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A MAGYAR TENGER. 

Irta Dr. HANKÓ BÉLA, a Balatoni Biologiai Állomás vezetője, egyetemi magántanár. 

Ülök az íróasztalom mellett és dolgozom. S amint a fejemet fölemelem, kité-
ved a tekintetem az ablakon s elvész a végtelenben. Előttem délre, nyugatra és 
keletre, ameddig a szem ellát, hosszú fehér hópásztákkal tarkított, végtelen szür-
késkék síkság. A nap kisüt s ameddig ellátok, az egész sík sziporkázva csillog, 
a végei körben belevesznek a szürkésfehér ködbe. Olyan mintha egy kihűlt, meg-
merevedett végtelen tengert néznék, melynek nincs határa. 

Tenger ez csakugyan, a Magyar Tenger, a befagyott Balaton ! Látom min-
dennap, elnézem sokáig és nem tudok betelni a látásával. Csodálatosan szép és 
ellenállhatatlanul vonzó: hívogat, csábítgat, hogy lépjünk a végtelen jégmező 
hátára. De ha ráléptünk, megilletődünk és megérezzük a Teremtőt. A befagyott 
Balaton hátán egyszerre meglátjuk, hogy mily parányiak, tehetetlenek és gyen-
gék vagyunk mi, a teremtés koronái! Ismerem én ezt az érzést, éreztem már 
sokszor, de mindig új maradt. Éreztem már hegycsúcson állva végtelen gyönyö-
rűségemben, éreztem a földi pokolban, amikor zúgott és üvöltött az ég és recse-
gett, dübörgött a föld és a jóbarátom, akivel beszéltem, egyszerre csak üres ko-
ponyával borult a keblemre, sapkája meg az agyával messzire repült el, és érez-
tem táncoló dióhéjban, nagy gőzhajón a viharos tengeren. 

És ahogy idáig jutok az emlékeimmel, elcsúszik a gondolatom a Balaton 
jegén, messze délnek, a régi magyar tengerhez az Adriához. Hej, de szép idők 
is voltak azok! De nagyon is szerettem én az Adriát és de jól is éreztem ma-
gamat mindég odalenn ! Úgy szerettem mint a csecsemő a ringató édes anyját, 
öntudatlanul, ösztönszerűen, de nagyon. Megdobált pedig egynehányszor csúnyán, 
én meg mégis csak szerettem és szeretem ma is. A szívem fenekén ott a képe 
most is és sokszor úgy hív, oly fájóan hívogat magához. 

Változtak az idők és változott sok minden. Ami szép volt, bepiszkolták. 
Ami fenséges volt, sárba tiporták. Ahol szabad nemzetek fiai együtt gyönyör-
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2 A TENGER. 

ködtek, ott kutyák marakodnak a koncon. Elveszett az Adria is, de azért sze-
retjük. Én legalább szeretem. Talán épen az Adria nagy szeretete hozott el en-
gem az igazi magyar tengerhez, melyből Árpád ivott s mely ma is a miénk: a 
Balatonhoz! Megváltozott sok minden, megváltoztam én is. Nem csapong a sze-
retetem szerteszét mint régen, megtalálta a tárgyát és hű maradok hozzá ezután. 
A Balatoné a szívem, a Balatoné a lelkem és érte dolgozom ezentúl, amig a 
karomat bírom. 

Halk moraj kél távol Tihany felől, fölemelem a fejem és figyelek : Közeledik 
és egyre erősebb lesz. Mintha mennydörgés futna a föld alatt! Száguldva jön a 
robaj és dörögve vonul el előttem a „rianás" és nyomában mintha száz harang 
kongna, ezer csengő szólna, feltör a „turzás", fehér jégcsipkéket emelve ma-
gasra, végtelen fehér csík mentén, a Balaton sima jégtükréből. 

Hallottam a balatoni vihar bömbölését, hallottam a rianás száguldó dörgé-
sét, láttam bűbájos nyári éjszakákon az aranyhíd pompáját, láttam a sima jég-
mező tündér csillogását, — és megtaláltam itt mindazt, — sőt többet is, amit 
az Adrián elvesztettem ! 

Ott voltam a magyar Adria-expedición, jártam az Adriát és kutattam mély-
ségeinek titkait. Most a Balaton ringatja naponta csónakom, a Balaton szőke 
vize nyeli el a hálóm és annak a fenekéről hozom fel a titokzatos lények sere-
gét. Hajdan a Najádén óraszám tekerte a gőzgugora a sodronykötelet, míg fölért 
a háló a fenekéről, ma kézzel hajtom föl az acélsodronyt, — melyen a háló 
függ — a tó sekély fenekéről, de az eredmény higyjék el, szebb itt és több 
újságot hoz a felszínre, mint hajdan az Adria 1000 méteres mélységéből. Hem-
zseg itt is az élet a vízben és sok, nagyon sok az olyan élőlény, miket ember 
még sohasem látott. 

