk föl mind, mivel hasábokat kellene velük megtöltenünk. Mindegyik érte-
kezése nagy fajsúlyú tanulmány. Havass Rezső termékeny tollú író volt. Fő 
tudományos műve a Magyar Földrajzi Könyvtár, amelyen tíz álló évig dolgo. 
zott. A földrajzi tudomány terén Hunfalvy tanítványa volt és Ritter Károly kö-
vetője, akinek összehasonlító földrajzát ő mutatta be a magyar szakirodalomban. 
Havass Rezső munkáival és propagandájával új ösvényt taposott a magyar 
földrajzi tudomány mezején. Az ő kezdésére alakult meg a Földrajzi Társaság 
gazdaságföldrajzi szakosztálya, amelynek ő volt az első elnöke. Ez a tőle kezdett 
tudományág azóta hatalmas fává terebélyesedett. Katedrája van és magántanárok 
is hirdetik. 

Egyesületünknek Havass Rezső társelnöke és búzgó munkása volt kezdet-
től fogva. Szűkebb családtagjai után mi veszítettünk benne legtöbbet. Egyik 
lelkes és lelkesítő főpapja volt ő a mi szektánknak, a pusztába kiáltók felekeze-
tének, akik nagy elszántsággal hirdetik a „Tengerhez magyar" igéit a közöny 
és a megnemértés sötétjében. Havass Rezső a Magyar Adria Egyesületben más-
fél évtized alatt több, nagysikerű előadást tartott, folyóiratunk hasábjain sok 
értékes cikket és tanulmányt tett közzé. 

Havass Rezső hazmonikus élete a nemzeti eszme szolgálatában telt el. A 
kommün alatt börtönben is sínylődött, ahonnan a súlyos beteg tudóst néhány 
vakmerő hívének elszánt fellépése szabadította ki. Sokat szerepelt a közéletben 
is. Publicisztikai munkássága igen kiterjedt. Hírlapi cikkekben agitált a budapesti 
kereskedelmi kikötő érdekében, a spalatói vasúti összeköttetésért és várospolitikai 
kérdésekben. Több mint három évtizeden át volt tagja a főváros törvényhatósági 
bizottságának és igen sok életrevaló, kultúrális javaslata valósult meg. Szeretetre 
méltó puritán személye minden oldalról tiszteletet vívott ki, közéleti munkássága 
pedig számos kitüntetésben részesült. Előbb királyi, majd udvari tanácsosi címet 
kapott, lovagja volt a Ferenc József- és a norvég Szt. Olaf-rendnek. 
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Ravatalához április 24-én zarándokoltak el barátai, tisztelői, a főváros ta-
nácsa, a Józsefváros polgársága és mindazok, akik valamikor vele egy álmot 
álmodának. Az ég is sűrű cseppekben siratta Havass Rezső elmúlását, amikor a 
lélekharang tiszta csengése búcsúszóra hívogatta lesújtott híveit. 

Leidenfrost Gyula. 
* * * 

A Magyar Adria Egyesület társelnökének, Havass Rezsőnek emlékezetére 
szeptember havában gyászünepélyt rendez. Akkorára elkészül Havass Rezső élet-
rajza is, amelyet egyesületünk fog kiadni. Az életrajz megírására egyesületünk 
dr. Lambrecht Kálmán egyetemi tanárt kérte fel. 

Elnökünk intézkedésére a magyar iskola- és kutatóhajóra való új gyűjté-
sünket koszorúmegváltás címén 100 (egyszáz) pengővel kezdjük meg. Havass 
Rezső ilyenképen még halóporában is új, nagy mozgalmat indított meg a ma-
gyar tengerészet és a magyar tengerkutatás érdekében. 

Havass Rezső temetésén a Magyar Adria Egyesület képviseletében dr. 
Kövesiigethy Radó egyetemi ny. r. tanár, az egyesület társelnöke vett részt. 
A ravatalnál Kövesligethy Radó professzor egyesületünk nevében a következő 
búcsúbeszédet tartotta: 

Drága halottunk, élő emlékedben ezentúl is vezérünk és buzdítónk! 
Egy Társulatnak, melyet e szomorú években sokan tán meseországban 

élőnek gondoltak, a Magyar Adria Egyesületnek hozom hódolatát, hálatelt és szeretet-
teljes utolsó üdvözletét. Istenben bízva, megszívlelve buzdító szavaidat, követve 
példádat, amelyet nem szűntél nekünk adni, amikor tudományos felkészültségeddel 
kitartóan, nemes makacssággal küzdöttél a magyar Dalmáciáért, mi is tengerünk-
től megfosztva bár, nem csüggedtünk, hanem folytattuk szép sikerekkel meg-
kezdett munkánkat. 

Tudjuk ugyan, hogy minden munka, még az is, amely pillanatilag meddő-
nek tetszik, meghozza bizton a maga gyümölcsét és ép ezért szomorúságunkban 
is nagy vigaszunk, hogy mielőtt jóságos szemed örökre lezárult, megadatott 
neked meglátnod, hogy az ábránd ködéből kezd kibontakozni a valóság: újra 
járhatjuk a tengert és nemsokára újra kutathatjuk titkait és törvényeit. És hitünk 
azt sugallja, hogy Te, aki szabad mozgásunk korlátain már túlemelkedtél, 
továbbra is a miénk maradsz, hogy immár a miéinknél sokkal hatalmasabb 
módokkal segíted megvalósulása felé örök dicsőségedet jelentő eszmédet. 

Úgy legyen, és Isten veled 1 



A HAJÓTONNA ÉRTELMEZÉSE. 

Talán egy téren sem uralkodik oly nagy tájékozatlanság, mint a hajótonna 
értelmezése terén. Pedig ugyancsak gyakran halljuk emlegetni azt, olvassuk az 
újságokban, no meg plakátokon és a hajósvállalatok prospektusaiban. A kéjuta-
zások a tengeren ismét időszerűek. Ismerkedjünk meg tehát, hogy mit jelent a 
sokat hirdetett „Neptunia" 15,000 bruttó tonnája, vagy valamelyik teherhajó 
8000 tonna hordképessége és minthogy a „leszerelés" korszakát éljük, a wa-
shingtoni konferencia azon határozata, hogy az újonnan építendő csatahajók maxi-
mális tonnatartalma csupán 35560 lehet. Sokan nem is sejtik, hogy itt a leg-
különbözőbb mértékekkel van dolgunk. Az egyik helyen súlyt, a másikon tér-
fogatot mérünk a tonnával, egyéb, a hajózásban használatos értelmétől eltekintve, 
mely eredetileg rendszerint folyékony anyagot tartalmazó tartályt jelent. 

Aszerint, amint a hajó személy-, vagy teherszállítási, avagy hadicélokra 
épült, más a hajó nagyságának kifejezésére alkalmazott tonna értelme. Alkalmaz-
kodik a célhoz, amit a jármű szolgál. Legáltalánosabban a hajók nagyságát azok 
térfogatában fejezhetjük ki, azaz köb- vagy általában térfogategységben. Kifejez-
hetjük azonban hordképességében is, azaz azon súlyban, amit az üres, üzem-
képes hajó megengedett merülési mélységéig rakodni képes. Vehetjük azonban, 
a cél szerint, a hajó önsúlyát is — amint az már az ó-korban is történt — 
Archimedes törvénye alapján, mely tudvalevőleg azt mondja, hogy valamely 
úszó test súlya egyenlő az általa kiszorított folyadékmennyiség specifikus súlyá-
nak szorzatával. (Az édes víz specifikus súlya 1, a tengervízé l'025kgr.) Világo-
sabban : minden úszó test annyi folyadéktömeget képes kiszorítani (deplacement), 
amennyi az úszó test önsúlya. De ebből mindjárt következtethetjük azt is, hogy 
egy hajó deplacementje a legkülönbözőbb lehet, aszerint, amint az üres, részben 
vagy teljesen megrakott. Ez okból ez a mód a kereskedő-hajó, főképp teherhajó 
nagyságának jelölésére alig alkalmas, minthogy rakományuk folyton változik. Itt 
a deplacement csupán a tervezésnél, építésnél és bizonyos konstruktív dolgoknál 
játszik szerepet. 
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Deplacement, azaz a hajó összsúlya, a hadihajók nagyságának kifejezésére 
alkalmas, mert azok rakományt — a fűtő- és kenőanyag, továbbá a szükséges 
élelmiszer és édesvíz kivételével — nem visznek, illetőleg azt a beépített 
ágyuk, a páncél stb. képezi, s így állandóan maximális merülési mélységükön 
úsznak. 

A kereskedelmi célokat szolgáló hajóknál más a helyzet, még pedig úgy 
a teherhajóknál, mint a személyszállító gyorsgőzösöknél. A gyorsgőzösöknél a 
rakomány nem fontos, mert az többnyire csupán az utasok podgyászából, postá-
ból és különlegesen értékes árúból áll. A hajótulajdonost azon» rendelkezésre álló 
hajótér érdekli, mely utasszállítás céljaira kihasználható, mert ez képezi kalku-
lációjának alapját. Az ezirányu régi mérés egész pontatlan volt, s annak meg-
változtatása a világ első hajósnépétől, az angoloktól indúlt ki; a mérés alapjává 
nem a hordképességet, hanem a hajó térfogatát tették meg. Eszerint a hajótest-
nek az első, u. n. mérési fedélzetig terjedő űrtartalmát, térfogatát számítják ki, 
amihez hozzáadják a felépítményeknek a tervrajzok alapján kiszámított térfogatát. 
Az így megállapított térfogatnak 100 köblába egyenlő 1 register tonnával. Mint 
a hajó minden mérete, úgy ez is a hajóvezető által őrzött registerbe be lesz 
vezetve. (Innen a „register" megjelölés.) Egy register tonna 2'83 köbméternek 
felel meg. Az ily módon megállapított reg. tonnatartalom a hajó bruttó reg. 
tonnatartalma. Ez a vitorlásoknál nagyjában meg is felel a kereskedelmi célokra 
tényleg kihasználható hajótérnek. Gőz- vagy motorhajóknál azonban az üzemi 
berendezések a hajótér egy részét elvonják a kereskedelmi céloktól, s az az 
üzleti kalkulációnál nem jöhet számításba. Ezeknél tehát az üzemberendezések 
és a személyzet lakóhelye által elfoglalt térfogatot levonják a hajó bruttó register 
tonnatartalmából, s akkor megkapjuk annak tiszta, vagy nettó register-, azaz az üzlet 
céljaira kihasználható tonnatartalmát. Eszerint a gőz- és motorhajóknál bruttó- és 
nettó register tonnatartalmat különböztetünk meg, amihez tisztán teher, vagy 
vegyesen: teher- és személyszállításra berendezett hajóknál a súlytonna járul. A 
tonnatartalom kiszámítása a valóságban nem olyan egyszerű, mint ahogy az itt, 
a könnyen érthetőség kedvéért, le van irva. 

A teherhajóknál a súlytonna a fontos. A teherhajó tulajdonosát a deplace-
ment és a térfogat nem érdekli, csupán a rakodható súly. A cél tehát: kevés költ-
séggel, minimális térfogatba lehető nagy rakományt elhelyezni. A hordképesség, 
az u. n. „dead weight" = holt suly, a fontos, amiről szakkörökben is a legkü-
lönbözőbb definíciók uralkodnak. Németországban a hajó hordképessége alatt a 
megrakhatóság azon súlyát értik, amely az üzemképes üres hajót legalacsonyabb 
merüléséről a maximális merülési színvonaláig, a rakodóvonalig nyomja le. Az 
angol még tovább megy ennek meghatározásában és megkülönböztet: összhord-
képességet (dead weight all told), amikoris a fűtőanyagot és a készleteket (élelmi-
szer, ivóvíz, stb.) a rakományba beleszámítja, s ami a hordképességnek általánosan 
elfogadott magyarázata; továbbá a fűtőanyag és készlet nélküli hordképességet 
(dead weight excl. bunkerá & stores) pl. tartály- (tank) hajóknál, melyek egy 
meghatározott súlymennyiségű folyadékot rakodnak. Az angolok „dead weight" 
jelölése mindig a „dead weight all told"-al, tehát az elsőnek említettel egyenlő. 

A fuvartételek természetesen meghatározott súlyegységekre vonatkoznak: 
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métermázsa, zsák, hordó vagy bál. Ha a hajótulajdonos előtt ismeretes, hogy 
hajója mennyit képes rakodni (súlyban vagy térfogatban) mindegyik fajtából, úgy 
megejtheti kalkulációját. 

A hordképesség méréséből adódott a tonna kifejezés is. A középkorban 
nagyon gyakori szállítmány volt főleg Spanyolország, Franciaország és Anglia 
között a bor tonnákban s így érthető, hogy a hajók hordképességét az azokon 
elhelyezhető boroshordók súlya szerint mérték. Egy-egy ilyen boroshordó súlya 
2240 angol font, azaz 1016 kg. volt; a tonna kifejezést azután a többi hajós-
népek is átvették* A keleti tenger partvidékén a gabona volt jelentős fuvarcikk. 
Ezt „Last" szerint számították, ami 2 tonnával, azaz 4000 német fonttal, annak 
megfelelően tehát 2000 kg-al volt egyenlő. 

Mindebből látjuk, hogy a tonna úgy súly, mint térfogat kifejezésére szolgál. 
A hajótulajdonosnak azonban nem mindegy, hogy terjedelmes árút (pl. gyapot) 
avagy nagy fajsúlyú tömegárút (szén, gabona stb.) szállít-e; csak ritkán fordul 
elő, hogy a szállítandó árú mindkét minőségnek megfelel, azaz: a raki dóhelyi-
ségek teljes kihasználásával a hajó egyúttal legmélyebb merülési pontját éri el. 

Németországban köbméterekben s 1000 kg-os tonnákban számolnak; Ang-
liában a régi „freight ton" = 40 köbláb és a „ton dead weight" 1016 kg-al 
számítva, van használatban. Így összehasonlításoknál ügyelni kell arra, hogy 
angol „ton"-al, avagy „tonne"-val van-e dolgunk. Egy 12.000 német tonnás 
teherhajó pl. egy 11.811 angol tonnás hajónak felel meg. Az újabb időkben a 
tonnának egységesen 1000 kg-ban való elfogadtatását igyekeznek elérni. A nem-
zetközi tengerészkongresszusok elé már több izben került ily irányú indítvány 
a különböző tengerjáró népek részéről, de elfogadtatása az angolok makacsságán 
mindézideig meghiusult. 

Br. V. 

/ 
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Az otrantói tengeri csata tizedik év-
fordulója. Az idén m á j u s hó idusán van 
tíz esztendeje annak, hogy az o t ran tó i 
tenger i ütközetben Vitéz Nagybányai 
Horthy Miklós kormányzó Ur őfőméltó-
sága a magyar vitézségnek olyannyira ra-
gyogó példájá t szolgáltatta. Történel-
münk, hála Istennek, igen gazdag kiváló 
hősökben és nagy hazafiakban, azonban 
kont inentál is nemzet lévén, hőseink mind 
a szárazföldi harcokban tünte t ték ki ma-
gukat . Kiömlő- .vérüket az anyaföld i t t a 
be és nem a tenger vizét festet te p i rosra . 
Magyar Balázs is szárazon hadakozott , 
ha tengeren kelt is át Veglia szigetére. 
Nagy nemzeti királyaink átérezték ugyan 
a tenger fontosságát és igyekeztek a ma-
gyarság lábát megvetni a tenger p a r t j a i n , 
de ha jóhada t nem épí tet tek, pedig a pa r -
to t csak hajókkal lehet megvédeni és meg-
ta r tan i . Nem csoda i lyenformán, hogy a 
magyarságnak egészen a vi lágháborúig 
nem voltak tengeri hősei. 

A nagy világfelfordulás teremtette meg 
az első magyar tengerész-hőst, Magyar-
ország jelenlegi kormányzóját. Szemta-
nuk, egykorú hadijelentések egybehang-
zóan a leghősibb küzdelemnek í r j á k le 
Nagybányai Horthy Miklós ha rcá t a 
„Novara" fedélzetén az ellenséges túlerő-
vel szemben. Az ütközetben a Kormányzó, 
min t ismeretes, súlyosan megsebesült és 
hónapokig élet-halál közt lebegett. A 
Gondviselés' azonban megtar tot ta őt nem-
zete számára. Az otrantói hősnek első ju-
bileumán az Adriai-tenger ismét szabaddá 
vált a magyarság számára és a magyar 
kereskedelmi lobogó megint hamarosan 
meg fog jelenni a tengeren. A békés műn-
kében Vitéz Horthy Miklós épp olyan biz-
tos1 kézzel ós bölcsességgel vezeti az ország 
ha jó já t , min t ha jdan a rábízott had iha jó-

kat és a magyarság előtt ú j r a fe l tá ru l t a 
végtelen tenger i lá thatár . A bölcs kor-
mányzás eredményeképpen F iume ismét 
összekötő kapoccsá vált I t á l i a és Magyar-
ország közt, amelynek közvetítésével a 
két ba rá t i nemzet kicserélhet i szellemi és' 
anyagi javai t . 

A Magyar Adria-Egyesület az otrantói 
ütközet tizedik évfordulója alkalmából hó-
dolatteljesen üdvözli Magyarország Kor-
mányzóját és emlékalbumot ad ki, amely-
ben egyebek közt nagynevű szaktekinté-
lyektől tengerészeti szakvéleményt közöl 
az o t ran tó i tel jesí tményről . Az emlék-
album gazdag tartalmából Horváth J e n ő 
egyetemi t aná r tanulmányát , Scholtz An-
dor főha jónagy értekezését az o t rantó i 
csatáról, Bornemisza Bódog kapi tány cik-
két és' Váradi Antal versét emelhet jük ki. 
A gazdagon il lusztrált köte t könyvárusi 
forgalomba is kerül. Jövedelmét a ma-
gyar iskola-, tengerkutató- és kiál l í tás i 
ha jó költségeire f o r d í t j u k . A Magyar 
Adria-Egyesület tagja i jelentékeny ked-
vezménnyel szerezhetik meg. 

Hajóépítkezés 1926-ban. Az elmúlt ké t 
esztendő kedvezőtlen hajózás i üzletének 
hatása természetszerűleg a hajóépítkezé-
seknél is mutatkozik. A Lloyd's Register 
of Shipping 1926. évi jelentése, mely 
a 100 b ru t tó reg. t onnán felül i ha-
jóépítkezéseket tar talmazza, tekintet nél-
kül a r ra , hogy azok az e lmúl t esztendő-
ben elkészültek-e vagy sem, a hajóépí tke-
zések csökkenéséről ad számot. 1926 év-
ben 1,674.977 tonna h a j ó t é r épült, mely 
az előző évvel szemben cca. 518.000 tonná-
val, az 1913-as record építkezéssel szem-
ben pedig 1,658.000 tonnával kevesebb. 
Az építkező államok között első helyen 
ál lot tak: 
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Anglia és Írország 197 h a j ó 639.56S t. 
Olaszország 27 „ 220.021 „ 
Németország 60 „ 180.548 „ 
Egyesül t Államok 
(a nagy tav. együtt) 78 „ 150.613 „ 
Franciaország 34 „ 121.342 „ 

A többi tenger já ró nemzetek építkezése 
mind — és pedig a legtöbbjénél jóval —• 
100.000 tonnán alul m a r a d t . (Brazilia 
ösiszépítkezése egy 150 tonnás hajó volt). 

Az ép í te t t 600 ha jó közül 319 gőz, 206 
motor és 75 vitorlás- és kikötöhajó. 

Tonna ta r t a lmuk szer int osztályozva a 
gőz- és motorha jóka t : 

100-tól 999 tonn. épült 229 hajó 
1.000 „ 3.999 „ „ 126 „ 
4.000 „ 7.999 „ „ 112 „ 
8.000 „ 14.999 „ „ 40 „ 

15.000 „ 24.999 „ „ 5 „ 
25.000 tonnán felül épül t 3 „ 

A 20.000 tonnán felül i ha jók legnagyobbja 
a f r anc ia „ I l e de F r a n c é " 43.500 tonná-
val ( tu rb ina üzem), u t á n a az olasz 
„Roma" 32.583 t.. ( t u rb ina ) , „Augustus" 
33.000 t., „Vulcania" 23.700 t. (mindkettő 
motorhajó) , továbbá 2 ír és 1 német hajó. 

Fe l tűnő a motorhajók nagy térfogla-
lása, mely — tonna ta r t a lom szerint — 
1926-ban az összépítkezés 76 %-nak (1925-
ben 65 %-nak) felelt meg ; az ez év ele-
jén építés a la t t állott ha jók 90%-a nyer 
motorhaj tóerőt . — Je lentős számban épí-
tet tek o la j ta r tá ly-ha jókat , melyek közül 
az 1000 tonnán aluliak száma áO volt cca. 
175.000 tonnával ; 1000 t . f e lü l 41 olaj-
t a r t á lyha jó t építet tek cca. 246.000 tonna-
tar ta lommal . A hajóépí tkezés 1921. óta 
állandóan csökken. (Br. V.) 

A német vitorlahajózás hanyatlása. A 
"vitorlának, mely annyi évszázadon át kor-
lá t lanul u ra l t a a tengereket, a gőz- és az 
olaj megpecsételte sorsát. A versenyfutó 
clipper, a testes bark, a karcsú shooner 
és a vitorlások többi f a j a — a sport cél-
ja i t szolgáló tipusok kivételével — talán 
rövid pár évtized múlva már csak a múl t 
emléke lesz. Szegényebb lesz a tenger 
poezisa, a tengerész-romant ika; eltűnnek 
a dagadó, hófehér v i tor lák a tengerek 
végtelen vizéről megr i tku l a kikötők 
árbocerdője, s mindazok, akik a tenger-

ben nemcsak a népek főközlekedési út-
ját , a ha jókban nemcsak a technika reme-
keit, hanem a természet csodás szépségét, 
nagyszerűségét megérzik, f á j ó szívvel lát-
ják, hogy a tenger hul lámfodrozta síksá-
gát legszebb ékességétől fo sz t j a meg a 
kul tura , a technika haladása. 

Németország vitorlahajózása is, — mely 
pedig tengerészképzésüknek is jelentős 
fényezője, — rohamosan visszafejlődik. A 
Handbuch der ITandelsmarine adatai a 
100 tonnán fe lü l i vitorlások számáról és 
reg. tonnatar ta lmáról (a segédmotorral 
felszerelt vi torlásokat nem véve tekin-
tetbe) a következő képet t á r j a elénk: 

1880-ban 2 3 9 4 vitorlás 886617 ne t tó reg. tonna 
1890-ben 1215 „ 645530 „ „ 
1900-ban 4 9 5 „ 5071 l t „ 
1910-ben 3 8 3 , 365981 „ „ „ 
1926 végén 66 „ 44468 „ „ 

Amint l á t j u k , 1880-ban ál lot t a német 
vi torlahajózás csúcspontján. Vitorlásaik-
ból 154 teljes vitorlázattal b i r t s átlagban 
1000 tonnás vol t ; a 983 bark átlagban 
480 net to tonnás és a 499 br igg átlagban 
240 ne t to tonnás volt. Ezek 745.000 össz-
tonnája vitorlásállományuk 84 százalékát 
adta. A briggek a múlt század végével 
már teljesen el tűntek. Vi tor lásaik száma 
1890-ig -— 1880-al ízemben — majd a fe-
lére, azok tonna ta r ta lma közel egynegye-
dével csökkent. Ez utóbbi téren a további 
gyors hanya t l á s t a több ezer tonnás 
vitorlások építése némileg feltartóz-
t a t t a ; így például 1900-ban 38 több, mint 
3 árboccal rendelkező vi tor lásuk volt, 
egyenként á t lagban 2600 brut to tonnával . 

A háborúnak közel 300.000 brut to tonna 
vitorlás eset t áldozatul; az utóbbi évek-
ben 177 vi tor lás t motorral szereltek fel, 
úgy, hogy ma már csupán 66 a német 
lobogó a la t t járó, 100 tonnán fe lü l i vitor-
lások száma. Ezek közül 6 négyárbocos, 
átlagban 300 brut totonnával , a 9 bark 
b ru t to ta r t a lma 1000—3000, a 3 shooneré 
200—1000 és' a 48 egyébfa j ta vitorlásé 
100—200 tonna között váltakozik. 

A világ kereskedelmi hajóállományából 
2 .3% vitorlás, 14% mötorvitorlás, 9% 
mötorhajó ős 4.7% gőzhajó anyakikötője 
német. Németország motorvitorlásainak 
számával az első, motorhajóival a harma-
dik, gőzöseivel és vitorlásaival azonban 
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csupán a hatodik helyet foglal ja el a ten-
ger já ró nemzetek sorában. 

Az egyes liajónemek szerint a nőmet 
tenger i kereskedelmi f lo t ta (100 tonnán 
fe lül ) a következőképp oszlik meg: 

66 vitorlás 44.468 br. reg. tonna 
177 motorvi tor lás 44.500 „ „ „ 
350 k ikötőha jó 125.000 „ „ „ 

87 m o t o r h a j ó 276.000 „ „ „ 
1699 gőzha jó 2,818.000 „ „ 

ossz. 2376 ha jó 3,307.968 br. r eg . tonna 

Ha ezt a számot összehasonlít juk a ver-
saillesi kényszerbéke feltételei a lap ján a 
németeknek megmaradt ha jó tonna össze-
gével, úgy elénk t á ru l az a tüneményes 
fejlődés, mely egyedülálló a hajózás tör-
ténetében. Németországnak a háború 
előtti kereken 5,100.000 bru t tó reg. ton-
nájából Versailles után megmaradt — 
1600 tonnánál kisebb hajókban — 427.561 
b ru t tó reg. tonna hajótér . S alig pá r év 
a la t t t e remte t ték meg a f en t i hata lmas 
kereskedőflottát , mely a folyó évben is 
jelentősen fog gyarapodni , amely már 
eddig is a hatodik helyet biz tosí t ja Né-
metországnak a tenger já ró nemzetek so-
rában. 

At t inghausen szavai (Schi l ler : Wil-
helm Teli) valóra válnak: 
„Das al té stürzt , es ándert sich die Zeit, 
Und neues Leben blüht aus den Ruinen."' 

És ez is amerikai gyorsasággal! Br. V. 

Egy külföldi tudós Fiúméról. A Le 
Correspondent c ímű folyóiratban Európa 
és a Kelet határain címmel R. Redslob, 
ki ú t j ában Budapesten nagy érdeklődést, 
kel tet t előadásokat t a r to t t a X I X . század 
diplomácájának történetéből, több folyta-
tásos cikkben ad számot út i benyomásai-
ról. Redslob inkább a túr i s ta szemével 
nézi a vidéket és a városokat, de azér t itt-
ott önkénytelenül lát és hall dolgokat, 
amelyek élénk világosságot vetnek az ú j 
Kelet- és Délkelet-Európában előállott 
különös visszás állapotokra. 

F iúméban például - fe l tűnik neki a sok 
lángolón olasz hazafias felírás a házak 
homlokzatán és az üzletek felett . í g y egyik 
papírkereskedés előtt állva feleségével és 
ú t i tá rsáva l : megbámulják és olvassák az 
óriás betűkkel tündöklő fe l í rás t : L ' I ta l ia 
o la morte, — Olaszország vagy a halál! 

Az üzletben észreveszik az idegenek érdek-
lődését a felírás i r á n t s egy fiatalember 
kilép hozzájuk: — N e engedjék maguka t 
e lvak í t t a tn i ezek á l ta l a csalóka jelek ál-
tal, — így szól — m i nem akarunk olasz-
országiak lenni. — Akkor mire vé l jük 
mozgalmukat d' Annun izo vezetése a la t t? 
— ké rd i a cikkíró. — Az egész csak mü-
mozgalom volt, ami t egy kis csoport em-
ber szervezett, ter ror izálva bennünke t . 
— ö n tehát szeretne Jugoszláviához tar-
tozni? -— Én a magam részéről nem. — 
Mégis ; mit óhaj tana? — Mi fiumeiek va-
gyunk, semmi más és azok is aka runk ma-
radni szívünk utolsó dobbanásáig. — íme, 
©gy ú j nép, amely az Adria hullámaiból 
merül fel, — jegyzi meg a c ikkíró. A 
nemzetiség fatális elve, amely még több 
részre osztja Európá t . 

Abbázia felé hajózva, cikkírónak fe l tű-
nik a fiumei kikötő elhagyatottsága. 
Egyet len hajó sem horgonyoz benne, az 
óriás raktárak zárva, az elektromos eme-
lők mozdulatlanul. Cikkíró tudja , hogy ez 
is az ú j politikai hatások következménye. 
A jugoszlávok Susákon rendezkedtek be a 
tenger i kereskedelemre, F iúméra nincs 
többé szükség, mer t elvesztette Magyaror-
szágot. Ma meghalt városok közé tar tozik. 

E g y orosz vitorlás rekord-útja. H a a 
lassúsági rekordokat is feljegyzik, úgy a 
rádió, a repülőgép, az expresszvonat és 
gyorsgőzös jelen koráról egy érdekes adat 
fog fennmaradni . Ez pedig ekként szól: 
a „Tawar isch" orosz vitorlás a Lysekilt.öl 
(Svédország nyugat i p a r t j á n ) La P l a t a i g 
t e r j edő úta t — ami a vitorlásoknak átlag-
ban 60 napot je lent — 371 nap ala t t 
t e t t e meg. 

Azt már gyakrabban olvashattuk, hogy 
egy-egy vitorlás egy bizonyos ú t a t hal la t -
lanul rövid idő a l a t t t e t t meg, de a f en t i 
esetre, amit a szociális termelés klasz-
szikus hazája produkál t , még nem volt 
példa. Nem elemi erők akadályozták a vi-
torlás ú t já t , hacsak nem számítjuk annak 
azon körülményt, hogy a szél nem mindig 
azon irányban f ú j , amin t azt a vitorlás' 
ú t i r á n y a megkívánja. A szovjethajók pa-
rancsnoka nem a kap i tány , liánom a hajó-
tanács. S ebből e redt a baj azaz a rekord, 
mely egyút ta l .a h a j ó üzemköltségét is a 
fuvarbevétel tízszeresére emelte: 2200 
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f o n t fuvarbevétel lel szemben az üzem-
költség: 20.000 fon to t tet t ki. 

A nevezetes ú t egyik résztvevője egy 
argent ínai l apban odanyilatkozott , hogy 
a tisztek intézkedései csupán a legna-
gyobb nehézségek árán voltak keresztül-
vihetők s a legénység csak akkor teljesí-
tette, ha a ha jó tanács azokat jóváhagyta. 
De, úgy látszik, még így is gyakrabban 
zavarta meg Aeolus mester a legénységet 
a szociális termelésből fakadó jólé t élve-
zetében, mer t azok egy szép napon, mi-
kor a v i t o r l a m a n ő v e r keresztülvitele 
mindkét őrség közreműködését igényelte, 
a kormányos ú t j á n tudtára ad t ák a kapi-
tánynak a ha jó tanács azon határozatá t , 
miszerint a jövőben csupán szélirányban 
vitorláznak, ( t ek in te t nélkül a ha jó út-
i rányára) s a legénység lavirozásról többé 
t u d n i sem akar . Hihete t len az eset, de ha 
a „Tawarisch" tényleg 371 nap a l a t t tette 
meg a szóbanforgó útat , úgy a hajótanács 
határozata, hogy csupán szél i rányban vi-
torláznak, megfele lhet a valóságnak. 

Br. V. 
A Norddeutscher Lloyd 70 éves jubi-

leuma. Mikor a Norddeutscher Lloyd 
megalakult, B r é m a városának a l i g 60.000 
lakosa volt, Németország ped ig még vi-
szálykodó kisebb-nagyobb á l lamokra ta-
golódott. Azóta a város lakossága megöt-
szöröződött. A most 100 éves Bremerha-
ven akkori jelentéktelenségében nem sej-
t e t t e azt a fon tos gazdasági pozícióját, 
amelyet a világviszonylatban m a betölt. 

„Wagen u n d winnen" jelszóval indult 
ú t j á n a k a vál lalat . Fejlődésének alapjait 
H . H. Meier és Crüsemann gondosságá-
nak és előrelátásának köszönheti . 

Az első j á r a tok Angliába és New-
yorkba indul tak . 10 év múlva járataik 
voltak már Balt imore, New-Or leans és 
Galveston felé, ma jd a Nyugat ind iákba , 
Braziliába és a La Pia tara . 

A 25 éves jubi leum 98 h a j ó t talál 
104.500 bru t tó regis ter tonnával s a vál-
lalat negyedik helyen áll a Pen insu la r 
and Orientál Co. és két nagy f r a n c i a tár-
saság mögött. 

A 80-as években építik az első gyors 
ha jó t . 1886-ban kezdődnek a Keletázsia-
Ausztrália pos ta jára tok, 1890-ben a Ge-
nua—New-york közötti já ra t . 

Büszke megelégedéssel könyvelhet ték 
el, midőn az ú j „Kaiser Wi lhe lm der 
Grosse" 22—23 mf sebességgel és 5H úti-
n a p p a l e lhódí t ja a Cunard-Line-től az 
„óceán kék sza lag já t . " 

50 éves jub i leuma alkalmával 197 gő-
zöse van, továbbá 2 iskolahajó, 182 uszály 
és egyéb jármű, összesen 786.510 br. r. 
tonnával . Alkalmazottainak hadserege 
22.000 fő. Alaptökéje 125 millió márka. 
Űszóanyaga 160 mil l ió márka é r t éke t kép-
visel. 1906-ban fogyasztott : élelmiszert 
15 millió márkaértékben, 1,497.000 tonna 
szenet 26 millió márka ér tékben; szállí-
t o t t : 3,084.738 köbméter árút és 491.383 
u tas t . Az 1857. óta szállított utasok 
száma 6,496.217. A vállalat ha jó i 1906-
ban 6,0000.938 mf u t a t tettek meg. 

1914-ben a háború előtt közel egymillió 
tonnáva l rendelkezett . A háború u tán 
57.000 tonnája m a r a d t k ishajókban és 
uszályokban. K ü l f ö l d i rakodóberendezé-
seinek nagy részét is elveszítette. 

LTjabb, nagyobbszabású hajóépítkezése 
csak 1925-ben kezdődik. Ekkor épül a 
15.826 br. reg. tonnás „Berlin." 

Ugyanez évben reorganizálódik, fuzio-
nál érdekeltségeivel, a Roland-Linie, a 
Hamburg-Bremer A f r i k a Linie ezenfelül 
magával hozza a birtokában levő Han-
seat ische Dampfschif fahr tsgesel lschaí t , 
Lübeck vállalatot is. 

A Norddeutscher Lloyd regenerálódott . 
Állománya 418 h a j ó 613.056 br. reg. ton-
nával , közöttük a 32.500 tonnás „Colum-
bus" , mint a legnagyobb német ha jó . Al-
kalmazot ta inak száma 12.734. 

J á r a t a i : New-york, Ph i l ade lph ia— 
Bal t imore—Norfo lk , Lá Plata, Brazíl ia , 
Cuba-New Orleans, Észak- s "Délamerika 
n y u g a t i par t ja i , Ausztrália, Kanár i -sz i -
getek, Anglia, Finnország, Oroszország, 
Görögország, Törökország, Románia, Fe-
kete- tenger i kikötök, Malta, Cyprus , 
Alexandr ia , Syr ia . Fürdő- ill. t ú r i s t a 
u t a k északra. 

U j építési p r o g r a m m j a : két j av í to t t és 
nagyobbí to t t „Columbus" t ipusú hajó, 
a „Bremen" és az „Európa" építése, 
egyenként 46.000 br. reg. tonnával . 

A jubileum hivata los ünnepségek nél-
kü l zaj lot t le, de a világ minden tá já ró l 
nagy számban érkeztek szerencsekívána-
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tok. Ez alkalomból a t á r saság 600.000 
m á r k á t f o r d í t o t t jó lé t i in tézményei re . 

A ha ta lmas élet- és munkavágy ú j ra -
varázsol ta a m a j d n e m megsemmisül t 
Norddeu t sche r Lloyd-ot . A bámula t ra -
mél tó t e l j e s í tmény buzdító pé ldakén t áll 
e lő t tünk s ősz inte szerenesekívánata ink 
k ísér ik további fej lődősét . (I. L.)) 

Az eddigi óceáni mélysé&niérések 
szúrna. A l egu tóbb i időkig a mé ly t enge r i 
fenékmérések körülményes vol ta m i a t t az 
egyes t e n g e r k u t a t ó expedíciók viszony-
lag kevés i lyen mérés t végezhettek. A leg-
ú j abban a lka lmazot t akusz t ikus mérőké-
szülékkel a mérések sokkal gyorsabban 

M é l y s é g 

1000—4000 m. közölt 

4000 m.-en fölül 

1000 „ 

A 4000 m.-nél mélyebb t e rü l e t eken te-
há t , amelyek az egész fö ld fe lü le tnek 
min tegy ké tö tödé t teszik, körü lbe lü l ak-
kora t e r ü l e t r e esik egyet len mélységmé-
rés, m i n t amekkora Svájc . A Csendes-
óceánban vannak akkora t e rü le tek , min t 
egész E u r ó p a , egyetlen mérés nélkül! 
Természetes, hogy a kábelek vonalában a 
fön tebb i á t l agokná l kisebb egységadato-
ka t kapunk , m i n t h o g y i t t s ű r ű b b mérések 
voltak. K i t ű n i k azonban ebből az összeál-
lí tásból, hogy mi lyen kevés a d a t u n k van 
még a t e n g e r f e n é k domborza tának rekon-
s t ruá l á sá ra s a s ű r í t e t t mérések csakha-
mar e l fog ják t ü n t e t n i a t enger fenék 
egyenletes, zava r t a l anságára vonatkozó 
fö l fogásunka t . A t enge r f enék al igha lesz 
kevésbé tago l t a szárazföld változatos 
térsz ínénél . — v.— 

U j propellerkonstrukció. F e l t ű n é s t kel t 
A. Boemer d rezda i mérnök ta lá lmánya . 
E lmé le t é t a r r a a megfigyelésre a l ap í t j a , 

t ö r t énnek , úgyhogy a fo lyamatban levő 
n é m e t „Meteor"-expedic ió többnyire 20 
perces időközökben végezhetet t mérése-
ket. E n n e k a gyo r s í t o t t munkalehetőség-
nek nagy előnyei és jövő k iha tása i külö-
nösen szembeötlenek, ha az eddigi összes 
fenékmérésekről készül t s t a t i sz t iká t is-
m e r j ü k . II. Renquist a legújabb k i a d á s ú 
monacói mélységtérképek a lap ján össze-
sen m i n t e g y 15.000 olyan mérés t szám-
lált össze,1) amelyet az oceánokban mind-
edd ig 1000 méte rné l nagyobb mélységben 
végeztek. Az alábbi táblázatos összeáll í tás 
szemlél te t i ezt az 1914 évig t e r j edő sta-
t i s z t iká t az egyes tengerekben végze t t 
mérések számával és az azokból egy mé-
ré s re eső átlagos te rü le tnagyságga l , 

Atlanti óceán 

mérések 
száma 

1 mérésre 
esik km2 

Indiai óceán 

mérésék 
száma 

1 mérésre 
esik km2 

Csendes óceán 

mérések 
száma 

1 mérésre 
esik km2 

Összes 
világtengerek 

mérések 
szama 

1 mérésre 
esik km2 

4030 

2070 

6100 

8600 

24300 

13900 

1830 

670 

2500 

14200 

64800 

27800 

3960 

2340 

6300 

12600 

48800 

26000 

9Í.20 

5080 

14900 

11200 
40900 

21300 

mely s ze r i n t a ha lak kopol tyúja az úszás 
gyors í t á sában tevékenyen h a t közre. 

Eszmé jé t a g y a k o r l a t akként k i v á n j a 
megvalós í tan i , hogy egyrészt a h a j ó t e s t -
nek hal idomot ad, másrészt a c s a v a r t a 
h a j ó o r r án helyezi el Ezenfe lü l a h a j ó 
o r r á n a csavar mögöt t c sa to rnanyi lása 
volna, s a beáramló vizet a h a j ó o lda lán 
kopol tyúszerűen a lkalmazot t résekon ke-
resz tü l nyomná ki. Ezzel csökkentené az 
oldalsúr lódást , de a h a j ó mögöt t fe l lépő 
sz ívóhatás t is. „ F o r e l l e " nevű model lha-
j ó j a a k ísér le teknél 25 km. sebességgel 
ha l ad t , míg azonos fel té telek me l l e t t a 
r ég i rendszerre l c supán 10 km. volna el-
érhető. A találmány lényegétől eltekintve, el-
lene sok gyakor l a t i ellenvetés m e r ü l fel . 
Fe leml í t endő az, hogy a ha jó o r r á n elhe-
lyeze t t csavar a legexponál tabb pon ton 
van, a hul lámzásban hamarabb és több-
ször ke rü l vízszin fö lé s úszó t á r g y a k a t is 
h a m a r a b b fogna , m i n t a ha jó f a r á n , ahol 
természetesen v é d e t t helye van. / / 

!) T h e ac tua l n u m b e r s of Deep -Sea s o u n d i n g s . ( T h e Scot t i sh Geograph ica l M a g a z i n é . 1926. 
Pag. 227—229.) 
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„Tengerhez magyar! 
El a tengerhez!" 

Bethlen I s t v á n gróf min isz te re lnök és 
Mussolini olasz kabinetelnök megegyezése 
megnyi to t ta Csonka-Magyarország előtt a 
tenger k a p u j á t . Fiume ismét rendelkezé-
sére áll a magyar tengerentúli kereskede-
lemnek. M i n d e n reményünk m e g van rá, 
hogy a Jugoszláviával való tárgyalások a 
vasút i összeköttetés kérdését is rendezni 
fogják és Magyarország va lóban élhet az 
úgynevezett békeszerződésben biztosí tot t 
jogával. 

A magyar tengeri kijáró megteremtése 
új kötelességeket ró reánk, magyarokra! 
A „békeszerződés" megfosztot t bennünke t 
kereskedelmi f lo t t ánk tó l . Haladéktalanul 
hozzá kell látnunk, hogy új kereskedelmi 
hajóparkot teremtsünk Csonka-Magyaror-
szág számára! Minden egyes kereskedelmi 
ha jó , amelyet v ízre bocsátunk, megcson-
k í t o t t országunk te rü le té t növeli . A ma-
gyar tengeri kikötőhöz m a g y a r ha jók is 
szükségesek. M a g y a r á rú t m a g y a r hajók 
szál l í tsanak szét a világ minden t á j é k á r a ! 
Magyar hajókra pedig magyar tisztikar 
és legénység szükséges. A m a g y a r tenge-
részek számtalanszor bebizonyí tot ták, hogy 
a magyar ember t enger re t e r m e t t ! 

Meg kell végre teremtenünk a 
magyar iskolahajót 

amelyen magyar tengerészeket képezünk 
a fe l támaszto t t magya r kereskedelmi ten-
gerészet szániára. A Magyar Adria-Egye-
sület közgyűlése e lhatározta , hogy a ma-
g y a r iskola- és t e n g e r k u t a t ó h a j ó megszer-
zésére fo ly ta t j a Rákosi Jenő m u n k á j á t és 
országos gyűjtést indí t . Add ig is, amíg 
e r r e a szükséges kormányengedé ly t meg-
k a p j u k , bizalommal fo rdu lunk i g e n tisz-
t e l t t ag tá r sa inkhoz és előfizetöinkhöz, 
hogy hajóalapunk javára önkéntes ado-
mányaikat hozzánk eljuttatni és ismerő-
seiket ugyancsak adakozásra buzdítani 
szíveskedjenek. Az adományokról folyó-
i r a t u n k minden számában részletesen el-
számolunk. A legkisebb adományt is hálás 
köszönettel fogadjuk. 

A magyar iskolahajó újra megnyitja a 
tengerészeti pályát a magyar ifjúság 
előtt, amelyre a pályaválasztás és elhe-
lyezkedés gond ja i sokkal súlyosabban ne-

hezednek, min t az Összes eddigi nemzedé-
kekre . Elsősorban a magyar ifjúság ér-
deke tehát, hogy a magyar iskolahajó mi-
előbb szolgálatba álljon és ifjakat képez-
zen az új élethivatásra! Minden magyar 
i f j ú járuljon tehát hozzá filléreivel a ma-
gyar iskolahajó felépítéséhez! 

Cak egyetlen szeget kérünk min-
denkitől az iskolahajóhoz ! 

A magyar tengerkutatóhajó újra meg-
lobogtatja a háromszínű zászlót a tenger-
tanulmányozás nagy nemzetközi versenyé-
ben! Ez a legalkalmasabb te rü le t a r r a , hogy 
k u l t ú r á n k magas fe j le t tségéről tanúbi-
zonyságot tegyünk a külföld előt t , amely 
vagy nem ismer bennüket , vagy rosszaka-
r a t ú beál l í tásban- ismer . Magyar tudósok 
szá l l j anak ismét h a j ó r a ós hi rdessék vi-
lágszer te a magyar k u l t ú r a felsőbbségSt! 
A cseheknek sincs tengerük, mégis részt-
vesznek a tengerkutatásban! Magyaror-
szág nem maradhat el a csehek mellett! 
Adakozzatok a magyar iskola- és tenger-
kutató hajóra! 

Csak hajószegeket kérünk min-
denkitől ! 

A magyar iskola- és tengerkutatóhajó 
a m a g y a r iskolák i f j ú s á g a , a cserkészek és 
leventék számára évente k i r ándu lá s t ren-
dez az Adriára . Cserkészek és leventék ad-
játok filléreiteket a ti hajótokra! 

A magyar iskola- és tengerkutatóhajó 
a Magyar Adria-Egyesület tagjait minden 
tavasszal és nyáron nagyobb körútra viszi 
és rendelkezésőre áll minden nagyobb ki-
r á n d u l ó társaságnak. Üt körutazáson in-
gyen vehet részt mindenki, aki ezer pen-
gővel járult hozzá a magyar iskola- es 
tengerkutatóhajó építéséhez! 

A magyar iskola- és tengerkutatóhajó 
egyben mozgó árumintakiál l í tás is lesz. 
H a j ó n k sorra fog j a lá toga tn i a főbb ki-
kötőket , be fog ha to ln i a ha józható folyó-
torkola tokba és művésziesen rendezet t ki-
á l l í tásban be f o g j a m u t a t n i a m a g y a r 
g y á r i p a r és mezőgazdaság te rmékei t . U j 
p iacoka t akarunk meghódí tan i a magya r 
te rmelés számára. A magyar ház i ipa r t , a 
magya r művészetet a k a r j u k bemuta tn i a 
nagyvi lágnak . Ha jósza lonunkban hang-
versenyeket , előadásokat rendezünk. A 
ha jó fedélzetén minden kiál l í tás a lkalmá-
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val utazási iroda működik , amely a ma-
gyar f ü r d ő k és B u d a p e s t fü rdővá ros ér-
dekében f e j t ki p r o p a g a n d t á az idegenfor -
galom növelésére. Teljesen díjtalanul lesz 
joga hét kiállításon egy-egy kiállítási fül-
kére mindazoknak, akik a magyar iskola-, 
tengerkutató és kiállítási hajóra egyezer 
pengőt adományoztak! 