Csodálatos ez és furcsa. Kutattuk az Adriát, kutattunk Ázsia, Afrika szívé-
ben, dolgoztunk anyagon, amit magyar ember hozott Kis-Ázsiából, Uj-Guineából, 
Délamerika vadonjából és jártunk határainkon kívül mindenütt. Pedig az ország 
szívében, a Balatonon, a Hortobágyon, a Nagy-Alföldön kévében hevernek a 
megoldatlan titkok. — Igaz, nomádok voltunk és lelkünkben nomádok vagyunk 
most is mindnyájan. Szeretünk elkalandozni messzire, új tájak felé . . . Hol az a 
nép, melynek buzogánya oly távoli kapukon döngött, mint a miénk ? Hol még 
egy nemzet, ilyen kis nemzet, melynek fiai oly messze tájakon kutattak, gyűj-
töttek, dolgoztak az egész világ számára, mint a magyaroké ? Hol van még egy 
nemzetalkotó nép, mely nem éreztette hatalmát a békés emberrel sohase, ahol 
az ország szivében ezer esztendő óta megmaradhatott á tót, a szerb, a német, 
békében és — idegennek ? És mit arattunk a nagylelkűségünkért ? mit azért, 
hogy bástyája voltunk a világnak ? hogy dolgoztunk az egész emberiségért ? Há-
látlanságot, gáncsot, hamis vádakat, rágalmakat és gyűlöletet 1 

Tanuljunk belőle. Ne menjünk messzire, maradjunk csak itthon. Ápoljuk 
emlékét s ne hagyjuk az Adriát sem! Itt van a Balaton ! Dolgozzunk I A munka 
erőt ad és ahogy az Adria megtanított a Balatont szeretni, elvezeti majd a Ba-
laton is gyermekeink szívét az Adria felé: de majd csak megfordul egyszer az 
idők viharos járása s leng még a magyar trikolor Fiume tornyán! 



EMLÉKEZÉS A „SZENT ISTVÁN" CSATAHAJÓRA. 
— Ot képpel. — 

Haditengerészetünkben a magyar nemzeti eszmék, vágyak és remények 
megvalósulásának nagyjelentőségű kialakulásai rajzolódtak lelki szemeink elé, ami-
kor az egyesületünk által megszervezendő tudományos Adria-kutatás céljaira 
szükséges s az osztrákok részére már előbb átengedett hadihajó rendelkezésünkre 
bocsátása céljából 1913 június 8-án elnökünk fölkereste Haus Antal tengerna-
gyot, haditengerészetünk nagyérdemű parancsnokát, egyesületünk nagyfontosságú 
nemzeti és kulturális törekvései iránt kezdettől fogva rokonszenves meleg érdeklő-
dést tanúsító tagtársunkat. A szívélyes fogadtatás során kérelmünk kedvező el-
intézése után elnökünk szóba hozta a magyarságnak a haditengerészetben meg-
felelő arányú térfoglalása kívánatos voltát és pedig úgy a hajók, mint a sze-
mélyzet különféle kategóriáinak létszáma tekintetében. A tengernagy úr a ma-
gyarság iránt érzett rokonszenvéről azzal is tanúságot tett, hogy nyelvünket elsa-
játította, rendesen olvasott egy magyar napilapot s mint külön is hangsúlyozta, 
„A Tenger"-t mindig el szokta olvasni s elismeressel nyilatkozott az abban kö-
zölt cikkek értékes voltáról. A beszélgetés során örömmel közölte, hogy a Fiúmé-
ban építendő legnagyobb típusu csatahajó magyar nevet fog kapni, de az még 
nincs megállapítva, mire elnökünk a hajónak Hunyady Jánosról leendő elnevezé-
sét hozván szóba, a tengernagy úr azt mondotta, hogy ő Rákóczira gondolt; 
különben erre nézve az a szokásos eljárás, hogy a tengerészet vezetősége há-
rom nevet terjeszt választás végett a császár elé, melyek közül a hadúr — 
mondá mosolyogva az admirális — sokszor egy negyediket választ. Nem tud-
juk, így történt-e az ú j csatahajó elnevezése is, amely tényleg a magyar nem-
zet legteljesebb megelégedését váltotta ki, első nagy királyunkról Szent István-
nak. neveztetvén el a hajó. 