Minden adakozó neve belekerül a hajó 
törzsnaplójába. Azoknak a nevét, akik 
száz pengőt, vagy ennél többet a jándékoz-
tak az iskola-, t e n g e r k u t a t ó és k iá l l í t ás i 
h a j ó cé l ja i ra , érclemezbe vése t jük és a 
h a j ó sza lon jának f a l á r a e rős í t t e t jük . Az 
ezer pengős adakozók emlékezetét a h a j ó 
sza lon jában márvány táb lán ö r ö k í t j ü k meg. 

Örökítsük meg nevünket az utó-
kor számára! Álljunk be a magyar 
tengerészet feltámasztói közé! 

F i g y e l m e z t e t é s ! 
Minden önkéntes adomány a Magyar 

Adria-Egyesület címére ( V I I I . , Múzeum-
k ö r ú t 10., I I . 12.) pos tán kü ldendő be. 
Gyűjtéssel senkit meg nem bíztunk! 
Gyii j tő íveket csak a kormányengedé ly el-
nyerése u t á n bocsátunk ki, s e r rő l t isztel t 
t a g j a i n k a t külön hirdetmény útján érte-
sítjük. A m a g y a r iskola-, t enge rku ta tó -
és k iá l l í tás i h a j ó j avá r a előadásokat, 
hangversenyeket f o g u n k t a r t a n i . Ezekre 
külön meghívóka t k ü l d ü n k szét. 

K i m u t a t á s 
a magyar iskola-, tengerkutató és 
kiállítási hajóra érkezett önkéntes 

adományokról: 
A Magyar Adria Egyesület koszorú-

megváltása Havas Bezső társ-el-
nök e lhunyta alkalmából . . . 100 P . 

G. B. és L. Gy. adománya . . . 40 P . 
Hajóalap állománya 1827 máj . 5-én 140 P . 

UTAZÁSI TANÁCSADÓ. 
lntormazioni turistiche. — Reiseratgeber. — Informations for Tourists. 

Informations pour voyageurs. 

Tr. P . -né úrasszony (Budapest.) A ké r -
dezett penzió kedvezményes áron 35 l i r a . 
— V. B. (Budapest.) S a j n á l a t u n k r a nem 
t u d j u k megmondani , hogy a l i r a n y á r i g 
mekkora magas ra szökken fel , s így t aná -
csot sem a d h a t u n k . Abban, sajnos, igaza 
van, hogy m á r a 32 filléres l i ra is bezár ta 
I t á l i a k a p u i t a magyar középosztály előt t . 
Az emelkedés idáig 75 százalékos, ezzel 
szemben egyes penziók és szállodák 20—30 
százalékos engedményt h i rde tnek . — D. 
Gy. (Kispest.) H o r v á t és d a l m á t f ü r d ő k b e 
b á t r a n mehet . Igen előzékenyek. A ján l -
ha tó : Oirkvenica, R a b (Arbe) , G r u z 
(Gravosa) , Dubrovn ik (Ragusa ) és Zele-
nika (Boka Kotorska . ) -— V. P. (Szeged.) 
A Jadranska Plovidba n y á r i mene t rend-
jé t még n e m k a p t u k meg. Mihe ly t meg-

jön, levélben é r t e s í t j ü k a ké rdeze t t hajó-
j á r a t idejéről . — P . L. (Debrecen.) Ab-
ban a penzióban, amelyet kérdez, ki tű-
nően lehe t — kopla ln i . Egyébkén t magya-
roknak „Magyar ház" , németeknek „Deut -
sches I l a u s " , cseheknek „Cseszki Dom." 
Ebből is megí té lhe t i . — K. F. (Szombat-
hely.) A vasú t i kedvezmény fe l té te le i t 
még nem te t ték közzé. H a úgy in téz ik el, 
m i n t tavaly, akkor te l jesen é r ték te len . 
Sokon meg já r t ák vele. — V. T. (Vác.) A 
f r a n c i a t enger i f ü r d ő k jóval olcsóbbak, a 
f r a n c is s tabi l izálódot t , t ehá t á rhu l l ám-
zástól nem kell t a r t a n i . — Névtelen kér-
dezősködésekre nem válaszolunk. Levél út-
ján kívánt felvilágosításokra válaszbélyeg 
beküldését kérjük. 
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KÖNYVISMERTETÉSEK. 
Leidenfrost Gyula: Rabok vagyunk 

vagy szabadok? Az örökléstan vázlata. 
Pécs, 1927. A Danubia kiadása. 272 oldal, 
25 képpel, egy műmelléklettel . Ára 10 P . 

A pécsi Danubia könyvkiadóvállalat , 
mely a rendkívül népszerű „Tudományos 
Gyű j t emény" című sorozat tal már idá ig 
is nagy érdemeket szerzett , Ma és holnap 
címmel ú j sorozatot i nd í to t t meg. A so-
rozat első kötete Leidenfrost f e n t i c ímű 
munká ja . Nemcsak címe, lianem h a n g j a 
és előadási módja te tőtöl- ta lpig ú j és meg-
lepő. A „Rabok vagyunk vagy szabadok" 
című kötet nem pol i t ika i v i ta i ra t , vagy 
Petőfi- tanulmány, m i n t ahogyan címe 
u t á n ítélve várni lehetne, hanem ismeret-
ter jesz tő munka. Az olvasónak egészen 
az utolsó oldalig módjában van t ö rn i r i j i a 
a f e j é t , honnan ve t te a szerző ezt a címet? 
Ot t derül csak ki, hogy „szabadok va-
gyunk" , vagyis, hogy a szerző, Lamarek 
fe l fogásá t követve, h íve a szerzett tu la j -
donságok öröklődésének. Utóda inkra nem-
csak azt az örökséget hagyha t juk há t ra , 
ami t szüleink közvetítésével őseinktől 
kap tunk , hanem megto ldha t juk s a j á t ízer-
zeményünkkel is. Leidenfrost t ehá t az 
örökléstan tételeit ismertet i meg velünk, 
ha úgy tetszik: regény fo rmá jában meg-
í r t a az örökléstant. 

Már első fe jezete teljesen novellisz-
t ikus. „A f rá te r á lma" ar ra jó, hogy két 
egyszerű f r á t e r r e bízza Mendel p re lá tus 
é letrajzának elmondását . Mendel volt 
tudvalevően a k isér le t i örökléstan meg-
alapí tója . „A virágok násza", a „Ti tkok 
nyomán", „Schopenhauer tévedése", 
„ H a r c a macska f a r k a körü l" és a „Tyúk-
szem, mint bizonyíték" című fejezetek a 
szépirodalom eszközeivel v i lág í t ják meg az 
örökléstani problémákat. Az egész kötet 
végesvégig vir tuóz muta tvány a r r a , ho-
gyon lehet komoly tudományos kérdése-
ket a közönség széles rétegei számára él-
vezhetőkké tenni . Képmagyaráza ta i is 
meglepőek. Az „ E l m a r a d t t a l á lka" című 
kép például az örökléstan bonyolul t sejt-

tani magyarázatába enged bepillantást. 
„A szokás hata lma is öröklődik" című 
képe is olyan témát ér te t meg velünk, 
amely más kézben csak úgy zörög a tudo-
mányos szárazságtól, a szerző kezében 
azonban élvezetessé válik. 

A könyv legterjedelmesebb fejezete 
„Schopenhauer tévedése" címet viseli. 
Schopenhauer száztíz oldalon tévedett és 
a szerző mind a fe jé re olvassa. Ez a feje-
zet Leidenfrost könyvének legértékesebb 
része, mivel örökléstani szempontból más-
félszáz magyar családot tanídmányozótt át 
és kuta tása inak eredményét ebben fog-
lalja egybe. I lyen örökléstani családtanul-
mány nagyon hiányzot t már a magyar 
irodalomból és a szerző ezt a hézagot töl-
töt te be. 

Leidenfrost legújabb könyvének csínos 
kiállítása a Dunántúl Egyetemi Nyomdá-
jának érdeme. A könyv kiadóhivatalunk 
ú t j á n is megrendelhető. (—y.) 

„Emden", ein Gedenkbuch deutschen 
Helden tums zur See. Band 5. der „Ge-
schichte deutscher Kriegsschiffe" von Al-
fréd 0. Nagel. Herausgegeben von der 
Ivieler Zei tung. Komissionsverlag Wal ter 
G. Mühlau . 1927. 212 o. 

Eleven tollal, érdekesen, de alapos 
szakszerűséggel is, a szerző régi témáról 
hoz ú j a t . ITárom h a j ó t ismertet, melyek 
egymásután viselték az „Emden" nevét. 
Az első tör ténete ismeretes a háborúból; 
réme volt az Indiai-óceánnak. Elsűlyesz-
tése u t án személjzetének egy része sok 
kalandos viszontagság u tán vergődött 
haza. A második „ E m d e n " építését köz-
vetlenül az első elpusztulása u t án kezdet-
ték meg s 1910 decemberében áll í tot ták 
szolgálatba. Jelentős tevékenységet f e j t e t t 
ki a háborúban, s az összeomláskor Scapa 
Flow kikötőjében, fogságban, önként ke-
reste a pusztulást . A harmadik és a leg-
nagyobb, 6000 tonnás „Emden" 1925 ok-
tóberében lett szolgálatba állítva s jelen-
leg fö ldkörül i úton van. A könyvet szá-
mos kép gazdagí t ja . 

KIADJA: A „MAGYAR ADRIA EGYESÜLET" BUDAPESTEN. 
KIADÁSÉRT FELELŐS: — DIRETTORE GERENTE: — DIRECTEUR GÉRANT: 

Dr. L E I D E N F R O S T G Y U L A . 



A tenger és különösen az A D R I A iránt érdeklődők szíves figyelmébe ajánljuk 
A MAGYAR A D R I A K Ö N Y V T Á R 

K Ő V E T K E Z Ő F Ü Z E T E I T : 
1-3. A tengeralattjáró hajók. (100 képpel.) 9. Rákóczi adriai tervei. Irta dr. Márki 

Irta Gonda Béla ... P. 150 Sándor. ... P. —"50 
4. Magyar Balázs hadjárata Veglía szi- 10. Harc a tengerért. Ir ta dr. Prinz 

getén. í r ta dr. Szabó László P. —-50 Gyula P. —"50 
5. A Földközi-tenger és kijárói. (Gib- 11. A hadibajók tüzérsége. (Képekkel.) 

raltár, .^zuez, Dardanellák.) 8 képpel. Irta Beck Zoltán fregatt-kapitány. 
Irta dr. Cholnoky Jenö.... ... P. -—'50 P. — 50 

6. Magyar uralom az Adrián. Irta dr. 12. Tengerész-pályák. Ir ta Péchy-Hor-
Márki Sándor. P. —'50 vátli Rezső P. —'50 

7-8. Az Adria és partvidéke. (Térképpel 13-14. Társadalmi élet a középkorban 
és képekkel.) Ir ta dr. Cholnoky Jenö. Dalmáciában. Irta dr. Szabó László. 

P. 1— ' P. 1 — 
Posta i s z á l l í t á s i d í j 10 s z á z a l é k . 

Az 1 — 14. számú füzetek ára együtt megrendelve portómentesen 5 pengő. 

A Magyar Adria-Egyesületnél megrendelhetők továbbá: 

F É N Y B E N . . . . HÁROM MAGYAR-DALMÁT TÖRTÉNETI KÉP. 

Szinmü. Irta: Dr. HAVASS REZSŐ, 
A Magyar Adria-Egyesület kiadása. Ára postaköltséggel 1'60 pengő. 
(Dr. H A V A S S R E Z S Ő : „ F é n y b e n . . e imil t r i l óg i á j á t a m a g y a r nemzet i ö n t u d a t erősítésére és a 
hazaf ias szellem éb ren ta r t á sá ra kiválóan a l k a l m a s n a k talál ta , és m i n t i lyent , a m a g y a r közönségnek 

figyelmébe a legmelegebben a j á n l j a a Magyar Nemzeti Szövetség irodalmi szakosztályn.) 

K A L A N D O Z Á S O K A T E N G E R E N . 
EGY TENGERKUTATÓ NAPLÓJA. :: 118 KÉPPEL. 

Irta: Dr. L E I D E N F R O S T G Y U L A . 
A „Studium" Sajtóvállalat R.-T. kiadása. Ára postaköltséggel 6'— pengő 
(Harminc fejezetben 2T0 oldalon, 118 képpel, r e n d k í v ü l érdekfeszítően e lénk varázsolja a t enge r életét , 
a n n a k t u d o m á n y o s k u t a t á s á t . Ez t a könyvet, m i n d e n magyar i f j ú n a k el kellene olvasnia, ép úgy ahogy 

Nansent m i n d e n no rvég i f j ú elolvassa.) 

J ^ " J J JSJ J Lussinpiccolo, Lussingrande, Cigale. Útmutató Lussinra utazók és 
= = = = = = = = = = = = r Lussinon tartózkodók számára. Lussin földrajzával és történetével. 

Térképpel és képekkel. — Irta : RADVÁNYI ANTAL. 
Ára postaköltséggel —'40 fillér. 

A M A G Y A R T E N G E R É S Z E T 
É S A F I U M E I K I K Ö T Ő . 

65 képpel. — Irta: G O N D A B É L A . 
Ára postaköltséggel 4"— pengő. 

AZ ALDUNAI VASKAPU ÉS AZ OTTANI ZUHATAG SZABÁLYOZÁSA" 
100 képpel. — Irta: G O N D A B É L A . 

Ára postaköltséggel 4'40 pengő. 

NEMET-MAGYAR ES MAGYAR-NEMET H A J Ó S S Z O T A R . 
Irta: Dr. R Ó N A Y T I B O R , korvett-kapitány. 

Ára kötve postaköltséggel 2 pengő. 



A TENGER ^ MEER. Zeitschrift für Meereskunde, Organ des Ungarischen 
Adria-Vereins. Redigiert von Béla Gonda Prásident. — 
XVII. Jg. 1927. No. IV—V. 

I N H A L T : Vom Meeresbecken bis zu den Riesengebirgen. Von Dr. E. Vadász. 
— Ungarisches Haus in Fiume. — Vulcan und Koralle. Von Josef Ker-
tész. — Rezső Havass f . Von Julius Leidenfrost. — Die Erklárung der 
Schiffstonne. Von V. Br. — Kleinere Mitteilungen. — Reiseratgeber. — 
Biicherbesprechungen. 

A TENGER ^ MER' Revue scientifique-maritime. Journal de l'Association 
Hongroise de l'Adriatique. Redigé par Béla Gonda Président. — 
XVII. Année 1927 No. IV—V. 

S O M M A I R E : Des bassins des océans jusqu ' aux montagnes géantes. Par Dr. E. 
Vadász. — Maison hongroise in Fiume. — Volcan et Corall. Par J. Kertész. 
— Rezső Havass f . Par Julius Leidenfrost. — Explicatio de la tonne du 
vaisseau. Par G. Br. — Communications. — Informations pour voyageurs. 
— Bibliographie. 

A TENGER ^ SEA. Review scientific-maritime. Periodical of the Hungárián 
Adriatic Association. Editor: Béla Gonda president. — 
XVII. Year. 1927. No. IV—V. 

C O N T E N T S : From the seabasins to the giant mounts. ,By: Dr. E. Vadász. 
— Hungárián House in Fiume. — Vulcan and Coral. B y : J, Kertész. — 
Rezső ^ l a v a s s +. B y : Julius Leidenfrost. — Interpreting of the shipton. 
B y : W. Br. — Miscellaneons. — Informations for Tourists. — Biblio-
graphie. 

A TENGER R ' v ' s t a maritima. Giornale deli' Associazione Ungherese 
deli' Adriatico. Redattore: Béla Gonda Presidente. — 
XVII. Ann. 1927. No. IV—V. 

I N D I C E : E. Vadász: Dagli bacini di mare alle montagne gigantesche. — Casa 
ungherese in Fiume. — Giuseppe Kertész: Vulcano e corallo. — Grulio 
Leidenfrost: Rodolfo Havass f . — Esplicazione delle tonnellate delle nave. 
— Miscellanea. — Informazioni turistiche. — Bibliográfia. 

Bethlen-nyomda r.-t . Budapes t . (Műszaki i g a z g a t ó : Urbány i I.) 



1927 O T R A N T O - E M L É K F Ü Z E T IV- IX . sz . 

N É P S Z E R Ű F O L Y Ó I R A T 
A T E N G E R R E V O N A T K O Z Ó I S M E R E T E K 

T E R J E S Z T É S É R E 

A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET KÖZLÖNY 
1927. 

TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM. 

Felelős szerkesztő 

G O N D A B É L A 
a Magyar Adria Egyesület elnöke 

Kiadja 

MAGYAR ADRIA EGYESÜLET 
Budapest, VIII., Múzeum-körút 10 

ELŐFIZETÉSI ÁRA EGÉSZ ÉVRE 8 PENGŐ. 

ENNEK A FÜZETNEK AZ ÁRA 4 PENGŐ 



T A R T A L O M . 
Emlékezzünk . . . Magyar uralom az Adrián Árpádtól Trianonig. Irta Gonda Béla - ... 73 
Az otrantói ütközet 1917 május 15. (képekkel és helyzetrajzokkal). Irta Scholtz Andor 

m. kir. főr. főhajónagy - - — — — — - — .. ... - 78 
Az otrantoi ütközet erőviszonyai. Összeállította Bornemissza Bódog — .. 96 
Az otrantói tengeri ütközet 10-ik évfordulójára. Irta Kőnek Emil altengernagy/ — — 97 
A német haditengerészet üdvözlése. — Erinnerung an Otrantó. Von Ritter von Hipper 

Admiral - — - ... 105 
Emlékezés Otrantóra. Irta Lovag Hipper volt német csász. tengernagy - ... ... 105 
Zum Seegefecht vom 15. Mai 1917 ín der Otrantostrasse. Von Admiral Scheer ... . 106 
A tengeri ütközet az otrantói szorosban — 1917 május 15. Irta Scheer tengernagy ... 110 
Der 15. Mai 1917. Von Admiral Zenker, Scheí der Marineleitung ... 114 
1917. május 15-ike. Irta Zenker tengernagy, a haditengerészeti vezetőség főnöke ... - 116 
Zur Feier der 14—15 Mai. Von G. von Schoultz finnlándischer Kontreadmiral ... . . . 118 
A május hó 14—15-iki emlékünnep alkalmára. Irta Schoultz György sz. k finn ellen-

tengernagy — ... — ... — — . ... ... 120 
Otrantó 1917. Von Maximilian Njegovan gew. k. u. k. Admiral und Flottenkommandant 122 
Otrantó 1917. Irta Njegovan Maximilián volt cs. és kir. tengernagy és flottaparancsnok 123 
Horthy tengernagy úrnak — 1917 május 15-ének emlékére. írták Dr. Seitz-Treffen 

Henrik szk. ellentengernagy és Heissler Erich cs. és kir. ellentengernagy... - .. . 124 
Erinnerung an Otrantó. Von Bruno Ditlrich Linienschiffskapitán d. R. .. ... . . . 125 
Emlékezés Otrantóra. Irta Diitrich Bruno ny. sorhajókapitány ... ... ... ... 126 
Die Aktion der Kreuzer in der südl. Adria am 15. Mai 1917. von Witkowsky Linien-schilfskapitán d. R. ... ... . . . .. - — — ... ... . . . 127 
A cirkálók akciója a déli Adrián 1917 május 15. Irta Witkowsky ny. sorhajókapitány 127 
Az otrantói tengeri ütközet emlékére. Irta báró Thierry Ferenc ny. cs. és kir, sorhajó-

kapitány ... . . . ... ... ... . . . . . . ... ... ... ... ... ... . . . . . . 128 
Horthy és Otrantó. Irta Zebegényi-Gründorf János sorhajókapitány . ... . ... . . . — ... 129 
Miért fontos az „Otrantó Nap"-ot megünnepelni. Irta vitéz Bornemissza Bódog folyamőr-

kapitány ... . . . — - ... . . . ... . . . 129 
Visszatérés az Adriához — Adriai történetkutatásunk programmjához. Irla Horváth Jenő 

egyetemi rk. tanár ... . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . ... 131 

KÖNYVISMERTETÉSEK. 
A magyar kormány adriai politikája 1848 — 1849-ben. Irta Horváth Jenő 134 
Unsere Marine im Weltkrieg 1914 —1918 von Viceadmiral E. v. Mantey ... ... ... 134 
The Dardanelles Expedition. By W. D. Puleston ... ... ... ... 135 
Ayesha. Von H. Mücke __ ... . . . 135 
Verzeichniss der deutschen Reedereien und ihrer Schiffe von J. Röhe ... . . . . . . ... 135 
The Pacific russian scientific investigations .. . . . ... ... 136 

KERELEM. | 
Ismételten kérjük mindazon t. tagtársainkat, akik a folyó I 
évi tagdíjat még nem küldték be, esetleg még a mult j 
évről is hátralékban vannak, legyenek szivesek a hátra- I 
lékos tagdíjat mielőbb beküldeni. 

Akik augusztus 1-éig a tagdíjat be nem küldik, 
azoktól postai megbízás utján fogjuk a tagdíjat 
bekérni. 

A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET 
ELNÖKSÉGE. 



OTRANTO-EMLÉKFÜZET. 

E M L É K E Z Z Ü N K . . . 
MAGYAR URALOM AZ ADRIÁN ÁRPÁDTÓL—TRIANONIG. 

IRTA G O N D A B É L A A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET ELNÖKE. 

Az otrantói dicsőséges tengeri ütközet tizedik évfordulóján elvonulnak lelki 
szemeink előtt a magyarság adriai uralmának napsugaras fényben ragyogó színes 
emlékei. Látjuk honfoglaló Árpád kacagányos vitézeit elkalandozni az Adria part-
jáig, ott vagyunk a bűbájos és világhatalmu Velencében, amikor Orseolo Ottó 
dogé eljegyzi Geyza fejedelem leányát, Szent István király nővérét s e fényes 
ünnepségek során szinte a magyarság is eljegyzi magát a tengerrel. S tényleg, 
Szent István amikor 1026-ban Dalmáciát részben meghóditotta, már ekkor jelét 
adta annak, hogy a magyarok az Adriáig akarnak terjeszkedni. 

A világhatalomra való törekvés ugyanis már első királyunkban megérlelte 
a meggyőződést, hogy a magyar birodalmat ki kell terjeszteni a tengerig s a 
magyar nemzeti hegenomiát ki kell vinni a tengerre, mert csak az az ország 
lehet igazán hatalmas és gazdaságilag független, melynek tengere van s ezt a 
törekvést már 1091-ben igyekszik megvalósítani Szent László királyunk, amikor 
meghódítja Horvátországot s királyává teszi Álmos herceget, I. Géza magyar 
király kisebbik fiát, megszerzi a tengerpartot, melynek kikötő városaiból a világ-
kereskedelemnek és a művelt államokkal — első sorban Olaszországgal — való 
érintkezésnek új útjai nyíltak meg a magyarság előtt; Biogradban, a mai Zara-
vecchiában, melyet a magyarok Tenger-Fejérvárnak neveztek el, felállítja a ma-
gyar tengermelléki kormányzóságot. Itt szállt partra 1097 júniusban Kálmán 
király menyasszonya, a szép Busilla siciliai hercegnő, hogy hozományul egy ten-
gerész nép barátságát vigye meg egy tengerre vágyó népnek. Kemény harcok árán 
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Kálmán király 1105-ben elfoglalja Zára, Trau, Spalato városokat, valamint Brazza, 
Veglia, Ossero, Arbe szigeteket, fényes kísérettel bevonul Zárába, hol a lakos-
ság örömujjongással fogadja, mert biztosítja szabadságukat, önkormányzatukat. 
Mikor azonban Kálmán király 1116. február 3-án meghalt, úgy látszott, a ma-
gyarok tengeri uralma is véget ért, mert Velence visszafoglalta az általuk meg-
hódított városokat és tengereket. De már egy esztendő múlva a magyarok győz-
tek Záránál s az öt évi fegyverszünet leteltével II. István magyar király indult a 
tengerpart visszahódítására. Váltakozó szerencsével folyt tovább a harc a tenger-
mellék birtoklásáért Velence és a magyarok között. Spalato 1136-ban megint a 
magyar király — most már II. Béla — védelme alá helyezkedik. Majd miután 
1165-ben Mánuel bizánci császár elfoglalta Dalmácia ötvenhét városát, III. István 
magyar király 1161-ben 30.000 ember élén újból megmutatta a magyar hatalmat 
a tengerpartnak, melynek városait rendre hódoltatta s bár távozása után a váro-
soknak csak egy része maradt meg hűségében, 1180 telén ezek újra visszahó-
doltak s 1181 februáriusában Mór ispán már „az Isten és a király kegyelméből 
az egész tengermellék szorgos gondviselőjének" nevezte magát. III. Béla király 
saját idősebb fiát, Imre herceget teszi meg Horvát- és Dalmátországok kormány-
zójává s hatáskörét a tengerparton a Narentán túl is kiterjeszti. Ez a kormány-
zóság a király halála (1196) után másik fiára, Endre hercegre szálltát a keresz-
tes háború fogadalmával együtt, ami és a Velencével folytonosan tartó villongás 
Endrének a hajóhad szervezését is kötelességévé tette. A magyarság tengeri 
uralmának pótolhatatlan kárára Endre már mint 1205 óta Magyarország királya 
ezt elmulasztotta, pedig tekintélyét is rendkívül emelte volna, ha 1217-ben saját 
hajóin mehet a Szentföldre, hogy a keresztes hadjárat iránt tett fogadalmát be-
váltsa. S kétségtelen, hogy a magyar királyok első hajóhadi vállalatának nem 
csupán egy kegyes fogadalom beváltása lett volna a célja, hanem a tengeren 
való közlekedésnek a biztosítása és Velence tengeri tiralmának korlátozása is. 
A király 1217 augusztus 23-án rendkívüli fénnyel vonult be Spalatoba, de mikor 
ősszel tengerre szállt, hadai egy részét el kellett bocsátania, mert a Velencétől 
nagy áldozatok árán bérbe vett hajók nem voltak elegendők az egész hadsereg 
befogadására. Mégis nevéhez fűződik a dicsőség, hogy ő volt az első magyar 
király, aki hajóhaddal magyar kikötőből először indult egy másik földrészben 
fekvő csatatérre, a honnan 1218-ban — noha voltak gályái — szárazföldön tért 
haza s magyarjai sem vállalkoztak többé az Argonauták útjára. Pedig huszon-
három év múlva már a tenger lett a mongolok elől bujdosó IV. Béla magyar 
király utolsó menedéke. Váltakozó szerencsével folyt ezután a meg-megujuló küz-
delem a magyarok és Velence közt, a dalmát tengerparti városok és szigetek bir-
tokáért, mígnem az Anjou-házból származó nagy királyunk I. Lajos 1358 február 
18-án zárában békét köt Velencével, melyben ez lemond egész Dalmáciáról, azaz 
a Quarnero-öböl közepetői Durazzo határáig minden általa birt erősségről, szi-
getről, területről, kikötőről, városokról, Dalmát- és Horvátország hercegi címéről, 
melyet eddig a dogék viseltek; ezeken kívül Velence kötelezte magát, hogy meg-
felelő áron Lajosnak 24 gályát építtet saját arzenáljában. Nagy Lajos e pillanat-
ban mint Magyarország tengeri hatalmának igazi megteremtője állt a világ előtt. 
Amikor pedig Velence vállalt kötelezettsége elől folytonos huzavonával kitér, Lajos 
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1371. évi dalmát útjában arra a gondolatra jut, hogy saját birodalma tengerpart-
jain szerel föl annyi hajót, amennyivel fölveheti a harcot Velence ellen; ebben a 
dalmát partokat zár alá vevő velencei hajóraj ugyan megakadályozta, de hosszas 
harcok után mégis sikerült megtörnie Velence adriai egyeduralmát s az 1381-ik 
évi augusztus 24-én Turinban kötött békeokmányban biztosította Lajos a mare 
liberum elvét a mare clausum felett s ebben az elvben kell keresnünk a magyar 
Anjou-ház tengeri politikájának a kulcsát. 
* Nagy Lajos halála után azonban Velence ismét megindítá aknamunkáját a 
dalmát tengermellék visszaszerzésére s a belvillongások és a mindnagyobb erővel 
fellépő török támadások által meggyöngített Magyarország nem volt képes meg-
védeni tengerparti birtokait. 1420 közepén Dalmácia legnagyobb része, 1432-ben 
pedig csaknem az egész dalmát tengerpart — Raguza kivételével — Velence 
uralma alá került. 

Mátyás király a tengermellék birtoklásának nagy jelentőségét belátva, 1478-
ban tervbe vette ugyan, hogy Dalmáciának azt a részét, melyet Velence a magyar 
koronától elszakított, visszaszerezze, de tervét nem valósíthatta meg s Magyar-
ország, mely némi megszakításokkal 1105-től 1432-ig, 327 éven át bírta Dalmá-
ciát a hozzátartozó szigetekkel, hosszú időre meg lőn fosztva tengerparti birtok-
lásától s a magyar tengeri uralom csupán a Quarnero északi csücskén fekvő 
Buccari-Carlopago közti tengerpartra zsugorodott.' 

Hosszú idő multán II. Rákóczi Ferenc is foglalkozott a tengerpart vissza-
szerzésével s evégből egy magyar-velencei szövetség megkötését tervezte. 

A magyar tengeri uralom újraéledése belekapcsolódik az osztrák kereske-
delmi és haditengerészetnek VI. Károly császár (mint magyar király III-dik) által 
történt megalapításába, aki 1725. november 19-én Triesztet szabad kikötővé teszi, 
kiépítteti a Károlyvárostól Fiúméba és Buccariba vezető Karolina-utat, majd 
leánya Mária Terézia királynő 1779. április 23-án kelt oklevelével Fiumét, mint 
„separatum corpus regni coronae Hungáriáé" Magyarországhoz csatolja s a vino-
•doli, hreljini és buccarii járásokból megalkotja a magyar tengermelléket. Ezzel 
megindul nagyobb erővel a magyar kereskedelem is a tenger felé. 1796—1802 
közt kiépül a Károlyvárosból Fiúméba vezető Lüjza-út, II. József uralkodása alatt 
tervek készülnek a Dunától a Száván és Kulpán át Fiúméba vezető víziútra ; majd az 
átmeneti francia uralom után, amikor 1822-ben Fiume ismét visszajut Magyarország 
birtokába, élénk tevékenység indul meg a fiumei kikötő kiépítése érdekében; a 
kis halászvárosban egyre épülnek a folyton nagyobbodó hajók, erősbödik a ten-
geri forgalom. A 30-as évekkel beköszöntött reformkorszak a tengeri kereskede-
lemre is kezdi figyelmét és érdeklődését kiterjeszteni. 1845-ben Kossuth Lajos 
erővel teljes mozgalmat indít, terveket készíttet, agitál, szóval és írásban a vuko-
vár—fiumei vasút létesítése végett, ennek érdekében írja az Iparegyesület Hetilap 
című közlönyének 1846. január 7-i számában „Tengerhez magyar, el a tengerhez" 
című klasszikus cikkét, melynek révén a „Tengerre magyar" szállóigévé lett szé-
les e hazában. Vasúti tervének a propagálása végett megjelenik Fiúméban, ott 
találkozik a kikötőépítés ügyében hivatalos tárgyalásokat tartó gróf Széchenyi 
Istvánnal, aki látnoki ihlettel jósolja meg Fiume nagy jövőjét. 

Kossuth kezdeményezésére 1846 január 22-én kibocsátott felhívással széles-
6 * 
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körű országos akció indul meg egy magyar tengerhajózási társaság létesítésére; 
megindul a fiumei kikötő kiépítése, István nádor 1847 szeptember 23—25. nap-
jain személyesen is meglátogatja a magyar tengermelléket. Az 1848-as magyar 
kormány élénken foglalkozik a tengerre vonatkozó kérdésekkel. Törvény intéz-
kezik Fiume és Buccari szabad tengerkereskedési kerületekről, a kormány foglal-
kozik Dalmácia visszaszerzésével, bevezeti a magyar tengeri lobogót, Kossuth hadi-
hajók beszerzésére tesz lépéseket, Velencével szövetséget tervez, egy hadihajó 
magyar lobogó alatt blokád alá veszi az Adriát. Tengeri uralmunknak újból egy 
biztatóbb képe alakul ki. A szabadságharc szerencsétlen kimenetele azonban 
hosszabb időre megszakitja a magyar tengermellék oly örvendetesen megkez-
dődött fejlődését. Az ezt követő 50-es 60-as éveken lépésről-lépésre nagy ará-
nyokban terjeszkedik és fejlődik az osztrák haditengerészet, melyben lassan-
lassan a magyarság is elhelyezkedik. 

Új élet, új tevékenység indul meg a magyar tengeri hajózás érdekében 
Magyarország önkormányzatának 1867-ben bekövetkezett visszaállításával. A ma-
gyar kormány nagy eréllyel lát hozzá a fiumei kikötő kiépítéséhez, tengerhajó-
zási, kereskedelmi és iparvállalatok létesítéséhez, a magyar tengeri forgalomnak 
úgyszólván az egész világra való kiterjesztéséhez, melyek Fiúménak is nagy 
arányú fejlődését vonják maguk után. Fiume csakhamar világkikötő lesz, amint 
azt Széchenyi már 1846-ban megjósolta; a szegény halászvároskából pompás 
palotákkal ékes gazdag világváros lesz, a magyar kormány kezelése alatt álló 
magyar-horvát kikötők is nagy lendületet vesznek. Mozgalmas élet és tevékeny-
ség fejlődik ki az egész régi magyar tengermellék mentén, mind erőteljesebb moz-
galom indul meg Dalmácia visszacsatolása iránt. Tengeri érdekeink képviseletére 
1910 elején megalakul a Magyar Adria Egyesület, mely 1813-ban megkezdi az 
adriai tenger tudományos kutatását is. Az 1867-ben közössé lett osztrák-magyar 
haditengerészet óriási tevékenységet fejt ki, hogy a flottát a monarchia nagy-
hatalmi állásához s ennek biztosításához mérten kiépítse. A magyarság mind 
nagyobb tért foglal el haditengerészetünkben, itt is kezd immár érvényesülni a 
magyarnak kiváló katonai talentuma; magyar nevü hadihajók épülnek mind na-
gyobb számmal, e téren is kezd érvényesülni az egyenjogúság elve, sőt már lehet 
beszélni az önálló magyar hadiflottáról, Dalmácia rég óhajtott visszacsatolásáról, 
a magyar adriai uralom felújításáról. 

S amikor a legszebb jövő képe bontakozik ki a tengeren való nagyarányú 
térfoglalásunknak, akkor egyszerre mint villám a derült égből, minden borzalmas-
ságával ránk csap a rettenetes világháború: Fiúméba bevonulnak ellenségeink, 
tengeri forgalmunkat megszünteti az Adrián dúló harc, melyben soha le nem 
győzött hadiflottánk dicsőséges fölénnyel áll helyt, szemben a túlerővel. 1917. 
május 15-én az otrantoi tengerszorosban a Horthy Miklós sorhajókapitány pa-
rancsnoksága alatt álló Novara cirkáló erős harc után döntő győzelmet arat 
a sokkal nagyobb ellenséges flottán s ezzel beírja nevét a világtörténelembe, 
hirdetve a magyar név, a harci erények, a rettenthetetlen vitézi bátorság, a hősi 
elszántság örök dicsőségét. A magyar huszár megmutatta, hogy a tengeren is 
vitézül és győztesen megállja a harcot még a túlerővel szemben is. S ez a fényes 
hadisiker, amely világszerte elismerést és bámulatot keltett, nemcsak babérral 
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övezte hősét, de meghozta számára a soronkívüli ellen-, majd altengemagyi elő-
léptetést s a flotta parancsnokává való kinevezést is. A háború azonban reánk nézve 
csakhamar kedvezőtlen fordulatot vett, erőink kezdtek ellankadni, az eddig oly 
szilárdan álló bizalom a győzelemben hova-tovább elgyöngült. 1918 elején még 
élt bennünk némi remény, sőt a legilletékesebb tényezőkben is, hiszen Ő Felsége 
IV. Károly király mint a Magyar Adria Egyesület védnöke még 1918. évi június 
10-én kérésemre a következő sajátkezüleg írt emléksorokat küldte az egyesület 
által tervezett, de az összeomlás folytán már meg nem jelent „Flotta Naptár" 
részére: 

„Haditengerészetemnek a világháborúban elért kiváló sikerei biztosítják a 
háború befejezése után a magyar kereskedelmi tengeri hajózásnak hőn óhajtott 
felvirágozását. Károly." 

Pedig ezeket a győzelem reményében írt sorokat már megelőzte az a súlyos 
katasztrófa, mely hadiflottánk egyik büszkeségének, a Szent István nagy csata-
hajónak az olaszok által 1918. május 10-én történt elsülyesztésével oly kegyet-
lenül sújtotta. 

Hadi tengerészetünk soha el nem homályosult harci dicsőségének talán 
utolsó dokumentuma ez a királyi kézirat s mindenesetre utolsó dicsőséges 
akkordja az otrantói győzelem, a mi külön büszkeségünk, mellyel a magyar 
tengerész beírta nevét a világtörténelembe. 

Otrantóval úgyszólván lezárul a közös haditengerészet dicsőséges múltja, 
de megmarad Otrantó a jövendő magyar tengerészet symbolumául. A hazát, 
nemzetet nem ismerő destruktiv elemek által régóta tervszerűen előkészített 
züllesztés 1918 október vége felé befészkelődött haditengerészetünk legénységébe 
is. Szárazon és vízen megindult a vészes felbomlás. Fiume is igyekezett a szláv 
előretörés elől megmenteni olasz nemzetiségét, a már előbb a magyar állam 
bőkezűségéből az ország első tengerhajózási vállalatává fejlődött M. Kir. Adria-
tengerhajózási társaság is sietett olasz lobogó alá menekülni. Az uralkodó a flottát 
és az egész tengerészeti vagyont átadja a délszláv nemzeti tanácsnak, a hajókról 
és épületekről bevonják a soha le nem győzött közös tengerészeti lobogót s 1918 
november 1-én felhúzzák helyette a szláv trikolort. Ezzel megszűnik közös hadi-
tengerészetünk s belőle csupán a dunai flottilla egy töredéke marad meg szá-
munkra, mely harci dicsőségét átmentette a jobb jövő számára. Fiume előbb 
külön állammá lesz, majd 1919 szeptemberben d'Annunzio Olaszország részére 
elfoglalja (amit utólag az 1924 március 16-án Mussolini által aláírt szerződés 
szentesít); végezetül Trianonban 1920 június 4-én ravatalra teszik a nyolcszáz 
évet meghaladó adriai magyar uralmat is. 

De mintha egy égi szózat ezt súgná a lelkünkbe: 
„A leányzó nem halt meg, csak aluszik." 
S a temető kapujáról égi fényben ragyog le ránk a biztató ige: 

FELTÁMADUNK . . . 

/ 



A ,XOVARA" F.LSÜLYESZT E G Y H A D I H A J Ó T . A „NOVARA" T Ű Z B E N . 

AZ OTRANTÓI ÜTKÖZET. 
— 1917. M Á J U S 15. — 

I R T A S C H O L T Z A N D O R M . K I R . F Ő R . F Ő H A J Ó N A G Y . 

H É T K É P P E L É S Ö T H E L Y Z E T R A J Z Z A L . 

A tengeri hadak történetében páratlan az a félelmetes túlerő, amellyel szem-
ben az osztrák-magyar hajóhad a világháborúban állott. 

Ellenségeinket sorra véve, mindegyiküknek nagyobb tengeri ereje volt az 
Adrián és a Földözi tengeren, mint ahány harcegysége a mi haditengerészetünknek 
volt. Corfu a franciák kiépített hadműveleti alapja lett, Maltában az angol föld-
közi hajóraj tartózkodott, az olaszok pedig Tarantó, Brindisi, Ancona és Valona 
hadikikötőjében horgonyoztak. 

Ha az Adria térképét egy pillanatra szemügyre vesszük, hajóhadunk fel-
adata is világossá válik. Az nem lehetett és nem is volt más, mint saját partjaink 
és az azok mentén való hajózásnak védelme és az albán hadjárat folytatásának 
lehetővé tétele olyan módon, hogy a csak gőzösökön lebonyolódó utánpótlást 
ellenséges támadásoktól megvédje. 

Hogy az Adrián a volt cs. és kir. hajóhad megtette kötelességét, semmi 
sem bizonyítja jobban mint az, hogy a partmenti hajóforgalom a háború alatt 
élénkebb volt mint valaha. 

Pedig a mi hajóhadunk, amely a következők szerint tagozódott, az ellenség-
nek csak egy hatod részét tette ki. 

A 16 csatahajó, melyből csak 7, úgynevezett dreadnought, felelt meg a 
modern harc követelményeinek, javarészt Pólában állomásozva már csak ottlété-
vel hatalmas hátvédője volt a tengeri guerilla harcoknak. Ezeken a cirkálók, 
torpedózúzók és naszádok, valamint búvárhajók vállalkozásait értjük. 

Továbbá egy cirkálóflottilla, mely két régibb páncélos-, 4 modern könnyű 
cirkálóból és a szorosan hozzátartozó 2 torpedóflottillából állott, horgonyzott a 
cattarói öbölben, mint a délfelé legelőbbre tolt állomáson. A mindegyik torpedó-
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rajhoz tartozó tiz-tiz torpedóromboló és 25-25 torpedónaszád volt, mondhatnók a 
haditengerészet rohamcsapata. 

Az ide beosztott gyorscirkálók, torpedózúzók és torpedónaszádoknak egyik 
főfegyvere: a sebesség, amely átlag 28—32 tengeri mérföldet tett ki óránkint, 
ami gyorsvonataink 60 kilométeres sebességének felel meg. Könnyű és karcsú 
hajótestben erős gép és a hajótestnek megfelelő könnyű tüzérség jellemzi eze-
ket az egységeket. 

Második fegyverük pedig, amiről nevüket is kapták: a torpedó. Ez egy 
szivaralakú 45—53 cm. kaliberű lövedék, amely a víz alatt önmagát hajtja és 
kormányozza és amelynek előllevő részében rejlő robbanó töltése felrobban a 
találatkor. 

Ezt a fontos fegyvert használják a búvárhajók is, amelyekben a mi hajó-
hadunk nem bővelkedett. A meglévő egységek azonban annál derekabbaknak 
bizonyultak. 

Haditengerészetünkről adott eme rövid vázlat nem volna teljes, ha nem 
emlékeznénk meg annak még két szerves alkotó részéről: először vakmerő és 
rettenthetetlen, a legtöbb véráldozatot hozott tengerész-repülőinkről; másodszor 
pedig Dunaílottillánkról, amely annyiszor vette ki hősies részét a déli és az orosz 
harctér küzdelmeiből. 

Ez utóbbinak és egyszersmind egész dicső haditengerészetünknek Trianon által 
meghagyott utolsó maradéka a mostani folyamőrségünknek négy őrjáró naszádja. 

Ezek előrebocsátása után lássuk azt a tengeri stratégiai folyamatot, amely 
az otrantói ütközet idejéig elvezet és az akkori helyzettel megismertet. 

A világháború elején a francia hajóhadnnak jutott az a szerep, hogy a 
lekicsinylett — a világ tengeri hatalmasságai közt nyolcadik helyen állott — 
osztrák-magyar hajóhadat visszakényszeritse az Adria nyilt vizéről. 

1914 és 1915 elején flottillái nagy tüntető felvonulást rendeztek az Adria 
közepéig, bombázták Lissa, Lagosta, Pelagosa szigeteit és Gravosa festői városát; 
támadást intéztek a cattarói öböl védőművei és az odavezető egyedüli vasútvonal 
ellen, hogy megsebezzék a mindig erősbödő legdélibb bázisunknak ütőerét. 

De lényeges siker nélküli vállalkozásaik csak szenzációra éhező hadisajtó-
juknak szolgáltatott hálás tárgyat. Ennek kétes értékéért is drágán fizettek. 

„Jean Bart" francia csatahajó súlyos sebesülése, „Leon Gambetta", „Amalfi" 
és „Garibaldi" páncélos cirkálók elsülyedése bizonyította tengeralattjáróink éber-
ségét. Részben torpedó egységeink ágyútüzében, részben búvárhajóink torpedói 
folytán és aknáinkon az ellenség vesztesége 1916-ig 1 könnyű cirkáló, 2 segéd-
cirkáló, 6 torpedóromboló, 3 torpedónaszád és 10 tengeralattjáró volt. Az ezen 
időszakban elért ilyen számottevő eredménnyel szemben a volt cs. és kir. hajó-
had csak három kis egységet és 2 búvárhajót vesztett el. „Zenta" kis cirkálónk 
Antivari előtt vagy 16 francia egységgel végsőkig vívott hősi küzdelemben sülyedt 
el; „Lika" és „Triglav" torpedórombolóink pedig Durazzó bombázása közben 
ellenséges aknákon robbantak fel. 

1916 óta az ellenség mindinkább óvatos lett és már csak kis hajóegysé-
gekkel tapogatózva a mi vizeinken, hadműveletei főképpen az Adria elzárására 
szorítkoztak. 
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És azóta Otrantó a világháború tengerész harctéri jelentéseiben ismételten 
előforduló név. 

Otrantó volt a kulcsa az Adria egyedüli kijáratának a Levante felé. A Föld-
közi-tenger fontos stratégiai útvonalán működő és hatásukban valamennyi levantei 
harctérig elérő tengeralattjáróink eredményei ezen szoroson való zavartalan 
áthaladásuktól függtek. Valahányszor tehát a hadisajtó otrantói tengeri harcokról 
hozott hírt, azok mind az Adria kijáratának szabadságáért lolytak. 

Az otrantói szorost elzáró vonalat először Brindisi és Valona között létesí-
tették. Könnyű cirkálók és torpedórombolók állandó őrszolgálatot tartottak fenn. 

De hasztalan I Tengeralattjáróink áttörték a vonalat, kitűnő munkát végeztek 
a Földközi-tengeren és minden sérülés nélkül tértek vissza, sőt az őrjáró cirká-
lókban és rombolókban is kárt okoztak. 

1916 elején az entente a búvárhajó-háború elleni védekezést intéző tenger-
nagyok tanácsára új zárvonalat létesített. 

Számos angol halászgőzöst szereltetett fel kisebb gyorstüzelő ágyúval és 
különböző vízibombákkal látta el valamennyit. Ezek az úgynevezett driftérek a 
tengeralattjárók merülési határáig 40 méter mélységig, a víz alá nyúló nehéz 
drótkötélhálót vontattak maguk után. Egyik a másikát nyugatról keleti irányban, 
lassú menetben nyomon követve, mint egy láthatatlan mozgó fátyol zárták le 
tengerünk kijáratát. A hálókra különböző mélységekben akasztott aknák és fel-
riasztó készülékek jelezték, ha rájuk akadt valami. Felettük tengeri repülők kém-
lelték állandóan a vizet. Kellő magasságból ugyanis nagyon mélyre lehet a víz 
színe alá látni és az elmerült búvárhajók sötét foltként vehetők észre. Minden 
csoportvezető drifteren levő rádióállomás útján pedig az őrhajók közvetlen érint-
kezhettek kikötőikkel. 

Ezen az elmésen szerkesztett csapdán való átsiklás, néha harcban való 
áttörés volt tengeralattjáróink teljesítőképességének erőpróbája. Négy közülük itt 
is sülyedt el. 

Hajóhadunk parancsnoksága ismételt támadásokkal robbantatja széjjel ezt a 
zárvonalat, hogy biztosítsa tengeralattjáróinknak az egyedüli kijárat nyugodt 
használatát. 

Eleinte repülők és tengeralattjárók végzik a tisztogató munkát, majd 1916 
tavaszán a már sok babért aratott „Novara" könnyű cirkáló, ősszel pedig tor-
pedórombolók támadásával sikerült a zárvonalat megritkítani és délebbre szorítani. 

1917 február elején, koronatanácson történt megfontolás után, Tirpitz német 
tengernagy tervei szerint, a központi hatalmak kihirdették a kíméletlen tenger-
alattjáró harcot. 

Hogy az első hónapok óriási eredményei mily hatással voltak, bizonyítja 
SIMS amerikai tengernagy „The Victory at Sea" című könyve, melyben leleplezi, 
hogy az angol admiralitás és a kormány 1917 áprilisában a helyzetet olyannak 
látta, hogy Anglia és a társult hatalmak legkésőbb november 1-én kénytelenek 
lesznek békét kötni, ha valamilyen, eddig hiába keresett hatásos eszközt nem 
találnak a német „U"-bootok ellen. Amint az előrelátható volt, az ellenség a 
súlyos veszteségek elhárítása érdekében az ellenintézkedések egész sorozatával 
válaszolt. Még nehezebb vizibombákat gyártottak, a felfegyverzett őrhajók közé 
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úgynevezett „ Horchdampfereket" iktattak. Magyarul „ fülelőgőzös "-nek hivhatnók. 
Ezek valóságos membrane kaleideskopot vontattak a víz alatt és mivel a víz 
nagyon jó hangvezető, már elég távoli vízalattjárók iránya is megállapítható volt 
aszerint, hogy melyik telefonlemez adta vissza a legerősebb propellerzajt. 

Ezenkívül minden kereskedelmi hajót ágyúval szereltek fel, amiért külön 
12.000 hajóágyúra volt szükség. És minden szállítmányt négy torpedóegységgel, 
majd később külön e célra épült vízalattjáró-üldözőkkel kisértettek. Ez a kisérő 
menet vagy convoi rendszer bizonyult SIMS tengernagy szerint a leghatásosabb 
•óvórendszernek az „U"-bootok ellen. 

A már említett drifter vonalat, melyet az ellene intézett támadások óta az 

A „NOVARA" cirkáló hajó. 

entente Cap-Sta.-Maria di Leuca és Fano szigete közé vont vissza, szintén 
megsürítették. 

A tengeralattjáró naszádok parancsnokainak jelentései mindenütt azt hang-
súlyozzák, hogy vállalkozásuk alatt ez a zárvonal támasztja a legnagyobb követe-
lést emberrel és anyaggal szemben egyaránt. Kilőtt üres torpedócsövekkel, már 
nagyon szűkös készletekkel és kimerült idegekkel, néha napokat víz alatt töltve, 
várták a kedvező pillanatot, hogy a számtalan veszélyt rejtő hálók között átcsúsz-
hassanak. Nehogy komolyabb veszteségek érjék amúgyis csekélyszámú tenger-
alattjáró flottilláinkat és a kiváló eredmények továbbra is biztosítva legyenek, a 
cs. és kir. hajóhad parancsnoksága elhatározta a driftervonal megsemmisítését. 
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A feladat fölötte nehéz és kockázatos volt, mert sikert csak a nappali rajta-
ütés és tömeges elsülyesztés biztosított. Ezenkívül körülbelül 400 kilométernyire 
volt a harc szintere legdélibb flottabázisunktól, a Cattarói öböltől; és a hazatérés-
kor megerőltetett menet mellett is 7 óra hosszat kellett a Brindisi és Valona 
ellenséges hadikötők között elterülő vizeken áthaladni. 

Egyszer már megkísérelték az egyesült ellenséges könnyű harcerők, hogy 
„Helgoland" gyorscirkálónknak 1915 decemberében, Durazzó megtámadása után 
elvágják hazavezető útját. Egész bizonyos volt tehát, hogy az ellenség minden 
gyorsan harcbavehető erejét fel fogja vonultatni a legjobb volt osztrák-magyar 
cirkáló leküzdésére. 

Ennéltogva hajóhadunk parancsnoksága a „Novara" bravúros tetteivel leg-
több tündöklő hősi babért aratott, legtöbb dicső és sikerrel koronázott harcnak 
tapasztalatával biró, legvitézebb parancsnokát, HORTHY MIKLÓS sorhajókapitányt 
bizta meg a vakmerő támadás végrehajtásával. Alája rendelte a H E Y S S L E R , illetve 
lovag PURSCHKA sorhajókapitányok parancsnoksága alatt álló „Helgoland" és 
„Saida" testvérhajókat és a herceg LIECHTENSTEIN fregattkapitány vezetése alatt 
külön csoportot alkotó „Csepel" és „Balaton" modern torpedórombolókat. 

A támadásra pedig a következő parancsot adta ki: 
I. Cirkálók: 
„Novara", „Helgoland" és „Saida" délután 7 h 45 p.-kor együttesen indulnak 

a cattarói öbölből. Délután 9 h-tól „Novara" vezetésével, 21 csomó sebességgel 
haladnak a különválás pontjáig (Pelascia foktól 10 tengeri mérföldre keletre). Ha 
ez a világítótorony nem volna látható, a különválás parancs nélkül 3 h 15 p-kor 
történjék. Innen: 

„Novara", Fanó szigettől 28 tengeri mérföldre nyugatra, 
„Saida", Fanó szigettől 28 tengeri mérföldre nyugatra, 
„Helgoland", Fanó szigettől 42 tengeri mérföldre nyugatra fekvő pontra 

nyomul elő. A cirkálók külön-külön támadnak és a legnyugatibb egység felé 
működnek. A hadműveletek úgy történjenek, hogy az egyesülés legkésőbben 
7 h 15 p-kor reggel a Linguetta foktól 15 tengeri mérföldre keletre eső gyüle-
kezőhelyen megtörténhessék. 

Bevonulás teljes erővel. Menetalakulat: „Saida", „Novara" és „Helgoland" 
(vagyis a laglassúbb egység az élen). Ha alkalom kínálkozik, a mesterséges 
ködöt használják fel. 

II. Torpedóüldözők: 
„Csepel" és „Balaton" úgy induljanak a cattarói öbölből, hogy 9 h este 

Dulcigno előtt legyenek. Onnan, Sasenó világító toronytól 15 tengeri mér-
földre nyugatra fekvő pontra, majd az Elias hegycsúcs irányában, a part alá 
nyomulnak. Innen délnyugati irányban ellenséges szállítmányokat kutatnak, azo-
kat megtámadják és ha lehet, meg is semmisítik. „Novara" hadműveleti vonalát 
nem szabad (érinteniök) keresztezniök. Bevonulásuk alkalmával a cirkálók gyüle-
kezőhelyét (Linguetta foktól 15 mérföldre keletre) 6 h 15 p-kor reggel érik el. 
A cirkálókkal való együttes bevonulás esetében a torpedóüldözők 20 tengeri 
mérföldre ezek előtt félbalra haladnak. 
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A hadműveleteket támogató vízirepülőktől esetleg rádiójelentéseket fognak 
kapni. Ha az ellenség üldözőbe veszi őket, igyekezzenek az üldözőket Cattaró 
irányába, vagyis saját cirkálóink elé terelni. Ha az üldöző ellenség elől mutat-
koznék és nem lenne erősebb mint egyesült saját haderőnk (cirkálók és torpedó-
üldözők), akkor saját zömünk irányába vonuljanak vissza. Mindenesetre arra 
törekedjenek, hogy bevonulásuk alkalmával csupán egyesült erőnkkel együtt 
bocsátkozzanak harcba. Ha alkalom kínálkozik, mesterséges ködöt alkalmazzanak. 

HORTHY MIKLÓS a „Novara" fedélzetén; mellette az albán hadügyminiszter. Elöl 
háttal Szuborits Róbert korvett-kapitány (az otrantói ütközetben hősi halált halt). 

III. Vízalattjárók: 
„U 4" 4 h reggel Valona kikötőjének déli kijárata elé áll. Onnan a part 

mentén működve, minden befelé vagy kifelé haladó nagyobb egységet támadjon 
meg. „U 27" 5 h reggel Brindisi—Cattaró vonalán Brindisitől 27 tengeri mér-
földre álljon. Rádió készüléküket lehetőleg használják ki. 

„U 89" (német egység) még a reggeli szürkület előtt Brindisi előtt aknákat 
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rakjon, azután ugyanott figyelő állásban maradjon. Rádiókészülékét lehetőleg hasz-
nálja ki. A vizalattjárók saját belátásuk szerint vonuljanak be. A hadműveletek 
alatt künn tartózkodó valamennyi búvárhajó délután 5 órától másnap reggeli 
5 h 10 percig rádió készülékkel figyeljék a szikratávíró jelentéseket, hogy esetleg 
akciót kezdhessenek, illetve megfelelő utasítást kaphassanak. 

IV. Vízirepülők: 
A Cattarói öbölből, illetve Durazzóból kellő időben induljanak. Az északi 

csoport Brindisi irányában működjék. Az ellenség mozdulatait lehetőleg rádióval 
jelentsék a „Novara" vezérhajónak. 

HORTHY MIKLÓS a „Novara" parancsnoki hídján. 

Összefoglalva: 
„Novara" osztály megtámadja és megsemmisíti az ottrantói szorosban 

talált „Drifter"-eket. 
„Csepel" csoport megtámadja és megsemmisíti a Valona alatt talált ellen-

séges hajószállítmányokat. 
Vizalattjárók megtámadják és elsülyesztik a brindisi, illetve valonai kikötő-

ből kitörő vagy oda tartó nagy egységeket. 
Vízirepülők: Brindisi, illetve Valona irányában derítenek fel, rádió jelen-

téssel jelzik az ellenség mozdulatait és az ellenséget bombával és gépfegyverrel 
támadják meg. 
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1917 május 14-én gyönyörű délvidéki alkonyatkor indult el „Novara" veze-
tésével a három cirkáló. 

A cattarói öbölt körülvevő ormos hegyek sötét árnyékában nyugszik az 
otthon maradó cirkáló flottilla. Rajta sok-sok fehér alak, szerencsét kivánó inte-
getések: ezek otthon maradó bajtársaink. Kürtjelek hasítják át a csendet. A tiszti-
kar és a legénység feszesen áll az egymásnak tisztelgő hajókon. A rövid vezénylő-
szavak között meghatott asszonyajkakról egy-egy „boldog viszontlátásra" hang-
zik el a sima víztükör felett. 

Az aknamezőkön való áthaladás azonban hatványozott éberséget követel 
és újból a kötelesség válik úrrá a szíveken. 

Minden zavaró esemény nélkül érik el cirkálóink a csillpgos és holdvilágos 
éjszakában, tükörsima tengeren, reggel JA4 órakor a parancsoan meghatározott 
különválási pontot. Innen legyezőszerűen törtet mindegyik a maga helyére. 

Mind a három cirkáló találkozott még a szürkület beállta és az akcióvonal 
elérése előtt őrhajó csoportokkal. Megtámadásuk azonban elhamarkodott lett volna, 
hisz még sötét volt, ami a találat lehetőségét nagyon csökkenti és ezzel csak 
a kelleténél korábban árulták volna el cirkálóink jelenlétüket a délibb fek-
vésű fővonalnak. 

,,Saida", amelynek legrövidebb volt az útja és így leghamarabb találkozott 
egy drifter flottillával, V2 óráig mozdulatlanul volt kénytelen megvárni a hajnal 
hasadását. Reggel 4 óra után a szemhatár halvány hajnalpirjából lassan bonta-
koztak ki az őrhajók egyforma körvonalai hosszú sávot alkotva nyugatról keletre 
való haladásuk közben. 

Reggel 4 óra 20 perckor dördült el „Saida" első lövése, felriasztván a 
nyugodt biztonságban úszó őrhajókat. Rémület és kavarodás tört ki rajtuk. Fejet-
lenül lövöldözték riasztó rüppentyűiket és világító golyóikat az égfelé. Drótnél-
küli segélykiáltásaik vitték hirül nagy riadalmukat és nehéz hálóikat otthagyva, 
teljes gőzzel menekültek szerte-széjjel. 

Az össze-vissza úszkáló hálótömegek „Saida" mozgását nagyon akadályoz-
ták, de azért sikerült neki egy gőzöst elsülyeszteni, két másikat erősen megron-
gálni és 19 angol matrózt foglyul ejteni. A többiek rémülten menekültek két-
oldalvást éppen a szárnyakon levő „Novara" és „Helgoland" ágyúcsövei elé. 

„Helgoland" még a szürkület előtt szintén találkozott egy naszád által kísért 
» őrhajó csoporttal. Ezek nyilván saját cirkálójuknak vélték, minthogy lámpaintege-

téssel mutatkoztak be nekünk, amire természetesen választ nem kaptak. Irányát 
megtartva, reggel 4 óra 17 perckor elérte kijelölt legdélibb helyét Cap Sta Maria 
di Leucát. Reményeink, hogy itt ellenséges hajószállítmányokkal találkozzunk, 
sajnos, nem váltak valóra és tüzetes kémszemle után ellenkező irányba, észak-
keletre fordultunk. 

Félóra múlva bukkantak fel a szemhatáron az első gőzösök. A parancsnok 
teljes gőzzel feléjük tart és elrendeli a kis zászlódísz felvonását. Miközben négy 
piros-fehér-píros lobogó repül fel az árbocokra, eldördül az első sortűz. Éles 
recsegő hangon csapódnak be a 10 centiméteres gránátjaink, léket és üvöltő 
kazánrobbanást okozva. A gőzös farával lassan alámerül, míg az orra egészen 
az égnek áll és hirtelen eltűnik a mélységben. 
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Rövid félóra alatt ötször ismétlődik meg ez a színjáték. Három gőzös pedig 
teljesen ronccsá lőve marad a vízszinén úgy, hogy inkább legénységük mentésé-
vel töltjük az időt. Vízre bocsátott csónakunk 18 megmentett angol tengerészt 
hoz a hajónkra. 

Ezalatt a „Novara", mely még a sötétben látott őrhajókat szintén kikerülte, 
Fanoig vette útját, ahol azonban körös-körül ellenség nem volt látható. 

Háromnegyed 5 órakor északra fordult, hogy a „Saida" által széjjelugrasz-
tott drifterek elé vesse magát. 5 órakor megkezdett V2 órás ágyútűzében 5 gőzöst 
sűlyesztett el, 5 mást pedig teljesen széjjelrombolt. További lövetésük céltalan 
lett volna, mert már csak füstcsóvás úszó madárijesztők voltak. A tűz beszün-
tetése után „Novara" 35 angol foglyot mentett meg a vizbefúlástól. 

Cirkálóink tehát gyors munkával 12 őrhajót sűlyesztettek el, más tizet 
pedig teljesen ronccsálőve hagytak ott. Valószínű, hogy később azok is elsűlyed-
tek. Az egész otrantói szorost hajóroncsok borították és gazdátlanul úsztak messze 
mérföldekre a veszedelmes hálótömegek. 

A foglyok is méltányolták a támadás nagy sikerét: hangsúlyozták, hogy itt 
tökéletes munkát végeztünk és hogy a drifterzár kérdését ugyancsak alaposan 
elintéztük. 

A cirkálók fényesen oldották meg feladatukat; de hogy az igazi erőpróba 
még csak ezután jön, azt mindenki, különösen a flottilla parancsnoka nagyon jól 
tudta. Hisz számtalan vészjel riaszthatta fel Brindisi és Valona hadikikötőjét! 

A „Novara" már fél 4 órakor látott a part felől ágyúvillanást és erős tűz-
tényt, amiből azt lehetett következtetni, hogy a Csepel csoportnak is akadt mun-
kája. 4 órára pedig jelentette is Liechtenstein herceg fregattkapitány, hogy egy 
torpedórombolót és két gőzöst semmisített meg. Ezeknek vészjelei is hírül vitték 
Valonába és Brindisibe azt, ami a déli Adrián történt. 

A győztes vezér minden gondja tehát az volt, hogy csoportját mihamarabb 
egyesítse és azután egyesült erővel törjön át a minden perccel időt nyerő ellenség 
vonalán. Mielőbbi segítségére akart menni azonkívül az üldözőkkel harcba bocsát-
kozott „Csepel" és „Balaton"-nak is. Ezért HORTHY sorhajókapitány 5 óra 23 perc-
kor „Helgoland" és ,,Saidá"-nak a következő rádió parancsot adta: „Ha számot-
tevő elsűlyeszteni való nincsen, teljes erővel a harc színhelye felé." 

Tudnunk kell ugyanis, hogy „Csepel" és „Balaton" jóval a cirkálók előtt 
hagyták el a cattarói öbölt. Éjjel 3 órakor elérték az Éliás hegy alatti vizeket, 
ahol a magas part sötét árnyékában észrevétlenül cirkálhattak. Néhány perccel 
később egy „Esperó" typusu olasz romboló által kísért 3 nagy megrakodott 
gőzös komor árnyképét pillantották meg. Míg „Csepel" teljes erejével a rombolóra 
veti magát és azt néhány jól célzott lövéssel lángba borítja, addig „Balaton" 
torpedóval és gránáttal a két gőzöst sűlyesztette el. A harmadiknak sikerült a 
part alá menekülnie. Ennek üldözése nagyon hasszadalmas és veszedelmes lett 
volna, minthogy az égő naphta fénye Valonát is felriasztotta. 

A rombolók a sikeres munka után fokozott gyorsasággal elérték a cirkálók 
egyesülési pontját és innen azok elővédjeként észak és nyugat felé derítettek fel. 
Már reggel 8 órakor több füstcsóva tünt fel a szemhataron és rövidesen két 
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angol „Liverpool" typusu és egy olasz cirkáló (mind 15 centiméteres ágyúkkal) 
és 5 torpedóromboló bontakozott ki. 

Az ellenség 5 torpedórombolóját a mieink üldözésére előre küldi, és ezek 
12 kilométer távolságból a 32 tengeri mérfölddel haladó, de csak 7 és 10 
centiméteres ágyúval felfegyverzett két rombolónkat heves tűzbe fogták. 

Különösen a „Csepel" mögött haladó "Balatont"-t vették célba. A sortüzek 
okozta hatalmas vízsugarak és a fedélzetre hulló gránátszilánk-zápor között, 
finom irányváltoztatásokkal az ellenség lövését megnehezítve, sértetlenül sikerült 
vonalukhoz annyira közeledni, hogy saját 10 centimétereseik is résztvehettek a 
harcban. Közben a nagyobb erőnek engedve, rombolóink lassan Durazzónak 
fordultak, midőn 8 óra 32 perckor az ellenség vezetőhajóját „Csepel'" sortüze 
telibe találja. A 15 centiméieres ágyúkkal felszerelt romboló a vonalból kitörve, 
súlyos sérülésével mozdulatlanul terült el. A többiek még gyorsabban szágulda-
nak a mieink után és a harcmenet elérte a gyorsvonat sebességét, de hiába; 
rombolóink egérútra találtak és az ellenség gránátjai már messze mögöttük, 
vágódtak a vízbe. 

Minthogy eközben a harc mindjobban az albán parthoz közeledett és nem-
sokára durazzói parti tüzérségünknek is alkalma lett volna beléje avatkozni: az. 
ellenség 9 óra 15 perckor a tüzet megszüntetve s hirtelen megfordulva, nyugat-
nak vett irányt. Torpedóüldözőink — miután „Balaton" még egy ellenséges tenger-
alattjáró két torpedólövését ügyes és gyors fordulattal elkerülte — délután 1 óra-
kor a legcsekélyebb sérülés nélkül jutottak be Cattaróba. 

Liechtenstein herceg fregattkapitány az időközben felfogott szikratáviratokból 
értesült ugyan a „Novara" csoport harcáról, de a nagy távolság és a szűkös-
gépüzemanyag miatt lehetetlen volt, hogy cirkálóinkhoz csatlakozzon. 

Az eddig külön működő cirkálóink 7 órakor vonultak be az előre meg-
beszélt egyesülési pontra. 

„Novara" még el se érte a gyülekezőhelyet, máris jelentkezett az első-
megtorló. Egy nagy vízirepülő háromszor támadta meg és dobta reá bombáit, de-
a harcban edzett parancsnok ügyes fordulatokkal, hirtelen sebbességváltoztatással 
kitér és a süvöltő bombák recsegve vágódtak hajója mellett a vízbe. 

Az egyesülés után nemsokára Valona irányából máris füstfelhők mutatkoz-
tak a szemhatáron. Izgatott szemek merednek feléjük a fedélzetről és imitt-amott 
megnyugtatóan hangzik el, hogy hisz ez a „Csepel" és a „Balaton". Kis vártatva 
azonban egy nagyobb, ismeretlen és 3 francia „Fourche" typusu rombolá 
bontakozik ki. 

Erős iramban közelednek és 8000 méter távolságban tűzharchoz párhuzamos 
vonalba fejlődnek. Először „Novara" sortüze dördül, utána rögtön a két testvér-
hajó oldaltüze. A rombolók, úgylátszik, csak akkor tértek észre, hogy cirkálókkal 
és nem velük egyforma egységekkel van dolguk, mert alig néhány sortűz után 
az élhajó a többit maga mögött hagyva, hatalmas füstfelhőket eresztve, Valona 
felé fordul. Tőlünk 20.000 méter távolságban nyomdokvonalba helyezve hajóit, 
utánunk fordult s mindvégig a lőtávolságon kívül maradva követte cirkálóinkat. 

Könnyen elépzelhető, hogy ezek a többi kintlevő ellenségnek kitűnő meg-
figyelői voltak és minden mozdulatunkat szikratávirattal jelenthették saját tenger-
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nagyuknak. Később, mint látni fogjuk, ez a csoport előnyös helyzetből egy 
torpedótámadást kísérelt meg, amlyet azonban a cirkálók gyorstüze éppen olyan 
sikeresen hiúsított meg, mint előbbi nekiiramodásukat. 

HORTHY sorhajókapitány velük többé nem törődve, „Saidá"-t állította a vonal 
élére, maga pedig „Novará"-val a sor végén foglalt állást. így „Saidá"-hoz, mint 
leglassúbbhoz igazodva, 25 csomós, kereken 47 kilométeres sebességgel majd 
egy óráig tartott a menet. 

Éber figyelemmel áll mindenki riadóhelyén és ezer szem kémleli a távoli 
szemhatárt. Hirtelen a parancsnoki hidról az ütegekig morajlik végig hogy: 
„ Fliegealarm"! 

Két repülő sebesiramú támadását kell elhárítani. Hogy munkájukat meg-
nehezítsük, minden parancsnok kigyóvonalban vezeti hajóját. Más kárt, mint a 
„Helgoland" mögött 10 méterre lezuhanó bomba, mely a hátsó hajótest néhány 
szegecsét lazította meg, nem is okoztak. 

A repülőtámadás után a flottilla parancsnoka frontalakulatba rendeli hajóit, 
hogy bármely oldalról jövő támadás esetén is készen álljon. 

Időközben a reggeli üde szellő frissülni kezdett és mire V29 órakor újabb 
füstoszlopok tűnnek fel a szemhatáron, már fehér tarajú hullámokat vont a 
sima víz tükrén. 

Bár „Csepel" és felderítő vízirepülőink szikrajelentéseikkel tájékoztatták a 
cirkáló-csoportot az összesereglett ellenség harcegységeiről, felvonulásuk tervét 
csak a füstoszlopok árulták el. 

A „Novara" parancsnoki hídján eltelő néhány feszült pillanat után a vezér-
hajó árbocára már is felsiklanak a csatasort elrendelő lobogók. A vezérhajó a 
sor élére áll s egy fordulattal a középső füstoszlop irányában teljes erővel tart 
az ellenségnek. 

Ekkor mi Durazzótól egy kissé északra az albán parttól 50 kilométerre 
voltunk. Az ellenség, mely köztünk és az albán part között északnyugati irány-
ban haladt, így akarta cirkálóinkat az olasz partok felé szorítani. 

Mire 9 órakor újból két hydroplan száguldott el a sor felett és bombáit 
eredménytelenül dobva, shrapnelljeink fehér felhőiben sajátjai felé menekül, az 
ellenség a következők szerint volt már felismerhető: 

Az élen haladtak- „Dartmouth" és „Bristol" angol cirkálók, ugyanolyan se-
bességűek mint a mi „Saida„-nk és az ellenség egyúttal leglassúbb egységei is; 
az iránysebességet tehát ők adták meg. Kereken 1500 tonnával voltak nagyobbak 
hajóinknál és tonnatartalmukhoz mérten az egyiknek 8 darab 15'2 cm-es, a má-
siknak 2 darab 15-2 és 10 darab 10'2 cm-es ágyúja volt. Egy olasz „Aquila"-
typusu nagy torpedóromboló 3 drb. 15 cm-es ágyúkkal és kisebb tüzérséggel, vala-
mint 4 „Indomito" -typusu, egyenként 2 darab 12 cm-es és kisebb ágyúkkal fel-
fegyverzett modern torpedórombolók alkották kíséretüket. 

Az ellenség oldalössztüzének lövedéksúlya 725 kg. volt, szemben a mi 
3500 tonnás és egyenként 9 darab 10 cm-es ágyúval felszerelt cirkálóinknak 
együttesen 200 kg-ot kitevő oldalössztüzével. 

Az ellenség most a támadást fogadva, 12.000 méter távolságban párhuza-
mos irányba fordult. 

7 
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9 óra 28 perckor 8000 méter távolságból szólaltak meg mindkét oldalról 
az első sortüzek. Hatalmas, toronynagyságú vízoszlopok jelzik, hogy rövidre lőtt 
az ellenség. Néhány percnyi ágyúviadal után „Novara" saját ködfejlesztő készü-
lékének megindításával parancsot ad a két hajónak mesterséges köd gerjesztésére. 

Az így támadt fehér ködbe burkolva hajóit, szándékozott HORTHY sorhajó-
kapitány az ellenséghez mindenáron közelebb férkőzni, hogy kisebb öblű ágyúink 
tüzét hatásosabbá tegye és alkalmat találhasson arra, hogy erős torpedófegyve-
rünket támadásra vigye. 

A szél nem kedvezett és ezért torpedótámadásunkra sor nem került, mégis 
e mozzanat alatt hágott a küzdelem a hevesség tetőfokára. 

Zúgnak a turbinák és a kazánventillátorok s 3 cirkálónk teljes erővel tör-
tet a köd leple alatt előre. Egy-egy tiszta pillanatban előbukkan az ellenség és 
két oldalt heves tűzbe fog minket. Jobbról az angolok tizenötös gránátjai csa-

He/yzet Qórakor. 

pódnak a hajó fala mellett a vízbe, recsegve robbannak és nyomukban hatalmas 
sárga vízoszlopok szöknek fel. Balról az eddig mögöttünk menetelő valonai rom-
bolók kísérlik meg torpedótámadásukat őrült iramban, addig is gránátjaik sivítanak 
el a fedélzet felett, a „Novara" egy ágyújának egész legénységét a vízbe sodorva. 
Cirkálóink mintha egy geyzir-soron száguldanának keresztül. Szakadatlanul szól 
az ágyúknál a tüzet parancsoló csengő és fülethasogatva dördülnek el saját sor-
tüzeink, kétoldalra szórva a gránátokat. A pokoli harcizajt egy találattól felsza-
badult hajósziréna idegrázó üvöltése tetézi be. 

A gépek tomboló harcában az ember is géppé válik. Megfeszült erővel tel-
jesíti a maga helyén mindenki kötelességét. 

A vezénylőtorony alacsony hengeralakú helyiségében áll a parancsnok és 
néha onnan kilépve, figyeli az ellenséges tűz hatását, hogy hajóját mindig a 
becsapódások felé fordítva a következő, már javított sortüzet kikerülje. Mellette a 

z angol cirkáló Helyzet 3t™ 
^ C'ffts/ó 

f/)li<7 /7-J/7// r/7/TíAn/n 
\ ^ lo/as2 na gy torp. rombo/ö 
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toronyban a kormányos mester, ki a kapott parancs szerint gépiesen állítja a kor-
mányt ; aztán két matróz, ki a jobb kilátást nyújtó felső hidon álló tüzértisztek 
parancsait adja tovább jelzőkészülékkel az ágyűknak. A torony, melynek páncél-
fala telefonokkal, szócsövekkel, indikátorokkal és csengőkkel van tele, alkotja az 
egész hajó idegközpontját. 

A navigációs tiszt ott már helyet nem találván, a fedélzeten végigfeküdve 
rajzolja a térképbe a hajó menetét, hogy a földrajzi helyzetet parancsnokának 
bármikor jelenthesse. Itt áll még a parancsnok törzskara is. A fedélzeten végig 
két oldalt tüzérek végzik munkájukat. Az ágyúvezetőknek legnehezebb a feladatuk, 
mert a célt állandóan távcsővel kell követniök, függetlenítve ágyúikat a hajó 
állandó forgó-, hosszanti, és a hullámok által okozott lengő mozgásától. Gáz-
álarcos alakok jelennek meg ott, ahol találat éri a hajót, — ezek a tűzoltócso-
portok. Lent a hajó testében pedig 200 fűtő és gépész verejtékes meztelen alakja 
70 fokos hőségben — mind néma hősök. A hajó első tisztje mindenütt ott van 
törzskarával. Ezen kötelesség teljesítése közben leli hősi halálát a „Novara" első 
tisztje: Szuborits magyar korvettkapitány, ki egy gránáttelitalálattól borzalmasan 
szétroncsolva, holtan rogyott össze a fedélzeten. 

Az elkeseredett ködharcból HORTHY sorhajókapitány északnyugati irányban 
tört elő. Célját, hogy az ellenséghez közelebb férkőzzön, elérte. Az első lemért 
távolság 4500 méter volt. 

Az ellenség láthatóan érezte pontos tüzünk hatását, mert a párhuzamos 
harcvonalban könnyű fordulatokkal a távolságokat mindinkább növelni igyeke-
zett. Ezzel azonban lassan elvesztve térelőnyét, velünk egy magasságra szorult le. 

Az ellenség tüzét jól és pontosan vezette. Amint a távolság változott, az 
első sortűz rövidre vágódott a vízbe, a második a fedélzet felett sivított el, a 
harmadik már közvetlen a hajótestek mellett rögtönzött robbanástól zöldes-sárga 
geyzireket. „Helgoland"-on egy ilyen zöld gránát vág be most a parancsnoki 
torony és a 2. ágyú közé. Sebesültek rogynak össze a fedélzeten és az ottan 
fekvő előre készített lövedékekre ömlött pikrinsav magas lángokra lobban. Dietriclt 
és Fritsch sorhajóhadnagyok valamint a lábán megsebesült lovag Winterhalder 
tengerészzászlós rohannak oda elsőnek és a minden pillanatban felrobbanással 
fenyegető forró gránátokat a tengerbe rugdalják, hajónkat súlyos kártól és sok 
matróz életét mentve meg elszánt cselekedetükkel. 

Mindkét oldalon a tűzhatást legjobban az élhajók érezték. A 300—400 mé-
terre előttünk menő „Novara" sűrű vízoszlopokkal van körülvéve, találatok kisebb 
robbanások és tüzek láthatók fedélzetén. 

A heves küzdelem, mely alatt parancsnokaink ügyes és gyors védőfordu-
latai folytán aránylag kevés telitalálat éri hajónkat, a levegőbe és a víz alá is 
kiterjedt. Egy entente búvárhajó a vízoszlopok zuhatagában fedezve nyomult 
előre, hogy a „Novara"-ra lője torpedóit, amidőn repülőink egyike, jól célzott 
bombákkal mély vízbe való merülésre kényszerítette. Majd egy angol hydroplán, 
melyet a mienk lelőtt, zuhan a harcvonal között a vízbe. 

Háromnegyed óráig tartó tűzharc után 10 óra 10 perckor egy 15 centi-
méteres gránát csap be a „Novara" parancsnoki tornya mögött. Hosszú láng-
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nyelv sistereg körül, mérges gázokkal tölti meg a tornyot és felrobbantja a fel-
vonó készülékben levő lövőszert. 

Gránátszilánkok röpködnek szerte-széjjel és HORTHY sorhajókapitány több 
sebtől vérezve, lábán égési sebekkel, rogyott össze. Alig kötözi be a hajóorvos, egy 
széken a torony elé viteti magát és tovább vezeti az ütközetet, míg csak a mér-
ges gázoktól elkábulva eszméletét nem veszti. A friss sós levegőn azonban hamar 
magához tér; fájdalmát és a sebek kínos égését leküzdve, önmagával egy pilla-
natig sem törődve, tovább osztja parancsait és az ütközet végéig minden moz-
zanatot ő irányított. 

Miközben „Helgoland" tüzét most „Novara" tehermentesítésére „Dartmouth" 
az ellenség vezérhajójára és 362 kilogrammos oldalössztűzével a legerősebb ellen-
félre irányítja, mindinkább sikerül cirkálóinknak kis útat nyerni és az irányt foly-
ton északabbra fordítani. 

Tudniillik már az ellenséges füstfelhők megjelenésekor jelezte „Novara" 

A megsebesült HORTHY a hordágyon, a „Novara" fedélzetén. 

szikratávirata a cattarói öbölben harckészültségben álló „Sanct Georg" páncélos 
cirkálónknak, hogy beavatkozása sikerre vezethet. 

A flotilla parancsnoka tehát igyekezett az ütközetet északi irányba, a már 
útban levő páncélos cirkálónk felé terelni. Közben V2II órakor azonban Novarát 
vészes találat éri. Egy 15-ös gránát csap be a hátsó turbinaterembe és össze-
roncsolja a kondenzátort, ahol ugyanis a turbinákban elhasznált gőz válik ismét 
vízzé, hogy a kazánt táplálja. 16 kazán közül nyolcban a tüzet el kell oltani, a 
többit is csak tengervízzel tudják táplálni. A gépszemélyzet megkettőzött mun-
kája tovább viszi ugyan a hajót, de 11 órakor zászlók kúsznak fel „Novara" 
árbocán, értesítve a testvérhajókat, hogy már csak 10 percig folytathatja útját. 

Gyors és elszánt cselekvés leplezhette az ellenség előtt és menthette csak 
meg válságos helyzetünket. 

„Saida" erős iramban siet „Novara" oldala mellé és megteszi a vontába 
vételre szükséges intézkedéseket. Az ütközet alatt felfrissülő bóra és a hullám-
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verés nagyban megnezíti munkáját. Ugyanekkor „Helgoland" jobbra kitör és az 
elvonuló ellenség felé fordul, bogy annak tüzét magára terelje és a mindenesetre 
várható támadást felfogja. 

Nagy segítségünkre vannak újabb repülőink, melyek bombákkal és gép-
fegyverekkel vetik magukat az ellenségre. 

És ekkor a nehéz csatadöntő pillanatban nem hittünk szemeinknek, amidőn 
az ellenség, melynek tüze mindinkább gyengült, hajóit ellenirányba fordítva, a 
tüzelést teljesen beszüntette. Majd tűzkörünkön kívül megkerült minket és tőlünk 
délre félköralakú várakozó állásba helyezkedett. 

Mintha tehetetlenségünket lassanként felismerné, 11 óra 24 perckor egy 
nagy torpedórombolójuk, hevesen tüzelve, teljes gőzzel torpedótámadásra tör elő. 

HEISSLER sorhajókapitány, a „Helgoland" parancsnoka felismeri a helyzetet, 
hajójával közbeveti magát, és pergőtüzével 7000 méter távolságban megfordu-
lásra kényszeríti. 

Egy másik romboló szintén neki iramodik, hogy torpedóit kilőhesse, de a 
„Helgoland" és a két mozdulatlan testvérhajó sortüzei megakasztják támadását. 

Megkönnyebbült szívvel azt gondoltuk már, hogy az ellenség támadó kedve 
végleg elmúlt, de a déli szemhatáron mutatkozó újabb füstfelhőkből nemsokára 
kivehető, hogy „Marsalla" olasz cirkáló 4 torpedórombolóval érkezett az ellenség 
megerősítésére. És a csatlakozásuk után 11 óra 35 perckor az egész hajóraj — 
mintegy 10 egység frontba fejlődve — a legnagyobb sebességgel, végleges meg-
semmisítő támadásra ront felénk. 

Az elkövetkező pillanatok voltak bizonyára "a legválságosabbak és sokan 
azt gondolták, hogy talán a legutolsók is lesznek. 

„Helgoland" egy utolsó szikratáviratával, hogy „Saida" „Novará"-t vonta-
tóba fogja, ellenség újból támad, serkenti gyorsabb segítségre a már kétségtelenül 
közel levő „Sankt Georg"-ot. 

Aztán — „Helgoland"-dal az előtérben — cirkálóink egy utolsó erőfeszí-
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téssel szórják a sortüzeket a feltúrt fehér tajtékban felénk rohanó négyszerte 
erősebb ellenségre. 

De 8000 méterre nem folytatja a támadást, balra csatasorba fordul és aztán 
kigyóvonalukon végig újból számtalan tűzfény villan meg és hatalmas geyzirek 
szöknek fel ismét a mieink mellett. De nem soká! 12 óra 7 perckor vége a 
harcnak és összeomló vízoszlopok jelzik utolsó gránátjaikat. 

Az ellenség délnyugatnak fordul és hatalmas füstgomolyokat eresztve nem-
sokára a szemhatár párás szürkeségében tűnik el, abbahagyva utolsó támadását 
és ezzel a bosszúállás elkeseredett harcát is. ' 

Ugyanekkor az északi szemhatáron bontakozott ki várva-várt segítségünk 

A megsérült „Novara" a „Saida" vontató kötelén. 

és „Saida" éppen elkészült a vontatóba fogással, midőn elővéd torpedóegységeink 
örömtől dörgő „hurrá" kiáltással érkeztek hozzánk. 

Délután fél egy órakor HANSA ellentengernagy] vette át az egyesült egységek 
parancsnokságát és torpedónaszádjaink védőövétől körülvéve 6 mérföldes sebes-
séggel megindult a hosszú, biztosított menet Cattarónak. Friss és pihent erő 
őrködött immár 24 órán keresztül megfeszült munkában álló cirkálóink felett, de 
az ellenség nem is zavarta többé útunkat. 

Mintha a természet is megnyugodott volna, elsimultak a hullámok és a 
leáldozó napfény még kékebbre festette a víz sima tükrét, amidőn Punta d'Ostro, 
az anyakikötő külső erődjéről harsogó diadalinduló hangjai üdvözlik győzel-
mes cirkálóinkat. 
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Veszteségünket 17 halottal és 54 sebesülttel kevésnek vallhatjuk, ha szá-
mításba vesszük, hogy a 3 órai küzdelemben minden hajó 1000—1200 lövést 
tett a négyszer akkora ellenséges tűzben. 

A 8 telitalálattal legsúlyosabban sérült „Novara pedig 10 nap alatt vissza-
kapta teljes harcképességét. 

Az elért eredmény ezzel szemben 22 őrhajó, 2 nagy szállítógőzös, 2 torpedó-
romboló és 1 hydroplan volt. Az ellenséges vezérhajó pedig a német 89-es tenger-
alattjáró 2 torpedótalálatától súlyosan sérülve jutott Brindisibe. 

A támadás sikere tehát tökéletes volt: Tengeralattjáróink a Földközitenge-
ren szabadon fejthették ki hősies tevékenységüket, mert Otrantónál május 15-nek 
dicső emléke egy egész esztendeig őrködött zavartalan áthaladásuk felett. 
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AZ OTRANTÓI ÜTKÖZET ERŐVISZONYAI. 
Összeállította : vitéz BORNEMISSZA BÓDOG folyamőrkapitány. 

Magyar-osztrák hajók. 
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Tüzérség Torpedo 

cirkáló Novara 1 9 1 3 3 5 0 0 125 12-8 25 .000 2 7 3 2 0 9 X 1 0 / 5 0 c m 4X45 cm 

V Helgoland ... ... 1 9 1 2 3 5 0 0 1 2 5 12-8 25 .000 2 7 3 2 0 9 X 1 0 / 5 0 „ 4 X 4 5 ,. 

)) Saida 1 9 1 2 3500 1 2 5 12-8 25 .000 2 7 3 2 0 9 X 1 0 / 5 0 „ 4 X 4 5 „ 
torpedo Balaton 1 9 1 2 8 5 0 83-5 7-8 20.600 3 2 99 2 X 1 0 / 5 0 „ 4 x 4 5 „ 

» Csepel 1912 850 83-5 7-8 20.600 3 2 99 6X7/45 „ 4 X 4 5 „ 

12200 

Ellenséges hajók. 
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Tüzérség Torpedo 

Angol cirkáló Dartmouth 1911 5250 131 15 25.000 25 376 8X15 cm 2X53 cm 

n Bristol 1910 4800 131 14 22.000 25 376 2X15,10X10 cm 2X45 „ 
Olasz 

^ » , 
Marsala ... 1912 3600 131 13 25.000 28 297 6X12, 6X7 „ 2X45 „ 

ti 
torpedo 
romboló Borea 1902 370 64 6 5.200 30 56 5X5-7 „ 4X45 ,, 

ii Mirabello 1915 1521 101 10 34.000 35 120 1X15, 7X10 „ 4X45 „ 

ii Aquila ... 1916 1556 94 9'5 40.000 35 120 3X15, 4x7-6 , , 4X45 „ 

ii Schiaffino 1915 700 73 7-3 18.000 30 90 1X12, 4X7-6,, 4X45 „ 

ii j? Pilo 1915 700 73 7-3 18.000 30 90 1X12, 4X7-6 „ 4X45 „ 

ii Mosto 1915 700 73 7-3 18.000 30 90 1X12, 4X7-6 „ 4X45 „ 

ii Acerbi ... 1916 810 72 7-3 17.000 33 100 6X15 4X45 „ 

ii 75 Racchia ... 1915 1521 101 10 34.000 35 120 1X15, 7X10 „ 4X45 „ 

ii ; ; Indomito 1912 670 73 73 18.000 35 90 1X12, 4X7-6,, 4X45 „ 
n » Inpavido... 1913 670 73 7-3 18.000 30 90 1X12, 4X7-6,, 2X45 „ 

11 ?? Insidioso... 1913 670 73 7-3 18.000 30 90 1X12, 4X7-6,, 2X45 ., 
Francia ; ; Bisson 1912 800 83 83 15.000 31 90 2X10 4X45 „ 

ii n Cimeterre 1911 894 78 78 13.500 31 81 2X10, 4X6 „ 4X45 „ 
r> 15 Kiviére . . . 1912 800 78 78 15.700 32 83 2X10, 4X6 „ 4X45 „ 

25032 

5 saját hajó 17 ellenséges éllen. 
Tonnatartalom szerint egymással szemben állt : 12.200 : 25.932 vagyis több mint a dupla erő. 
Tüzérség tekintetében: 31 drb 10 cm és 12 drb 7 cm ágyu. 

27 drb 15 cm, 12 drb 12 cm, 26 drb 10 cm 
16 drb 7*6 cm, 8 drb 6 cm és 5 drb 5'5 cm ellen. 
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IRTA K Ő N E K E M I L ALTENGERNAGY. 

1917 május 15-e! Örökemlékű nap, melyen aranybetükkel beíródott a világ-
történelem lapjaiba a világháború egyik legdicsőbb hadi tette és eg}' örökfényű 
magyar név: Horthy Miklós! 

A volt cs. és kir. osztrák-magyar haditengerészet rövid, de annál dicsősé-
gesebb történetében ez a dátum egyike a legragyogóbbaknak. A otrantói tengeri 
ütközet ugyan nem lehetett sorsdöntő abban az óriási küzdelemben, melyet a 
Középhatalmak mérhetetlen túlerő ellen vívtak, de kétségtelenül iskolapéldája 
annak, hogy mi mindent érhet el a vezér csekély erőkkel nagy túlerő ellen is, 
ha azokat elszánt hősiességgel, teljes lélekjelenléttel,' higgadt nyugodtsággal, töké-
letes céltudatossággal és a mindenkori helyzet szuverén uralásával vezérli. 

Nagybányai Horthy Miklós, a cs. és kir. haditengerészet már akkor is 
nagynevű és eredménydús sorhajókapitánya, az általa halhatatlanná avatott 
„Novara" gyorscirkáló mindig tettre kész parancsnoka, maga fogalmazta meg azt 
a nagyszabású tervet, melynek célja az Entente részéről a szövetséges cs. német 
és cs. és kir. tengeralattjárók ellen az otrantói szorosban már több mint egy éven 
át fenntartott vízalatti „hálóöv"-nek a megsemmisítése volt. Ez a kisméretű halász-
gőzösök által szakadatlanul, éjjel-nappal, lassú mozgásban vontatott és számos 
romboló fedezetével erősített és védett „hálóöv" az 1916 és 1917 években mind-
jobban fejlesztetett és így természetesen a Középhatalmaknak az Adriában és a 
Földközi Tengerben operáló tengeralattjáróiban mind súlyosabb károkat okozott, 
mind gyakoribb teljveszteséget idézett elő. A német és a mi tengeralattjáróinknak 
fő hadműveleti alapja és egyúttal „honi kikötő"-je a Cattarói öböl volt. Itt pihen-
ték ki ezek a derék eredményteljes kis naszádok a legutolsó cirkálás fáradtságait, 
itt szereltettek fel újból torpedókkal, lőszerrel, olajjal, élelmiszerekkel stb., itt töl-
tettek meg hatalmas akkumulátorjaik villanyerővel és tétettek meg netán szüksé-
ges javítások. Amennyiben az ellenségnek hadi és kereskedelmi hajói ezekben az 
években nem igen merészkedtek az Adriába, a Középhatalmak tengeralattjáróinak 
ott már alig akadt munkájuk; viszont a Földközi Tengerben inkább találkozhattak 
Entente hadiegységekkel és mindenkor kiterjedt kereskedelmi közlekedésre bukkan-
tak. Ennek folytán persze az Adriában állomásozó tengeralattjárók akkor majd-
nem kivétel nélkül a Földközi Tengerbe mentek cirkálásra, ami végett az otrantói 
szoroson kellett áthaladniok. Az Entente részére tehát misem volt közelebbfekvő 
gondolat, minthogy az Adria eme keskeny „kapu"-ját elzárja és a vontatott víz-
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alatti hálókba iparkodjék keríteni, illetve a vontató gőzösök és a rombolók ágyú-
tűzével és víz alatt (beállított mélységben) robbanó bombáival elsűlyeszteni a mi, 
az otrantói szoroson — dél- vagy hazafelé — áttörekvő tengeralattjáróinkat. 

1917 tavaszán, éppen amikor az úgynevezett korlátlan tengeralatti háború 
az ő legfényesebb eredményeit érte el (április havában 1,200.000 tonna Entente 
kereskedelmi hajó semmisíttetett meg), kezdtük legkellemetlenebbül és legérzé-
kenyebben tapasztalni az otrantói szorongató öv hatását. 

Örök és vitathatatlan érdeme marad Magyarország Főméltóságú Kormány-
zójának, nagybányai vitéz Horthy Miklósnak, hogy megszorított víz alatt küzdő 
bajtársaival való együttérzéséből az ő agyában fogamzott meg az otrantói 
„hálóöv" megsemmisítését célzó merész terv, amit nyomban követett ezen terv 
elfogadásának a parancsnokló tengernagynál való erélyes keresztülhajtása — 
és a tett! 

Nekem, mint a volt cs. és kir. cirkáló flottilla akkori vezérkari főnökének 
jutott az a megtisztelő és fontos munka, hogy Kormányzónk koncepciója alapján 
a haditervet részleteiben kidolgozzam. Többek között ugyancsak Horthy elsőren-
dűen leleményes ötlete volt, hogy a 3 gyorscirkálónak („Novara", „Helgoland" 
és „Saida") hátsó árboca megkurtíttassék avégből, hogy nyílt tengeren az ellen-
séges egységek az ilyképen megváltoztatott silhouetteből inkább csak gyengébb 
rombolókat véljenek felismerni mint a mi, általuk jól ismert és rettegett gyors-
cirkálóinkat. A Kormányzó gondolatmenete itt kettős volt: ha csak ellenséges 
rombolókkal vagy gyengébb cirkálókkal, szóval a miénknél kisebberejű osztaggal 
találkoznának a mi gyorscirkálóink, akkor az ellenség elmenekülni iparkodik, ha 
ezeket véli felismerni, miglen feltétlenül harcba bocsátkozik, ha rombolóknak 
tarja a mieinket — illetve, ha ellenséges túlerővel találkoznának, akkor az ellen-
ség valószínűleg lebecsüli a mi erőnket, ami nekünk minden vonatkozásban csak 
előny lehet. Az órákon át, hatalmas olasz-angol-francia túlerővel megvívott otrantói 
tengeri ütközet egész lefolyása azt látszik bizonyítani, hogy a parancsnokoló 
admirális tényleg felült Horthy Miklós eme leleményes ötletének: az összecsapás-
kor valószínűleg rombolóknak tartotta a mi 3 gyorscirkálónkat és könnyedén 
vélt velük szegényekkel elbánhatni! Amikor pedig az admirális „Dartmouth" 
cirkálója már egy pár súlyos teli találatot kapott volt, akkor felismerhette gyors-
cirkáló voltukat és tudhatta, hogy 10 cm-es ágyúik vannak (ami még mindig 
nem nagy dolog a 2 angol cirkáló 15 cm-eseivel szemben) és bizony ezekkel a 
10 cm-esekkel — dacára az ő óriási tüzérségi és torpedisztikus fölényének — 
úgyszólván mindvégig sakkban tartatta magát! Nehezen lehetne különben magya-
rázatot találni az ő tartózkodó és erélytelen vezetésére — hacsak nem azt, hogy 
a vezérlő tengernagy az ütközet kezdetétől fogva érezte azt, hogy a vezérlési 
fölény az osztrák-magyar oldalon van, és ezáltal erősen handicapelve volt! Egyenlő 
értékű vezetés mellett, ami az ellenség erejéhez mérten körülbelül 3 szórta gyen-
gébb 3 gyorscirkálónknak bizony rövid időn belül meg kellett volna semmisülnie! 

Horthy Miklós merész terve — amelynek részleteire hogy itt kiterjedjek, 
sajnos, nem áll rendelkezésemre elég hely — a legteljesebben és legfényeseb-
ben sikerült. 

A 3 gyorscirkáló az ő vezetése alatt, május 14-én este kifutott a cattarói 
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öbölből és május ló-én a kora reggeli órákban, hajnalhasadtakor három előre 
megállapított ponton rajtacsapásszerűen ráütött az otrantói „öv"-re, az ellenséges 
rombolófedezetet ágyútűzzel visszaszorította, a „Novara" 10, a „Helgoland" 8 és 
a „Saida" 2 hálógőzöst semmisített meg, illetve sűlyesztett el (magától értetődik, 
hálóstól) és a „Novara" 35 angol matrózt mentett ki a vízből és hozott haza 
mint hadifoglyokat. Felesleges külön rámutatni arra, hogy a „Novara" és az 
egész gyorscirkálóraj parancsnoka — felelőssége és annak tudatában, hogy a 
felriasztás már régen meg kellett hogy történjék és hogy ennek révén a hazaút 
bezzeg „meleg" lesz és az idő ily körülmények között mindenképen drága — 
mégis kimentette a különben vízbe fuló angol matrózokat! 

Egy a ,,Csepel" és a „Balaton" rombolóinkból alakított mellékcsoport, mely-
nek feladata volt az albán parton Valona felé portyázni és — a várható felriasz-
tásra — onnét esetleg kitörő ellenséges hadi erőket jelezni és amely az előző 
estén 2 órával a gyorscirkáló raj előtt futott volt ki a Cattarói öbölből, reggel 
3XA órakor egy, a „Borea" olasz romboló által kisért, 3 kis gőzösből álló con-
voyra bukkant és azt ágyútűzzel és két torpedólövéssel rövid időn belül meg-
semmisítette. A „Borea" azonban még rádióval felriasztott. 

A Cattarói öbölben fűtött kazánokkal, reggel 5 órától kifutásra készen álló 
„Sankt Georg" páncélos cirkálóra, a parancsnokló tengernagy lobogós hajójára, 
kb. 43/ít órakor érkezett a mellékcsoport parancsnokának, herceg Liechtenstein 
János fregattkapitánynak rádiótávirata, mellyel az említett convoynak megsemmi-
sítését jelentette. 

6 óra körül jött Horthy első rádiójelentése, mely röviden beszámolt az 
otrantói öv megtámadásáról és nagy részbeni megsemmisítéséről, valamint a 
3 gyorscirkálónak az előre meghatározott találkozó pont felé meneteléről. 

Körülbelül 77-t órakor jött a második jelentése, hogy a 3 cirkáló egyesült 
és hogy egy, 1 olasz és 3 francia rombolóból álló osztag közeledett feléjük, 
melyet a mieink pár ágyúlövéssel elriasztottak. 

8 óra után jelentette a „Csepel" csoport parancsnoka, hogy az ő, az Adria 
keleti partja alatt hazatörekvő csoportját egy, 2 angol gyorscirkálóból („Bristol" 
és „Dartmouth") és 6 olasz rombolóból álló osztag észak felől igyekszik elvágni. 
Egy további távirattal jelentette, hogy az ellenük küldött egyik olasz romboló 
(amint később kitudódott, az „Aquila") a mieinktől teli találatot kapott a kazán-
kamarába és mozgásképtelenné tétetett, mire az ellenség nyugat felé elfordult és 
a „Csepel" csoport most már akadálytalanul halad tovább. 

Horthy Miklóstól közel 2 órán át azután nem jött más hír mint a fél-, 
majd később negyedóránkénti „hely- és menetelő irány-jelentések" (a hajó, illetve 
az osztag mindenkori geografikus pozíciójának megjelölése a titkos tengeri térkép 
kis négyzet-beosztása szerint és a menetelő iránynak jelzése geografikus — tehát 
„valódi", nem például „delejes" —- szöggel). Ő maximális gyorsasággal tartott 
nyugodtan és céltudatosan a Cattarói öböl felé, amelytől d. e.-8 órakor bizony 
még kb. 120 tengeri mérföldnyi távolság választotta el. Ellenséges repülők több 
izben bombákat dobtak a gyorscirkálókra, szerencsére találat nélkül, saját repü-
lőink ismételten jelentették neki az ellenséges osztagok pozícióját, 81/i órakor ő 
maga is látott már a menetelés irányában füstoszlopokat — Horthy Miklós 
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még mindig nem szólalt meg! A parancsnokoló tengernaggyal, a „Cirkáló Flot-
tilla" parancsnokával ugyanis megegyezett abban, hogy ő — Horthy — fogja 
a nyilt tengeren észlelt szituáció alapján jelezni az alkalmas időpontot a tartalék 
kifutására. Repülő-támadásokkal, rombolókkal, füstoszlopokkal, vagy annak tuda-
tával, hogy erősebb ellenséges egységek máris operálnak az Adriában, talán nem 
is olyan nagy távolságban, mindezzel Horthy Miklós nem elégedett meg. „Big 
gam"-et, „nagy vad"-at akart ő! És meg is kaptal Kb. 83A órakor észlelte végre 
a menetiránytól jobbra, észak-északkeleti irányban, nagy távolságban, nagyobb 
egységek, erős cirkálók silhouettjeit — és máris jobbra fordult és egyenesen 
nekik tartott! 9 órakor adatta le a Cirkáló Flottilla Parancsnokságnak a helyzet-
jelentéssel együtt a jellegzetes, az ő harcias lelkét visszatükröző, gyönyörű rádió-
jelentést, mely szórói-szóra így hangzik: „8 óra 50 perckor saját egységeink a 
607-es négyzetben, menetirány 20 fok, menetelő sebesség 25 mérföld. A menet-
irányban, a láthatár alatt ellenséges cirkálók, kifutás* eredménnyel kecsegtet"! 
Ez a távirat a legteljesebben mutatja, hogy Horthy Miklós egy pillanatig sem 
gondolt a saját veszélyére! Ekkor sem kér segélyt, hanem csak az ellenség meg-
semmisítésének lehetőségére gondol! 

A Cattarói öbölben állomásozott cs. és kir. haderők majdnem teljes összes-
ségükben mozgósítva voltak erre a napra, melyről még akkor senki sem sejtette, 
hogy ez örökemlékű dátum leend, főleg magyar vonatkozásban. A „Sankt 
Geor"-on kívül, a nagy egységek közül még a „Kaiser Kari VI." páncélos cir-
káló és a „Budapest" páncélos partvédő, továbbá az összes rombolók és torpedó-
naszádok állottak „gőz- és csata-, valamint kifutásra készen" regdel 5 órától 
kezdve. Két cs. és kir. tengeralattjáró strázsált a hajnali óráktól kezdve a déli 
Adria két, jól megfontoltan kiválasztott pontján, lesállásban a mi könnyű cso-
portjainkat észak felől elvágni törekvő ellenséges osztagok ellen, míg egy német 
tengeralattjáró Brindisi kikötője előtt aknákat vetett, majd a közelben állást fog-
lalt, támadásra készen oda visszatérő egységekre. Összes repülőink hajnalhasad-
tától a levegőben voltak, részben Brindisi, részben Valona felé felderítettek és 
jelentéseiket úgy a Cirkáló Flottilla Parancsnokságnak, mint a Horthy csoport, 
szükség esetén a Liechtenstein csoportnak is kötelesek voltak leadni. 

Derűs tavaszi reggel volt, a nap felhőtlen égről sugárzott le, a legteljesebb 
szélcsend uralkodott, a víz nemcsak az öbölben, de egyelőre künn a nyilt ten-
geren is tükörsima volt. Egy-egy kisebb kár javítására vagy jelentéstételre vissza-
tért repülőgépnek, avagy valamilyen sürgős szolgálati paranccsal száguldó motor-
csónaknak kattogásától eltekintve néma csend uralkodott a Cattarói öbölben: az 
idegfeszült és cselekvésre vágyó várakozásnak csendje. A három nagy hajó 
kéményeiből felséges nyugalommal hömpölygött égnek, nyílegyenesen a magasba, 
a gőzkész kazánok közepesen sűrű szürke füstje, mely csak időközönként, ami-
kor a fűtők mélyen lenn, a hajó hasában, újabb táplálékkal kedveskedtek kazán-
juknak, gomolyodott össze, tömör, koromfekete, táncoló szikráktól átszőtt füst-
oszlopba. Puskalövésnyire a lobogós „Sank Georg"-tól, egészen a part mentén 
feküdtek a szintén minden pillanatban gőzkész rombolók és torpedónaszádok, a 

* A magyar -osz t rák nagy cirkálók k i fu t á sa Cat taróból . 



AZ OTRANTÓI TENGERI Ü T K Ö Z E T 10-IK ÉVFORDULÓJÁRA. 1 0 1 

Flotta gyorslábú agarai, kemény harapós vérebei és tettrevágyástól is fűtve, vidá-
man eresztgették füstfellegeiket az égnek. 

Izgalmas várakozási negyed- és félórák teltek így el a legteljesebb külső 
nyugalomban. 

Mindnyájunknak ebben az izgalmas várakozásában híven és — érthetőleg — 
nálunknál még bensőbben is osztozkodott a kora reggeli óráktól kezdve nagy-
bányai Horthy Miklósné, aki abban az időben a cattarói öbölben tartózkodott 
férje látogatása céljából. Főméltóságú Kormányzónk felesége Meljineben lakott 
egy kis villában, melynek balkonján láttuk őt órákon keresztül elszánt nyuga-
lommal ülni vagy sétálgatni, amikor az ő szivét szeretett urának sorsa miatt 
bizony súlyos aggódás szállhatta meg. A parancsnokoló tengernagy az összes 
beérkező rádiótáviratokat tüstént közöltette vele, úgy hogy szakadatlanul tudo-
mással birt a nap eme reggeli fázisának egymás után lepergő eseményeiről. 

Alig hogy beérkezett a „Novará"-nak fenntebb említett jellegzetes rádió-
távirata, Hansa altengernagy rögtön megadta a kifutási parancsot és pár 
perccel rá, a horgonyok gyors felvonása, illetve a rombolóknál és naszá-
doknál a drótkötelek oldása után, az egész Cirkáló Flottilla máris kifutott. 
A hadikikötő aknaöveinek elhagyása után a tőlünk telhető legnagyobb sebesség-
gel haladtunk délnek, menetelő irányunkat időközönként, a beérkezett rádió-
illetve repülőjelentésekhez mérten a mindenkori helyzetnek megfelelően módosítván. 
Az öreg „Sankt Georg"-ból, hála az egész gépszemélyzet és elsősorban a derék, 
fáradhatatlan fűtők példás teljesítményének, 20 mérföldnyi sebesség telt ki, ami 
mindnyájunk bámulatát váltotta ki. Amennyiben a mégjóval öregebb „Budapest" 
azonban csak 15 mérföldnyi sebességet tudott kifejteni, nem tarthattuk magunknál, 
hanem egypár parancsőrnaszáddal kikülönítettük második tartalékcsoportnak. 
A lobogós hajó és a „Kaiser Kari VI", a többi rombolóval és torpedó-
naszáddal tehát kielégítő gyorsasággal menetelt a Horthy - csoport felé. A most 
már mind sűrűbben beérkező jelentések azonban súlyos aggodalomba ejtet-
tek bennünket gyorscirkálóink sorsát illetőleg. Egymásután jöttek a „Hel-
goland" rádiógrammjai, hogy a Horthy-csoport ebben és ebben a térképi négyzet-
ben nehéz tüzérségi harcban áll hatalmas túlerővel, majd repülő jelentések, 
(melyeket bravúros légiakrobatizmussal, pléhdobozba zárva, dobtak a mi derék 
pilótáink a teljes erővel menetelő „Sankt Georg" előfedélzetére), melyek kétségbe-
ejtőnek vázolták a helyzetet az ellenség óriási tüzérségi fölénye miatt, beszámol-
ván arról is, hogy az ellenség jól is lő és hogy a „Novara" már több teli 
találatot kapott, de kapott egyet-kettőt a másik két cirkáló, is és hogy sürgős 
segítségre szorúl a csoport, végül pedig jött a lesújtó repülőjelentés, hogy a 
„Novara" egy újabb teli találatra mozdulatképtelen! Ez valamivel 11 óra előtt 
volt. Akkor látcsővel már tisztán láttuk a még a láthatár alatt lévő egységek 
füstoszlopait és a lövések füstgomolyait, mesterséges ködöt is láttunk és jól hal-
lottuk az ágyúk tompa dübörgését. Kb. 60 mérföldnyi (110 kilométernyi) távol-
ságra voltunk még a tengeri ütközet színhelyétől. Nem tehettünk egyebet, mint 
teljes erővel tovább menetelni és buzgón fohászkodni, hogy a mi hősies gyorscir-
káló rajunk valamiképen kimeneküljön a szörnyű helyzetéből. Hansa tenger-
naggyal együtt ugyan sziklaszilárdan bíztunk Horthy fényes vezérlő képességé-
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ben, de sok reményünk nem lehetett már, tekintettel az ellenség óriási túlerejére 
és a végzetes találatra, mely a vezérhajót immobilizálta! 

Leírhatatlanul izgalmas órák teltek el! De amikor negyedóra negyedórára 
eltelt, anélkül hogy jelentés jött volna az egyik-másik egység elsülyesztéséről, 
és mind jobban megközelítettük az ádáz harc helyét, amikor már nemcsak az 
árbocokat, hanem a hajótesteket is láttuk a láthatár fölé emelkedni és lelkese-
déssel észlelhettük, hogy a mi hős gyorscirkálóink úgy tüzelnek, manövriroznak, 
támadnak is, mintha épen most kezdtek volna bele a harcba, akkor persze új 
reményt is kezdtünk táplálni, Majd láttuk, hogy az egyik cirkáló a „Novara" 
közelében fekszik, szintén mozduletlanul, míg a másik (a „Helgoland") az ellen-
séges vonal felé halad támadólag és szakadatlanul tüzel, láttuk hogy a két moz-
dulatlan egység jól fekvő sűrű ködfal által van- védve az ellenséges tűz ellen. 
Akkor már lassan hinni kezdtünk abban a csodában, hogy a mi gyorscirkáló 
rajunk tényleg meg marad mentve! Lehettünk vagy még 26 mérföldre tőlük, mi-
nimálisan még egy óra kellett nekünk, hogy az ellenséget a mi 24 centiméteres 
ágyúink maximális távolságra, 14 kilométerre megközelítsük — untig elegendő 
idő, hogy ez a mi 3 egységünket, melyek közül kettő hosszú időn át mozdulatlan, 
tehát félig tehetetlen volt, megsemmisítse '— és mégis reméltük, sőt bíztunk 
abban, hogy most már nem lesz végzetes bajuk! Úgyszólván telepátikus uton 
éreztük, hogy itt valami különös tényező kell hogy közreműködjék, valami a 
két csoport vezérlése körül, ami a mieinket — dacára az ő fegyverzetbeli nagy 
inferioritásuknak — mégis erősebbekké teszi az ellenfélnél! És ernyedetlenül ha-
ladtunk, közeledtünk. Minden 3 perc 1 mérfölddel közelebb hozott és jobban 
meggyőzött bennünket, hogy itt a mieink győztek és győznek! Már 2 óra van : 
az ellenség éppen a mieink felé fordul! Még 10 mérföldre vagyunk tőle, ágyúink 
ugyan már feléje vannak irányítva — és mindenki a mi hajóinkon, tiszt- és 
legénység egyaránt áhítozva várja az első lövés lehetőségét, — de hiszen még 
legalább 10 percnek kell eltelnie, míg ezt az áhítozott első lövést leadhatjuk! 
„Az ellenség csak nem fog most merni? amikor órákon át nem „mert" tényleg?!" 
— gondoljuk mindannyian. És íme, mintha meghallotta volna és mintha hajlana 
ennek a mi belső, alig kiejtett méltatlankodásunknak, 2 óra 7 perckor elfordul 
az ellenség dél felé! Nem manőver ez! végleges elfordulás ez! for good and all! 
Miénk a győzelem! Horthy győzött óriási túlerő ellen! Már is ott vagyunk a mi 
hősies gyorscirkálóink közelében, látcsővel már lassan kivehetjük az egyes ismert 
arcokat: „Sorfalba tisztek és legénység! három harsogó Hurrah a gzőzteseknek!" 
És lassított gyorsasággal elhaladunk mellettük, észleljük hogy a „Saida" már is 
vontató kötélre vette a ,,Novará"-t, látjuk sajgó, de büszke szívvel, hogy a hős 
„Novara" borzalmasan össze van lőve, találatokat észlelünk rajta mindenfelé, de 
a másik kettőn is, és már is hozza a parancsőrzászlós a „Novará"-nak általa 
desifrált rádiótáviratát, mely jelenti, hogy a hős parancsnok, Horthy Miklós 
súlyosan megsebesült, de ennek dacára a parancshid előtt felállított hordágyról 
tovább vezényelte hajóját és egész csoportját, hogy hősi halált halt az első tiszt, 
a magyar Szuborits József korvettkapitány, elsőrendű, mindenki által szeretett és 
nagyrabecsült kiváló törzstiszt, és hősi halált halt 15 altiszt illetve matróz. Mély 
megilletődéssel vesszük a gyászhírt, de túlnyomó bennünk az öröm, a büszkeség 
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a páratlan győzelem, a derék egységek megmentése felett! Kimondhatatlanul 
büszkék vagyunk a hős vezérre, Horthy Miklósra! A „Novará"-n félárbócon 
lengenek a lobogók, a büszke, soha le nem győzött piros-fehér-piros, melyről 
Horthy Miklós újból bebizonyította, hogy csak győzni tud! Dulce et decorum 
est pro patria móri! A hősök, akik ott, a „Novara" fedélzetén vagy még a grá-
nátok okozta roncsok között alusszák örök álmukat, a hősies küzdelem közben, 
a győzelem, a diadal mámorában adták oda legdrágább kincsüket, — éltüket a 
Hazáért 1 

Horthy Miklós elszánt, hősies, céltudatos, minden lehetőséget és minden 
harci eszközt helyesen kihasználó vezetése győzedelmeskedett háromszoros túl-
erő felett. Ő támadott, alig hogy az ellenséges egységek silhouette-jei a láthatár 
fölé kezdtek emelkedni, már nagy távolságról is. Ezzel mindjárt kezdettől fogva 
magához ragadta az initiativát. Amikor az ellenség, már lőtávolságon, az ő tüzér-
ségi fölényét kihasználandó, a tüzérségi csatát 12—13 kilométeres távon iparko-
dott vívni, Horthy Miklós pillanatnyi elhatározással mesterségesen ködölt, még 
pedig oly kiválóan, hogy a támadt ködfalnak leple alatt ügyes manőverrel képes 
volt az ő cirkálóit 8 kilométernyi távolságra az ellenségtől juttatni és gyengébb 
tüzérségét huzamosabb időn keresztül érvényesíteni. Ebben a fázisban kapott az 
ellenséges lobogós hajó, a „Dartmouth" gyorscirkáló több találatot, melyek talán 
szintén hozzájárultak ahhoz, hogy a parancsnokló admirális harci kedve lehűt-
tessék. De feltétlenül újból defenzívába szorította az ellenséget Horthy állandóan 
megnyilvánuló támadási törekvése. Ő mint az annyival gyengébb, minden vonat-
kozásban helyesen érvelt és cselekedett: psíchologikusan hatott az ellenséges 
vezérre, amennyiben úgy járt el, mintha ő volna az erősebb és viszont taktikai-
lag a gyengébbnek legmegfelelőbb harcmódot választotta: a „closer action"-t, a 
lehetőleg közeli távon való harcot forszírozta, amelynél, ha már esetleg el kell 
vesznem, az ellenségnek a magam részéről a legsúlyosabb károkat okozhatom — 
vagy esetleg, dacára a túlerőnek, az ellenséget még le is győzhetem! Látjuk, 
hogy az ő kifogástalan vezetése tényleg, psíchologikusan és taktikailag, végered-
ményben a legteljesebben bevált. Csak mellesleg említem meg, hogy az ő nagyobb 
sebessége révén — „Novara" és „Helgoland" 32 mérföldnyi sebességgel rendel-
keztek, míg a két angol gyorscirkáló „Dartmouth" és „Bristol" legfeljebb 28 
mérföldnyivel — a csak 26 mérföldnyi maximális sebességet kifejtő „Saida" fel-
áldozásával el is szaladhatott volna, ami nem valami ab ovo perhorreszkálandó 
gondolat vagy pláne gyávasággal vádolható eljárás lett volna, amennyiben két 
egységnek biztos megmentését jelentette volna (egynek feláldozása mellett ugyan), 
mindhárom egységnek valószínű elvesztésével szemben, ha felveszi a harcot I 
Horthy Miklóshoz persze nem is férhetett ilyes gondolat 1 Ő nemcsak hogy tény-
leg felvette a harcot, de — ami sokkal több — kezdettől fogva, már a kora 
reggeli órákban, amikor tudta hogy erős ellenséges osztagok vannak . az Adrián, 
fel akarta venni a harcot (mert különben már sokkal korábban, legalább két 
órával előbb küldhette volna Hansa admirálisnak a rádiógrammot, mellyel a tar-
talékot kifutásra szólítja fel, és akkor az ellenség a mi 24 centiméteres ágyús 
2 páncélos cirkálónk elől biztosan elszaladt volna), és később is ismételt táma-
dásaival mindig újból fel akarta venni a harcot és nem akarta hogy az ellenség 
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elszaladjon, mert tudta, tudhatta, hogy győzni fog! Itt azzal a psichikus jelen-
séggel állunk szemben, melyet mindig észlelhetünk, ha a történelem lapjain végig-
lapozgatva, oly nem éppen túlgyakori esetekkel találkozunk, amelyekben a hatá-
rozottan gyengébb haderők vezére akarta felvenni a harcot és győzött! Rend-
szerint az illető hadvezér ismerte az ellenséges hadvezér psichéjét, azt helyesen 
mérlegelte és erre alapította összeütközési eltökélését és a győzelem biztos remé-
nyét. Horthy Miklós nem ismerte a vezérlő tengernagyot, annak még nevét sem 
tudta, ő egész egyszerűen erősebbnek érezte ömnagat az ellenséges vezérnél, 
akárki legyen az! És, ahogy a tények mutatják — ut ipsa facta docent — a 
legteljesebb jogosultsággal érezte magát erősebbnek! Ezzel az érzéssel felfegy-
verkezve győzött ő le sportmérkőzésekben is számtalanszor egészen elsőrendű, 
nálánál tényleg erősebb ellenfeleket, ez az ő ritka és főleg katonai vonatkozás-
ban páratlanul értékes tulajdonsága vezette őt az otrantói szorosban és a Dél-
Adrián, de mindenütt másutt is az ő fényes hadisikereihez! 

Lassú, ünnepies, diadalmas menetben haladt az egyesített, teljesszámú 
cirkáló flotilla a cattarói öböl felé és futott be estefelé, az összes erődítvények 
és a helyi egységek és őrhajók lelkes Hurrah-itól fogadtatva, amelyek legelső-
sorban a győzelmes vezérnek, Horthy Miklósnak szóltak. 

A Brindisi előtt leszállásban lévő N. C. 2b. derék parancsnoka Feldkirchner 
kapitány a visszatérő ,,Dartmouth"-on két jól irányzott torpedólövéssel súlyos-
léket ejtett, a cirkálónak azonban sikerült kikötőjét elérni. 

Horthy Miklós fényes sikerrel végrehajtott portyázásával elérte azt, hogy 
az otrantói szorongató öv hosszabb időn át meglazult, aminek kedvező hatása 
a nyári hónapokon át érezhető volt és nagyban hozzájárult a további U-Boot 
sikerekhez; a diadalmas ütközettel pedig nagyban emelte a magyar-osztrák 
hadiflotta presztízsét. 

* 

Amikor ezen felejthetetlen napnak 10 éves fordulóját ünnepeljük, szálljon 
minden magyar lélek a mi Főméltóságu Kormányzónk felé, aki 1917. év május-
hó 15-én hervadhatatlan, örökzöld babért font a volt cs. és kir. haditengerészet 
emléklapjába és hőn szeretett hazája, HUNGÁRIA homloka köré! 1 



A NÉMET HADITENGERÉSZET ÜDVÖZLÉSE. 

E R I N N E R U N G A N O T R A N T O . 

Othmarschen, 1927. IV. 10. 

Ich begliickwünsche die Teilnemer an der Unternehmung am 15. Mai 1917 
in der Strasse von Otranto, insbesondere den hervorragenden Führer Seine 
Durchlaucht den Herrn Reichsverweser, damaligen Schiffskapitaen Nikolaus von 
Horthy, zur 10 jaehrigen Wiederkehr des ruhmreicen Tages, der dem Feinde 
nicht nur erhebliche Verluste brachte, sondern auch den U-Booten den freien 
Ausgang aus der Adria ins Mittelmeer ermöglichste. 

Eesonders hervorzuheben ist die Tapferkeit der Kreuzer, die trotz U-Boots 
und Angriffsgefahr Überlebende des Feinde bargen. 

Der 15. Mai 1917 wird für alle Zeit ein Ruhmesblatt in der Seekriegs-
geschichte dem ehemaligen k. u. k. Kriegsmarine bleiben und den nachfolgenden 
Geschlechtern zum Ansporn dienen. 

Ritter von H I P P E R . 

Admiral. 

E M L É K E Z É S O T R A N T Ó R A . 

Szívből köszöntöm az otrantói szorosban 1917 május 15-én lejátszódott 
események szereplőit, különösképen Horthy Miklós Kormányzó Úr 0 Főméltó-
ságát, akkori sorhajókapitányt, annak a dicsőséges napnak tizedik évfordulója 
alkalmából, amely nap az ellenségnek nemcsak jelentékeny veszteséget hozott, 
hanem egyben megnyitotta a tengeralattjárók számára az utat az Adriából a 
Földközi-tengerbe. 

Különösen kiemelendőnek tartom a cirkálók bátor magatartását, amelyek 
a tengeralattjárók részéről, de más oldalról is fenyegető támadások dacára, meg-
mentésére siettek az életben maradt ellenségnek. 

1917. május 15-ike időtlen időkig fényes napja marad az egykori cs. és 
kir. haditengerészet hadtörténelmének és követendő példaképen áll a jövő nem-
zedékek számára. 

Lovag H I P P E R 

v o l t n é m e t c s á s z . t e n g e r n a g y . 



ZUM SEEGEFECHT VOM 15. MAI 1917 IN DER 
OTRANTOSTRASSE. 

VON ADMIRAL S C H E E R . 

Der treuen Waffenbrüderschaft eingedenk, welche die beiden Marinen der 
Mittelmáchfe verbunden hat, die sich im Weltkrieg einer so grossen Übermacht 
gegenübergestellt sahen, giebt mir die lOjáhrige Wiederkehr des Seegefechtes 
von Otranto eine willkommene Gelegenheit, diese Ruhmestat des damaligen 
Linienschiffskapitán v. H O R T H Y einer Betrachtung von deutschen Standpunkt aus 
zu unterziehen. 

Der Ruf: „Tengerre magyar" ist kein blosses Schlagxvort geblieben, wie 
sich in der Entvvicklung der ungarischen Handelsmarine seit 1872 und dem 
Selbststaendigwerden der ungarischen Sciftbauindustrie gezeight hat. Das Bedürf-
nis nach Anteil am Seeverkehr und seinen Vorteilen ist in der Habsburgischen 
Monarchie und in Deutschland nach der Reichsgründung im Jahre 1871 in ganz 
áhnlicher Weise hervorgetreten und liefert dadurch den Beweis, dass hier eine 
natürliche Entwicklung vorgelegen hat, die in beiden Kaiserreichen ungeachtet 
ihrer kontinentalen Lage den Blick aufs Meer lenken musste. 

Dass die álteren Seemáchte, die durch ihre günstiger gelegenen und weiter 
ausgedehnten Küstengelánde ein Vorrecht auf das „freie Meer" zu habén glaubten, 
das Erscheinen neuer und selbststándiger Handels- und Kriegsflotten zunáchst 
mit stillen Argwohn, spáter mit immer mehr zunehmenden Missfallen betrachteten, 
mag von ihren Standpunkt begreiflich erscheinen. Jeder souveráne Staat aber 
hat die Pflicht, die Möglichkeiten zur Hebung seiner wirtschaftlichen Leistungs-
fáhigkeit zu fördern und für die Sicherheit und Stetigkeit derselben zu sorgen. 

Sowohl Deutschland, wie Österreich-Ungarn liessen durch ihre Flotten-
gründungspláene keinen Zweifel darüber, dass es ihnen fern lag, die benachbarten 
Seemáchte zu überflügeln, sie genügten lediglich der staatlichen Pflicht, dem 
Zweige ihrer Volkswirtschaft, die sich zvvangslaeufig auf das Gebiet des Seewesens 
ausdehnte, denselben Schutz zu bieten, die ihre Volksheere dem ungestörten 
Gewerbebetrieb im Lanae verbürgen sollten. 

War schon die Zunahme der internationalen Handelsbeziehungen eine neue 
Garantie für den Frieden zwischen den civilisierten Nationen — worüber sich 
England freilich hinweggesetzt hat — so war daneben der alte Grundsatz, auf die 
eigene Kraft zu vertrauen, um sich den Frieden zu erhalten, doch keineswegs 
zu vernachlássigen. 
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Wie notvvendig diese Fürsorge war, hat der Weltkrieg gezeigt. ausdem die 
Völker vielleicht die Lehre ziehen werden, dass die gewalttátigen Übergriffe auf 
die wirtschaftlichen Bestrebungen friedlicher und fleissiger Mitglieder der grossen 
Kulturgemeinschaft grössren, allgemeinen Schaden anrichten, als sie Vorteile bringen. 

Es ist eine ganz unerlássliche Erscheinung, dass die Wesensart von Staaten, 
die durch Jahrhunderte hindurch ihren Besitzstand zu Lande verteidigen und zu 
mehren hatten, von den Grundsátzen der Landkriegführung beeinflusst werden, 
sodass sie geneigt sind, diese auch auf dem so anders gearteten Element dem 
Meere, zur Anwendung zu bringen, dem sie sich neuerdings zuzuwenden hatten. 
Es sind dies namentlich Begriffe der Strategie über offensives und defensives 
Verhalten, bedingt durch die Stárke des Gegners und durch die Möglichkeit der 
Geiándeausnützung, die unter Umstánden sogar ein defensives Verhalten — nach 
Glausevvitz — als die stárkere Form der Kriegführung gelten lassen. 

Auf dem YVasser trifft das nicht nur nicht zu, sondern verkehrt sich sogar 
— wenn man das „fleet in being" Prinzip darauf hin untersucht — in sein 
Gegenteil. Nur stárkere Flottén können sich einem schwácheren Gegner gegen-
über strategisch zurückhalten und doch als fleet in being Wirkung ausüben, 
•wenn sich der Schvváchere dann zur Untátigkeit bestimmen lásst. Denn sein 
Verhalten ist dann nicht defensiv, weil er gar nicht angegriffen wird, sondern 
sich einfach ausschalten lásst. 

Hierin liegt die grosse Gefahr für die Unternehmungslust kleiner Flottén, 
die zum Zweifel an ihrer Existenzberechtigung führen kann, wenn nicht geistige 
Kráfte in ihnen rege sind, die in richtiger Erkenntnis des Wesens des Seekrieges 
zur Unitiative drángen. Von diesem Gesichtspunkt aus erhált die Tat des Kapitáns 
v. HORTHY ihre besondere Bedeutung. 

Vorbedingung für den Erfolg ist das Bewusstsein der eigenen Leistungs-
fáhigkeit im Vertrauen auf eine sorgfáltige alle Zwischenfálle des Kampfes in 
Betracht ziehende Ausbildung der Schiffsbesatzungen und das Einspielen der 
Verbánden zusammengeschlossener Schiffseinheiten auf die Absichten des Führers, 
das Durchdringen seines Geistes auf die Entschlossenheit und den Wagemut der 
von ihm geführten Offiziere und Mannschaften. 

Schon die Beweglichkeit der Schiffe, ihre grosse Geschwindigkeit, die Unab-
hángigkeit von Fahrstrassen, die auf dem Lande die Truppenbewegungen in 
bestimmte, dem Gegner bekannte Wege zwingen, weisst in logischer Konsequenz 
auf die Offensieve hin. Nicht umsonst gilt die Maschienenkraft als ein wichtiges 
Gefechtselement neben den Angriffs- und Schutzwaffen moderner Schiffe. 
Ihre Spezialisierung vom Grosskampfschiff aus herunter zum Torpedoboot und 
Unterseeboot bietet Möglichkeiten zur Erzielung grosser Erfolge selbst mit 
geringen Mitteln. 

Jeder Erfolg lásst moralische Rückwirkungen auf die Standhaftigkeit des 
•ganzen, in den Krieg mithineingezogenen Volkes und steigert dadurch den 
Materiellen Erfolg. Nur im Angriff sind zur See solche Möglichkeiten geboten. 

Die unvorteilhafte gegnerische Lage — die wiederum eine verzweifelte 
Áhnlichkeit bei beiden Mittelmáchten hatte, indem sie nur einen Hauptstützpunkt 
im innersten Winkel des Operationsgebietes den Flottén zur Verfügung stellte — 

8* 
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láhmte von vornherein die operatíven Entschlüsse, sowohl beim Krieg in der 
Nordsee, wie in der Adria. Der Kampffreudigen Stimmung, die auf beiden Flot-
tén herrschte, die dem instinktieven Empfinden entsprang: „das kann unmöglich 
die richtige Vervvendung einer für den Krieg bestimmten Waffe sein!" war diese 
Zurückhaltung in hohen Grade zuwieder und musste die Waffe mit der Zeit 
abstumpfen. 

Aber der angriffsfreidige Geist war nicht tot zu kriegen. Sehr lebendig war 
er auf der neuen, im letzten Krieg zu furchtbarer Wirkung gelangten Waffe: 
dem Unterseeboot. 

Ursprünglich aus einer falschen, námlich defensiven, Erwegung heraus 
entstanden, entdeckten die Ubootsführer selbst ihre in der Offensive liegende 
Stárke. 

Die grösseren technischen Hilfsmittel, über die Deutschland verfügte, för-
derten dort den Bau der Unterseeboote in stark zunehmender Zahl. Für ihre 
Verwendung stellte der österreichisch-ungarische Bundesgenosse bereitwilligst 
seine Háfen und alle seine maritimen Hilfsmittel zur Verfügung und baute die 
Stützpunkte für sie aus. Die weite Ausdehnung des Kriegstheaters er öffnete für 
sie im Mittelmeer eine ausserordentlich wichtige, strategische Position. Das Ver-
sagen des englisch—französischen Dardanellen Unternehmens war der erste 
Erfolg. Aber noch höhere Erwartungen sollten sie erfüllen, und wie nahe man 
diesem Endziel, das mit dem yneingeschránkten Ubootskrieg erreichbar wurde, 
gekommen ist, wird uns von dem damaligen Gegnern bestáttigt. 

Das Uboot war aber nur ein wenn auch scharfe Klinge, deren starkes 
Heft, ohne die es nicht zu handhaben war, die dahinter stehende Flotté zur 
Abwehr aller dem Uboot drohende Gefahren darstellte. So mussten sich beide 
Teile in die Hánde arbeiten. 

Mit welchem Scharfblick Kapitaen von HORTHY den Wert dieser Unter-
stützung erfasst hatte, bewies zu er am 15. Mai 1917, als er mit dem von ihm 
befehligten Kreuzer „Novara", den ihm zugeteilten Kreuzern „Helgoland", und 
„Saida" und den beiden Zerstörern „Csepel" und „Balaton" zum Vorstoss in 
die Otrantó Strasse ansetzte, um die dort ausgelegte Bewachungslinie aufzu-
rollen, ungeachtet Gefahr die ihm dabei von den rückwártig gelegenen Flotten-
stützpunkten des Feindes erwachsen musste. Bis auf wenige Fahrzeuge, die sich 
durch die Flucht retten konnten, wurde die Sperrlinie vernichtet, Nun aber ver-
suchte der Gegner ihm mit an Zahl weit überlegenen Streitkráften den Rückweg 
zu verlegen: 2 englische Kreuzer (Liverpool Type), 2 Type Marsala, 1 Quarto, 
2 Type Mirabello, und 6 Type Indomito erschienen auf dem Plan. 

Kein Zögern um auszuweichen, sondern mitten auf die feindliche Gruppé 
zugehalten, um auf wirksame Schufientfernung den Kampf durchzuführen, war 
für Kapitán v. HORTHY ein selbstverstándlicher Entschlufi, der von Erfolg gekrönt 
wurde ungeachtet schwerer Verletzungen, die sein Schiff und er persönlich da-
vongetragen, weil gegen diese geschickte und unbekümmerte Tatkraft des Füh-
rers die feindliche Übermacht keine gleichartige Entschlossenheit autzubringen 
vermochte. 
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Wie neidlos das Führertalent des damaligen Kapitáns von HORTHY von 
seinen, auch den ihm an dienstalter voranstehenden Kameraden anerkannt 
wurde, als er zum Lohn für seine Tat an die Spitze der österreichisch-unga-
rischen Flotté gestellt wurde, habe ich selbst aus ihrem Munde erfahren können. 
Die Freude: „jetzt ist der richtige Mann gefunden!" war ein allgemeine und legt 
ein rühmliches Zeugnis dafür ab, wie die Éhre der Waffe, der sie ihre Lebens-
arbeit gewidmet hatten, allén Seeoffizieren an erster Stelle stand. 

So sehr man den Frieden schátzen mag, so giebt es doch keinen besseren 
Baustein für die Mannestugenden eines Volkes als den Krieg. 

Die Namen der Staatsmánner, der Feldherrn oder der Seehelden, die sich 
darin bewehrt habén, leben in dem Gedanken der Völker fort, nach ihnen suchen 
sie Mánner der Tat zu bilden. 

So wird der Name H O R T H Y neben dem eines T E G E T H O F F mit der Geschichte 
der k. u. k. Kriegsmarine unlöslich verbunden sein. 

Dem Reichsverweser Ungarns, Admiral v. HORTHY ist es bestimmt auf hohem 
verantwortlichen Posten zu stehen, eine Stellung einzunehmen, die das Verdienst 
seiner Leistungen als Seemann ist. Wir in Deutschland sind überzeugt, dass er 
sie zum Segen des tapíeren Ungarn Volkes ausfüllen wird und rufen ihm an 
seinen Ehrentage aus kameradshaftlichen Herzen ein Freudiges: 

HEIL HORTHY! ZU. ES LEBE UNGARN! 

V 



A TENGERI ÜTKÖZET AZ OTRANTÓI SZOROSBAN. 
— 1917 május 15. — 

I R T A S C H E E R T E N G E R N A G Y . 

Visszagondolva arra a hűséges fegyverbarátságra, amely a központi hatal-
maknak a világháborúban oly nagy túlerővel szemben álló két, tengeri haderejét 
egymáshoz fűzte, szívesen ragadom meg az alkalmat, amelyet az Otrantói szorosban 
lejátszódott tengeri ütközet tizedik évfordulója nyújt, hogy HORTHYNAK az egy-
kori sorhajókapitánynak fényes haditettét német szempontból tegyem fejtegetés 
tárgyává. 

Hogy a „Tengerre magyar!" szózata nem maradt merőben jelszó, azt 
1872 óta a magyar kereskedelmi tengerészet fejlődése és a magyar tengeri hajó-
építő ipar önállósulása mutatja legjobban. A tengeren való közlekedés és az ezzel 
járó előnyök kiaknázásának szükségérzete a Habsburg monarchiában és Német-
országban, a birodalomnak 1871-ben való megalapítása után, egészen hasonló 
módon nyomult előtérbe, bizonyságot téve arról, hogy itt természetes fejlődési 
folyamattal állunk szemben, amely a két császárság fekvése kontinentális voltá-
nak ellenére is, népeik tekintetét a tengerre kellett hogy irányítsa. 

Hogy az idősebb tengeri hatalmak, előnyösebb fekvésű és nagyobb kiterje-
désű tengerpartvidékükre való tekintettel, előjogot formálva a „szabad tenger"-re, 
a fiatalabb és önálló kereskedelmi- és hadiflották megjelenését eleinte csendes 
gyanakodással, később folyton növekvő visszatetszéssel fogadták, elvégre érthető 
az ő szempontjukból. De minden szuverén államnak kötelessége, hogy a saját 
gazdasági teljesítőképessége fejlesztésének lehetőségeit emelje és azok biztonságá-
ról és folytonosságáról gondoskodjék. 

Németország ép úgy mint Ausztria-Magyarország, flottaalapítási terveikkel 
nem hagytak kétségben senkit sem a felől, hogy nem céljuk a szomszédos ten-
geri hatalmak fölé való emelkedés, ők eleget tettek az államszabta ama köteles-
ségnek, hogy nemzetgazdaságuk amaz ágának, annak természeténél fogva a ten-
gerészeire is kiterjedt ugyanazt a védelmet nyújtsák, amelyet nemzeti hadseregeik 
hivatva voltak az ipari termelés számára az országon belül biztosítani. 

Ha az internacionális kereskedelmi összeköttetések fokozódása egymagában 
is már garancia volt a civilizált nemzetek közötti béke fennmaradására, — amin 
ugyan túltette magát Angolország — semmi esetre sem volt elhanyagolható a 
béke biztosítása érdekében a saját erőbe vetett bizalom régi elve. 
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Hogy mennyire helyénvaló volt ez a gondolkodás, azt megmutatta a világ-
háború, amely a népeket talán meg fogja tanítani arra, hogy a nagy kultur-
közösségek békés és szorgalmas tagjainak gazdasági törekvései ellen irányuló 
erőszakos túlkapások nyomában járó kár nagyobb s hatásában általánosabb is, 
mint a haszon, amely azoktól várható. 

Nagyon is könnyen érthető jelenség, hogy mindazoknak az államoknak a 
mivoltát, amelyek évszázadokon keresztül a szárazon voltak kénytelenek meg-
védeni létüket és fejlődésüket, a szárazföldi hadviselés alapelvei befolyásolják 
leginkább olyannyira, hogy hajlandók ezeket a tengeren, az olyannyira más 
természetű s csak nemrég hatáskörükbe vont elemben is alkalmazni. 

A stratégiának különösen amaz elveire vonatkozik ez, amelyek az ellen-
séges erőviszonyok és a terepkihasználás indokolta támadó vagy védekező maga-
tartásról szólnak, amely utóbbi adott esetben — Clausewitz szerint — az erő-
sebb formája is lehet a hadviselésnek. 

A tengeren ez nemcsak hogy nem áll, hanem, ha a „fleet ín being'1 elvét 
ebből a szempontból tesszük vizsgálat tárgyává, annak éppen az ellenkezőjébe 
csaphat át. Csak erősebb flották vannak abban a helyzetben, hogy gyöngébb 
ellenféllel szemben tartózkodóan viselkedjenek és amellett mégis „fleet in being"-
ként hatást gyakoroljanak, ha a gyöngébbik fél akkor tétlenségre kényszerítteti 
magát. Mert viselkedése ez esetben nem nevezhető védekezőnek, hiszen nem is 
éri támadás, akkor egyszerűen kikapcsoltatja magát. 

Ez a körülmény veszélyezteti a kis flották vállalkozási kedvét, sőt oda 
vezethet, hogy saját létjogosultságukban is kezdenek kételkedni, ha véletlenül 
olyan szellemi erők nem jelentkeznek, amelyek a tengeri harcászat lényegét fel-
ismerve, az initiativát megragadják. 

Ez az a szempont, amelyből nézve szembeszökő HORTHY sorhajókapitány 
haditettének különös jelentősége. 

A sikernek előfeltétele a saját teljesítő képességnek biztos tudata, párosulva 
azzal a bizalommal, amellyel viseltethetünk a gondos, a harcnak minden eshető-
ségét figyelembe vevő kiképzés iránt és az iránt, hogy a kötelékekbe egyesített 
hajóegységek szereplése a vezető céljának értelmében történik és hogy szelleme 
áthatja a vezetésére bizott tiszteket és a legénységet egyaránt. 

Már a hajók mozgékonysága, nagy gyorsaságuk, a szárazföldön a csapat-
mozgásokat irányító, az ellenség előtt ismeretes irányokba kényszerítő közlekedési 
utaktól való függetlenségük, logikus konzekvenciával az offenzívára utal. Nem 
hiába szerepel a hajógép teljesítőképessége fontos harcászati elemként a modern 
hajók támadó és védő fegyverei mellett. A hajók specializálódása a nagy csata-
hajótól egészen le a torpedónaszádig, illetőleg tengeralattjáróig, megadja a lehető-
ségét annak, hogy csekély eszközzel nagy hatást érjünk el. 

Minden siker morális visszahatással van az egész, a háborúba belevont 
népre és fokozza ezen az úton a materiális eredményt. Ily lehetőségek tengeren 
csak a támadásban rejlenek. 

A kedvezőtlen, mindkét központi hatalomnál föltűnően hasonló, a flották 
számára csak a működési terület legbelső zugában főtámpontot biztosító föld-
rajzi fekvés, már eleve megbénítja a működésre vonatkozó elhatározásokat úgy 

* 
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az Északi-, mint az Adriai tengerben. A mindkét flottában uralkodó harcikedv, 
amely abból az instruktiv érzésből fakadt, hogy ,,ez nem lehet helyes felhaszná-
lása egy a háború céljainak szolgálatában álló fegyvernek 1" nagymérvű ellen-
szenvvel viseltetett ez iránt a tartózkodás iránt, ami idővel bizony e fegyvernek 
élét vehette volna. 

De a támadókedv csak nem veszett ki. Nagyon élénk volt a támadókedv 
az új, s a legutóbbi háborúban borzasztó hatással működő fegyvernél: a tenger-
alattjárónál. 

Eredetileg, hamis azaz védekező irányú megfontolásból életre ébresztve, a 
tengeralattjárók vezetői maguk fedezték fel az offenzívában rejlő hatalmukat. 

A technikai segédeszközök nagyobb aranya, amelyek fölött Németország 
rendelkezett, ez országban nagyban előmozdították a tengeralattjárók építését. 
Alkalmaztatásuk céljából, az osztrák-magyar szövetségestárs a legnagyobb kész-
séggel bocsátotta rendelkezésre kikötőit és tengerészeii segédeszközeit és kiépí-
tette számukra a támaszpontokat. A hadszintérnek nagy kiterjedése a Földközi 
tengeren adott nekik szerfölött fontos stratégiai pozíciót. Első sikerükként az 
angol—francia Dardanella-akció csődjét könyvelhetjük el. De hozzájuk fűzött 
még magasabb remények is teljesedésbe mentek. És hogy mennyire sikerült 
megközelíteniök a végső célt, amely a korlátlan tengeralattjáró-harccal elérhető, 
azt éppen egykori ellenfeleink igazolják legjobban. 

A tengeralattjáró azonban csak egy pengét jelentett, igaz hogy éleset, mely-
nek erős markolatát — amely nélkül nem volna használható — a tengeralattjáró 
mögött álló és a tengeralattjárót fenyegető támadásokat kivédő flotta képezte. 

így mindkét rész egymás számára működött. Hogy mily éleslátással fogta 
fel e kölcsönös támogatás értékét HORTHY sorhajókapitány, azt 1917. május 14-én 
bizonyította be, amidőn a parancsnoksága alatt álló cirkálóval, a „Novará"-val, a 
a melléje rendelt „Saida" és „Helgoland" cirkálókkal, „Csepel" és „Balaton" 
torpedórombolókkal nekilátott az Otrantó-i szorosban kialakult őrvonal felgöngyö-
lítéséhez, tekintet nélkül arra a veszélyre, amely a saját háta mögött fekvő 
ellenséges flotta-támpontok részéről fenyegette. Néhány elmenekülő hajón kivül 
sikerült a záróvonalat teljesen elpusztítania. Az ellenség most arra törekedett, 
hogy túlerejével az utat vissza elvágja előle. Megjelenik a szintéren 2 angol 
cirkáló (Liverpool típus), 2 Marsala típus, 1 Ouarto, 2 Mirabelló tipus, és hat 
Indomito tipus. 

Csak, természetes, hogy H O R T H Y sorhajókapitány nem habozott, nem tért 
ki, hanem egyenesen neki tartott az ellenséges hajóhadnak, hogv hatásos lő-
távolságba jusson és onnan végigküzdje a csatát. 

HORTHY ezen elhatározását, jóllehet hajói és ő maga is súlyosan megsérül-
tek, siker koronázta, mert ennek az ügyes és semmitől vissza nem riadó tetterő-
nek az ellenfél nem tudott hasonló elszántságot szembe állítani. 

Hogy mennyire menten minden irigységtől ismerték el HORTHYNAK idősebb 
kartársai is az ő vezéri talentumát, azt a saját szájukból hallhattam, amikoi 
Horthy, tettének méltó megjutalmazásaként, az osztrák-magyar flotta élére állít-
tatott. „Most végre meg van az a férfiú, akire szükségünk van!" Ez az öröm 

* 
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általános volt és fényes tanúbizonyságot tesz arról, hogy mily magasra tartották 
a tengerésztisztek fegyverük becsületét, azét a fegyverét, amelynek életük mun-
káját szentelték. 

Bármennyire becsüljük is a békét, nincsen jobb, nincsen biztosabb próba-
köve valamely nép férfierényei számára, mint a háború. A háborúban bevált 
államférfiak, hadvezérek és tengeri hősök nevei fénylő mintaképekként élnek a 
-népek emlékezetében tovább és a tettek embereit hozzájuk hasonlókká igyekez-
nek nevelni. 

így HORTHY neve is elválaszthatatlanul összeforrt — egy TEGETHOFF neve 
mellett — a cs. és kir. haditengerészettel. 

Magyarország kormányzójának, HORTHY admirálisnak jutott osztályrészül, 
hogy magas, felelősségteljes helyen áiljon; állás az, amelyre tengerészeti hadi-
tetteivel szolgált rá. Mi, Németországban meg vagyunk győződve arról, hogy 
helyét a bátor magyar nép javának szolgálatában töltendi ki és dicsősége ünnep-
napján, bajtársi szeretettel szivünkben, azzal a kiáltással üdvözöljük: 

ELJEN HORTHY! 

ÉLJEN MAGYARORSZÁG! 
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von Admiral ZENKER, Schef der Maríneleitung. 

Das Kriegstagebuch des deutschen U-Bootes ,,Uc 25" Kapitánlieutenant 
Feldkirchner, verzeichnet im Mai 1917 folgende Aufgabe: „Zusammenoperieren 
mit der k. u. k. Kreuzerflottille. Minenlegen vor Brindisi. Die k. u. k. Kreuzer-
fiottille bestehend aus den Kreuzern „Novara", „Saida" und „Helgoland", mit 
denen gemeinschaftlich noch die Zerstörer „Csepel" und „Balaton" sowie einige 
U-Boote arbeiteten, stand unter dem Befehl des Linienschiffskapitáns v. Horthy, 
Kommandanten der „Novara". Dem Kapitán v. Horthy war eine schöne, dank-
bare aber auch áusserst gefáhrliche Aufgabe gestellt. Er sollte námlich die enge 
Strasse von Otranto, die vom Feinde besonders stark bewacht und gesichert 
war, mit seinen Schiffen gründlich aufráumen, damit den U-Booten, die das 
Adriatische Meer verlassen sollten, der Weg freigemacht wurde. Wenn es sich 
nur um einen Überfall auf eine grofie und starke Bevvachung und Sicherungs-
linie gehandelt hátte, dann hátte das Moment der Überraschung vielleicht genügt. 
Hier lagen aber die Verhaltnifie besonders dadurch schvvierig, dafi die Strasse 
von Otranto gewissermafien an der tiefsten Stelle eines Trichters lag, an dessen 
Stellen überlegene feindliche Streitkráfte unter ihnen schnelle moderne englische 
Staedtekreuzer standén, die. wenn der Überfall auch gelang, mit Sicherheit den 
k. u. k. Fahrzeugen den Rückzug abschneiden mufiten. Für einen Offizier, wie 
Kapitán v. Horthy war die Aufgabe wie geschaffen, um zu zeigen, was er lei-
sten konnte. Die Minen die das deutsche U-Boot vor Brindisi legte, sollten das 
Auslaufen des Feindes aus Brindisi verhindern. Der Feind stand jedoch bereits 
in See, so dafi die Minen nicht in der beabsichtigsten Weise zur Wirkung kamen. 

Die Einzelheiten des Angriffs auf die Sperrlinie zu schildern, bei berufener 
Feder überlassen. Nur das sei hervorgehoben: der Überfall gelang aufs glán-
zendste. „Novara" alléin vernichtete auf dem östlichen Flügel 10 Dampfer. E s 
wurde gründliche Arbeit geleistet. Nun, kam aber der Riickmarsch. Die engli-
schen Kreuzer „Dartmouth" und „Bristol", italienische Kreuzer, Torpedoboote 
und F'lieger verlegten den Weg. Es komt zu einem sehr scharfen Feuergefecht, 
Fiieger greifen ein, die Lage wird áusserst kritisch. Ein Augenzeuge schreibt: 
„Novara" war von Aufschlágen umgeben, zahlreiche Treffer, Explosionen und 
Briinde entstanden, der I. Offizier Korvettenkapitán v. Szuborits wird von einem 
volltreffer zerrifien, der Kommandant v. Horthy verwundet und ihm die Kleider 
an den Beinen verbrannt. „Novara" erhielt einen schweren Treffer in die Ma-
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schine, der sich in der Geschwindigkeit stark herabsetzte. Gegen überlegene 
feindliche Begriffe durch die tapfere „Helgoland" gedeckt, gelingt der „Saida" die 
„Novara" in Schlepp zu nehmen. Der Feind dreht plötzlich aus unerklárlichen 
Gründen auf Gegenkurs und gibt seine Sache verloren in dem Augenblick, als 
die Lage für die Kreuzerflottille ganz besonders schwierig ist. Als ,,Novara" in 
Schlepp genommen wird, sah man folgendes: „Horthy safi verwundet unter der 
Brücke in merkwürdigem Aufzuge. Die Hősen waren ihm bis über die Knie 
verbrannt, sodafi er wie in Schwimmhosen erschien, die Beine hatte er voll 
Splitter. Nach dem Inschleppnehmen führte der Linienschiffskapitán v. Horthy 
seinen Verband von der Tragbahre aus weiter". Seinen Auftrag hatte er erfolg-
reich ausgeführt: in die feindliche Sperrlinie war für die U-Boote eine klaffende 
Bresche geschlagen. 

Eine glánzende Waffentat war vollbracht; neuen unverwerklichen Lorbeer 
hatte Horthy an die ruhmvolle rot-weis-rote Flagge geheftet. Dafi es dem deu-
tschen U-Boot „Uc 25" gelang, mittags den englischen Kreuzer „Dartmouth" 
trozt besonders starker Sicherung zu torpedieren und dadurch zum Erfolge des 
Tages beizutragen, war ein neuer sichtbarer Beweis der treuen Waffenbriider-
schaft der beiden verbündeten Marínén. 

10 Jahre sind seit dem Gefecht in der Otrantostrasse verflossen, 10 Jahre 
eines unerhört grausamen Geschickes für die damals Verbündeten. Aber wie die 
zehn Jahre nicht die Erinnerung an den 15. Mai 1917 auszulöschen vermochten, 
so habén sie auch die Hoffnung nicht vernichten können, dafi aus dem Geist, 
dem die Tat entsprang, und aus dem Herzblut, das sie kostete, einst Glück und 
Segen für die Nachfahren der tapferen Kámpfer erblühen wird. 

á > v 



1917. MÁJUS 15-IKE. 
Irta ZENKER tengernagy, a haditengerészeti vezetőség íőnöke 

Feldkirchner kapitánynak az „UC 25" jelzésű német tengeralattjáró vezető-
jének hadinaplójában a következő feladatról olvasunk: „Együttműködni a cs. és 
kir. cirkálóhajóhaddal. Aknát rakni Brindisi előtt." 

A „Novara", a „Saida" és a „Helgoland" cirkálókból álló hajóhadat, amellyel 
együtt még a„Csepel" és „Balaton'' torpedóromboló és néhány tengeralattjáró 
működött, Horthy sorhajókapitány, a „Novara" parancsnoka, vezette. Horthy sor-
hajókapitány feladata szép és hálás, de egyben felette veszélyes is volt. Hajóival 
ugyanis alapos tisztogatást kellett végeznie az ellenségtől szigorúan őrzött és jól 
megerősített keskeny Otrantói-tengerszorosban, hogy az Adriából a tengealattjárók 
számára szabad utat nyerjen. Ha csak egy nagy és erős őrségi, í 11 _ biztosítási-
vonal meglepetéséről lett volna szó, akkor a rajtacsapás momentuma talán elég-
séges lett volna. Igy azonban azért vált különösen nehézzé a helyzet, mert az 
Otrantói-szoros mintegy tölcséralaku tengerrészlet legmélyebb helyén kellett azt 
végrehajtani, amelynek oldalain fölényben lévő ellenséges haderők helyezkedtek 
el, közöttük modern angol gyorsjárásu cirkálók, amelyek még ha sikerül is a 
rajtaütés, minden bizonnyal megakadályozhatják a cs. és kir. hadihajókat vissza-
vonulásukban. Olyan tengerésztiszt számára, mint amilyen Horthy sorhajókapitány, 
ez a feladat épen arra való volt, hogy megmutassa mire képes. Brindisi előtt a 
német tengeralatjáró által elhelyezett aknák célja az lett volna, hogy az ellenség-
nek a kifutását Brindisiből meggátolja. Az ellenség azonban már nvilt tengeren 
volt ugy, hogy az aknák már nem eredeti célnak megfelelően fejtették ki 
hatásukat. 

A záróvonal ellen irányított támadás részleteinek ecsetelése méltóbb tollra 
vár. Csak annyit legyen szabad kiemelnünk: A rajtaütés a legfényesebben sike-
rült. „Novara" egymagában a keleti szárnyon 14 gőzöst pusztított el. Alapos 
munkát végzett! 

De most megint vissza is kellett volna vonulni. „Dartmouth" és „Bristol" 
angol cirkálók, olasz cirkálók, torpedónaszádok és repülők azon vannak, hogy 
elzárják a visszavonulás útját. Heves tüzérharc fejlődik ki, beleavatkoznak a 
repülők, a helyzet felette kritikussá válik. Egy szemtanú igy ecseteli: „A ..Nova-
rán" a számos találat robbanásokat és tüzet okozott. Az első tisztet: "Szuborits 
korvettkapitánvt telitalálat széjjeltépi, Horthy parancsnok megsebesül s egy rob-
banás lángja lábszárán a ruhát elégeti. Súlyos találat éri a „Novara" gépét, ami 
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által sebessége erősen lecsökken. Az ellenséges túlerő támadásától a vitézül 
küzdő „Helgoland" által védve, „Saidá"-nak sikerül a „Novará"-t vontatószálra 
fogni. Az ellenség hirtelen, meg nem magyarázható okból megváltoztatja útirá-
nyát és elveszettnek tekinti ügyét, abban a pillanatban, amikor a cirkálóhajóhad 
helyzete a legkritikusabb. A vontatókötélen vezetett „Novarán" a következő kép 
tárul a szemlélő elé: Horthy megsebesülten a parancsnoki híd alatt ül, különös 
jelmezben. A nadrág térden felülig leégett és ugy festett, mintha úszónadrág 
volna rajta. A lába teli volt szilánkokkal. A vontatókötélre fűzés után Horthy 
sorhajókapitány a hordágyról vezeti tovább a hajót. 

Megbízásának eredménnyel tett eleget: „az ellenség záróvonalába a tenger-
alattjárók számára tátongó rést ütött." 

Fényes fegyvertény volt ez: Horthy el nem hervadó új babért szerzett tet-
tével a dicsőséges piros-fehér-piros zászlónak. 

Hogy az „UC 25" jelzéső német tengeralattjáró a déli órákban meg tudta 
torpedózni az erősen védett angol „Darthmouth" cirkálót és ezzel hozzájárult a 
nap eredményéhez, ujabb látható bizonyíték a két szövetséges tengerészet hű 
tegyverbarátságának. 

10 éve már annak, hogy az otrantói ütközet lezajlott, az akkori szövetsé-
gesek hallatlanul kegyetlen 10 esztendeje volt. De valamint, hogy e tíz esztendő 
nem volt képes 1917 május 15-nek emlékét elhalványítani, ugy a remény sem 
szűnt meg, hogy a szellemből amely szülő atyja a tettnek és abból a vérből, 
amely a tett ára volt, egykor boldogság fakad a bátor vitézek utódjai számára. 



ZUR FEIER DES 14—15. MAI. 

VON GEORG VON S C H O U L T Z FINNLANDISCHER KONTREADMIRAL A. D. 

Der Vorstoss der österreich-ungarischen Kreuzer und Zerstörer unter dem 
Kommando des Schiffskapitán N. v. Horthy zur italienischen Küste und in die 
Strafie von Otranto am 14—15. Mai 1917 gehört zu den glücklichsten Opera-
tionen, die wáhrend des Weltkrieges in der Adria stattgefunden habén. Ange-
sichts einer mehrfachen Übermacht gelang es einem Verbande von 3 leichten 
Kreuzern und 2 Zerstörern der k. u. k. Flotté einen schweren Schlag gegen die 
empfindlichste Stelle der feindlichen Blockadelinie — die Sperre von Otranto — 
anzuführen. Das unmittelbare Ergebnifi dieser Operation war die Vernichtung 
eines Geleitzuges von mehreren Dampfern mit dem Zerstörer ,,Borea" in der 
Náhe von Valona und das Aufrollen einer ganzen Flottille von Fischerdampfern, 
die die Netz und Minen-Sperren von Otranto zu überwachen hatten, nicht minder 
als 14 solche Dampfer wurden vernichtet, mehrere andere schwer beschádigt. 
Die Besatzungen aller versenkten Fahrzeuge darunter 72 englische Seeleute, 
wurden gefangen genommen. 

Auf ihrer Rückfahrt nach Cattaro mussten beide Vorhánde der k. u. k. 
Flotté scharfe Gefechte mit einer bedeutenden Übermacht von feindlichen Kreu-
zern und Zerstörern durchkámpfen, bevor sie ihre Küste erreichten. Dabei wurde 
das österreich-ungarische Führerschiff, der Kreuzer „Novara" durch einen schwe-
ren Treffer in den Maschinenraum lahmgelegt und sein Kommandant, der die 
ganze Expedition leitete, schwer verwundet. Der Schiffskapitán von Horthy führte 
das Gefecht von seiner Tragbahre aus weiter. Unter dem Feuer des stárkeren 
Gegners wurde die s,Novara" von dem Kreuzer „Saida" in Schlepp genommen, 
wáhrend der dritte Kreuzer „Helgoland" zwischen diesen beiden und dem feind-
lichen Verband manövrierte und seine Angriffe abwehrte. 

Das Gefecht dauerte über eine Stunde und der Gegner mufite sich schliefi-
lich zurückziehen, als er eine stárkere Abteilung der österreich-ungarischen Flotté 
sichtete, die aus dem Golf von Cattaro znr Unterstützung der bedrángten Kreu-
zer geschickt wurde. 

Auf dem Rückwege nach ihren Stützpunkten wurden die Verbündeten von 
einem deutschen Uboot angegriffen und das Führerschiff, der Kreuzer „Dart-
mouth" von einen Torpedo schwer beschádigt. 

So war der strategische wie auch der taktische Erfolg dieser ebenso gut 
durchdachten und vorbereiteten wie schneidig ausgeführten Kreuzer-Expedition 
völlig geglückt. 
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Die Otrantosperre musste nach dieser Operation bedeutend verstárkt wer-
den, was den Verbündeten grosse Opfer kostete. 

Auf der Londoner Marinekonferenz in Spátherbst 1917 forderte der italie-
uische Reprásentant von seinen Verbündeten wiederholt leichte Kreuzer und Zer-
störer zum Schutz der Otranto Sperre.*) 

Für den weiteren Durchbruch der österreich-ungarischen, wie den deutschen 
Uboote ins Mittellándische Meer und zurück war die Operation vom 14—15. Mai 
1917 von grossem Werte, sie zeigte die Unhaltbarkeit der langen Sperre und 
flöfite den Ubooten Vertrauen zur eigenen Waffe ein, das eine notwendige Be-
dingung für weitere Erfolge ist. Für eine blockierte Flotté, die ihre strategische 
Bedeutung als Fleet in being einem viel stárkeren Feinde gegenüber aufrecht 
erhalten will, sind solche Vorstösse von besonderem Werte, sie erschweren die 
Aufgabe des Blockierenden, binden eine Kráfte und helfen zugleich den Geist 
der eigenen Mannschaften und Offiziere auf der Höhe zu erhalten. 

Ich möchte hier noch besonders einen hoch anzurechnenden Zug der 
Menschlichkeit hevorheben, die die österraich-ungrrische Flotté in disem Vorstofi 
offenbart hat, und die ihrem Führer, dem Schiffskapitán von Horthy, die gröfite 
Éhre macht. Das Bergen der ganzen Besetzungen der versenkten feindlichen 
Schiffe zeugt von ebensoviel Kaltblütigkeit, wie Mut und Ritterlichkeit, denn bei 
so gewagten Unternehmungen ist auch der kleinste Zeitverlust mit einem grófién 
Risiko für die eigenen Schifte verbunden. 

Die Marineliteratur der Entente versucht mit Unrecht den Erfolg ihres Geg-
ners in dieser Operation herabzusetzen, indem sie seine grösseren Verluste an 
Toten und Verwundeten hervorhebt. Ein lácherliches Misverstándnis, das bei 
fachmánnischen Verfassern nicht vorkommen sollte. Die Zahl der Menschenopfer 
spielt im Seekriege keine nennenswerte, geschweige denn maflgebende Rolle, 
weil sie immer klein ist und im gegebenen Falle waren die Verluste der Gegner 
überhaupt sehr gering. Der normalische Effekt der österreich-ungarischen Vor-
stofies war dagegen bedeutende, und der Verdienst der Führung war umso grös-
ser, als er ohne Opfer an Schiffen erreicht wurde. 

*) Anmerkung: Mein Erinnerungswerk von der Grossen engliscnen Flotté „Mit der Grand 
Fleet in Weltkriege" auf deutsch bei Köhler und Amelang in Leipzig 1924. 



A MÁJUS HÓ 14—15-IKI EMLÉKÜNNEP ALKALMÁRA. 

IRTA SCHOULTZ GYÖRGY SZK. FINN ELLENTENGERNAGY. 

Nagybányai Horthy Miklós sorhajókapitány vezetése alatt álló osztrák-
magyar cirkálók és torpedóűzők kitörése az olasz partok felé, illetőleg az otrantói 
szorosba 1917 május 14—15-én, a világháború alatti Adria-operációk legszeren-
csésebbike volt. 

A többszörös túlerő dacára sikerült ezen köteléknek, mely 3 könnyű cirkáló-
ból és 2 torpedóűzőből állott, az ellenség blokádvonalának legérzékenyebb helyére, 
az otrantói zárra, igen súlyos csapást mérni. Ezen művelet közvetlen eredménye 
volt egy több gőzösből álló hajó-vonat és ennek kísérője a ,,Borea" nevű torpedó-
zúzó megsemmisítése Valona közelében, továbbá egy halászgőzösökből álló egész 
flottilla felgöngyölítése. Ezen flottilla az otrantói szorosban lévő háló és akna-
zárók védelmét látta el; ezekből 14 gőzös sűlyesztetett el, sok súlyosan meg-
rongálódott. Az elsűlyesztett úszóművek legénysége — köztük 72 angol tenge-
rész — fogságba esett. 

A cs. és kir. flottarésznek hazafelé való útja alatt pedig nehéz küzdelmeket 
kellett túlerőben levő ellenséggel megvívnia, mielőtt saját partjait elérhette. Ezen 
ütközetben a „Novara" vezérhajó gépét nehéz találat éri, a hajó mozdulatlanná 
lesz, parancsnoka, ki az egész expedíciót vezette, súlyosan megsebesül. Nagy-
bányai Horthy Miklós sorhajókapitány hordágyáról az ütközetet tovább vezeti. 
A „Saida" nevű cirkáló egy erősebb ellenség nehéz ágyútüze közepette a 
„Novará"-t vontába veszi, míg a harmadik cirkáló, a „Helgoland" ezen műve-
letet fedezi. 

Az ütközet egy óránál tovább tartott — míg végre a cattarói öbölből segít-
ségre kiküldött erősebb osztrák-magyar flottarész láthatóvá lesz — és az ellenség, 
visszavonulásra kényszerül. 

Az ellenség vezérhajóját a „Dartmouth" cirkálót visszavonulásakor egy 
német tengeralattjáró torpedója találja és harcképtelenné teszi. 

így lett ezen gondosan előkészített, átdolgozott és bátran véghezvitt expe-
díció sikere teljes, úgy stratégiai, mint taktikai szempontból is. 

Ennek az operációnak köszönhető, hogy az otrantó-zárat az ellenség meg-
erősíteni volt kénytelen, ami számára természetszerűleg újabb óriási áldozatot 
jelentett. 
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A londoni tengerészeti konferencia alkalmával az olasz kiküldött 1917. év 
késő őszén szövetségeseitől ismételten kért könnyű cirkálókat, illetve torpedó-
űzőket az „otrantózár" fokozottabb védelmére. 

Az 1917 május 14—15-iki sikeres és értékes akció az osztrák-magyar, 
illetve német tengeralattjáróknak a Földközi-tengerre vezető útat könnyebben 
áttörhetővé tette, a tengeralattjárók saját fegyverükhöz való bizalmát nagyban 
növelte, ami viszont a további sikerek alapfeltétele volt. Óriási értékkel bírnak 
ily kitörések egy oly blokkirozott fiotta számára, amely egy jóval erősebb flottá-
val szemben kell, hogy stratégiai jelentőségét, mint „Fleet im being" megőrizze; 
ilyen akciók az ellenség erejét nagyban lekötik, saját tisztek és legénység szelle-
mére pedig igen előnyös befolyást gyakorolnak. 

Azon különösen kiemelendő emberséges vonásra akarok még e helyen 
rámutatni, amellyel az osztrák-magyar flotta ezen akciója alkalmával magát kitün-
tette és amiért vezérét nagybányai Horthy Miklóst a legnagyobb dicséret és 
becsület illeti. 

Az elsűlyesztett hajók személyzetének megmentése a legnagyobb hideg-
vérrel, a legnagyobb bátorsággal és lovagiassággal hajtatott végre, dacára, hogy 
ily vállalkozásoknál a legkisebb időveszteség is legnagyobb rizikóval jár a saját 
egységek részére. 

Az Entente tengerészeti irodalma jogtalanul igyekszik ezen akció értékét 
lebecsülni, amennyiben az ellenfél halottjainak és sebesültjeinek nagyobb számára 
hivatkozik. Ez nevetséges félreértés, amelynek pedig szakképzett szerzőknél elő-
fordulnia nem volna szabad. 

Az elesettek száma a tengeri háborúban nem játszik különösebb — de még 
kevésbbé mérvadó — szerepet, leginkább kicsinyek is, mint jelen esetben, ahol 
az ellenfelek vesztesége általában csekély volt. Ellenben nagy volt és jelentős a 
morális eredménye ezen osztrák-magyar akciónak és annál nagyobb a vezetést 
megillető érdem, mivel ezt a nagy eredményt hajóveszteség nélkül érte el. 
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OTRANTO. 1917, 

VON MAXIMILIAN NJEGOVAN G E W . K. U. K. ADMIRAL UND FLOTTENKOMANDANT. 

Die glánzende kriegs-seemánnische Waftentat des damaligen Linienschiffs-
kapitán Nikolaus von Horthy, die er als Kommandant S. M. Schiffes „Novara" 
und Befehlshaber einer Kreuzergruppe am 15. Mai 1917 vollbrachte, fügte herr-
lichen frischen Lorbeer in den Ruhmeskranz unserer österreich-ungarischen Kriegs-
marine ein. War es doch eine klangvolle Kundgebung an unser Vaterland und 
an unsere Feinde, dafi der Geist unserer kleinen Flotté, die wegen ihrer nume-
rischen Schwáche zu keiner ausgreifenden Offensive schreiten könnte, der gleiche 
geblieben sei, in dem sich mánnliche Tatkraft mit mánnlich reifer Überlegung 
paarte. Vor dieser Aktion waren vvir auf den Unterseebootskrieg beschützt ge-
blieben, in dem allerdings die Hauptlast unseren kaiserlich deutschen Kameraden 
oblag, denn allbekannten Heldentaten jeder Kriegsseemann, ob Freund, ob Feind, 
Anerkennung und Achtung zellen muö. Derlei Unternehmungen wurden aber im 
Frühjahr 1917 durch eine Sperre, die unsere Gegner in der Strasse von Otranto 
aktivierten empfindlich gestört, wobei wir auch Verluste erlitten. 

Die Lahmlegung dieser Sperre machte sich nun Lschkpt. v. Horthy zu 
seiner Aufgabe und vollführte sie auch am früher erwáhnten Mai Tag. Nach 
raschem Vorstofi wurde ein grosser Teil der Bewachungsfahrzeuge zerstört, dem 
aber bald darauf der tapfere Kampf mit den herbeigeeilten feindlichen Kreuzern 
und Torpedoeinheiten folgte. Die planvolle Entschlossenheit Horthys ward von 
grófién Erfolg gekrönt! 

Der Feind wurde unter Verlusten gezwungen den Kampfplatz zu ráumen, 
obzwar wie man dies auch von feindesseite aus beurteilen konnte. Horthys 
Führerschiff die treue „Novara" havariert und bewegungslos dalag. so dafi sie 
vom Kreuzer „Saida" in Schlepp genommen werden musste. 

Von Horthy selbst wurde im Gefecht verwundet. Zu meinen und zum 
Schmerze aller Kameraden fand hiebei den Heldentod der treue Gesammtdetail-
offizier des Schiffes Korvettkapitán Róbert Szuborits, ein gedigener kriegstüchtiger 
Seeman, ein Mann von hohen sittlichen Ernst und Charakter. 



OTRANTO 1917. 

(IRTA MAXIMILIAN NJEGOVAN, VOLT CS. ÉS KIR. TENGERNAGY ÉS FLOTTAPARANCSNOK. 

Horthy Miklósnak, az egykori sorhajókapitánynak, fényes haditengerészeti 
tette, amelyet mint az Ő Felsége „Novara" hajó parancsnoka és mint egy cirkáló-
csoport vezére 1917. V. 15-én véghezvitt, ragyogó babért fűzött a cs. és kir. 
haditengerészet dicskoszorújába. Hazánknak ép úgy mint ellenségeinknek szánt 
jól csengő kijelentése volt annak, hogy kicsiny hajóhadunk, amely számszerinti 
gyöngesége miatt messzire ható támadásba nem kezdhetett, szellemében a régi, 
hogy benne férfias tetterő, férfias, érett megfontolással párosult. Ezen akció előtt 
a tengeralattjáró háborúra kellett szorítkoznunk, amely — ezt nem lehet kétségbe 
vonni — főleg császári német bajtársaink vállát terhelte s akiknek hőstetteit 
minden haditengerész — akár barát, akár ellenség —1 elismeréssel és tisztelettel 
illet. Tengeralattjáró akciónkat azonban az ellenség 1917 tavaszán azzal zavarta 
meg kellemetlenül, hogy az Otrantói-szorost elzárta, miközben veszteségünk is 
volt. Horthy sorhajókapitány az elzárt szoros megnyitását tűzte feladatul maga 
elé és a fentebb említett májusi napon e feladatot fényesen meg is oldotta. Gyors 
előretöréssel sikerült tengeralattjáróink útjából akadályaikat elhárítani, az őrhajók 
egy részét elpusztítani, ami után nemsokára az ellenséges cirkálókkal és torpedó 
egységekkel szállt harcba. Horthy tervszerű határozottságát rendkívüli siker koro-
názta. Az ellenség veszteségek közepette a harcteret elhagyta, jóllehet — amint 
azt ellenséges oldalról is meglehetett állapítani — Horthy vezérhajója, a hűséges 
„Novara" megsérült és mozdulni sem tudván a „Saida" cirkálónak kellett elvon-
tatnia. Valamennyiünk őszinte fájdalmára a harcban Horthy maga is súlyosan 
megsebesült, a „Novara" hűséges elsőtisztje, Szuborits Róbert korvettkapitány 
.hősi halált halt. 
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E M L É K É R E . 

Nem lehet ezúttal feladatom, hogy Horthy nah egyik legismertebb haditettét 
vázoljam. Rá kell azonban mutatnom arra, hogy mennyire jellemző Horthy egész 
lényére nézve az immár tiz éves múltra visszatekintő haditett. 

A vállalkozást, amelyik különben a keresztülvihetőségnek épen a határán 
mozog, Horthy maga tervezte és maga eszközölte ki, hogy e tervének megvaló-
sításához az engedélyt meg is kapja. Ez a legnagyobb körültekintéssel és a leg-
jelentéktelenebb körülmények latbavetésével is megtervezett, nagy merészséggel 
keresztülvitt akció, amely középtengeri hadviselésünket a legelőnyösebben befolyá-
solta — hiszen a tengeralattjárók eredményes harcát ott továbbra is lehetővé 
tette — teljes egészében Horthy műve volt. 

Okosság, merészség és elszánt bátorság, amelynek alapjául szolgál az épen 
még keresztülvihetőség tiszta meglátása és őrszemélyének teljes latbavetése, oly 
tulajdonságok, amelyekre nehéz helyzetekben az államférfinak is szüksége van. 

Vezérelje hát Horthy hazáját: Magyarországot — szoros érdek- és tett-
közösségben Német-Ausztriával szép és dicsőségteli jövőnek elébe. 

DR. S E I T Z - T R E F F E N HEINRICH 

sz . k. e l l e n t e n g e r n a g y 

Mint Őfelsége „Helgoland" hajójának parancsnoka, az otrantói ütközetben 
azt a benyomást szereztem, hogy a vállalkozásnak kedvező kimenetelét az eré-
lyes és elszánt vezetésnek köszönhetjük. A hajóoldal lövedék súlyai a döntő 
ütközetben 462 : 237 arányban viszonylottak az ellenség javára, tehát az ellenség 
tüzérségi fölénye majdnem kétszeres volt. 

Hasonló körülmények között (226 :96) történt, hogy a „Sidney" ausztráliai 
cirkáló az „Emden"-t l1 /2 órás harc után elsűlyesztette. — A lövészeti kiképzés 
és a legénység magatartása mindkét félnél egyenlően jó volt. 

Vezetőnk fölényes elszántsága mindjárt a harc kezdetén mutatkozott, ami-
dőn Horthy teljes gőzzel neki ment az ellenségnek, jóllehet ez útirányunkkal 
keresztben az elképzelhető legjobb állást foglalta el. Ez a fordulat és nekirohanás 
arra birta az ellenséget, hogy előnyös taktikai állását feladja és megkísérelje, 
hogy olyan távolságban győzzön le bennünket, amelyen az ő nehezebb kalibere 
még hatásos, a mi tüzelésünk pedig kevésbbé káros az ő számára. Ezen erélyes 
vezetésnek morális benyomása és az ellenség kitérő mozdulatai fokozták mindjárt 
a kezdetkor a bizalmunkat, míg az ellenségét csökkentették. 

Újból nyilvánvalóvá lett a vezetők jelleme közötti különbség, amidőn az 
ellenség vezetője IV2 órás nehéz harc után hirtelen félbe szakította a harcot és 
lőtávolságon kívüli területre, Brindisi irányában eltávozott, míg hajója súlyos-
sérüléseket szenvedett s ő maga is megsebesült, egy pillanatig sem gondolt arra, 
hogy útirányát megváltoztassa. 

H E Y S S L E R ERICH 

cs. és kir. ellentengernagy. 



E R I N N E R U N G A N O T R A N T O . 

Am 15. Mai jaehrt sich zum zehnten Male der Tag jener ruhmreichen 
Aktion, die wie einstigen österre.ichisch-ungarischen Seeleute kurzweg als das 
„Seegefecht bei Otranto" bezeichnen. 

Der uns numerisch vielfach überlegene Feind hatte den Südausgang der 
Adria durch ganze Ketten von Übervvachungsfahrzeugen abzusperren getrachtet, 
um den den Seeverkehr im Mittelmeere erfolgreich bekámpfenden Unterseebooten 
ein passieren tunlichst unmöglich zu machen. Gegen diese Sperre richtete sich 
nun der von Flottenkommando (Admiral Maximilian Njegovan) angeordnete Vor-
stoss der leichten Kreuzer „Novara", „Saida" und „Helgoland", denen die Torpedo-
bootszerstörer „Csepel" und „Balaton" b'eigegeben waren. 

Der kampfbewáhrte Führer des kühnen Unternehmens war der Kommandant 
S. M. S. „Novara", Linienschiffskapitán Nikolaus Horthy de Nagybánya, und 
ihm war auch diesmal voller Erfolg beshieden. 

Ein Geleitzug von 3 Dampfern mit dem italienischen Torpedobootszerstörer 
„Borea" und an 20 Überwachungsfahrzeuge wurden versenkt. Das nun folgende 
Rückfahrtsgefecht mit nicht weniger als 4 Flottenabteilungen der Alliierten wurde 
schneidigster, glánzendster Form siegreich durchgeführt und sámtliche Einheiten 
erreichten glücklich den Heimatshafen. Der schlecht geführte Gegner, der namhafte 
Scháden 'erlitten und schliesslich das Gefecht abgebrochen hatte, hatte nicht ein-
mal aus jenem kritischen Momente Nutzen zu ziehen verstanden, in dem der 
Kreuzer „Novara", dessen heldenmütiger Kommandant schwer verwundet und dessen 
Gesamtdetailoffizier, Korvettenkapitán Róbert Szuborits gefallen war, durch einen 
Maschinentreffer bewegungsunfáhig geworden, bei geschickter Deckung durch 
„Helgoland", von „Saida" mitten im Kampfe in Schlepp genommen werden 
musste. 

Frischer Wagemut, Siegeswille und zielbewusste Führung hatten sich auch 
diesmal als erfolgbringender Faktorén erwiesen. Die Seeherrschaft in der Adria 
blieb — wie bis zum bittérén Ende — unbestritten in unseren Hánden. 

Der Marine-Verband, die kamaradschaftliche Vereinigung der Angehörigen 
der bestandenen österreichisch-ungarischen Kriegsmarine, záhlt die Pflege der 
altén, ruhmreichen Tradition zu einer seiner vornehmsten Aufgaben. Gelegentlich 
der festlichen Begehung dieses wichtigen Gedenktages werden unsere Gedanken 
in stolzer Dankbarkeit bei dem siegreichen Führer des Unternehmens, unserem 
nachmaligen allverehrten Flottenkommandanten, Sr. Durchlaucht Vizeadmiral von 
Horthy, seinen vortrefflichen Schiffskommandanten Kontreadmiral Ferdinánd 
Ritter von Purschka („Saida"), Kontradmiral Erich Heyssler („Helgoland"), Linien-
schiffskapitán Johannes Prinzen von und zu Liechtenstein („Csepel"), Linien-
schiffskapitán Franz Morin („Balaton"), und den tapferen Schiffsbemannungen 
weilen. 

BRUNO DIITTRJCH 

Linienschi f fskapi tán d. R., P r á s i d e n t des Mar ine -Verbandes 
Ehemal iger F laggen leu tnan t d e s k. u. k. F i o t t e n k o m m a n d o s . 



E M L É K E Z É S O T R A N T Ó R A . 

Május 15-én köszönt be tizedszer annak a dicsőséges harci vállalkozásnak 
a napja, amelyet mi osztrák-magyar tengerészek röviden csak otrantói ütközetnek 
nevezünk. 

A bennünket számszerint felülmúló ellenség az őrhajók egész láncolatával 
igyekezett az Adria déli kijáratát elzárni, hogy a Földközi-tenger hajóforgalmát 
eredményesen háborgató tengeralattjárók kifutását az Adriából lehetőleg megne-
hezítse. Ezen zárlat ellen irányult „Novara", „Saida" és „Helgoland" cirkálóknak 
a Flottaparancsnokságtól (Njegovan Maximilian tengernagy) elrendelt előretörése, 
amelyek mellé a „Csepel" és „Balaton" torpedóromboló osztatott be. 

A harcban kipróbált vezére e merész vállalkozásnak Őfelsége „Novara" 
hajójának parancsnoka: Nagybányai Horthy Miklós sorhajókapitány volt, aki ez 
alkalommal is teljes eredménnyel oldotta meg feladatát. 

Három kisérő gőzős, a „Borea" olasz torpedóromboló és 20 őrhajó esett 
áldozatul a merész támadásnak. A visszavonuláskor vívott ütközetben a szövet-
séges hatalmaknak nem kevesebb mint 4 flottacsoportja vett részt; az ütközetből 
valamennyi egységünk, miután leglendületesebben, legfényesebb magatartással, 
győzedelmesen szerepelt az ütközetben, szerencsésen elérte kikötőjét. 

A jelentékeny károkat szenvedett, rosszul vezetett ellenfél végül is meghát-
rált, félbeszakítva az ütközetet anélkül, hogy abból a kritikus momentumból még 
hasznot húzott volna, amelyben a „Novara" cirkáló, melynek hőslelkü parancs-
noka megsebesült, elsőtisztje Szuborits Róbert pedig elesett volt, géptalálat íoly-
tán mozgásképtelenné vált, és a „Helgoland" ügyes védelme alatt a „Saida" 
vontatta. Bátorság, győzelmi akarat és céltudatos vezetés ez alkalommal is olyan 
tényezőknek bizonyultak, amelyek az eredményt biztosítani képesek. Az uralom 
az Adrián — a szomorú végig — elvitázhatatlanul a mi kezünkben maradt. 

A „Marine-Verband", az egykori osztr.-magy. haditengerészet volt tagjainak 
bajtársi egyesülése, legnemesebb feladatai közé számítja a régi, dicső tradíciók 
ébrentartását. Ez emlékezetes nap megünneplése alkalmából büszkeséggel és 
hálával ott időznek az akció győztes vezérénél, későbbi mélyen tisztelt flotta-
parancsnokunknál : Horthy altengernagy Ő Fő méltóságánál, ott időznek kiváló 
hajóparancsnokainál: Lovag Purschka Ferdinánd („Saida") ellentengernagynál, 
Heyssler Erich („Helgoland") ellentengernagynál, Licliienstein János herceg 
(„Csepel") sorhajókapitánynál, Morin Ferenc („Balaton") sorhajóhadnagynál és a 
bátor legénységnél. 

D I T T R I C H B R U N O 

ny. s o r h a j ó k a p i t á n y , 
a „ M a r i n e - V e r b a n d " elnöke, 

a cs. és kir . F l o t t a p a r a n c s n o k s á g z á s z l ó s h a d n a g y a . 



DIE AKTION DER KREUZER IN DER SÜDL. ADRIA 
AM 15. MAI 1917. 

Die Saeuberung der Otranto Strasse von den Unterseebootssperren war zur 
Notwendigkeit geworden, was in den Morgenstunden des 15. Mai 1917 von den 
Kráuzern „Novara", „Saida" und „Helgoland" unter der Führung des Linien-
schiffskapitán v. Horthy grofizügig und energisch durchgeführt wurde. 

Das kurz darauf folgende dreistündige Gefecht mit einer überlegenen feind-
lichen Kreuzergruppe bewies zur Genüge den Kampfgeist der österreich-unga-
rischen Schifte, die trotz schwácherer Geschützarmierung den Kampf nicht mieden, 
sondern ihn energisch aufnahmen und durchfiihrten. Meine Aufgabe war als 
Artillerieoffizier des Kreuzers „Novara" dessen Feuer zu leiten und nach der 
Verwendung des Schiffskapitán von Horthy das Kommando des Schiffes über-
nehmen und die Linie der Kreuzer zu führen. 

Hervorheben mufi ich die von echtem Seemannsgeist diktierte Tat des 
Kommandanten des Kreuzers „Saida" Schiffskapitán v. Burschka, der in schwe-
rem feindlichen Feuer den schwer havarierten Kreuzer „Novara" in Schlepp 
nahm und nach dem Hafen von Cattaro brachte. 

Éhre Sei hier gegeben dem Andenken meines Freundes und Kameraden 
des Korvettenkapitán Szuborits, der in treuer Pflichterfüllung in diesem Gefechte 
den Heldentod fand. 

W I T K O W S K I , 
Linienschi f fskapi tán d R. 

A CIRKÁLÓK AKCIÓJA A DÉLI ADRIÁN 1017. MÁJUS 15. 
Az Otrantó-szorosnak a tengeralattjáró hajók zárjától szükségesnek mutat-

kozó megtisztítását 1917 május 15-én a reggeli órákban a „Novara", „Saida" és 
„Helgoland" cirkálók Horthy sorhajókapitány vezetése alatt nagyszerűen és eré-
lyesen hajtották végre. 

A rövidesen erre következő háromórás ütközet egy túlnyomó ellenséges cir-
káló csoporttal eléggé igazolta az osztrák-magyar hajók harci szellemét, melyek 
sokkal gyöngébb fegyverzetük dacára az összeütközést nemcsak nem kerülték, 
de sőt erélyesen fölvették és sikerre vezették. Az én feladatom volt, mint a 
„Novara" cirkáló tüzérségi tisztjéé, a tüzelés vezetése, a Horthy sorhajókapitány 
megsebesülése után a hajó parancsnokságának átvétele s a cirkálók vezetése. 
Ki kell emelnem az igazi tengerész szellemtől vezérelt tettét a „Saida" cirkáló 
parancsnokának, Burschka sorhajókapitánynak, aki az erős ellenséges tűzben 
álló, súlyosan megsérült „Novará"-t kötélre vette s a kattarói kikötőbe be-
vontatta. 

Kegyelettel emlékezem meg e helyen barátomról és bajtársamról, Szuborits 
korvetkapitányról, aki ebben az ütközetben kötelességének hű teljesítése közben, 
hősi halált halt. 

W I T K O W S K I , 
ny. s o r h a j ó k a p i t á n y . 



AZ OTRANTÓI TENGERI ÜTKÖZET EMLÉKÉRE. 

Midőn a világháború második évének nyarán a központi hatalmak első 
tengeralattjáró naszádai a Földközi-tengerben mutatkoztak, az ententehatalmak az 
otrantói tengerszorosban már állandó felügyeleti szolgálatot rendeztek be. Kezdet-
ben csak kisebb hajóegységek minden rendszer nélkül működtek, később halász-
gőzösöktől (trawler) lépcsőzetesen vontatott úszókon függő acéldróthálók alkal-
mazása által zárógátak létesültek, melyeknek már 1916 ban több tengeralattjárónk 
esett áldozatul. 

A tengeralattjáróknak eredményes működése a Földközi-tengerben a jelzett 
zárórendszernek további fokozatos kifejlesztésére vezetett és 1917 elején angol 
parancsnokság alá helyeztetett. Ebben az időben a jelzett tengerzár 2 egymással 
párhuzamos, felfegyverzett trawlervonalból állott megfelelő mélységű hálókkal, 
melyek mindkét oldalon gyorsjáratú motoros naszádok (M. A. S.) és távolabb 
torpedórombolók által voltak védve. Ezenfelül az egész tengerszoros bombákkal 
felszerelt repülőgépek és léghajók állandó megfigyelése alatt állott. 

Ezen tengerzár az otrantói szoroson áthaladó tengeralattjárókat arra kény-
szerítette, hogy oda nappal víz alatt közlekedjenek, a sötétség beálltával felmerül-
jenek és éjjel az ott cirkáló trawlerek és motornaszádok útjából kitérjenek, illetve 
azokat észrevétlenül megkerüljék. Ezen művelet természetszerűleg nem ment min-
dig simán. Amennyiben a tengeralattjárókat észrevették, azoknak riadóalámerülést 
kellett eszközölni és ily módon a víz alá szorítva, ki voltak téve a hálóba való 
megrekedés és a megsemmisítés veszélyének. 

Midőn 1917 február havában a kíméletlen tengeralattjáró háború kimonda-
tott és az összes rendelkezésre álló naszádok működésbe léptek, az otrantói ten-
gerzár is annyira megszigoríttatott, hogy annak áthajózása komoly veszedelemmel 
volt egybekötve. A zárolt zóna szélessége ebben az időben kb. 60 tengeri mér-
föld volt, ennek áthajózása pedig a legjobb körülmények között 36—48 órát vett 
igénybe, mely időveszteség a veszélyektől eltekintve, a naszádok működési képes-
ségét is lényegesen csökkentette. 

Ezen szorult helyzetben kellett levegőhöz jutnunk, mely célból a cs. és kir. 
Flottaparancsnokság egy cirkálókból és torpedórombolókból alakított hajórajt indí-
tott a tengerzár ellen, mely hadművelet nagybányai Horthy Miklós sorhajókapi-
tány parancsnoksága és vezetése alatt oly vitéz elszántsággal lett végrehajtva, 
hogy azt a volt cs. és kir. Haditengerészet történelmében a legszebb haditettek 
közé sorolhatjuk. 

Ezen haditett részleteinek ismertetése nem tartozik ezen sorok keretébe. 
Mint a volt cs. és kir. Hajóhad tengeralattjáróinak főparancsnoka csak megállapí-
tani kívánom, hogy következményeiben a tengeralattjáró fegyvernem várakozását 
jóval felülmulta és azzal az eredménnyel járt, hogy ép a nyári hónapok alatt, 
melyek a tengeralattjáró háborúra oly fontosak voltak és midőn rövid éjszakák 
miatt az áthajózás különösen nehéz volt, a megenyhülés bekövetkezett. 

BÁRÓ T H I E R R Y FERENC S . k . 

ny . cs. é s k i r . s o r h a j ó k a p i t á n y . 



HORTHY ÉS OTRANTÓ. 

E két dicső név hallatára örömteljesen és büszkén dobban azoknak a szíve, 
akik egykori hősi haditengerészetünkhöz tartoztak. Ez a nevezetes május 15-e 
tengerészetünk történetében a flottának s különösen a terpedóflottillának egy soha 
nem múló, fényesen tündöklő napja marad. A túlnyomó ellenséges haderő elleni 
ütközet kitűnő eredményhez vezetett, mert célja, hogy az otrantói tengerszorost 
az ellenség zárlata alól felszabadítsa s így a tengeralatti naszádoknak szabad útat 
engedjen, fényesen sikerült. 

Bebizonyosult, hogy az ellenséggel bátran szembe szállva, Vezérünk és kék 
legényeink szelleme a régi: a lissai volt. Sajnos nem került sor arra, hogy egy 
nagy tengeri csatában ütközzünk meg olyan dicsőséggel mint egykor Tegetthoff, 
de az ő hősi szelleme tengerészeink lelkében tovább élt és magasan lángolt. 

HORTHY MIKLÓS harci dicsősége a tengerészet babérkoszorújába egy új örök-
zöld ágat font 

ZEBEGÉNYI GRÜNDORF JÁNOS 

s o r h a j ó k a p i t á n y . 

MIÉRT FONTOS AZ „OTRANTÓ NAP"-OT MEGÜNNEPELNI? 

Irta VITÉZ BORNEMISZA BÓDOG folyamőr-kapitány. 

A magyar nemzet történelméből tudjuk, hogy őseink már 1000 évvel ezelőtt 
az Adria partjaihoz értek, ott városokat meghódítva tengerparti uralomra jutottak" 
Évszázadokon keresztül azonban Magyarország szerény parti állam maradt. Magyar 
tengeri hősökről bizony nem említ semmit. Hazánkban a tenger értékét csak 
kevesen ismerték fel, a kiaknázása idegen kézen maradt. Csak a mult század 
közepén akadtak magyarok akik „tengerészek" lettek, itthon azonban a tenger 
továbbra is csak fogalom maradt. Végre megszületett a Magyar Adria Egyesület 
is, de a tenger értékének, nagy nemzeti jelentőségének a fogalmát népünk lel-
kébe még az sem bírta beültetni. 

Önkéntelenül felvetődik a kérdés, mi lehet az oka ennek a lethargiának? 
A népek és nemzetek — a különféle vallások hívőihez hasonlóan — egyes 

ideális eszményképeket követnek; ilyen többek közt a tenger iránti lelkesedés, 
a tenger kultusza is. 

Nem elég azonban csupán lelkesedni a tengerért; ez az ideális eszménykép 
csak akkor fog a népiélekben követőkre akadni, ha egyes kiváló férfiak a ten-
gerre való rátermettséget is beigazolták s ez összeforr a néplélekkel, azaz benne 
életképes gyökeret ver akkor, ha a nemzet fiai véráldozatot is hoztak érte. 

E két szemszögből nézve tartom „Otrantó napját" nemzeti szempontból 
fontosnak, ezért kell május 15-én ünnepet ülni a magyarságnak, mert ez a naP 



1 3 0 A TENGER 

immár 10-dik évfordulója annak, hogy Nagybányai Horthy Miklós akkori sorhajó-
kapitány nekünk magyaroknak és az egész világnak megmutatta, hogy a magyar 
nemcsak a szárazföldre van teremtve, hanem igen . . . a tengerre is! 

Tettét e helyen ne vizsgáljuk katonai, csupán nemzeti szempontból. Hiszen 
nekünk ez megváltást jelentett! Megváltást attól a szörnyű bizonytalanságtól: 
vájjon hazánk fiai a tengeren meg tudják-e állni helyüket . . . 

1917 május 15-ig papirokmányok szerint volt ugyan tengerünk, építettünk 
is rá hajókat, — de hiányzott részünkről a rátermettség beigazolása és így ben-
nünket nem igen sokba vettek ott. Ettől a naptól éreztük mi magyarok, hogy 
a tenger a mi tulajdonunk is, hisz magyar vér hullott, magyar tengerész lett 
tengeri hős! 

10 év mult el azóta — tíz nehéz év. Hazánkon végig süvített a nemzet-
köziség vörös számumja, majd annak nyomán a nyomor, kétségbeesés . . . végül 
Trianon. Ma derengeni kezd — mintha Hazánk egén előtörne a pirkadás — de 
még távol áll tőle a hajnal; nem tudjuk még, mi minden áll előttünk. 

Mily különbség 1917 május 15 és 1918 október közt! Akkor magyar vezér 
alatt a monarchia össznemzeteinek fiai hűen teljesítettek kötelességüket — majd 
másfél évvel később a mesterségesen beoltott forradalmi mámor folytán követ-
kezett a parancsmegtagadás! Szomorú tény! . . . de még szomorúbb lehetne, ha 
nem lett volna előtte Otrantó, ahol a sorstól sokat szenvedett Hazánknak első 
magyar tengeri hősét adta. 

Hajóinkat elvehették, de akkori vitéz vezérük köztünk van — Hazánk 
elsője, Nagy Ura Ő és az akkor elesett magyar hősök iránti szeretet sugalja 
lelkünkbe a lüktető erőt, hogy fáradságot nem ismerve, Hazánk lobogóját ismét 
tengerre vinni igyekezzünk. Erőt merítünk dicsőséges tettéből a jövőre; első 
magyar tengeri hősünk: symbolumunk. Amit megszerzett Hazánknak, azt ápolni 
és megtartani kívánjuk, jó magyar tengerészek akarunk lenni és ha kell, 
életünket és vérünket feláldozni. 

Isten minket úgy segéljen! 



VISSZATÉRÉS AZ ADRIÁHOZ. 
— ADRIAI TÖRTÉNETKUTATÁSUNK PROGRAMMJÁHOZ. — 

IRTA H O R V Á T H J E N Ő EGYETEMI NY. RK. TANÁR 

a Magyar A d r i a Egyesü le t fö ldra jz - tö r téne lmi s zakosz t á lyának alelnöke. 

A történettudománynak egyik nagy kiváltsága, hogy túlteheti magát a 
fájdalmon, mely a szenvedések borús jelenét fátyolba vonja és az élni akarás 
szárnyaira ülve, derűs tájak felé ragadhat, melyeknek távlataiból új erőt és re-
ményt meríthetünk. 

De ha leszállunk a hangulat színes szárnyairól és elmerülünk a mult küz-
delmeiben, akkor is megtaláljuk azt a vezérfonalat, mely a borús jelen partjait 
egy derültebb jövő partjaival hidalja át. 

Gondoljunk csak arra, midőn a 60-as évek elején az adriai partokon min-
den üldözés tárgya volt, ami magyar; nem akkor avatta-e magát őszbeborult 
fejjel az adriai magyar hagyományok íródeákjává a legnagyobb magyar történet-
író, Szalay László, és emelte fel a történelmi és jogfolytonosság gondolatának 
zászlóját oly időkben, midőn az emberek fájdalommal merengtek a haza sorsa 
fölött. 

Alig hisszük, hogy bánatuk indokoltabb lehetett annál, mely annyi magyar 
lelkét megülte, mióta hazáját darabokra tépve látta: de talán éppen azért van 
a legnagyobb szükség arra, hogy a bánat völgyéből derült magasságok felé 
vitessük magunkat az élet nagy mesterétől. 

Mi lehet az adriakutatás történettudományi részének programmja ma, midőn 
az Adriát elveszítettük ? Kérdezik sokan, akik attól tartanak, hogy ezen a téren 
csak unalmasan erőltetett vagy idegen politikai érdekekbe ütköző érzelmi dol-
gokkal lehet előlépni, aminek semmi reális értelme nincsen. De aki a múltban 
is az élő és küzdő embert látja; aki elmerül a politikai fejlődés hullámverésének 
figyelésében ; aki látja, hogy e hullámverés miért emeli fel éppen a vihartól le-
sújtott nép fejét, mely századok fejlődését irányította és e századok küzdelmeinek 
bronzalapján csonkán is élve maradt: az biztató örömmel fogja látni, hogy sem 
az a hullámverés nem halkult el, melynek a magyar történelem szerves alkat-
része volt, sem pedig a magyar nemzet élete és élni akarása nem aludt ki. 

A történettudományban az elmúlt évszázadnak a részletekben elmerülő 
kutatásai után ma már a szintézisek megközelíthető magaslatai vonzanak ben-
nünket, hol meglepetve állapíthatjuk meg a fontosságot, mely a magyar nemzet 
ezeréves küzdelméhez fűződik, de ugyanakkor fájdalommal kell látnunk azt a 
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csendes, de következetes visszavonulást is, mellyel mai nemzedékünk az élet 
gondjaival küzdve és a szűkebbre szabott elhelyezkedési és érvényesülési lehető-
ségekbe törődve, lassanként mindent eltaszít magától, ami kinyújtott kézzel nem 
látszik elérhetőnek. 

Éppen a történetírás az, melyben a nemzeti fejlődésnek ezeréves folyama 
fölödé áll minden katasztrófának; amelyhez tehát ragaszkodnunk kell, hogy a 
magyar lélek szárnyait kibonthassa; amelynek részletei akkor is kell, hogy érde-
keljenek bennünket, ha mai belső ügyeinkkel időlegesen vagy térbelileg csak 
távolabbi kapcsolatban állanak. 

Nem szólván a világ és különösen a nyugati államrendszer megismerésének 
szükséges voltáról; nem említve a modern világ felépítésének és kialakulásának 
megismerését, amelynek előmozdítására másutt külön gyűjteményeket és főisko-
lákat állítanak; nem szólván a nemzetiségek múltjáról és kultúrájáról, melyeknek 
a magyar állam fenntartására szükséges ismertető munkáját annak idején nem 
biztosítottuk: legyen szabad e helyen csak néhány olyan feladatot megemlíte-
nünk, melyek az adriakutatással kapcsolatosak. 

Mi a magyar tengerpart megszerzését és megtartását ma is úgy olvassuk 
kézikönyveinkben, hogy királyainknak a tenger felé alászalló magyarjait látjuk, 
de nem ismerjük, mert nem ismertetjük egyúttal azt a környezetet is, melyben 
a magyar uralom évszázadokon át otthon, annak védője és irányítója volt. Ha 
pedig mi nem kutatjuk fel azt a kapcsolatot, melyben a magyar uralom az általa 
védett népekkel és a szomszédos hatalmakkal állott, akkor másoknak engedjük 
át a teret, akiknek nem fog érdekükben állani az, hogy saját kapcsolataik fon-
tosságának árnyékba rejtésével idegen vonatkozásoknak a megillető kedvezőbb 
helyet biztosítsák. 

Nekünk a honi történelem belső ismeretanyagának kutatása és feldolgozása 
mellett fel kell kutatnunk és dolgoznunk az Adriához vezető út megszerzésének 
és megtartásának, használatának történetét. Nyolc évszázad történetének isme-
retlen ismeretanyaga fekszik ez útvonal történetének felkutatásában; olyan isme-
ret anyag, amelynek a világgal való megismertetése éppen annak megmutatására 
szükséges, hogy ez útvonal használatának mindenkor birtokában voltunk. 

A tengerhez jutva teljesen át kell dolgoznunk, levéltári kutatások alapján, 
az adriai magyar teriileteknek állam jogi, közigazgatási és gazdaság történetét, 
melyek vagy csupán elavult jogtörténeti kézikönyvekből tanulmányozhatók, vagy 
megírva egyáltalában nincsenek. Még szakembereink sem ismerik e területek 
államjogi fejlődését úgy, amint az közép- és újkori kormányhatóságainknak, udvari 
kancelláriánknak és kamaránknak aktáiban elrejtve van. Ismeretlenek az 1848-i 
magyar kormány adriai tervei, holott azok egy erőteljes magyar tengerpolitikának 
összes problémáit magukban foglalták, melyeknek az 1867-i kiegyezés csupán 
egészen kis töredékét valósította meg. Senki sem ismeri a dualizmus korszaká-
nak az Adriára vonatkozó levéltári anyagát, melyekben az adatoknak alig átte-
kinthető, feldolgozatlan tömege vár a kutatókra. 

Foglalkoznunk kell a magyar uralomnak az adriai lakosságra és területre 
vonatkozó szociális, gazdasági, értelmi és politikai hatásával és eredményeivel, 
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ami nélkül a történelem illető fejezetének magyar vonatkozásai pillanatnyi válto-
zásként elmosódnak. 

Megírásra és monumentális arányokban való méltatásra várnak azok a kül-
politikai kapcsolatok, melyeket a magyar állam az adriai partvonalon keresztül 
szerzett: a magyar diplomáciai történelemnek az adriai tengeren át felkutatható, 
csak nagy vonásokban ismert színgazdag területe. Méltatandók az adriai kapun 
át kötött magyar államszerződéseink és a reájuk épülő magyar külügyi állam-
politika. A velencei államlevéltár gazdag kincsei, melyekből csupán az angol tör-
ténetírás ezer és ezer oldal forrásanyagot nyert az angol-velencei kapcsolat törté-
netéhez, ennél sokkal gazdagabb anyagával még most is vár bennünket. 

Felkutatandó és megírandó régi királyainknak tengerpolitikája; magirandó a 
magyar tengerészet és a magyar tengerhajózás története. Bármily kicsiny volt 
is Fiume, mégis egy erőtől duzzadó magyar államnak a világ országútjaira néző 
kapuja volt, melyen keresztül egy nagy jövőre hivatott nemzet kapcsolódott a 
világforgalomba. 

Sok és szép feladat áll tehát azok előtt, kik az adriai kapcsolatok múlt-
jának tanulmányozásában akarnak elmerülni és fel nem becsülhető az az ellen-
érték, melyet ez elmerülés ad nekünk azzal, hogy a fájdalomnak nehéz időiben 
a belföldi kutatásnak tetszetősen kényelmes monopólium-joga helyett a nemzetek 
érvényesülésének napsütötte iránya felé irányít bennünket, hol -a nap fényével 
felemel és új életre kelt. 

Az Adriához való visszatérést tehát szervesen kell kiegészítenie annak, hogy 
az adriai magyar hagyományok emlékét életre keltsük. 

Tartozunk ezzel a múltnak, melyben Magyarország oly nagy szerepet ját-
szott ; tartozunk ezzel a tudománynak, melynek a vonatkozó ismeretanyagot még 
nem szállítottuk be; tartozunk vele a világnak, melv e mult feltárását mitőlünk 
várja; és tartozunk vele a jövőnek, melynek szilárd alapjai között még mindig a 
múltban kipróbált alapok bizonyultak a legszilárdabbaknak. 
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A magyar kormány adriai politikája 
1848—1849-ben. Adatok Fiume, Dalmácia 
.és a magyar tengerészet történetéhez. 
Irta Horváth Jenő egyetemi rk. tanár. 
Kiadta a Magyar Adria-Egyesület A lhh 
oldal terjedelmű, sűrűn nyomott, szép ki-
állítású könyv ára h P. 

A Magyar Adria-E gyesület egyik fon tos 
fe lada tául tűzvén ki a magyar t enge r i 
uralom tör ténelmi emlékeinek fe lkuta tá -
sát és kiadását , ennek a hazafias cél jának 
a megvalósítását Horváth J enő egyetemi 
rk. t aná rnak , az Egyesü le t fö ldrajz- tör té-
nelmi szakosztálya alelnökének most meg-
jelent ezzel a rendkívül érdekes könyvével 
kezdi meg. 

A könyv eddig nagyobbrészben k iada t -
lan 216 okmányt közöl az 1848—49-diki 
magyar kormány adr ia i pol i t ikájára vo-
natkozólag. 

K i t ű n i k ezekből a rendkívül érdekes 
levéltári adatokból, hogy az akkori ma-
gyar kormány sokkal többet foglalkozott 
a tengerhez vezető út kérdésével, mint azt 
ezirányú eddigi i smerete ink alapján kö-
vetkeztetni lehet. 

„Árva hon az, melynek pa r t j a i t t enger 
nem mossa, mely ál tal egyenes ér in tke-
zésbe jönnek a népek az egész vi lggal" , 
i r ta Szemere Ber ta lan belügyminiszter 
1848. j ú n i u s 1-én a dalmátoknak. Ebben 
jelölte meg a magyar kormánynak azt az 
elhatározását, hogy az ú j magyar ál lamot 
a tengeren át az egész világgal kapcso-
latba hozni törekszik. E n n e k a ha lomra 
növekedett bizonyítékai egy hatalmas po-
l i t ikai akció körvonalai t fe j t ik ki sze-
meink előt t : a tengerhez jutásnak, az 
adr ia i magyar hagyományok fe lú j í t á sá -
nak és a magyar tengerészet m ú l t j á n a k 
minden magyar lelkét lebilincselő, fel-
emelő küzdelmét. , 

Ez a gondolat és ez a törekvés megér-
demli azt, hogy a levél tárak poros aktáiból 
a szebb jövőért küzdő nemzedék lelkébe 
vésődjenek. 

Unsere Marine im Weltkrieg 1914—• 
1918. Herausgegeben von Eberhard von 
Mantey viceadmiral a. D. Vaterlandischar 
Verlag C. A. Weller. Berlin, 1927. 

A könyv szerkesztője, Ch. v. Mantey 
nyug. a l tengernagy, aki haditengerészeti 
hadtör téne lmi munkálata i révén, neveze-
tesen min t a „Deutsche Marinegeschichte" 
és az „Auf See unbesiegt" című könyv 
szerzője széles körökben ismer t nevet ví-
vott ki magának. Az ú j könyv egyes ré-
szeit oly férf iak írták, kik a háborúban 
viselt szolgálati állásuk és alkalmazásuk 
folytán a tá rgy alapos ismeretével ren-
delkeztek, úgy, hogy az olvasó mind az 
egész háborúról , mind bizonyos részeiről 
megbízható á t tekintés t nyer. Az igen tar-
talmas képanyag, ötszáznál több kép, 
amelyek egybeállításánál a háborúnak 
szintén számos résztvevője működött 
közre, lényegesen hozzájárul ahhoz, hogy 
a háborút, minden sajátosságával a laikus 
is megérthesse. A háborús események vá-
zolása, hadsz ín té r és fegyvernemek szerint 
a lehető legnagyobb áttekinthetőséggel 
van összefoglalva. Sem a német, sem a 
külföldi irodalomban nem í r t ak még a 
tengeri háborúról ily beható és világos 
könyvet. í r ás és kép ki tűnően szolgálja 
i t t a célt, hogy a német haditengerészet 
munkájá t , hasznát és é r tékét bemutassa. 
Az anyag feldolgozása azonban nem 
„hur rápa t r io t izmuson" vagy az ellenség 
lebecsülésén alapszik, hanem történelmi 
hűséggel s a hivatalos tör téne t í rás ra tá-
maszkodva, akként í r j a le az eseményeket, 
ahogy azok a valóságban lejátszódtak. 
E mellett a tárgyilagos, előkelő kri t iká-
nak sem t é r t ki az út jából . 

„A könyv, mely az emlékezésnek szen-
tel tetet t , legyen az ú j jáép í tés köve." Ez a 
szerkesztő kife jezet t kívánsága. 

A német haditengerészet háborús telje-
sítményeinek minden tekintetben méltó apo-
lógiája ez a nagy fólió alakban, a legfé-
nyesebb nyomdai kiállításban megjelent és 
többszáz képpel illusztrált, művészi köntösbe 
öltöztetett 490 oldalas hatalmas diszmü. 
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The Dardanelles Expedition. Aconden-
sed study by W. I). Puleston. Captain U. 
S. Navy. Illustrateed with sixthy-eight 
plates. United States Naval Institute. 
Annapalis Md. 1926. 

A világháborúnak egyik rendkívül ér-
dekes epizódját képezte az entente-hatal-
maknak a Dardanel lák el len vezetett 
nagyarányú expedíciója, mellyel ki akar-
ták erőszakolni az oroszok régi vágyát, 
a Fekete- tengerről a Földközi-tengerre 
való szabad k i j n t á s t s ezzel Kons tant iná-
polynak elfoglalását s a törököknek 
Európából való kiszorítását. 

Még élénk emlékezetünkben van az a 
hősi küzdelem, mellyel a törökök német 
segítséggel, a „Goeben" és „Bres lau" né-
met hadihajók s a német tengera la t t já rók , 
valamint a török pa r t i ütegek harci tel-
jesítményeivel az entente óriási tengeri 
és szárazföldi felkészültséggel végrehaj-
to t t támadásai t meghiúsí tot ták, úgy, hogy 
az egyesült haderők végre is kénytelenek 
voltak nagy veszteségek árán, eredmény-
telenül visszavonulni. 

Miután röviden nta l a könyv a 
Dardanel la-kérdés tör ténelmi előzmé-
nyeire, át tér az entente expedíciójának 
részletes ismertetésére s 68 helyzetrajz-
ban megfelelő tájékoztató adatokkal 
szemléltetőleg e lvonul ta t ja előttünk —• 
mintegy filmszerüleg — a nagyfontos-
ságú hadi müvelet egyes fázisai t , kezdet-
től annak befejezéséig. Ezeket a rajzokat 
S. L. Mc Entee amerikai tábornok készí-
te t t e s különösen a szakértők részére ez a 
képsorozat rendkívül tanulságosan vilá-
g í t j a meg a lefolyt hadimüveletek egy-
másutánjá t , tanúságot téve a semmi áldo-
zatot nem kimélő óriási erőfeszítésekről, 
melyek azonban megtörtek a németek ál-
tal támogatot t török hadvezetés sikeres 
ellenállásán. sz. 

Ayeslia von Kapitánleutnant Hellmuth 
v. Mücke. Neubearbeitete Ausgabe. 323 
bis 332 Tausend. August Scherl G. m. b. 
H. Berlin, SW. 68. A szerző arcképével, 
28 képpel és 2 térképpel. Ara kötve 3.75 
márka. 

Még 1915. nyarán je lent meg az 
„Ayesha" német v i tor láshajó háborús 
ka landja inak rendkívül érdekes leírása, 

amely rövid idő a la t t nyolc nyelven az 
ellenséges és semleges külföldön széles 
körökben nagy érdeklődést váltott ki. A/. 
„ E m d e n " és „Ayesha" cirkálása a világ-
tengereken rövidesen félelmetes h í rnévre 
te t t szert s a német tengerészek vakmerő 
bátorságának és hősi elszántságának fé-
nyes sikereiről t e t t tanúságot. 

A háború ala t t hadászati és pol i t ikai 
okokból nem lehete t t az „Ayesha" vak-
merő kalandozásainak minden részletét 
megírni . A most megjelent ú j kiadásban 
ez mind pótolva van ,s élvezettel és el-
ragadtatással o lvashat juk az „Ayesha" 
harcias ós leleményes személyzetének me-
sébe illő akcióit, egyrészt addig-, amíg az 
„Ayesha" Szumatra-sziget p a r t j á n Pa-
dang" közelében elsülyedt, másrészt a 
m i n t innen a rekvi rá l t „Choising" gőzö-
sön az indiai óceánon áthaladva, a Vörös-
tengeren Hodeidába (Arábiába) azu tán 
Massauába, m a j d Konstant inápolyba ju-
tot tak, hol a török tisztikar és a lelkes 
lakosság fényes fogadtatása mellet t vo-
nul tak be. 

Jellemző a német akaraterőre a könyv 
előszavának ez a zárómondata: „Wo eine 
Wille ist. da ist auch ein Weg." 

Verzeichniss der deutschen Reedereien 
und ihrer Schi f fe über 100 Br. T. 1927. 
Zusammengestellt nach dem Standé von 
Vez. 1926. von Johs. Röhe, Seemanns-
amt Hamburg. Eckardt et Messtorff, 
Nautische Verlagsbuchhandlung. Ham-
burg. Ara fűzve 3 M. 

A versaillei békediktátum a ha ta lmas 
német kereskedelmi ha jó ra j t is erősen 
megnyomorí tot ta . De tévedtek a győzelmi 
mámorban tobzódó hatalmak, amikor azt 
h i t ték, hogy a német kereskedelmi ten-
gerészetet hosszabb időre akcióképtelenné 
lehet tenni. Ez a 142 oldalra t e r j edő táb-
lázatos k imuta tás mindennél .ékesebben 
szóló bizonyítéka annak, mire képes a 
német energia. Ped ig ez még csak a 
kezdet. 

A könyv hét fejezetben m u t a t j a ki a 
német kereskedelmi tengerészetet és pe-
dig betűrendben külön-külön a gőzösök, 
motorhajók, halászgőzösök és ro torhajók, 
vitorlások, vontatógőzösök és uszályokra 
vonatkozó adatokat a tulajdonosok meg-
jelölésével, végül a hajózási vállalatokat , 
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azok ha jó inak s az egyes ha jók brut tó 
regis ter tonna ta r ta lmának megjelölésével. 

Érdekesnek t a r t j u k fö leml í ten i , hogy 
Németország legnagyobb ké t tengerhajó-
zási vál la la ta i közül a Hamburg—Ame-
rika—Linie-nek a Levante-, Kosmos-, 
Austral- és Stinnes-vonalakkal 1926. vé-
gén 130 gőzöse volt, (köztük az 1923-ban 
épült 20.815 tonnás Ball in s a szintéri 
1923-ban épü l t 20.602 tonnás Deutsch-
land, a 21.132 tonnás Hamburg, az 
1926-ban épül t 22.000 tonnás Newyorh, 
a 16.971 tonnás Cleveland, a 19.725 ton-
nás Resolute, a 16.798 tonnás Reliance 
nagy személyszállító gőzösök, a legmo-
dernebb fölszereléssel és berendezéssel), 
továbbá 14 motorha jó s számos vontató-
gőzös és uszály; a Norddeutscher Lloyd-
nak a Roland s a Hamburg—Bremen— 
Af r ika vonallal együt t van 119 gőzöse, 
(köztük az 1922-ben épült 32.354 tonnás 
Columbus, az 1925-ben épült 15.286 ton-
ns Berlin), több motor- és von ta tóha jó ja 
és igen számos uszálya. 

Kár , hogy a könyv nem n y ú j t összesí-
t e t t k imuta tás t a hajók számáról s azok 
tonnatar ta lmáról , valamint a hajózási 
vállalatokról. sz. 

The Pacific russian scicntiüe investi-
gations. Len ing rád . 1926. 

A nálunk csak kevéssé i smer t pán-Pa-
ci f ik mozgalom harmadik kongresszusa 
alkalmából a len ingrádi tudományos aka-
démia a f e n t i c ímű díszes k iá l l í tású ki-
adványban i smer te t i az oroszok részvéte-
lét a Csendes-óceán tudományos megis-
mertetésében. K ő t évszázad komoly tu-
dományos törekvéseit vonul ta t j a f e l rö-
vid foglalatban ez a könyv. 

Elsőízben 1639-ben jelentek meg az oro-
szok a Csendes-oceánon és azóta végzett 
számos kuta tó expedícióval és vizsgálat-
t a l főleg három irányban serénykedtek. 
Legtöbb vizsgálattal szerepeltek a Beb-
r ing- tenger és az északi Pacifik t á j a in . 
Találkozunk velük a Föld körülhajózásá-
nak kérdésével kapcsolatban a t r ó p u s i tá-
jakon s a déli, antarkt ikus részeken is 
külön expedícióban. A könyv első fejeze-
tében időrendben fölemlí tet t orosz csen-
des-óceáni kuta tások eredményei közül 
kiemelhet jük, hogy 1667-ben je len t meg 
az első nyomatot t térkép Szibériáról, ame-

lyen az északi par tv idék is föl van tün-
tetve. Még jobban kidolgozták már ezt az 
akadémia kiadásában 1745-ben megjelent 
„Atlas Rossicus" térképén. 1725—1745. 
között munkálkodott a Behring-expedició 
és 1803-ban je lent meg a „Nadezlida" 
nevű orosz k u t a t ó h a j ó a déli fél tekén. 

1820-ban Sidney-ből indul a „Vostok" 
és a „Mirny" ha jó s a 62. szélességi fo-
kon találkozott úszó jéghegyekkel. 1821 
j a n u á r 10-én fölfedezték a 68° 57' déli 
szélesség alat t a tenger fölé 1280 m. ma-
gasra kiemelkedő, I. Pé ter rő l nevezett 
szigetet. Néhány nappal később elértek 
az antark t ikus szárazulat szólét, ami t I . 
Sándor-földnek neveztek s 1821 augusz-
tusban Rio J ane i ron át Krons tad tba visz-
szatértek. 

Az általános tö r t éne t i összefoglalás 
u t á n a könyv külön fejezetekben foglal-
kozik a különböző orosz kuta tások tudo-
mányos eredményeivel minden egyes tu-
dományszak terén. Térképészet, fö ld tan , 
földrengéstan, földmágnesség, teng-erku-
ta tás , éghaj la t tan, növénytan, á l la t tan és 
n é p r a j z sorakoznak az orosz tudományos-
kuta tások Csendes-óceáni munkála ta iban 
számos, a maga idejében út törő vizsgálat-
tal. A földtan t e rén az északszibériai 
pa r tv idék megismerését csaknem kizáró-
lag orosz kutatók szolgáltatták. Pal las , 
Eichwald, Göppert , Keyserl ing, Kropot -
kin nevével találkozunk i t t . A végzett 
kuta tások a par tv idék ós az északi csen-
des-oceáni szigetvilág fö ld tan i fölépí té-
sével, szerkezetével, kialakulási és ősföld-
r a j z i viszonyaival, valamint hasznosít-
ha tó anyagaival (arany, szén), ismertet-
tek meg bennünket. A tenger tudományi 
vizsgálatok főként mélységmérésekkel, só-
t a r t a lom megállapítással, par ta lakulá isa l 
és áramlások megfigyelésével foglalkoz-
tak. Becses adatokat szolgáltattak a nö-
vénytan i és á l la t tani vizsgálatok, melyek 
közül különösen az utóbbiak é le t fö ldra jz i 
t ek in te tben sok ú j észlelést nyú j to t t ak . 

Az egyes fejezetek végén összeállított 
i rodalom nagyon hasznosan egészíti ki a 
t á rgya l t részeket s kétségtelenül eléri azt 
a célt, hogy megkönnyítse a nehezen elér-
hető és kevéssé ismert orosz tudományos, 
kutatások megismerését. 

Dr Vadász Elemér. 
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A nemzetek természettudományos műveltségét azok után a kutatóintézetek 
után szokás megítélni, melyekben a tudomány továbbfejlesztésén dolgoznak. Ezek 
között az intézetek között igen előkelő helyet foglalnak el a biologiai állomások 
vagy biologiai intézetek, mert igen sok megismeréssel, igen sok új felfedezéssel 
szolgálják a tudományt. Hogy milyen fontosak ezek az állomások, elég ha meg-
említem, hogy minden apró balkáni államnak is van ilyen intézete. 

Nálunk régóta élt a vágy a tudományokkal foglalkozók lelkében ilyen inté-
zet után, sokszor próbáltak is ilyet létesíteni, de mindig eredménytelenül. Míg 
végre sikerült a Magyar Nemzeti Múzeumnak Révfülöpön megalapítani az első 
magyar biologiai állomást, melynek én voltam a vezetője. Ez a szerény kis rév-

Tihanyi Biologiai Kutató-intézet . E g y e s laboratór ium. 

fülöpi intézet egy fillér nélkül, csak összekoldult felszerelésével és kölcsönhelyi-
ségekben oly eredményes munkát végzett, hogy csakhamar kivívta az egész 
külföld érdeklődését és osztatlan elismerését. De a szűkös anyagi eszközökkel 
rendelkező révfülöpi állomásból soha sem lett volna elsőrendű tudományos kutató-
intézet, hogyha 1925 augusztus hó 17-én gróf Klebelsberg Kunó vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úr őexcellenciája meg nem látogatja és meg nem győződik 
arról, hogy ez a kis állomás is mily szép és eredményes tudományos kutató-
munkát végzett és milyen tekintélyes külföldi tudományos kapcsolatokat teremtett 
meg rövid idő alatt. Ez a megismerés bírta rá a kultuszminiszter urat arra, 
hogy a Balaton partján egy nagy, állami és jólfelszerelt biologiai kutatóállomást 
létesítsen. Előterjesztésünkben Révfülöpöt vagy Tihanyt ajánlottuk a legalkalma-
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sabb helynek. A miniszter úr személyesen bejárta mindkét helyet és a megfele-
lőbb Tihany mellett döntött. 

Tihanyban a tó partján mindjárt meg is vett 4 holdnyi területet, az intézet 
megépítéséhez és felszereléséhez szükséges pénzt előteremtette és az iztézet fenn-
maradását törvényhozási úton is biztosította. Dr. Kotsis Iván műegyetemi épitész-
tanár megtervezte az épületeket, Raichl Károly nyug. miniszteri tanácsos velem 
megtervezte az épület egész műszaki berendezését, úgy hogy az intézetet és a 
hozzája tartozó vendégházat a X. nemzetközi zoologiai kongresszus alkalmával 
1927 szeptember hó 5-én 500 idegen tudós jelenlétében megnyithatta a kor-
mányzó úr Őfőméltósága. 

Tihanyi Biologiai Kutató-intézet . Mikroszkópiai do lgozó . 

A húsz legnagyobb európai biologiai állomás és számos kutatóintézet sze-
mélyes ismerete alapján nyugodt lélekkel mondhatom, hogy ilyen jól elhelyezett 
és a cél érdekében ilyen jól megépített és felszerelt intézet egyetlen egy sincsen 
Európában és erre az intézetre hazánk méltán büszke lehet. 

A biologia hét nagy tudománykörének mindegyikét eredményesen lehet 
ebben az intézetben művelni, melynek megteremtése egyedül gróf Klebelsberg 
Kunó kultuszminiszter úr érdeme és neki lesz köszönhető az a mérhetetlen 
anyagi és erkölcsi haszon is, mely ennek az intézetnek a működése révén ha-
zánkra hárul és mely az egész művelt világ előtt szép Balatonunkat ismertté és 
a Balaton partján való tartózkodást kívánatossá fogja tenni. 

A világ látja, hogy Magyarország, mely 1000 esztendeje a Nyugat védő-
10* 
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bástyája volt, él és életképes, hogy dolgozik és munkája értékes és az emberi-
ség részére nélkülözhetetlen. 

* * * 

A Magyar Biologiai Kutató Intézet telepe négy épületből áll, melyek közül 
három már fel van épitve, mégpedig a középen elhelyezett impozáns intézeti 
épület, az ettől északra elhelyezett és vele árkádfolyosóval összekötött vendég-
ház, végül az intézettől délre elhelyezett és ugyancsak árkádfolyosóval összekö-
tött igazgatósági lakóház. A negyedik épület jövő évben épül meg és egy két-
szobás balatoni múzeumot valamint a Balaton életét bemutató aquáriumot fogja 
tartalmazni, mely a nagyközönség rendelkezésére áll. 

Tihanyi Biologiai Kutató- intézet . Fiziologiai l abora tór ium. 

A kutatóintézet földszintből, magasföldszintből és első emeletből áll, egyik 
szárnya pedig toronyszerűén van megépítve. 

Az intézet két osztályra oszlik. Az első osztály a földszinten és a magas-
földszinten van elhelyezve és elsősorban zoológiai, botanikai és hydrobiológiai 
munkára van berendezve. Tartalmazza a magasföldszinten az igazgató fogadó-
szobáját és laboratóriumát, az intézet könyvtárát, a botanikus laboratóriumát, a 
bakteorológiai laboratóriumot és a laboráns szobáját. Fő munkahelye a nagy 
mikroszkopiái laboratórium, teljesen és minden vizsgálatra berendezett hat munka-
hellyel. Földszintjén pedig rengésmentes pillérrel bíró szoba, hideg aquárium, 
haltenyésztő aquárium, mechanikai műhely, üveg- és vegyszerraktárak, továbbá 
a gépházak és a gépész lakása van. 
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A második osztály az első emeleten fiziológiai és fizikokémiai vizsgálatokra 
van berendezve. Itt van egy kísérleti élettani laboratórium, az igazgató laborató-
riuma, két laboratórium egyes kutatóknak, a kémiai laboratórium, a mérlegszoba 
és egy laboránsszoba. Ezen az emeleten van továbbá elhelyezve a nagy kurzus-
laboratórium 20 munkahellyel. A toronyban optikai szoba, rajzoló- és fényképező-
műterem és sötétkamra van, legfelül pedig terrasztól körülvett kis szoba, meteoro-
lógiai eszközök részére. Ugyancsak a toronyban vannak elhelyezve a balatoni 
víztartályok és mű-, illetőleg tengervíztartály is. 

Minden laboratóriumi munkahelyhez egy kettős aquárium-medence tartozik 
folyó balatonvízzel és légfúvással. Ezenkívül a munkahelyek fel vannak szerelve 

Tihanyi Biologiai Kutató-intézet . Chemiai labora tór ium. 

háromféle elektromosárammal, gázzal, melyet benzinből az intézet maga készít, 
komprimált és ritkított levegővezetékkel, ivóvízzel és központi melegvízfűtéssel. 
Három aquáriumpár a művízzel is ellátható. 

A lakóházban 26 fekvőhellyel 15 szoba áll a kutatók rendelkezésére. Nagy 
étterem, konyha, mosókonyha és a szolgaszemélyzet lakása egészíti ki az épületet. 

Az egész telep ügyeinek, valamint az I. osztály vezetésével én bízattam 
meg, a II. oszály vezetésére pedig Dr. Verzár Frigyes debreceni egyetemi tanár 
kapott megbízást. 

Az intézet munkaprogrammja, hogy elsősorban a Balaton, továbbá a többi 
magyar édesvizek és partvidékek biológiai vizsgálatával és az ilyirányú kutatások 
előmozdításával foglalkozzék; továbbá az általános biológiának, illetve élettannak 
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mindazon részeivel, amelyeket az intézet felszerelése lehetővé tesz. Az intézet 
személyzete a két igazgatóból és az ide kinevezett négy tudományos tiszt-
viselőből áll. 

Az intézetben rendelkezésre álló dolgozóhelyek használatát az osztályigaz-
gatók engedélyezik a rendelkezésükre álló helyek arányában. A dolgozóhelyek 
használata engedélyezhető: 

1. a hazai egyetemek és főiskolák tanárai és tudományos segédszemélyze-
tének tagjai, 

2. a Magyar Nemzeti Múzeum állat- és növénytárának és más tudományos 
intézeteknek a tudományos személyzete, 

Tihanyi Biologiai Kutató-intézet. Haltenyésztő. 

3. hazai és külföldi biológiai tudományokkal foglalkozó hivatásos kutatók, 
4. független kutatók számára. 
Közép- és polgári iskolai tanárok és egyetemi hallgatók részére az intézet 

tanfolyamokat rendez. 
A dolgozóhelyek lefoglalása csak arra az időre lehetséges, amig az illető 

valósággal az intézetben dolgozik. 
A dolgozóhely, valamint a szállás belföldiek részére ingyenes, csak az 

elhasznált anyagok térítendők meg. 
Az intézet vizi járóművei naponta gyüjtőkirándulást rendeznek, melyen a 

kutatók résztvehetnek. 
Az intézetnek négy vizi járóműve van: „Gr. K l e b e s b e r g K u n ó " 13 m. 
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hosszú 35 HP-s motoros kutató hajó, 20 ember részére; „ C s i b o r " 4 HP-es 
motorral ellátott 6 személyes csónak; „ H a b v i r á g " 14 nr-es vitorlás yacht és 
„ B é k a " két személyes evezős csónak. 

Az intézet tehát nemcsak jól van elhelyezve s nemcsak felszerelése és 
könytára elsőrendű, hanem elsőrendű munkalehetőséget is biztosít mindenkinek, 
aki ide dolgozni jön. Mikor a IV. nemzetközi limnologiai kongresszuson Rómában 
ismertettem az intézetet, két állam részéről azonnal megbízást kaptam arra, hogy 
velük az intézetet részletesen ismertessem, mert hasonló intézetet szeretnének 
ők is felállítani. Ez oly eredmény, melyre nem sok új intézét hivatkozhat. Igen 
számos azoknak a külföldieknek a száma, akik beígérték a tavasszal való meg-

Tihanyi Biologiai Kutató- intézet . Könyvtár - rész le t . 

érkezésüket és kétségtelen, hogy az intézet a Balaton idegenforgalmának fel-
lendítésében igen jelentős szerepet fog vinni. Már eddig is sok száz idegen 
volt itt. 

Bízom benne, hogy nemcsak az idegenek, hanem a magyar szakemberek 
is szívesen, örömmel és gyakran eljönnek majd az intézetbe dolgozni, hol min-
den készen várja őket. A balatoni monografia, melyet néhai Lóczy Lajos indított 
meg, még ma is legnagyobb ily irányú munkája a világnak. Magyarok csinálták. 
Itt az új balatoni kutató intézet, melybe a külföldről igen sok tudós fog eljönni. 
A munkának van tere elég, de mégis mi magyarok hátra ne szoruljunk! Vegye 
ki mindenki részét ebből a munkából! 
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INSTITUT HONGROIS POUR RECHERCHES BIOLOGIQUES 
A TIHANY PRÉS DE LAC BALATON. 

Par Dr. BÉLA HANKÓ Directeur de l'Institut. 

En 1926 le comte Kuno de Klebelsberg ministre de l'instruction publique 
a fondé l'Institut de Biologie Hongroise. La continuation de l'Institut, qui jus-
qu'ici á fonctionné á Révfülöp pour le compte du Musée National Hongrois comme 
Station Biologique de Balaton a été transféré á Tihany au mois de juin 1927. 
L'institut est báti au bord du Balaton, environ sur 4 arpents de terre, juste au 
dessous d'en ancien abbage, un des plus beaux point du paysage de Balaton. 

D'aprés le plan définitif l'institut se compose de 4 bátiments: institut d'ex-
ploration, d'un bátiment servant á l'emplacement des explorateurs, du bátiment 
de la direction et d'un aquarium publique. Entre ces 4, jusqu'en autumne 1927 
les deux premiers ont été báti. 

L'institut d'exploration se compose d'un rez-de-chaussée, d'un entresol, d'un 
étage, une des ailes est bátre sous forme de tour. L'institut se divise en deux 
parties. La premiere classe est placée au rez-de-chaussée et á l'entresol, qui est 
aménagé premiérement pour le travail zoologique, botanique et hydrobiologique. 
A l'entresol il y a la chambre de réception du directeur et son laboratoire, la 
bibliothéque de l'institut, le laboratoire du botanist, le laboratoire bactériologique 
et la chambre du laborant. La principale place de travail est le laboratoire de 
grandé microscopie, complétement aménagé de 6 places de travail pour tout 
examen. II y a au rez-de-chaussée une chambre consolidée par des colonnes la 
préservant de tout tremblement, un aquarium froid, un aquarium a l'elevage des 
poissons, un atelier de mécanie, un depót de verre et d'articles chimiques, en-
suite l'emplacement aux machines et le logis du mécanicien. 

La deuxiéme classe est aménagée, au premier étage pour des examens 
fiziologiques et fizico-chimiques. II y a la un laboratoire d'expérience biologique, 
le laboratoire du directeur, laboratoire de chimie, deux laboratoires pour quel-
ques explorateurs, chambre a balance pour experiences et une chambre du labo-
rant. Ensuite a cet étage il y a encore le laboratoire pour cours avec 20 places 
de travail. Dans la tour il y a une chambre optique, atelier de dessin et de 
photographie et un cabinet obscure, tout au dessus autour de la terrasse une 
petite chambre pour les instrumentes de météorologie. De mérne dans la tour est 
piacé des réservoirs d'eau de Balaton et un réservoir aves de l'eau artiftcielle 
— ou l'eau de mer. 

Pour tous les travaux de laboratoire il y a un bassin pour double aqua-
rium avec eau, courante eau de Balaton et pompement d'air. Ensuite les places 
de travaux sont montées de trois espéces courants électrique, avec gaz de ben-
zine préparée par l'institut lui mérne, conduites d'air comprimé et espacé, eau 
de source et chauffage central avec eau chaude. Trois doubles aquariums peuvent 
étre pourvu d'eau artificielle. 

Dans la partié d'habitation il y a place pour 26 couches, 15 chambres á 
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la disposition des explorateurs. Grandé salle a manger, cuisine, buanderie et le 
logement du personnel de l'institut compléte le bátiment. 

Le programme de l'institut est que premiérement l'eau de Balaton, ensuite 
toutes les autres eaux douces hongroises avec examen de biologie, s'occuperait 
de l'avancement dans la direction des explorations; ensuite de la biologie gené-
ralé, c'-est-á-dire avec toutes les parties physiologiques dont l'institut rendrait 
possible le montement. 

Le personnel de l'institut se compo'se: de deux directeurs et de 4 employés 
officiels, qui y ont été nommés. 

L'emploie des places de travaux á la disposition de l'institut est accordé 
par les directeurs de section, en proportion des places qui sont á leur disposition. 

L'occupation de la place de travail est seulement rendue possible, tant que 
la personne respective travaille á l'institut. Les places de travaux, complétement 
montées ainsi que le logis pour étrangers dóit étre payé 125 Pengő par mois. 

L'institut organise journellement des excursions en bateau pour collectionner, 
auxquelles les explorateurs peuvent prendre part. 

La station du chemin de fer de l'institut est Aszófő-Tihany. En été la 
communication est excellente de Balatonfüred et de Siófok. L'arrivée dóit étre 
signialée d'avance, surtout dans les mois d'hiver. 

Adress télégraphique: Tihany, Biologia. Téléphone: Tihany, 8. 



A TENGERVÍZ HŐMÉRSÉKLETE PORTORÉBAN 

Irta Dr. RÉTHLY ANTAL 
a Magyar Adria Egyesület tengerkutató expedíciójának volt tagja, a tőrök meteorologiai intézet igazgatója Angorában. 

A magyar nemzet életében a tengernek mindenkor megvolt a maga jelentős 
szerepe s volt idő, amidőn az Anjouk alatt három tenger mosta hazánk partjait. 
A trianoni békediktátum megfosztott évszázados tengerpartunktól, de amíg a 
múltban annak birtokában sokan nem érezték annak nagy becsét és jelentőségét, 
addig ma sokan e súlyosan megpróbált nemzet fiai közül úgy vannak vele, mint 
a beteg ember az egészséggel! Ha ma a Quarnero nem is magyar hazánké, 
azért érdeklődésünk nem szűnt meg iránta s ezt azzal is dokumentálni akarjuk, 
hogy természettudományi feltárásához továbbra is hozzá óhajtunk járulni. 

1913-ban a Magyar Adria Egyesület a tengerkutatás kapcsán pontosabb 
meteorologiai észlelések végzését is programmpontjai közé vette s Portoréban 
létesített meteorologiai állomást, s azt az állam adományával egyesületünk állí-
totta fel. A megfigyeléseket célszerűségi okokból közvetlenül a Meteorologiai 
Intézetnek küldte be a Magyar Adria Egyesület. 

Ez alkalommal közöljük a tenger vizének rendszeres és helyes megfigyelé-
sekből nyert hőmérsékleti megfigyelési eredményeit. Az észleletek mindenkor reggel 
8 órakor végeztettek 1 m mélységben, a parttól 2 m távolságban, a német oceano-
gráfiái állomásokon használatban lévő Fuesstól (Berlin) való tengervízhőmérővel. 

A mefigyeléseket feldolgozva, az I— V. táblázatokban egybeállítottam. Az I. 
táblázat a tengervíz hőmérsékletének reggel 8 órai havi középértékeit tartalmazza, 
a legalsó vízszintes sor a hatévi közép. A II. táblázatban az elmúlt megfigyelési 
időszak alatt észlelt legnagyobb tengervízfelmelegedési értékek összesíttettek. Az 
alsó vízszintes sor pedig az egyes hónapokban észlelt abszolút maximumok. 

A III. táblázat összesíti a legerősebb lehűlések értékeit, és a legalsó három 
sora az abszolút minimumokat mutatja, valamint az abszolút ingadozás nagy-
ságát és a legalsó sor az átlagos ingadozás értékeit. 

A tengervíz hőmérsékletének értékei természetesen a besugárzott melegtől 
függnek, és ez, valamint a kisugárzás nagysága szabályozza végeredményben a 
víz hőmérsékletét, egyéb másodrendű éghajlati és fizikai tényezőket figyelmen 
kívül hagyva; a IV. táblázatban egybeállíttattak a reggel 7 órai hőmérsékleti meg-
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figyelésekből nyert havi középértékek. Az alsó három vízszintes sor elsője az 
egyes hónapok középértékei, a másodika a víz hőmérsékleti értéke, míg a legalsó 
sor ezek külömbségeit adja. 

Teljesen hasonló az V. táblázat is, avval a különbséggel, hogy ez a hő-
mérsékletnek napi háromszori észleléseiből alkotott közepekből nyert havi közepek 
értékeit tartalmazza. 

Szembeállítva a levegő és a tengervíz hőmérsékletét, látjuk, hogy télen jóval 
magasabb, nyáron jóval alacsonyabb a víz hőmérséklete. Igy január és február-
ban (a tél főhónapjai) 4"4, illetőleg 4'5 C°-al volt átlagban melegebb a víz, mint 
a levegő. Innen kezdve lassú átmenettel a víz hidegebbé válik és júniusban már 
22 C°-al hidegebb, hűvösebb a tengervíz mint a levegő. (IV.) A havi középérté-
kekhez viszonyítva, (V.) januárban legmelegebb a víz + 3 ' 2 C°-al, az átmenet 
jóval egyenletesebb és február végén közel egyező értéket ér el. Májusban már 
jóval hidegebb a víz (—4"1°). és októberben újból egyezővé válik a levegő és a 
víz átlagos hőmérséklete. Évi középben 0'8 C°-al hűvösebb a tenger vizének 
hőmérséklete. 

A viz nagy hőfoghatósága miatt a felmelegedés és a lehűlés folyamata úgy 
a napi mint az évi méretben felette tompított, ezt a Portoréból nyert adatok is 
megerősítik. 

Az elmúlt észlelési időszak folyamán átlagban legmelegebb volt a tenger-
víz 1918 július havában 23'2 C°-kal, míg a levegő kőmérséklete ugyancsak ebben 
a hónapban érte el a legnagyobb havi értéket 27'4 C°. Ugyancsak hasonlókép 
reggel 7 órakor is ebben a hónapban a levegő 25'7 C° meleg volt! Leghidegebb-
nek mutatkozott a tengervize 1917 februáriusban, amidőn csak 8'0 C° volt a víz, 
ugyanekkor a levegő 4"5 C° volt, sőt reggel 7-kor csak 2'8 C°. Amíg tehát a leg-
nagyobb átlagos felmelegedés alkalmával a víz 2 5 C°-kal hűvösebb, addig a leg-
nagyobb hideg idejekor a meleget annyira tároló tengervíz 5'2 C°-kal volt melegebb. 
Ez a néhány adat is élénken rámutat arra, hogy mily nagy jelentősége van a 
víz hőtároló képességének és az abban megőrzött melegmennyiségek mennyire 
alkalmasak a téli nagy hidegek tompítására és viszont mennyire alkalmas nagy 
hőelnyelő képessége miatt arra is, hogy nyáron a part mellékén nagy hőségek 
ne keletkezzenek. 

Miként az átlag értékekről, úgy a szélső értékekről is teljesen hasonlókép 
ugyanakkor jelentkezett a tengervíznek és a levegőnek legnagyobb felmelegedése, 
illetve legerősebb lehűlése. Az adatokat helyszűke miatt nem részletezhetjük, de 
rámutatunk arra, hogy 1918 július 18-án reggel 8-kor 26 3 C°-ra melegedett fel a 
víz, míg 1917 febr. 11-i esős hidegek alkalmával 6'0 C°-ra hűlt le a hőmérséklete. 
A szélső ingadozás 20'2 C°-ot tett ki, míg a levegő hőmérséklete ekkor (reggel 
7 órai észlelésekkor) 22'9 C°-ot ért el. 

A víz hőmérsékletének (III) legnagyobb ingadozása a három nyári hónap-
ban 10"8 C° volt, mig legkisebb áprilisban 4"7 C°, ami arra mutat rá, hogy épp 
áprilisban legállandóbb a víz hőmérsékletének értéke. 

Midőn ez alkalommal rövid vonásokban ismertettem a Portolóban végzett 
hőmérsékleti észleleteket, az egyes részleteket illetőleg a táblázatokra utalok, mert 
helyszűke miatt az anyag behatóbb vizsgálatáról le kell mondani. 
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UJ MEGISMERÉSEK A TENGEREK FENÉKTÉRSZINÉNEK 
VIZSGÁLATÁBAN. 

Irta DR. V A D Á S Z E L E M É R 
— Három vázlatrajzzal. —• 

— Neue Erkenntnisse in der Forschung des Gelándes der Meeresgrunde. — 
— Nouvelles connaissaínces en l'exploration du terrain du fond de mer. — 

— New perceptions in the research of the ground oí the sea-bottom. — 
— Nuove cognizione nella ric'erca del terreno di íondo di mare. — 

A tengermedencék víztömegei meghiúsítják a tengerfenék fomáinak ponto-
sabb vizsgálatát s elvonják szemünk elől azokat a változásokat is, amelyek e 
formában bizonyára nem is ritkán bekövetkeznek. A partvonalak megfigyelések-
kel igazolt eltolódásai biztos útmutatói ezeknek a mélyben végbemenő változá. 
soknak, amelyek azonban legtöbbször semmi közvetlen adattal nem jutnak tudo-
másunkra. Néha-néha egy-egy kábelszakadás figyelmeztet csak bennünket arra, 
hogy valami fenékmozgás történt a mindent elfödő vizek mélyén. A lassú part-
eltolódások évtizedek óta megfigyelt eseteivel szemben nagyon feltűnők azok a 
hirtelen elváltozások, amelyeket különösen földrengések alkalmával tapasztaltak. 
Ezek között eddig legismertebbek s legnagyobbak az 1899-ben Alaska partvidé-
kén észlelt emelkedések és sülyedések, amelyek legnagyobb kilengésben 16 m.-t 
adtak. Kisebb partszakadások, földrengések alkalmával több helyen észlelhetők 
voltak, míg szárazföldön eddig egyedülálló volt az 1891. október 28-án történt 
japáni földrengés alkalmával keletkezett 7 méteres tátongó szakadás, melynek 
kétoldalán élőlények, növények, sőt épületek is 4 méterrel tolódtak el vízszinte-
sen egymáshoz képest. 

Mindezeket a térszinváltozásokat messze fölülmúlják az 1923. szept. 1-én 
történt katasztrofális japáni földrengés alkalmával történt fenékváltozások, ame-
lyek Yokohama-tói délnyugatra, a Sagami öbölben mutatkoztak. Az itt végbement 
jelenség értékét növeli az a tény, hogy a japáni tengerészeti osztály által pon-
tosan térképezett területen történt s a szerencsétlenség után már rögzítették a 

• végbement változásokat. Az idevonatkozó s a japán földrengési bizottság által 
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kiadott hivatalos térkép adatai szerint a Sagami öbölben mintegy 3500 Km2 

területen a tengerfenék emelkedett és sülyedt. A kiemelkedett részek felülmúlják 
a sülyedéseket kiterjedésekben és méretekben egyaránt. Mintegy 1100 Km2 terü-
leten a tengérfenék emelkedett 20-50-100 métert, a legnagyobb emelkedés pedig 
400 m. volt. A mintegy 250 km2 területen bekövetkezett sülyedések értéke 250 m. 
A tengerfenéknek ezt az eddig még sohasem észlelt térszinváltozását a mellékelt 
két grafikon mutatja be. 

Az 1923. szept. 1-én történt nagy földrengés alhalmával a Sagami-öbölben észlelt fenékváltozások 
Tenger fenék a földrengés előt t 

— A tengerfenék megváltozása a rengés után. 

A változások térképének vizsgálatából a sülyedéseknek különösebb szabály-
szerűségét megállapítani nem igen lehet. Mindössze azt látjuk, hogy általában 
ÉNy—DK irányú tengely mentén a sülyedések és emelkedések közvetlenül szom-
szédos területrészeken váltják föl egymást. Északon, a part közeiébén fekvő részek 
sülyedtek, a középső és déli részek tulnyomólag emelkedtek. 

Külön megfigyelések nincsenek, mert nem is lehetnek arról, hogy ezek a 
hatalmas, hegységnagyságu kiemelkedések és sülyedések fokozatosan, avagy hir-
telen mentek-e végbe. A földrengés katasztrofális lefolyása és a rengés során 
észlelt hatalmas hullámok arra utalnak, hogy ezek a mozgások is gyors lefolyá-
súak voltak. A legnagyobb hullámokat délen észlelték, ahol Oshima szigetén, 
40 láb magas tengeri rengéshullámok mosták a partokat. Észleltek továbbá 
még 30, 20 láb magasra csapó hullámokat, mig a sülyedés központjától északra 
eső partokon csak 10 lábra emelkedtek. A partvonalak északon és keleten álta-
lában sülyedtek, nyugaton helyenként emelkedtek is, délnyugaton csak emelked-
tek. Érdemes fölemlítenünk még azt is, hogy a szomszédos tókió-i öbölben a 
partvonalak szintjében mutatkozó változásokat;pontosan fölmérték s általában a 
legnagyobb emelkedés 2 m, a legnagyobb sülyedés pedig 51 mm. volt. 

Ezek a nagyjelentőségű adatok uj meglátásokat szolgáltatnak a földkéreg 
nagyon nehezen észlelhető jelenségeinek folyamatára is. Az itteni mozgások, 
melyek már hegyeket formáló méretűek, kétségtelenül hirtelen lefolyású, gyors 
lepergésü, katasztrofális folyamat alakjában nyilvánultak. Ennyiben tehát határo-
zottan a hegyképző mozgások sorába osztandók. Ezt támogatja még lokalizált 
voltuk a földkéregnek ezen a földrengésekkel gyakran látogatott területén, amely 
uj térszint formál, születő hegységet képvisel. Ezzel a hegyképződésnek ma is 
folyamatban levő jelenségét példázza ez a szomorú körülmények között tudomá-
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sunkra jutott eset, amely szükségessé teszi régebbi, idevonatkozó tudományos 
tételek revízióját is. 

* * * 

Nem kisebb meglepetéssel szolgáltak német atlanti-óceáni expedició vizsgá-
latai a „Meteor" kutatóhajón, melyről folyóiratunk ismételten megemlékezett. A 
mélységmérések külön erre a célra készített akusztikus készülékkel történtek, 
amiről „A Tenger" is beszámolt. Kerek számban 67.000 ilyen akusztikus mély-
ségmérés 'történt, amelyek alaposan rácáfoltak arra a régebbi fölfogásra, mely a 
tengerfenék egyenletes, tagolatlan voltát hirdette. Kitűnt ezekből a mérésekből, 
hogy ez a fölfogás csak a hatalmas vizoszlopokkal borított óceánok gyér isme-

Az Atlant i -óceán egyik 530 k i lometer széles sze lvénye a „Rio Grande -há t " -on keresz tü l . 
A német „Meteor" által végze t t akuszt ikus mélységmérésekről n y e r t fenéktérszín é lénken 
föltünteti az ugyani t t , a r e n d e s u ton, leeresztett d ró t kötéllel végze t mélységmérésből nyer t 

térszín ( s zagga to t t vonal) közö t t mutatkozó különbségeke t . 

rétén, a rendelkezésre álló mérési adatok hiányán s talán némileg azok eddigi 
tökéletlenségén is múlott. Ezt igazolják a „Meteor" mélységmérései, amelyek a 
mellékelt szelvények tanúságai szerint hasonlíthatatlanul tagoltabb fenéktérszint 
mutatnak, mint az ugyanott régebbi eljárás szerint végzett mérésekből következik. 

Az emberi találékonyság, a technika haladásával s az állandó permanenciá-
ban folytatott vizsgálatokkal karöltve gyorsabb menetben fogja lerántani a leplet 
azokról a kérdésekről, amelyeket eddig a tengerfenék titokzatos homálya födött. 



A „METEOR" NÉMET HAJÓ ATLANTI TENGERKUTATÓ 
EXPEDICIÓÚTJA. 

— Egy képpel és két rajzzal. — 

Több mint két évet, 777 napot kitevő 
utazás után június 2-án futott be a „Meteor" 
a wilhelmshaveni kikötőbe. Két esztendő-
vel tovább tartott az a nagyszerű út, amely 
Merz Alfréd professzor álmát valósította 
meg. A kutatóút tervét az 1924. évi német 
geográfiái kongresszuson terjesztette elő s 
hangsúlyozta, hogy ezt az expedíciót, amely-
nek feladata az Atlanti Óceán teljes fel-
dolgozása az északi szélesség 20°-tól egész 
a déli jég határáig, nemcsak azért kell 
megindítani, hogy új anyagot gyűjtsön az 
újabb elméletek részére, de főként azért, 
hogy a német nép a világ szimpátiáját 
ismét visszaszerezze a tudomány terén. 
A haditengerészet azonnal rendelkezésére 
bocsátotta a „Meteor" hajót s a „Notge-

meinschaft der Deutschen Wissenschaft" készségesen vállalta a hajó felszere-
lési költségeit. 

Merz professzor a expedíció feladatának a fizikai kutatásokat tekintette: a 
víz mozgását, összetételét, sűrűségét, az abban foglalt gázok vizsgálatát stb.; a 
biologiai vizsgálatokat ellenben a lehető legszűkebbre tervezte. Talán hibásnak 
látszik ez, azonban a hosszadalmas biologiai kutatásokkal (dredge, halászat stb.) 
olyanannyira megszaporodott volna az expedíció munkája, hogy a rendelkezésre 
álló két év alatt a kitűzött fizikai megfigyelések nagyon kis részét tudta volna 
csak elvégezni. 

így tehát a biologiai megfigyelések közül csak a plankton felszíni és mély-
ségi eloszlásának vizsgálata maradt a programmban vagyis azok, amelyek a 
hidrográfiai' munkálatokkal együtt voltak elvégezhetők. 

A hidrográfiai vizsgálatok közül különösen súlyt helyezett a víz chemiai 
tulajdonságaira: a hidrogénion koncentrációra s az oxygén foszforsav tartalomra, 
a bázisosság meghatározására stb. 

Mélységméréseket effektív mérésekkel csak ott végeznek, ahol a fenék vizs-
11 

ALFRÉD MERZ 
sz. 1880. jan, 24. t 1925. aug. 16. 
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A német 
„Meteor" 

Atlanti 
expedició 

Az elóexpedició vonala. — A főexpedició vonala, 
^c Végrehajtott állomások. — • Horgonyállomások. 

A Meteor expedíció felvételei a 2. profilban. :(: Hőmérséklet, köb-
tartalom. SfcO U. az biologiai vizpróbákkal. 0 * 0 U- a z biologiai és 

minden más chemiai vízpróbával. | a biologusok záróháló fogásai. 

gálatára is szükség van (ára-
mok szempontjából stb.) egyéb-
ként a visszhang-módszerre ala-
pított mérések biztosítanak sűrű 
és gyors mélységméréseket. 

Merz különösen nagy szerepet 
szánt a meteorologiai megfigye-
léseknek és pedig úgy pilot-
ballon valamint sárkányfelszálá-
sokkal s ezeket oly sűrűn ter-
vezte, amennyire csak az expe-
dició egyéb munkája megen-
gedi, vagyis állandóan ott, ahol 
ez különös manőverezést nem 
kíván a hajótól. 

Felvette programmjába az 
áramlások quantitativ lemérését 
is, bár előrelátható volt, hogy 
sok ilyirányú mérést nem vé-
gezhetnek, mivel ehhez rend-
kívül jó időjárás, a hajó lehor-
gonyzása és főleg sok idő 
szükséges. 

E fenti tervek megvalósítását 
Merz a következőképen gon-
dolta el: azt Atlanti Óceánt 
5—7°-os távolságban kereszt-
szelvényeken bejárni; minden 
keresztszelvényen 150—300 
mtf távolságban egy-egy hydro-
gráfiai állomással (1200 m mély-
ségig 100 m-kint, 2500 m-ig 
200 m-kint, innen a fenékig 
500 m-kint vízpróba vétele). 
Egy-egy állomás munkája kb. 
6—-12 óráig tart. 

Merz 270 ilyen állomást ter-
vezett, a valóságban az expe-
dició 310 állomást végzett el. 
Óriási munkának látszott a terv, 
még nagyobbszerű volt annak 
végrehajtása. Hogy e munka 
milyen kitartást, lankadatlansá-
got és energiát követel, azt 
csak az tudja méltányolni, aki-
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nek része volt benne. Csak azzal a katonás fegyelemmel lehetett ezt végrehaj-
tani, amely a „Meteor" hajón az egész úton át uralkodott. 

A hajó a feladatát 14 keresztszelvényen végezte el megszakítás nélküli 
munkával (1. ábra). Hogy egy-egy keresztszelvény milyen munkát jelentett, azt 
a 2. ábra mutatja, amely a második keresztszelvény összes észleléseit feltünteti, 
ehez járultak hozzá a horgonyzó állomásokon végzett megfigyelések, valamint a 
mélységmérések. 

Mélységmérést 07.833-at végeztek s így oly gazdag anyagot gyűjtöttek 
össze, amely az eddigi összes expedíciókat túlszárnyalja. Ezekből 67.400 vissz-
hangmódszerrel történt, 433 valóságos mélységmérés (fenékpróbával). Hőmérsék-
let és sótartalom meghatározás 9413 mélységi ponton történt, ezekből 7000 pró-
bát oxygéntartalomra is meghatároztak. 

A meteorologiai programmot az expedíció teljesen végrehajtotta, 814 pilot-
ballon megfigyelés és 217 sárkány felszállás volt az út alatt. Az ilymódon nyert 
megfigyelési adatok bizonyára nagy értéket jelentenek az Atlanti Óceán szelei-
nek megismerésében. 

Merz professzor nem érhette meg oly szakértelemmel előkészített és meg-
indított nagyjelentőségű művének befejezését, mert munkaközben, 1925 augusz-
tus 16 án a tudomány harcmezején — bátran mondhatjuk — hősi halált halt. 
Gyászünnepén, 1925 október 5-én német büszkeséggel mondhatta Zenker tenger-
nagy, hogy: „A német haditengerészetben a „Meteor" kutató hajóval örökre 
egybeforrt Merz .Alfréd neve; mert ő a mienk volt". 

A „Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft" az expedíció tudományos 
anyagát a lehető legrövidebb idő alatt tervezi közlésre adni. Nagy érdeklődéssel 
várhatjuk ezt, mert az óriási munka bizonyára gazdag lesz új eredményekben s 
egy egész új Atlanti Óceánt fogunk vele bizonyára megismerni. 

—er. 

11* 



A GIBRALTÁR-SZOROS HIDROGRÁFIAI VISZONYAI. 
— Három rajzzal. — 

A legújabb spanyol kutatáso'c a Gibraltár-szoros környékén érdekes, új-
eredményekre vezettek, amelyek lényegileg megváltoztatták a szoros áramlásairól 
eddig felállított nézeteket. 

Az eddigi vizsgálatokból azt a következtetést vonták le, hogy a Gibraltár-
szorosban két egymással ellentétes áram létezik, amelyet a Földközi-tenger és 
Atlanti-óceán sűrűségkülönbsége hoz létre. Úgy hitték, hogy a Földközi-tenger 
vize az elpárolgástól sósabbá és így sűrűbbé és nehezebbé válva leszáll a Föld-
közi-tengermedence fenekére s ez a Gibraltár-szoros küszöbe felett ömlik át a 
könnyebb vizű Atlanti-óceánba. Ezt ellensúlyozza az atlanti-óceáni áram, mely az 
óceán könnyebb vizét viszi a Földközi-tenger felszínére. 

A spanyol óceánográfiai intézet részletes vizsgálat alá vette a szorost és 
környékét s többízben vezetett expedíciót a fenti megfigyelések ellenőrzésére s 
az áramlások kikutetására. 

1914 és 1915-ben a „Vasco Nunez de Balboa" hajóval kezdte meg a vizs-
gálatokat, de a rendszeres kutató-útak csak 1920-ban indultak meg. 1920—21-ben 
a „Giraldi" volt királyi yacht, 1922-ben az „Averroes" cirkáló, 1923-ban az. 
„Almirante Labo" hadiszállító segítségével kutatták a szorost, az Algesiras-öblöt 

s a Földközi-tenger és Atlanti-óceán környező vidékeit. Buen Rafael prof. e vizs-
gálatok, valamint a dán „Thor" és „Dana" hajók méréseinek eredményeit felhasz-
nálva, arra a következtetésre jutott, hogy a fenti megállapítások már nem teljesen 
állják meg a helyüket.*) 

A régebben feltételezett két áramlás közül valóban létezik az a felszíni áram, 
mely az Atlanti-óceánból jut a Földközi tengerbe. Ez az áram két részre oszlik. 
Az egyik ága elhalad Afrika északi partjai felett, Olaszországnál északra fordulva 
benyomul a Tirrheni-tengerbe, majd nyugatnak tartva a francia illetve a spanyol 
partok mentén visszatér a Gibraltár-szorosba. Ez a parti áram benyomul az 
Algesiras-öbölbe is s megkerüli ennek partjait. Ezt igazolják az öböl fenékviszo-
nyainak vizsgálatai. A nyugati és keleti part mentén ugyanis a fenék erősen 

*) Résultats des Investigations Espagnoles dans le Détroit de Gibraltar. — Rapports et 
Pr Jcés-Verbaut des Réunions du Conseil perm. internat. pour é'exploration de la mer. Vol. XLIV. 
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1. ábra. Felszíni áram a Gibraltár-szoroscn. 

sziklás, semmiféle szedimentet nem tartalmaz, minthogy ezeket az áramlás elso-
dorja s csak a középső részén találtak finom iszapot, mutatván azt, hogy itt 
nincs áramlás (1 ábra). 

Az Atlanti-áram másik ága dél-
nek haladva beleütközik E.-Afrika 
Tres Foreas fokába s megfordulván, 
Marokkó partjai mentén visszatér a 
Gibraltár-szorosba. Ez utóbbi áram 
felfedezése már ez újabb spanyol 
kutatások eredménye. 

Hogy azonban a Mediterrán 
tengerből egy ellenáram indulna az 
Atlanti-óceánba, ezt a kutatások tel-
jesen megcáfolták. 

A Gibraltár-szorosban s Algesiras-öbölben végzett hőmérsékleti viszonyok 
kutatásainál az a feltűnő jelenség mutatkozott, hogy a felszínen, de a különböző 
mélységekben is jóval alacsonyabb volt a hőmérséklet, mint a környező Atlanti, 
vagy akár Mediterrán-tenger 
megfelelő mélységeiben. Ez 
a lehűlés főleg az Algesiras 
öbölben feltűnő. (2. ábra) 

A sótartalom eloszlás 
teljesen összhangban van e 
hőinérsékcsökkenéssel. A hi-
degebb víznek nagyobb só-
tartalom felel meg. (3. ábra) 

A többszöri megfigye-
lés, főleg pedig a „Dana" 
hajóval végzett 24 órai ku-
tatás teljesen tisztázta a rej-
télyt. 

Itt ugyanis egy, a Me-
diterrán-tenger fenekéről ere-
dő s periodikusan működő 
áramlással van dolgunk, mely 
pontosan a tengeralatti tér-
szint követve, a mélyből a 
felszínre hozza a sűrűbb, na-
gyobb sótartalmú hideg vizet. 
E mélytengeri s tisztán me-
diterrán jellegű víz a felszín-
re jutva találkozik az Atlanti 
árammal, mely nagy inten-
zitásánál fogva megakadá-
lyozza ennek az Atlanti-óce-
ánba való jutását, s vissza- 2.ábra. A Gibraltár-szoros. A „Dana" állomásai. Hőmérsékletek. 
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fordítja ismét a Földközi-tengerbe. Tehát a Gibraltár-szoros, mint egy bástya, 
elkülöníti a sósabb, sűrűbb mediterráni vizet az atlanti-i víztől. 

Tehát az áram, melyet eddig feltételeztek a Mediterrán-tengerből az Atlanti-
ceóánba, egyáltalán nem létezik. 

3. ábra. A Gibra l tá r -szoros . A „ D a n a " állomásai. Sótartalom. 



A H Y D R O G L I S S E U R . 
Irta DR. JANICSEK ISTVÁN. 

Igen jól tudjuk, hogy a modern közlekedésnek egyik legfontosabb éltető-
eleme : a víz. A tengerek — az óceánok és ezek íüggvényei — már időtlen 
idők óta döntőszerepet játszanak a kereskedelmi és gazdasági életben, miértis 
egy cseppet sem lehet csodálkoznunk a partmenti népek azon állandó törekvésén, 
mely egy minél tökéletesebb tengeri járómű előkészítésében nyilvánul meg. S meg 
kell engednünk, hogy a hajóépítés technikájának jelenlegi fejlettsége mellett már 
rendelkezünk oly hajótípusokkal, melyek többé-kevésbé hibátlan alkotásoknak 
nevezhetők. 

Sajnos, a belvizek tekintetében ezen a téren még mindig nagyon vigasztalan 
a helyzet. Pedig az emberiségnek már évezredek óta égető szüksége van egy oly 
közlekedési eszközre, melynek segítségével az álló és mozgó belvizeket teljes 
egészükben át lehetne adni a forgalomnak. 

Egy ily ideális típussal mindeddig nem rendelkeztünk, főleg azért nem, 
mivel a belvizek mélysége állandóan változik s így szinte lehetetlennek látszott 
egy oly modell elkészítése, mely úgy a mély, mint sekély — 20—25 cm-es — 
álló és mozgó vizek felett minden fennakadás nélkül közlekedhetnék. 

Azonban a technikus kitartó munkája itt is megteremte a maga gyümölcsét, 
melynek természetes folyományaképpen megszületett a világ összes vízijáróműí-
nek leggyorsabbika, a mindössze 8—15 cm-nyi mélységre merülő hydroglisseur, 
azaz hazai nyelvünkön: a „vízencsúszó". 

Ezen motorcsónak-tipusnak szerkezeti felépítéséről, használhatóságának 
szerteágazásáról már többizben alkalmam volt szólani.*) De talán nem lesz érdek-
telen, hogyha egy pár szerény sorban megemlékszen róla, mint oly konstrukció-
ról, mely méltán kelthet önmaga iránt érdeklődést midazok szívében, akik Magyar-
orság még mindig elég szépszámú belvizeit a hazai közlekedés hathatós szol-
gálatába óhajtanák besorozni. 

A hydroglisseur létrejöttének pontos dátumát bajos lenne megjelölni; a leg-

*) L. a „Műszaki Szemle" , „Vasúti és Közlekedési K ö z l ö n y " s a „Budapesti Hi r lap" meg-
felelő számait . 
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első modellek körülbelül a világháború után láttak napvilágot. Ugyanis ezen idő-
pontra tehetjük az aviatika páratlan fellendülésének mértföldkövét és amily gyors 
mértékben tökéletesedett a repülőgép, éppen olyan sebes léptekkel haladt a hydro-
glisseur fejlődése is s ma már a nyugati államok végnélküli szériákban gyárt-
ják a vízencsúszók legkülönfélébb típusait, melyek máris új életet vittek be, főleg 
a koloniák gazdasági világába. 

A hydroglisseur tulajdonképpen semmi egyéb, mint egy lapos tutaj — más-
néven : úszó —, melyben csakis az utazó személyzet, illetve a rakomány részére 
van hely, míg a motor — mely egy repülőgépdégcsavart hajt — a jármű hátsó 
részén egy 1 — lVa m magas piramis-tartóra van szerelve. A szerkezeti kivitelnek 
ez a módja tette lehetővő a hydroglisseur részére azt, hogy ez a vízialkotmány 
úgyszólván bokáig érő pocsolyában, sőt híg iszapban is minden fennakadás nél-
kül tovahaladhat. Hogy ez a kiváló tulajdonsága mily döntő előnyt biztosít részére 
az összes hasonszőrű vízikonstrukciókkal szemben, azt úgy gondolom, felesleges 
külön kiemelnem. 

A radiátor és a benzintankok sokszor nem az előbb említett gúlán, hanem 
a tutaj fenekén nyernek elhelyezést. A motor csaknem minden esetben repülőgép-
motor s főleg ez a magyarázata annak a jelenségnek, mely szerint a hydroglisseurt 
csaknem kizárólag repülő-gépgyárakban készítik s ha ehhez a tényhez még hozzá-
vesszük a tutaj szerkezeti felépítésének lényegbevágó alapelveit is (melynek 
egyike-másika a repülőgép konstruálásánál is döntő fontosságú), ha tehát mind-
ezen jelenséget a technikus szemüvegén keresztül vizsgáljuk, úgy méginkább 
átértjük a repülőgép és a hydroglisseur ipar egymásmellé rendelését, illetve 
azonosságát. 

Amíg a vízencsúszó sebessége meg nem haladta a 30—50 km-t, addig a 
tutaj egy osztatlan egészet képezett. Azonban a tapasztalat megmutatta, hogy 
50 km órasebességen túl egyetlenegy tutaj elégtelen, mert ilymódon a gyorsan 
váltakozó hullámhegyek és völgyek károshatású lökései egyáltalában nem lenné-
nek hasznára a készüléknek. Éppen ezért a gyorsjáratú típusoknál a tutaj két, 
egymással rugósan kapcsolódó részből áll, mely elrendezés — úgy ahogy — 
nivellálja az előbb említett deformáló erőket. Azonban néha még ez a megoldás 
sem látszott kielégítőnek, miért is ma már azon gondolkoznak, hogy legcél-
szerűbb lenne a tutajt 3, sőt még több részre felaprózni. De ez a terv egyelőre 
még csak a konstruktőrök fejében van meg, mivel kivitele — a dolgok jelenlegi 
állása mellett — csaknem lehetetlen technikai feladatok közé tartozik. 

Ha az előbbi szerény fejtegetésünk vezérfonalát figyelemmel kísérjük, úgy 
meg fogjuk érteni azt a nagy nehézséget is, mely a vízencsúszónak a nyilt ten-
geren való alkalmaztatása elé gördül. Éppen ezért a tengeren a hydroglissert 
még nem tudják sikerrel alkalmazni s csakis egy-két partmenti halász avagy 
egy-egy bátor turistatársaság hajókázik vele. Azonban a mérnök ezen a téren 
sem ismer lehetetlenségeket s — mint azt a Farman-fivérek szíves értesítése 
folytán hallottam — máris egy-két tengeritipus van kialakulóban, amelyekkel oly 
szép kísérleteket végeztek, hogy ezek a legszebb reményekre jogosítanak tel minket. 

Ma már oly vízencsúszók is készülnek, melyeknek teherbiróképessége 
régen túlhaladta a 2000 kg-ot, közepes sebessége pedig már elérte az óránkinti 
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100 km-t s az egész készülék mindössze 8—15 cm-re merül a vízbe. A vízen 
elért legnagyobb sebességet (150 km/óra) szintén egy Farman hydroglisseur-
modellnek kell tulajdonítanunk. Készülnek oly speciális, főleg turisták és kutatók 
céljait szolgáló vízencsúszók, melyek zsombékokon, lápokon keresztül rohannak, 
sőt még a kataraktákon is játszikönnyedén felszaladnak. 

Legújabban a nyugati államok hadiszolgálatra is kezdik a hydroglisseurt 
alkalmazni. Különösen az angol és francia hadsereg gyarmati osztagai szeretnék 
rendszeres csapatszállításra és felderítésre felhasználni s meg kell, adni, hogy 
ezen a téren — különösen Farman repülőgépgyárosék részéről — igen érdekes 
kísérletek vannak folyamatban. (Ők már oly személyszállító típussal is kísérletez-
nek, mely egyszerre harminc, sőt még több embert képes rendeltetési helyére 
szállítani. Ugyancsak ez a gyár készíti a nyugati államokban jól ismert luxus 
hydroglisseur yachtokat.) 

Mindebből láthatjuk tehát, hogy a hydroglisseur már napjainkban is eléggé 
tökéletes vízijárműnek mondható, mely mostan még csak a koloniák mindennapi 
életében kezd nélkülözhetetlenné válni, úgy lehet azonban, hogy már a közel-
jövőben a legkedveltebb vízijárművek közé fog taitozni azokon a területeken 
— tehát hazánkban is — ahol szeszélyes mélységű mozgó- és állóvizek — kis 
folyók, sőt patakok, mocsarak, lápok stb. találhatók. 

Azonban ezen időpontig még nagyon sokat kell fejlődnie, még igen sok 
„születési" hibája van, melyeknek részleges, illetőleg teljes kiküszöbölése nélkül 
nem foglalhatja el az őt megillető helyet a nélkülözhetetlen közlekedési esz-
közök között. 



A TENGERI CSILLAG MINT RAGADOZÓ. 
Irta GARÁDY-GAUSS VIKTOR. 

— Hat képpel . — 

Ki hinné, hogy az olyan gyámoltalan állat is, mint a tengeri csillag, oly 
nagy ellensége volna a halászatnak! Hogyan tudhat az ilyen nyomorult teremtés 
kárt okozni az embernek ? Pedig a tengeri csillag igen rossz hírben áll a halász-
embernél. Ha a kezeügyébe kerül, kapja és a szárazra veti, hadd pusztuljon el 
ott, és ne boszantsa, ne károsítsa meg többé. 

Ha a tengeri csillag megérzi, hogy az eresztőhálón hal van, azonnal oda 
iparkodik és addig nem nyugszik, valamig hatalmába nem ejti. Nagyon falánk 
állat és rengeteg sokat tud felfalni. A dologban pedig az a legérdekesebb, hogy 
nem a szájával, hanem a gyomrával eszik. Ez ugyan furcsán hangzik, de volta-
képpen mégis úgy van. A tengeri csillag már messziről megérzi a zsákmányt, 
amiről az akváriumban is könnyen meggyőződhetünk. 

Ha néhány darab halat vagy rákot dobunk az akvárium medencéjébe, a 
homok alatt levő tengeri csillagok (Astropecten aurantiacns CRAY.) tüstént meg-

mozdulnak, kivacka-
lódnak a homokból 
és szép lassan a táp-
lálék felé közeled-

A közönséges tengeri csi l lag (Asterias glacialis) hasi o lda lán a 
behúzot t lábacskák tapadó korongja i láthatók. 

nek. Azután rámász-
nak és a szívóko-
ronggal ellátott tö-
mérdek sok lábacs-
káikkal a zsákmányt 
erősen megragadják. 

Ekkor a csillag 
ormányszerü gyom-
rát a test közepén 
levő száján kidugja, 
vagy helyesebben ki-
fordítja, majd kiszéle-
síti és a zsákmányra 
ráborítja. Ha ezt 
megcselekedte, a szá-
ját kitágítja és a 
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gyomrát zsákmá-
nyostul együtt visz-
szavonja a testébe. 
Néha akkora nagy 
falatot gyömöszöl a 
gyomrába, hogy a 
háti oldala szokatlan 
módon feldomboso-
dik tőle. 

A tengeri csillag, 
de különösen a kö-
zönséges tengeri csil-
lag (Asterias glaci-
alis O . F . MULL. ) , 

valamint a nálánál 
kisebb pároskarú 
tengeri csillag (Aste-
riastenuispina LAM ) 
nagyon kedveli a 
csiga meg a kagyló húsát. Veszedelmes pusztítója különösen az osztrigának, s 
néha egész osztriga-telepeket tesz tönkre. COLLINS szerint 1 8 8 7 — 8 9 . években az 
amerikai Connecticut osztriga-telepein nem kevesebb, mint 1 , 5 0 7 . 3 5 0 dollárnyi 
kárt okoztak ezek a csillagok. 

Csodálatos, hogyan ejti hatalmába ezt az erős páncélú állatot a csillag l 
És bizony ennél a nyomorult kis állatnál tapasztaljuk leginkább, hogy kitartással 

és türelemmel többre 
megy az ember, mint 
elhamarkodott erőszak-
kal. 

Ha a tengeri csillag 
hatalmába akarja ejteni 
az osztrigát, tömérdek 
sok lábacskáival oda-
tapad a kagyló két hé-
jához s teljes erővel 
azon iparkodik, hogy 
azokat szétnyissa. De 
a megtámadt osztrigá-
nak teknői hatalmas 
záróizommal vannak el-
látva. Ennek segítségé-
vel az osztriga szoro-
san csukva birja őket 
tartani. De a csillag 
lábacskáinak szívóko-

A k ö z ö n s é g e s tenger i csil lag háti o lda la . 

Pá ro ska r ú tenger i csillag ( A s t e r i a s tennispina). J o b b r a a n é g y le tö r t 
régi k a r j a he lyén a négy ú j ka r l á tha tó . 
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rongjával addig húzogatja szét a két 
kagylóhéjat, valamig a záróizom 
ereje, a folytonos ellenállás követ-
keztében elgyengül, ellankad. És 
ekkor kinyílik az erős vár kapuja. 
Amikor is a támadó ellenség könnyű-
szerrel behatolhat rajta s a puha-
testű állatot egyszerűen felfalja és 
megemészti. 

Ez az állat tehát, amint látjuk, 
nagy károkat okozhat a halászatnak. 
Az osztriga tenyészőtelepek tulajdo-
nosai szinte rettegnek tőle. Épp úgy 
a halászok. Néha a szó teljes értel-
mében ellepik az elvetett eresztő-
hálót és a benne levő halat elpusz-
títják. Valóságos csapás egy-egy 
tengerparti vidékre, ha a tengeri 
csillagok véletlenül nagyon elszapo-
rodnak. Ilyenkor egyebet nem tehe-

tünk, minthogy összeszedjük őket és a szárazra dobjuk, hogy ott elpusztuljanak. 
Érdekes tudni, hogy milyen rengeteg nagy kárt okoznak néha az Indiai-

Oceánban ezek az állatok. Ott a kincseket érő gyöngytermőkagylók telepeit 
teszik néha tönkre. Ceylontól nem messze egy gyöngytermőkagyló területet vizs-
gáltak meg a szakértők. 
Megállapították, hogy a 
gyöngyökettartalmazókagy-
lók száma mintegy ötven-
négy milliót tett ki. Hét évre 
rá a drága telep összes 
gyöngytermő kagylói a ten-
geri csillagok romboló mun-
kája következtében teljesen 
megsemmisültek. Olyan ér-
ték veszett el ekkor, ami-
vel, ha azt pénzzé teszik, 
egy országot is meg lehe-
tett volna vele vásárolni, 
íme mire nem képes ez az 
igénytelen kis állat! 

Némely tengeri csillag 
nemcsak a szívólábacskái 
révén kifejtett erővel fér-
kőzhet a kagyló puha tes-
téhez, hanem akként is, 

A tenger i csillag hasi o lda la , r a j t a a m o z g á s b a n 
lévő l ábacskák vagy a m b u l a k r u m o k lá thatók. A lá-
bacskák végén tapadó k o r o n g v a g y szivóka van . 
Ezek segí tségével jár kel és sze rz i eledelét az állat. 

Narancssárga tengeri csillag (Asiropecten auraniiacus). Hasi 
oldal. A karok közepén lévő barázdákból a l ábacskák nyúlnak 

ki. Ezekkel jár-kel és szerzi eledelét az állat. 
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hogy chémiai hatású bénító folyadékot választ ki, minek következtében az állat 
kénytelen a teknőit szétnyitni. 

Gyakran a fenékhorog (parangale) horgain levő csalétket is felfalja. De 
vesztére. Mert a csalétekkel együtt a horog is az állat gyomrába kerül s ekkor 
nem bír többé elmenekülni. A halász pedig nem szokott neki ilyenkor meg-
kegyelmezni. Különösen a narancssárga tengeri csillag (Astropecten aurantiacus 
CRAY.) megy rá a fenékhorogra. Sokszor megesik, hogy csaknem minden máso-
dik, harmadik horgon van egy-egy tengeri csillag, ami természetesen nagy kárt. 

A narancssárga tengeri csillag háti oldala. 

okoz a halásznak, mert van olyan fenékhorog, amelyen nem kevesebb mint 
5—6, sőt több száz horog van s ha annyi csillag megy rá a csalétekre, nagyon 
kevés halat fog a halász. Ez kivált ott szokott megesni, ahol homokos a ten-
ger feneke. 

Nagy mérgében a halász ilyenkor darabokra töri a tengeri csillagot és 
visszadobja a tengerbe. Pedig ezzel csak magának árt, mert a tengeri csillagok 
számát szaporítja. Mivelhogy mindenik darabból új csillag lesz. De az ember 
hiába figyelmezteti a halászt, sehogysem akarja elhinni. Neki nagyon furcsán 
hangzik a dolog és úgy okoskodik, hogy ha az ő karját levágják, nem nő új^ 
kar helyébe és annál kevésbbé lesz új ember a levágott karból. 



BARANGOLÁS A FÖLDKÖZI-TENGEREN. 

Irta Dr. BADÁL EDE 

Emerson az amerikaiak legnagyobb írója, filozófusa és költője, „Az emberi 
•szellem képviselői" című munkájában megállapítja, hogy „minden ember titkos 
hajlamból a természet valamely tájával van összeköttetésben, amelynek munkása 
és magyarázója — és hogy minden teremtett dolognak meg van a maga szere-
tője és költője." Én azok közé tartozom, akik a tenger iránt viseltetnek különös 
vonzalommal. A tenger volt az én bálványképem kicsi gyermekkoromban, — s 
az maradt később is, mikor a bálványképek már fakulni kezdenek. 

Az a titokzatos varázs, amely az embert ősidők óta a tengerre vonzotta, a 
kultúra fejlődésével sem vesztett semmit erejéből. Csakhogy, mig régente tengerre 
szállni merész, férfias küzdelmet jelentett, addig manapság a tenger — a világ-
kereskedelemnek éz az országútja — koránt sem olyan veszedelmes már az em-
berre. Évezredes küzdelemben sikerült a tengert megszelidíteni, mely a modern 
technika minden vívmányával ellátott hajókkal szemben úgyszólván tehetetlen. 
Persze egészen szalonképessé nem vált a tenger, — hiába, a víznek nincsen ge-
rendája. De azért csendes vizeken való szelid, barátságos utazások nem tartoznak 
a ritkaságok közé és a tenger annak, aki a mindennapi élet tülekedéséből és 
küzdelméből hozzája menekül, tárt karokkal nyújtja a maga kincseit: megnyugtat, 
új életerőt ad, pihentet, szórakoztat és lelkünket felüdíti . . . 

Mi, budapestiek, aránylag könnyen jutottunk el a tengerhez. Ha reggel fel-
ültünk a fiumei gyorsvonatra, este már Fiúméban vacsorázhattunk, ha pedig az 
•éjszaka folyamán tettük meg a 614 km.-nyi vasúti utat, akkor a reggeli kávénkba 
már a fiumei pék süteményét apríthattuk. És ott terült el lábunk előtt az örökké 
mozgalmas fiumei kikötő és az Adriai-tengernek azúrkék szép öble, a Quarnero. 
•Itt nyertük mi szárazföldiek az első benyomásokat a tenger titokzatos világáról, 
s itt fejlődött ki bennünk lassanként az a nagy vonzalom, mely minket a tenger-
hez kötött. Mikor aztán megismertük már mindazt a vidéket ,amelyet parti ha-
jókkal elérhetünk, akkor egy szép napon behajóztuk magunkat hosszújáratú 
Adria-hajóra, mert az ember nem igen szokott félúton megállani. Ez már egészen 
más dolog, nem néhány napig, de 4—5 hétig is lakói vagyunk a hajónak, mely 
.messze vitt el minket Fiúmétól idegen országok felé, sőt idegen világrészbe. 

Az „Adria" kereskedelmi hajói elsősorban teherszállításra szolgáltak s a 
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személyforgalmat csak korlátolt mértékben bonyolították le ; a társaság csak a 
Földközi-tengeri vonalain volt köteles rendszeres személyjáratokat fenntartani. 
A hajó egy-egy kikötőben is csak annyi ideig maradt, ameddig a ki- és berako-
dás tart. Néha egy-két napig, de néha csak pár óráig. Első Földközi-tengeri 
utamat 1912-ben a „Zichy" nevű Adria-hajón tettem meg. Ez 84 méter hosszú, 
2800 tonnás öreg, fekete hajó, eredetileg angol szénszállító hajó volt és „Chan-
dos" nevet viselt, s csak később keresztelték át „Zichyre", amikor némi átala-
kításokkal az „Adria" szolgálatába került. A hajó lassan járt, nem sok kényel-
met nyújtott, de a kapitány kijelentése szerint megbízható volt, akár egy öreg 
hátasló. A trieszti Lloyd hajói valamivel nagyobbak voltak mint az Adria-hajók. 
Ne higyjük azonban, hogy a tengeren túlnyomóan a nagy hajók dominálnak, 
ellenkezőleg. A Nord-Deutscher Lloydnak például a háborúelőtti időben 86 gő-
zösből álló hajóparkjában csak 14 haladta meg a 10.000 tonnát. A transatlanti 
forgalomban lévő s főképen a gyorsaság szolgálatába beállított hajóóriások, a 
nagy kivándorló-hajók — ezek az úszó tömegszállodák — a tengeren is a rit-
kábban látott vendégek közé tartoznak. 

A modern nagy gőzösök, amelyek a tengeren ugyanazt a szerepet játsszák, 
mint szárazföldön az expresszvonatok, természetesen hasonlíthatatlanul nagyobb 
kényelmet nyújtanak utasaiknak mint a szerény kereskedelmi hajók. A kettőt 
egy napon meg sem lehet említeni. Fejedelmi palotákba illő I. osztályú szalonok, 
ebédlők, remek hálók, fürdő- és dohányzószobák sorakoznak ott egymásmellé. 
Ezzel szemben az Adria-hajók ugyan mit nyújthattak 8—10 utasuknak? Nincs 
ezeken központi fűtés, lift, nincs Marconi-telegráf, a kabinokban petroleum-lámpa 
füstölgött, nincsen villamos világítás. Az utasok szórakoztatására nem tartanak 
délutáni koncerteket, színielőadásokat stb., nincs üveggel védett séta-födélzete, 
mely eső és szél ellen megvéd és sok egyéb sincsen. Szegényes itt minden és 
valljnk be, a kényesebb ízlést nem igen elégítheti ki. És mégis, aki valójában 
óhajtja megismerni a tengert, a tengerhajózást, a tengerészéletet, az menjen csak 
az ilyen kevés kényelmet nyújtó kereskedelmi hajóra. Nem nyűgöznek itt társa-
dalmi konvencionális szokások, nem köt gúzsba az etikett, ellenkezőleg, igény-
telen, egyszerű, családias környezet vesz körül s jótékonyan megoldódnak eddigi 
életünk ezernyi bilincsei, gondjai — szabadok vagyunk. Milyen nagy külömbség 
is az, hogy amíg például a Norddeutscher Lloyd 25.000 tonnás „Washington" 
nevű hajó személyzete egymagában 586 ember s az utasokkal együtt több mint 
3000 ember fér el a hajón, addig ezeken az Adria-hajókon sokszor 15—20 em-
bernél nincs több utasokkal és hajószemélyzettel együtt. 

* * 
* 

Hajónk berakodása befejezéshez közeledik, az idegesebbek már vagy tíz-
szer felszaladlak a hajóra terepszemlét tartani, s főleg, hogy jó borravalóért 
megfelelő kabint, jó hálóhelyet biztosítsanak maguknak. Ez eléggé fontos, mert 
ha valaki egyedül utazik, a kétágyas kabinban társat kap. Együtt kell lenni 
hosszú ideig egy idegennel, akit sem magát, sem szokásait nem ismerjük. Engem 
a sors egy sápadtképű, sovány emberrel hozott össze, aki nem igen látszott 
tengerállónak. 
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A kapitány végre megkapta az igazgatóságtól iratait, s indulásra készen 
álltunk. Kis csónakok sietnek a bójákhoz, s kezdik kibogozni a hajót kötelékei-
ből, mialatt a hajó hol előre, hol oldalt, hol hátra manőverezik, hogy elkerül-
hessen a mólótól. Ez meglehetősen lassú munka. De végre is hármat bömbölt 
rekedten a hajó gőzszirénája, s mi komoly lassúsággal siklunk kifelé a kikötőből 
Útunk a Földközi-tengerre visz, s mi éjjel-nappal, megállás nélkül haladunk 
végig a hellyel-közzel 180 km széles és 1800 km hosszú Adriai tengeren. Az 
eleddig parthoz szoktatott szemünk örömmel tapad a végtelennek látszó víztö-
megre. Minden gondolatunk a jelené és csodálatos, hogy az a tartózkodás, mond-
hatnám bizalmatlanság, mely az utasokat az elinduláskor még feszélyezte, egy-
kettőre szinte teljesen eltűnt, s mi barátságos hangulatban üljük körül a fedél-
zeten terített asztalt, mintha mindnyájan régi ismerősök volnánk. Az asztalfőn 
az első kapitány, a hajó parancsnoka ül. Ez az ő tiszte, ő most a családfő. A 
hajószakács a „Jove" (Giovaninak — Jánosnak — becéző neve), aki egyúttal a 
pincér szerepét is betölti, mindig barátságos mosollyal hozza szakácsművészeté-
nek remekeit. Csupán egy kis pufók horvát hajóinas segédkezik neki a konyhá-
Dan, aki egyben mosogatólány is. Mert hiába, ide még nem tört utat magának 
a feminizmus, itt minden állást férfi tölt be, nők legfeljebb az utasok között talál-
hatók. Érdekes, hogy pl. a „Georg Washington" nevű hajóóriásnak 586 főnyi 
személyzetében csak két nő szerepel: egy fodrásznő és egy masszirozónő. Való-
színűleg egyikük sem nagyon fiatal már. 

* * 
* 

Az ember könnyen azt hinné, hogyha a tengeren utazunk és naphosszat 
egyebet sem látunk mint az eget és a vizet, hogy unatkozunk. Ez tévedés, én 
legalább sohasem tapasztaltam. Sokkal inkább unatkoztam folyami hajón, ahol 
a hajó folyton két parti sáv közt halad s folyton lessük, hol nyújt valami érde-
kes látnivalót a partok vidéke. Itt a tengeren kiragadva megszokott környeze-
tünkből, nem emlékeztet semmi szárazföldi életünkre, lelkünk szinte összeolvad 
a végtelen hullámokkal. Valami jóleső nyugalom vesz körül s az egyszerű keret 
is a maga sokszor családias jellegével a legtöbb embert kielégíti, talán sokkal 
inkább, mint a nagy hajók kieszelt programmszerű szórakozásai. Találunk mindig 
valamit a hajón s a tengeren is, ami figyelmünket leköti. 

Itt vannak a derék matrózok, ezek a jólelkű dalmaták. Már kora reggel 
mossák, súrolják a hajót, s azután is egész napon át dolgoznak, a hajó apró 
tatarozását is ők végzik. Mázolnak, ács- és kovácsmunkát végeznek. Esős, viha-
ros időben nagy csizmákban, bőrnadrágban és viaszkosvászon kabátban sürögnek 
a fedélzeten. Bőr sapkájuk ellenzője hátul lóg le, hogy a víz a nyakukba ne 
csurogjon. Bizony nehéz a munkájuk. Akkor sincs valami jódolguk, ha a hajó 
szenet rakodik. A hajón ilyenkor nem főznek, az utasok sem tartózkodnak rajta, 
menekülnek a rettentő szénportól. Előzetesen mindent el kell zárni, lecsukni, leta-
karni, mig a szénhordók fel- és lekúsznak a hajón a szeneskosarak végelátha-
tatlan sorával — mert a hajó sok szenet fogyaszt. Az ilyenfajta mint a mienk, 
14—15 q-t naponta. A szénberakodás után kezdődik csak igazán a nagytakarítás 
a hajón. Egyszer a nagy meleg miatt nyitva hagytam éjszaka a kabinom kis kerek 
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ablakát. Reggeli álmomból azután hirtelen felébresztett egy kellemetlen esemény; 
egyszerre úgy éreztem, hogy vízben fekszem. Mi ez? csak nem hajótörés ? Nem. 
A fedélzetről lefolyó víz csurgott le a kabinom ablakán át az ágyamba! 

A hajón mindig találunk kanárit vagy egyéb madarat, kutyát és macskát. 
Macskát biztosan, mert az kell a patkányok és egerek miatt. Hajónkon történe-
tesen egy kutya- és egy macskacsalád volt együtt, barátságosan megfértek egy-
más mellett. Ezekkel a macskákkal — magyarázta egyszer a szakács, mialatt az 
ölében egy hatalmas vörös kandúrt simogatott — sokszor van baj. Ha a nős-
ténynek már voltak kicsinyei, úgy soha sem hagyja el a hajót, egyébként azon-
ban megesik, hogy megszökik. Különösképen a kandúrra kell vigyázni 1 Ez min-
den kikötőben igyekszik ellógni, — de ha egy ideig szárazon kóborolt, akkor 
ismét behajózza magát, persze már egy más hajóra. De mindenütt szívesen 
látják. A beste lelke annyira megszokta a tengerészéletet, hogy hajó nélkül nem 
is tud élni. 

— Nini 1 — kiáltott fel hirtelen egy utitársnőnk — delfinek! Csakugyan 
vagy fél kilométernyire a hajótól egy csomó delfin, a tengernek ezek a bohócai, 
ugrándoztak ki és be a vízbe, mialatt vagy két méter hosszúságú testükön meg-
törtek a lenyugvó nap aranysugarai. Csakhamar én is felkiáltottam. — Nézzék 
csak egy repülő hal! Repülő hal az Adriai- és a Földközi-tengerben elég gya-
kori. Valamivel nagyobb a fecskénél és épp olyan acélkék. Későbbi utunkon még 
érdekesebb dolgokat is láttunk, s emlékszem, mennyi érdeklődészel néztünk egy 
bálnát, amely jó messze tőlünk a Szardínia és Korzika közt lévő Bonifáció-
szoros elején nyugadtan fecskendezte orrából a vizet. 

* * 
* 

Ha valaki nagyon rajong a tengerért, úgy illő, hogy azt jó eleve rossz 
oldaláról is megismerje. Volt részünk benne. Szitált az eső vigasztalanul s a 
bóra terebélyes hullámokban szántotta fel a tengert. A hajó ingott előre, hátra 
s változatosság kedvéért jobbra is, balra is. A hatás csakhamar jelentkezett, 
— tengeri betegség alakjában. Biz ez kellemetlen; olyan az érzésünk, mintha 
nagy Katzenjammerünk volna. Minduntalan eltűnt valaki diszkrétül a társaságból, 
de sokszor a helyszinén is utolérte a malőr. Jove nem is akart teríteni vacso-
rához. Kinek, minek — mondotta — a halaknak ? Pedig már odaerősítette előze-
tesen az asztalra azt a létraszerű faalkotmányt, amelynek egyes fokai közé helye-
zik be a tányérokat, hogy valahogy táncra ne kerekedjenek. Hallottam egy öreg 
tengerészkapitányról, aki minden útjában megkapta a tengeri betegséget. Viszont 
akárhányan teljesen mentesek tőle. 

A Capo Passerót, a Verébfokot, vagyis Santa Maria di Leucát, Olaszország 
legdélibb fokát, azért említem meg, mert hajónk itt ingyen utasokat kapott. A 
délfelé húzó kis madarak gyakran használják fel az alkalmat, hogy egy ideig 
hajóval vitessék tova magukat. Mikor egyszer a fedélzeten reggeli sétámat végez-
tem, egy kis csíz szelid énekére lettem figyelmes. Csodálkozva néztem körül. 
Hát ott ült fenn az árbocz tetején a kis ingyenutas. Vagy egy napig maradt 
velünk; néha-néha körülröpködte a hajó árbocát, azután a szárazföld közelségét 
megérezve, búcsú nélkül otthagyott. Egyízben meg egy fáradt fecskeraj telepe-

12 
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dett le éjszakára hajónkon. Szegénykék boldogan húzódtak meg a kazánház kö-
rül, mert ott jó meleg volt. 

Ha a hajó elindulása is már elég lassú, körülményes művelet, akkor a hajó 
kikötéséről is"el lehet mondani, hogy az sem megy mindig gyorsan és simán. 
Korfuba éjfél után kellett volna érkeznünk, de bizony reggel 6 óra is lett, mire 
kikötöttünk. Az idő ködös volt s nem lehetett látni a szűk és sziklás korfui csa-
torna világító tornyának fényét. A hajó tehát teljesen meglassítva járását, a ki-
kötőn kívül vesztegelt reggelig. Inkább lassan, de biztosan, mondta később a 
kapitány, akinek az álmatlan éjszakától vörösek voltak a szemei. Ugyanúgy 
akasztott meg órákig a sűrű köd Génuánál. A csigalépésekkel haladó hajó ha-
rangja folyton szólt, s mi már szinte a kikötő bejáratánál álltunk, még sem tud-
tuk pontosan hol vagyunk. Akárhány kikötőbe csak hajókalauzzal (pilótával) 
juthattunk be. 

* * * 

Akit netán amatőr-tengerészi mivoltában az Adriai-tenger nem elégített volna 
ki, mert 1800 km hosszúsága ellenére is csupán mint a Földközi-tengernek egyik 
öble szerepel, az talán magával a Földközi-tengerrel jobban meg lesz elégedve. 
Igaz, hogy az Atlanti óceán, amellyel a Földközi-tenger a 13 km-nyi szélességű 
s csupán 300 m mély Gibraltari-szorossal van összekötve, jóval nagyobb — 
13.000 km hosszú, s legnagyobb szélessége 9000 km, ezzel szemben a Földközi-
tenger hossza csak 3860 km, átlagos szélessége pedig 670 km, — de azért ez 
is rengeteg nagy víz és hajózhatik valaki benne napokig anélkül, hogy partot 
látna. Tengerészeink azt szokták mondani, ha átlépik hazafelé a Gibraltar-szorost 
— no, otthon vagyunk. De azért a Földközi-tenger is rejt magában elég vesze-
delmet. Látni itt is tekintélyes 3 méteres Hullámokat s a szelekből és viharokból 
is kijut néha-napján. Nagyon viharos szokott lenni a Liguri-tenger tájéka. A 
Lyoni-öböl után elnevezett vihart a példabeszéd is megemlíti: „Qui vista un 
lyonada, non poi recontarla" ezt mondja az olasz példabeszéd: aki látott egy 
lyonádát, az nem tudja elmesélni, mert t i. ott pusztul. Az Adria-hajóstársaság 
„Petőfi" nevü gőzöse is itt pusztult el Szardínia körül, úgy hogy hírmondója 
sem maradt. Testvérhajójának, „Stefániá"-nak sikerült még idejében Cagliari 
kikötőjébe bejutni. A Baleári-szigeteknél viszont a „General Chansy" nevü hajót 
érte utói végzete. Szerencsére a tengeri szerencsétlenségek a szárazföldihez viszo-
nyítva úgy aránylanak egymáshoz, mint 1 a 99-hez, vagyis egy tengeri szeren-
csétlenségre 99 szárazföldi esik. A Földközi-tenger (latinul: Mare Mediterraneum, 
törökül: Kara Denise, arabul: Bahr Sefit, új görögül: Aszpri Thaiassza) amely 
Afrikát Európától elválasztja és Ázsiát is érinti, az ó-világ legnagyobb beltengere, 
s bámulatos tagozódásával és mesébe illő partvidékével egyúttal a világ legszebb 
téngere. Az emberi művelődés sorsa a misztikus régi időktől kezdve úgy hozzá 
van kapcsolva, hogy mindig csak visszatér ide a történelem. A legkülönbözőbb 
klímák találkozóhelye, s ölében rejti az örök tavasz zónáját, narancsligetekkel, 
olajfaerdőkkel, cédrusok, ciprusok, babérok és pálmák csodálatos világával. Csak 
a Földközi-tengernek van Boszporusza, ott illatozik a görög tavasz, ott kábít 
el a Riviéra varázsa, s csak a Földközi-tengernek van Nápolya, amelyről mondja 



BARANGOLÁS A FÖLDKÖZI TENGEREN l 7 l 

* 

az ihletett költő: 0 dolce Napolt a suol beato — ove sorridere volle il creato, 
— ami magyarul körülbelül annyit jelent: Oh te édes, oh te boldog Nápoly, 
téged az Isten is jókedvében teremtett! 

Még visszaemlékezésnek is mily bájos, felemelő elidőzni gondolatban azo-
kon a szép helyeken, amelyeket ismételt tengeri barangolásaink alkalmával a 
Földközi-tenger különféle vidékein szerencsések voltunk megismerni. 

Nulla dies sine linea — mondja egy józan latin példabeszéd . . . Egy napot 
se tétlenül. No, ha hosszabb utazás után körülnézünk útitársaink között, hát 
úgy tapasztaljuk, hogy akárhányan rácáfolnak erre a példabeszédre. Amíg egye-
sek csupa figyelmet tanúsítanak minden iránt, naplót vezetnek, leveleket írnak, 
fényképeznek stb., addig mások restek lesznek az idő folyamán. Mintha csak 
nekik találták volna fel a dolce far niente, az édes semmittevés kétes gyönyö-
rűségét. Nem • kelnek fel korán reggel, hogy a tengeren kelő nap káprázatos 
színpompájában gyönyörködjenek, aminek leírására minden szó gyönge. Kabin-
társamról is csak azt állapíthattam meg bizonyossággal, hogy most már pont 
kétszer annyit eszik, mint mikor elindultunk. Egy másik utazótársunk pedig, aki 
x-be vetett lábakkal szokott állani a fedélzeten, egyébként pedig úgyszólván min-
den idejét kártyázással töltötte, nagyon megmosolygott engem, hogy én mindig 
jegyezgetek. — Mire való ez ? — mondta. Én is szeretek utazni, ki is élvezem, 
de ha elmúlt, akkor nincs rá többé semmi gondom. Minek emlékezetben rágódni 
rajta. Az emlék úgyis olyan mint a préselt virág, idővel elveszti színét, illatát. 

* * 
* 

Igen kedves szórakozás útközben megfigyelni a jövő-menő hajókat. A felénk 
jövő gőzösnek először csak a füstjét látjuk s lassan-lassan előbúvik a láthatár 
szélén a hajó silhuettje, majd kibontakozik az egész hajó, amint felénk közele-
dik. De a legszebb látvány a tengeren egy nagy vitorlás hajónak a képe. A mes-
sinai kikötőben voltunk s onnan figyeltük meg, hogyan igyekezett be egy nagy 
ötárbócos vitorlás. Az alkonyi szellő gyöngéden duzzasztotta vitorláit s alig tudta 
előbbre vinni a nagy alkotmányt. Mintha sohase jönne be a kikötőbe, olyan vég-
hetetlen lassúsággal csúszott némán és csendesen előre. Sem embert látni, sem 
hangot a hajóról hallani nem lehetett; a kikötőlámpák mindenütt égtek már, a 
tenger sötétlő tükre csendes és békés volt. . . mindenünnen beborult és a késői 
alkonyban a fehér vitorlák is szürkültek. S e felejthetetlen kép közepette ott 
állt, vagy talán mozgott ez a hatalmas vitorlás •— miként egy óriási mesebeli 
fehér hattyú. 

Hajónk már egészen lent járt délen, valahol Málta körül. Szeptember máso. 
dik felében vagyunk, éj-napegyenlőség idején, amikor a nap központja a föld-
körül való évi látszólagos mozgásában az aequatorba jut és amikor a nappal és 
éjjel egyenlő hosszúságú. Ilyenkor az Atlanti-óceánon viharok szoktak garázdál-
kodni s a vihar hatalmas hullámokat idéz elő. Ezek a hullámok — mikor a 
szélvihar már elült — még mindig mozgásban vannak és sokszor 1000 kilo-
méter távolságra is elkalandoznak. Bejutnak a Földközi-tengerbe is s mi csodál-
kozva néztük a hajó körül himbálódzó hullámtömegeket, holott nem is volt szél. 

11* 
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Málta szigetéhez értünk. A tengerről ez a vörös homokkő-sziklatömeg ha-
tározottan impozáns benyomást tesz, de jól jegyezte meg a kapitány, olyan az 
maga vegetáció nélküli mivoltában, mint egy óriási kőtemető. Csak a hegyeken 
túl, lent a másik kikötőben sorakoznak az angolok családi házai és pompás 
villái. A Grand Harbour, a nagy kikötő, úgy is mint szénrakodó állomás és úgy 
is mint hadikikötő, a maga forgalmasságával leköti az ember figyelmét, — de 
vigyáznak is az angolok erre a Földközi-tengeri támpontjukra. A homokkőzetbe 
vájt kazamaták rejtekhelyein, akárcsak Gibraltárnál a hatalmas ágyúk egész arze-
nálja lapul meg. Abnormális meleg idő volt! Már Catániában is éreztük, de itt, 
La Valettában, Máltának sok érdekességet nyújtó fővárosában 32 Reaumur fokra 
is felszökött a hőmérő — még pedig árnyékban. — Istenem ! sopánkodtak egye-
sek, ha már itt is olyan meleg van, mi lesz velünk Afrikában ? S akadt kishitű, 
aki e föltevésben elvesztette bátorságát, s visszamaradt. 

Málta Afrika legészakibb csúcsánál a Capo Bon-nál jóval délebbre fekszik. 
Mintegy 166 km.-t kell felfelé északi irányba haladnunk La Valettából, hogy oda-
érjünk. Igazság szerint tehát nem le, hanem nyugat-északi irányban felmentünk 
Afrikába. Ha már magában véve is érdekes megfigyelni a tengeren, mikép bon-
takozik ki a messzi szárazföld, annál ünnepélyesebb pillanat az, mikor egy ide-
gen világrészt pillanthatunk meg 1 Már jó eleve figyelmeztettek minket, hogy nem-
sokára meglátjuk az afrikai partvidéket. Persze ez a nemsokára még órákig tartott. 
Mindenki a hajó orránál kuporodott össze, igénybe vettük látcsöveinket és úgy 
néztünk mereven a láthatárra. Végre! A viz, mintha a ködpárába vesző láthatá-
ron sűrűbbé válna. Szinte tejszinüvé. Ez a szin lassan mindinkább szürkévé, barnává 
alakul át s csakhamar itt is, ott is enged a ködpára kárpitja s kibontakozik 
szemünk előtt Afrika legészakibb partvidéke. Valljuk be, egy kis meghatottság is 
vett rajtunk erőt, mikor a fekete világrész arculatjával, melyet eleddig csak isko-
lakönyvekből ismertünk, szemtől-szembe álltunk. Ez az emelkedett érzés akkor 
jelentkezett újból, mikor végre Afrika földjére tettük lábunkat. De egy kis csaló-
dásról is kell beszámolnom, mely egyébként a fantázia és valóság összeütközé-
séből egyebütt is utoléri az utast. Én mindig úgy képzeltem, hogy Afrika partja 
sík, lapos, szürke homokzátonyhoz hasonlatos terület. Ezzel szemben a partvidék, 
melyet először pillantottunk meg, olyanforma benyomást tett rám, mintha Visegrád 
tájékán járnék.Nem túlságosan nagy hegyek, tele zöld vegetációval le egészen a 
tengerpartig s a hegyoldalak szőlőiből és kertjeiből barátságosan kandikáltak ki 
a hófehérre meszelt, piros cseréptetejű villák. És hogy mindjárt itt eláruljam, a 
pokoli hőség után, amelyet átszenvedtünk, — szeptember havában a legkelleme-
sebb tavaszi idő fogadott. 

Milyen hálás feladat volna leirni mindazt, amit Afrika földjén láttunk és 
tapasztaltunk. A berberektől, araboktól, móroktól és négerektől hemzsegő fekete 
Tunisz után, mely Kairó és Alexandria mellett Afrika legnagyobb városa s lel-
künkben az Ezeregy éjszaka meséinek bűbájos varázsát elevenítette fel — átrán-
dulni Algírba a fehérvárosba, a „la ville blanche"-ba, ahogy a franciák nevezik 
a francia gyarmati kultura ez értékes területét s a többi kisebb helyekre is. Vagy 
pedig tovább hajózni az Adria-hajókkal Tangerig, s Casa Blancáig be az Atlanti-
óceánba. Visszaidézni azokat a kirándulásokat, melyeket Karthágóba, Blidába és 
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Dzsidzselibe tettünk meg. Őserdőrészleteken keresztül, ahol az automobil lámpái-
tól elbódított majmok jobbra-balra ugráltak az országúton. Léirni a Bugie-ban, e 
kedves kis városkában eltöltött napokat, ahol nagy tevecsordákat láttunk s ahol 
élveztük a természetnek azt a feledhetetlen tüneményét, hogy mikor a vérvörös 
nap szemmellátható gyorsasággal lebukik a lathatáron, minden esti szürkület 
nélkül 8—10 perc alatt ránkborul a fekete éjszaka. Sétálni az algíri Place de 
Gouvernementen, mikor fehér selyemburnuszba öltöztetett arab nők fátyollal, 
helyesebben átláthatatlan, sűrű szövettel az arcukon szívják magukba az esti 
friss levegőt. Vagy átrándulni a Jardin d'Essay-be, a világ egyik legszebb tropi-
kus növénykertjébe s gyönyörködni a 40 m. magas sárkányfák, 4 emeletnyi 
magasságba nyúló pálmák, bambuszsikátorok s egyéb csodálatos melegövi növény-
zet sokaságában; ahol nálunk a cserépben sínylődő fikusz hatalmas fává nő meg. 
Hallgatni újból a Place de Republique sétaterén a szimfonikus zenekart, ahol a 
francia elegáncia vegyül el az arabok színes világával. És ismét élvezni a Hotel 
Max-ville-ben olcsó pénzért a francia konyha remekeit! 

Visszafelé indulunk Európába. Isten veled Afrika ! 

Nem üresen megy a hajónk, jól meg van rakodva. Legalább mélyebben 
szántja a hullámokat s gyorsabban is jár és nem ráz annyira. Bougiban 1000 
tonna foszfátot vettünk fel s töméntelen parafakérget, parafaerdőkből. Hoztunk 
kaméleonokat, amelyeket az afrikai burgonyaföldekről szedtek össze. Ezek a 
jámbor kis gyikok, amelyeknek szeme egész kört tud leirni, olyan lomha lassú-
sággal mozognak, mintha tele volnának köszvénnyel, de hosszú, pálcaszerű 
ragadós nyelvük annál fürgébb. Ezzel kapják el a közelükben lévő legyeket. 

Ott mászkáltak az asztalon a kávés csészék között, mialatt reggeliztünk. 
És hoztunk magunkkal egy kis majmot is. Egész nap ott ült szegény a hajó 
árbocán s olyan búsan nézett vissza Afrika felé, ahonnan bizonytalan rabságba 
indult, hogy szinte megsajnáltuk... 

Újból érintettük La Valettát, Málta szigetén, azután 86 órán keresztül meg-
állás nélkül, mentünk Triestbe, felhasználva mindenkor a tengeráramlást, mely 
előbbre viszi hajónkat, hogy kevesebb szén fogyjon. Triestből Fiúméba tértünk 
meg. — No itthon vagyunk — szólt a kapitány örömmel, mikor kettőnket karon-
fogva kilépett velünk a partra. S mi boldogan néztünk körül kedves Fiuménkban, 
ahonnan éppen hat évig voltunk távol . . . 

Azóta sok minden megváltozott. A trianoni „béke" elvette tőlünk Fiumét, 
de emlékeinktől nem foszthattak meg bennünket! 

S az emlékek élnek! 



A K I M Ó . 
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A tersatói kápolnában láttam először a kimót. Ott állt a bejárat mellett 
jobbról és balról, díszesen faragott állványokon. Az ájtatoskodók mikor beléptek 
a kápolnába, belemártották ujjukat a szentelt vízbe, mely a fehértestü óriási kagy-
lóban állt és keresztet vetettek magukra. 

Másodszor a fiumei kapucinusok templomában láttam. Itt is szenteltvíz-
tartónak használták. 

Nagyon fiatal voltam még akkor, nagyon tele vággyal, csodálattal a tenger 
iránt s bizony bevallom, hogy a műremekekkel pazarul díszített kapucinus-
templomba csaknem kizárólag azért mentem, hogy elnézegessem azt az óriási 
nagy, tenyér alakú, fehér kagylót, melyben a szenteltvíz állt. 

Micsoda karriert futott be ez az egyszerű teremtménye a trópusi tengerek-
nek, az Indiai-óceán korallok- és szivacsokalkta mélységeitől a tömjénszagú temp-
lom hajóig? A sejtelmes, ember soha nem járta mélységektől idáig, ahol az em-
berek százai és ezrei jönnek feléje és puha, finom női kezek, apró gyermek-
kacsók, reszketős, kiduzzadterü öreg kezek nyúlnak beléje, hogy elérjék a szen-
teltvizet, melyet öblében rejt. 

Vájjon hova lett az állat, amely valamihor ura volt ennek a fehér, csillogó, 
hatalmas kagylónak és hova lett a másik fele? 

Az bizonyosan lent maradt valamelyik korallsziget fehér homokjában. 
Ezek és ezekhez hasonló száz más kérdés tolult agyamba, amint ott a 

fiumei kapucinus-templomban ültem és órákhosszat elnéztem a két fehér szen-
teltvíztartó kagylót. 

Akkor azt hittem, hogy ha énnekem magamnak lehetne egy ilyen hatalmas 
fehér kagylóm, amelyet én halászok ki az Indiai-óceán fenekéről, én lennék a leg-
boldogabb ember a világon. 

Aztán megjött annak is az ideje. Voltak már kimóim, a kisöklöm nagy-
ságútól kezdve a hatalmas óriásig, mely legalább háromszor akkora volt, mint 
amilyent én a kapucinusok templomában megcsodáltam és mégsem voltam a 
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világ legboldogabb embere, sőt rájöttem arra, hogy sokkal, de sokkal boldogabb 
voltam akkor, mikor gyermekfejjel, áttüzesült fantáziával tudtam csodálni azt a 
fehér, óriási kagylót, ott a templom hűvös csendjében és nem volt egyetlen egy 
kimóm sem. 

Meglett férfikoromban vezérelt el sorsom az Indiai-óceán partjaira, s gyer-
mekkori vágyam itt újra erőt vett rajtam. Itt voltam a kimó hazájában s tudtam, 
hogy lent a kék vizek mélyén élnek a fenék köveihez tapadva, a fantasztikus 
nagyságú, a másfél mázsát is meghaladó súlyú kagylók. 

A parton mindenütt találkoztam fehér mészvázukkal. A holland telepesek 
parkjaiban, a sárga kavicsos útak szélén, felfelé fordított kimókagylók díszítették 
a zöld gyepet. 

A maláj asszonyok fürdőnek használták és benne fürösztötték nagyhasú 
csokoládészinű porontyaikat. 

A csillogó, fehér korallszigeteken, ahol forrás nem fakad s édesvizet csak 
a magasbanyuló kókuszfák gyümölcse rejt magában, ezekben a hatalmas, nagy 
kagylókban gyűjt a maláj magának édesvizet az esőkből. 

Gyakran szálltam ki a tengerre kis vitorlás csónakommal. Ott cirkáltam a 
partok mellett, a korallszigetek közelében, ahol a csekély mélységű, átlátszó víz-
takaró alatt a tengerfenék csodás világa tárult elém. 

Lila, sárga, bíbor korallrengetegek nőttek a fenékről felfelé. Karcsú, vékony-
ágú korallcsemeték, vastag, derékban kettétört koralifák, széles, nagylevelű korall-
folyondárok nőttek itt össze, nagy őserdői, egymást marcangoló rendetlenségben. 
Óriási gombaalakú korallsziklák terpeszkedtek, melyeken lila, tűzvörös, sárga, 
zöldtestű, piciny kagylók ültek, mint ragyogószárnyú tarka legyek. A koraliágak 
között aranycsillogású, apró halak játszadoztak. Néha egy nagyobb hal sötét 
silhuetje suhant el felettük, máshol egy lomha polyp fonta reá kigyószerű karjait 
az ágakra s dülledt szemeivel nézte mereven a kis aranycsillogású halak játékát. 
Tarka, mindenféle színű és alakú kagylók húzódtak meg a korallpalánták tövében, 
félig betemetve a fehér korallhomokkal, de azt amit én kerestem, az óriási kimót, 
gyermekkorom álmát, sehol sem láttam, sehol sem tudtam felfedezni a korall-
rengetegek mélyében. 

Ha a maláj halászoktól, kik kis, szöcskealakú kanojukon kóboroltak a ten-
gren, megkérdeztem, hogy hol találják a kimót, mosolyogtak és lemutattak a 
vízre: „itt". 

Lenéztem a fenékre ahova mutattak, de megint csak a koralierdőket láttam 
s a nagy fehér kagyló, az óriási kimó nem volt sehol. 

Miután láttam, hogy magamnak nem sikerül felfedeznem a kimók tartózko-
dási helyét, a gaongi halászok mandurjához, az öreg Ankuhoz fordultam segítségért. 

A öreg mosolyogva hallgatta végig kudarcaimat s megígérte, hogy másnap 
kora hajnalban a hajómnál lesz az ő kanójával és onnét indulunk együttesen 
kimó halászatra a szigetek felé, felhasználva a friss reggeli szelet, mely a Szá-
razföld felől fuj. 

Ugy történt, amint mandta. Másnap hajnalban mikor még a nap nem is 
derengett, ott volt az öreg a hajólépcsőnél. Én már vártam reá, beugrottam 
szöcskeformájú kanójába és ellöktem a lépcsőtől. Az öreg tempósan feszítette ki 
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a gyékényből font vitorlát, mely nyekeregve húzódott szét amint a friss száraz-
földi szél belefeküdt s aztán nekilendült a kis kanó, mely nem a vízben úszott, 
de két kiálló szánkóján támaszkodva repült a víz felett. 

A szumátrai partok közvetlen közelében tartottunk a Bitangor-szigetek felé. 
Mire a nap fölkel s a szárazföldi szél elenyészik, ott leszünk Tuán, mondá az öreg. 

Kedélyes öreg bácsi volt az őreg Anku. Egész úton szóval tartott s érdekes 
maláj mondákat mesélt el nekem, miközben repülő szöcskéjét kormányozta s 
egyik gyufaszál vastagságú cigarettát a másik után szívta el. 

Közben egyre világosabb lett és a nap kidugta lángoló tüzes arcát a ten-
gerből. Bitangor sziget magasba nyúlt kókuszpálmái előttünk álltak s a korali-
hullákból épült csillogó, fehér parton hangos zúgással tört meg a tenger. 

A szél folytan gyengült s végre egészen elült. Gyékényvitorlánk élettelenül 
lógott le az árbocról. Leeresztettük és összecsavargattuk amint illik, aztán figyelni 
kezdtük a tengert, melynek felszínéről a szél által borzolt lila redők elsimultak 
és úgy feküdt alattunk mozdulatlanul, mint egy végtelen kék üveglap, mely a 
fenék csodáit takarja. 

A fenék két méter mélységben feküdt alattunk. Színes korallerdők néma 
rengetegei terültek el a kék takaró alatt. A csendes áramtól hajtva, suhant el 
lassan-lassan felettük a csónak, újabb és újabb részeket tárva vizsgáló tekintetünk 
elé, a fenék titkaiból. 

A csónak orrán feküdtünk kihasalva és úgy kémleltük a vizet. Mellettünk 
4 méter hosszú keményfarúd feküdt. Az öreg Anku magyarázott: 

— Jól kell figyelni Tuán ! A kimó bent fekszik a korallok között. Nehéz 
meglátni. Kagylóját kinyitva mint egy erszényt, néz a vízszint felé. Ha felfedezi 
az ember, hirtelen belenyomja a rúd végét a kinyitott kagylószájak közé és 
akkor Tuán, — nevetett az öreg Anku — akkor a derék, jó kimó összecsapja a 
kagyló két részét, mint valami csapóajtót és rettenetes erővel ragadja meg a 
rudat. Olyan rettenetes erővel zárul össze a két kagylófél, hogy a puhafát úgy 
kettéharapják az éles, fogszerűen összefonódó élek, mintha tésztából volna. 

— És Tuan, az ostoba kimó óriási erővel tartja fogva a martalékát és 
nincs az az erő, amely szét tudná feszíteni a csapdaszerűen összezáruló kagyló-
szájakat, inkább darabokra törik, de nem enged. Jól teszi Tuán, mert akkor az 
öreg Anku hirtelen nagy erővel megrántja a rudat, s a kimó, mely testének alsó 
részén gyökérszerű rostokkal kapaszkodik a fenékhez, felszakad onnét, de talán 
észre sem veszi. Makacs kitartással harapja a rudat, amelyet, amint ő gondolja, 
megfogott. A rud hagyja, hogy gondoljon amit akar az ostoba kimó állat és 
szép lassan mindig magasabbra emelkedik a vízben, amint az öreg Anku lassan 
húzza felfelé. A kimó természetesen rajta csüng és marcangolja, harapja a rúd 
végét. Ha csak egy pillanatra elengedné Tuán, visszapottyanna a korallok közé 
és kutyabaja sem volna; de el nem eresztené a világ minden kincséért sem. Aztán 
mikor már felért a víz színéig, az öreg Anku egy nagyot ránt rajta és a követ-
kező pillanatban zsupsz . . . Bent van a csolnakban és nagyot koppan a fenéken. 
Most aztán észbekap és észreveszi, hogy itt mégsem ő fogott botot, hanem őt 
fogták meg bottal és lassan széjjelnyitja a harapófogószerűen összezárt fehér pán-
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célokat. Éppen idejében teszi, mert az öreg Ankunak szüksége van a botra, mert 
ott fekszik a másik kimó a fenéken, amit ki kell fogni. 

„Lássa Tuán ott fekszik" szólt az öreg elváltozott, suttogó hangon, 
mintha attól félt volna, hogy odalent a mélységben meghallják és lemuta-
tott a fenékre. 

Merően figyeltem a helyre, ahová mutatott, de nem láttam a nagy, fehér 
kagylót sehol. Barna, ágas-bogas korallcserjék nyújtogatták fel ágacskáikat s egy 
hosszútövisű, kék tengeri sün legénykedett a korallok tövében. 

— Nem látok semmit Anku — válaszoltam. 
— Pedig ott van — nevetett az öreg és pedig hatalmas példány. 
Megint megfeszített figyelemmel vizsgáltam a feneket és nem láttam mást, 

csak a barna korallokat, meg a tengeri sünt. 
— Hát hol van? — kérdeztem türelmetlenül. 
— Ott Tuán — mutogatott lefelé az öreg — a tengeri sün mellett, annak 

a vastag águ barna koralifának a tövében. 
Elkeseredetten néztem a megjelölt helyre, de nem láttam mást, csak barna 

águ apró korallpalánták rengetegét. 
— Nem látom, nem látom — szóltam kedvetlenül. 
Az öreg megértően nevetett. Láttam rajta, hogy tetszik neki a dolog. 
— Na figyeljen csak jól, mindjárt látni fogja — szólt felém biztatólag. 
Előhúzta a hosszú keményfarudat és merőlegesen beleirányitva a vízbe 

s lassan mind lejjebb és lejjebb nyomta a fenék felé. 
— Látja már? — kérdezte tőlem, — ott van a rúd végénél. 
— Nem látom, nem látom — volt az elkeseredett válasz. 
— Akkor hát nézzen ide — szólt Anku s hirtelen belevágta a rudat az 

alatta levő zsenge korall palánták közepébe. 
Egy pillanatra megzavarodott a víz és nem láttam semmit, a következő 

pillanatban a korallpalánták eltűntek és helyettük két fehér meszes kagylópáncél 
tünt elő. 

— Hahaha — nevetett az öreg Anku — botot fogott kimó barátunk. Na 
ugy-e most már látja ? 

— Igen, de én azt hittem, hogy az korall. Ki tudja hányat láttam már 
előbb is — válaszoltam. 

— Dehogy Tuán, azok amiket korallnak nézett, a kimó tapogató csápjai 
voltak, azokat dugja ki a szétnyílt kagyló közül s elfedi velük egészen a fehér 
mész vázat. A csápok mindig olyan szinüek, mint a környező korallok színe. 

Az öreg hirtelen nagyot rántott a rúdon. A fenék egy kissé megzavarodott. 
Egy vékony, kigyószerű, barna hal surrant el villámgyorsan és tünt el a koral-
lok között. 

— Felszakadt már, de nem ereszti a botot — nevetett az öreg s lassan 
húzta ki a vízből. 

Hatalmas, nehéz állat volt s a vele együtt felszakadt korallsziklák még 
súlyosabbá tették. Együttes erővel huztuk fel az öreggel s a könnyű, kis kano 
féloldalra dűlve, az orra lesüllyedt a víz színéhez a nagy súly alatt. 
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Mikor csaknem a viz szinéig emeltük a súlyos kagylót, az öreg megállt 
pihenni. Az óriási kagyló, mint egy nagy fehér satu rágódott bele a rúd végébe 
és kapaszkodott rajta rettenetes erővel. 

— Most Tuán, aztán gyorsan és minden erővel. Ha kint van a vízből, 
mégegyszer olyan súlyos és ha nem csináljuk gyorsan, észretér és elereszti a botot. 

— Helyes Anku, gyerünk! — válaszoltam. 
— Hééééé. . é . . ééé! — énekelte az öreg, mire összeszedtük minden erőn-

ket s nagyot rántottunk a boton. A súlyos, nagy, fehér kagyló kiemelkedett a 
vízből s a következő pillanatban nagyot koppant a csolnak fenekén. . . — rukk 
— nyögte ki a nóta végét az öreg — itt vagy. 

Hatalmas, mázsás súlyú állat volt s legalább háromszor akkora, mint ami-
lyent én a kapucinusok templomában láttam. Gyermekkori álmom beteljesült 
tehát végre. Itt voltam az Indiai-óceánon, egy félmeztelen „vad emberrel" kimót 
halásztam, mint ahogyan a kapucinus templomban elgondoltam s a kimó, ez az 
annyiszor megcsodált óriási kagyló itt fekszik a lábaimnál, a csolnak mélyén s 
a kipeckelt kagylóajkak közül ömlik ki belőle a tengervíz. 

N E M Z E T K Ö Z I L I M N O L O G I A I K O N G R E S S Z U S R Ó M Á B A N . 

A Nemzetközi Limnologíai Egyesület 
szeptember hó utolsó hetében Rómában tar-
totta IV-ik kongresszusát, melyre huszonöt 
nemzet küldte ki édesvízkutatóinak leg-
kiválóbbjait. Több mint négyszáz tudós 
jelent meg a kongresszuson, kik közt a 
limonologusok mellett a rokonszakmák is 
képviselve voltak. Magyarország részéről 
dr. Hankó Béla egyetemi magántanár, a 
tihanyi biologiai intézet igazgatója, Maucha 
Rezső dr. és TJnger Emil dr. a budapesti 
halélettani kísérleti állomás tagja i vet-
tek részt. 

Hankó Bélát, akit már tíz évvel ezelőtt, 
a limnologusok első kongresszusa alkalmá-
val egyhangúlag választották meg a nem-
zetközi választmányba, most Rómában, tudo-
mányos érdemei nemzetközi általános meg-
becsülése jeléül, ugyancsak egyhangúlag, a 
kongresszus alelnökévé, valamint több ál-
landó bizottság tagjává hívták meg. 

A kongresszus nagy lelkesedéssel fogadta 
el a magyar kormánynak Hankó Béla által 
előterjesztett meghívását és elhatározta, hogy 
a három év múlva megtartandó ú jabb nem-
zetközi kongresszust Budapestre hivják 
egybe. Igy Danzig városa, amely már har-
madszor liivta meg a limnologusokat, újból 
elesett kívánsága teljesítésétől. 

Általános figyelemmel kísérték Hankó 
Béla előadását, aki az újonnan felállított 
tihanyi magyar biologiai intézetet és műkö-

dését ismertette vetitett képek bemutatásával. 
A kongresszus tagjai melegen érdeklődtek 
a magyar közoktatásügyi kormány kultúr-
politikájának természettudományi programja 
iránt. Számosan ki is fejezték óhajukat, 
hogy a tihanyi állomáson dolgozni szeretné-
nek. Az ú j magyar biologiai intézet ú jabb 
nagy sikereihez tartozik az a tény, hogy 
Argentína és Jugoszlávia a magyar intézet 
terveit elkérték abból a célból, hogy az 
illető országok is, a közeljövőben felállí-
tandó élettani intézeteiket a magyar minta 
alapján készítsék el. Ezek ügyében az épí-
tészeti részeknél Kotsis Iván műépítész 
műegyetemi tanár, a tihanyi intézet terve-
zője fog az érdeklődő államoknak tájékoz-
tatásokat adni, a belső berendezéseket pedig 
Hankó Béla fogja irányítani. 

A kongresszus nagy sikerének hatása 
alatt az olaszok elhatározták, hogy a római 
nemzetközi mezőgazdasági intézet mellett 
egy önálló limnoiogiai szakosztályt fognak 
felállítani. 

Az olaszok rendkívül előzékenységgel és 
figyelemmel igyekeztek a kongresszus sike-
rét előmozdítani. Az olasz király távirat-
ban üdvözölte az egybesereglett tudósokat. 
Mussolini pedig külön kihallgatáson fogadta 
az elnökséget. Róma kormányzója a Capi-
toliumon nagy estélyt adott a tudós kuta-
tók tiszteletére, mig Róma városa a Pincion 
levő Casino delle Roseban adott bankettet. 
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