Amint egyesületünk erről értesült, a hajó részére felajánlottuk Szent István 
nagyobb méretű bronz plakettjét, melyet Sződy Szilárd szobrász-tanár tagtársunk 
volt szíves művészi tökéllyel elkészíteni. A hadügyminisztérium tengerészeti osz-
tálya örömmel fogadta ezen „szép és szellemes" ajándékot s úgy ezért, mint az 
egyesület részéről a cs. és kir. haditengerészet iránt tanúsított meleg rokonszenv 

l* 
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nyilvánításaért legteljesebb igaz köszönetét fejezte ki. A bronzplakett Szent Ist-
ván királyunkat álló alakban, teljes királyi díszben, jobbját kardja markolatán, 
baljában a kettős keresztet tartva, fején az ősi koronával ábrázolja. A plakett 
27 cm. széles és 63 cm. magas, mely egy 47 cm. széles és 88 cm. magas csi-
szolt fekete gránit lemezre van erősítve. A plakett aljára elnökünk felkérésére 
Beöthy Zsolt volt szíves a következő magas szárnyalású, eszmegazdag emlékso-
rokat fogalmazni: 

„Amilyen sze rencséve l indította Széni István h a z á n k hajóját a tör ténelem ten-
gerére , az a szerencse kisérje O Fe lsége e ha jó jának minden út já t ." — A Magyar 
Adria Egyesület . 

A plakettet a hajónak 1914. január 17-én Fiúméban a Ganz—Danubius hajógyár 
telepén nagy ünnepélyesség-
gel megtartott vizrebocsátása 
alkalmával a díszsátorban 
babérkoszorúval övezve és 
pálmákkal környezve állítot-
ták ki s a hajó keresztanyja : 
Mária Terézia főhercegnő 
egyesületünknek szintén a 
legmagasabb előkelőségek ré-
szére szánt díszsátorba meg-
hívott elnöke, Gonda Béla 
előtt igen meleg szavakban 
fejezte ki, hogy mily szép a 
plakett s milyen lélekemelő 
nemes eszme volt az egye-
sület részéről ezzel az igazán 
kedves emlékkel tisztelni meg 
a hajót. Hans Antal tenger-
nagy pedig amidőn köszö-
netét fejezte ki egyesületünk 
elnökének az ünnepségen 
való megjelenésért s az egye-
sület „szellemes" szép aján-
dékáért, egyszersmind kijelen-
tette, hogy a haditengerészet 
mindvégig kedves emlék 
gyanánt fogja ezt a plakettet 
a Szent István hajón meg-
őrizni.1) 

A hajó elkészültével 
1915 november 29-én kelt levelével közölte a Szent István csatahajó parancsnoka 
Grassberger Ödön sorhajókapitány, hogy a hajó tisztikara ünnepélyes formában 
szeretné a hajó tengernagyi szalonjában elhelyeztetni a Magyar Adria Egyesület 

' ) A Szent István c s a t a h a j ó (10 képpel) A TENGER 1914. évi 1 oldalán. 

A Magyar Adria Egyesület ál tal a S z e n t I s t v á n c sa taha jó 
részére adományozott Szent István-plakett. 
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bizalmának e becses jelét, mely ünnepségnek fénypontja lenne, ha az egyesület 
tagjai az ünnepségen képviselve volnának. A háborús viszonyok azonban a leg-
nagyobb sajnálatunkra lehetetlenné tették, hogy az egyesület a központból külön 
küldöttséggel vegyen részt a kiváló nemzeti jelentőségű hazafias ünnepségen ; 

A diszsátor a S z e n t I s t v á n c sa taha jó ünnepélyes v ízrebocsá tásánál . E b b e n volt kiállítva a 
Szent István-plakett. 

A S z e n t I s t v á n hajótestének v íz rebocsá tása . 
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az egyesület elnöke ezért Horthy Miklós sorhajókapitány tagtársunkat, majd mivel 
Haus tengernagy értesítése szerint ő rendkívül fontos küldetésben a déli Adrián le 
volt kötve, Sztankovícs Miklós korvett kapitányt, a király Ő Felsége szárnysegédjét, 
egyesületünk érdemes tagját kérte fel a Szent István plakettnek a Magyar Adria 
Egyesület nevében leendő átadására s az egyesület képviseletében az ünnepélyen 
való megjelenésre fölkérte még osgyáni Rónay Tibor sorhajóhadnagy, Malatinszky 
Ferenc fregetthadnagy, dr. Vécsei Nándor sorhajóorvos és Széli Lehel tengerész-
főmérnök egyesületi tagokat s egyszersmind fölkérte Haus Antal tengernagy urat, 
egyesületünk nagyérdemű tiszteletbeli tagját, hogy az ünnepséget magas megjele-
nésével megtisztelni kegyeskedjék, amit a haditengerészeti parancsnok úr igen 
szíves hangú magyar levélben meg is igért, irván elnökünknek a következőket: 
„Én magam örömmel jelenek meg az ünnepen, amely háborús időben fog emlé-

A Szent István csatahajó. 

keztetni reá, milyen érdeklődéssel és szeretettel függ a magyar hazának közönsége 
tengeri védő erején"1. 

Az ünnepélyt 1916. január 6-ára, vízkereszt napjára tűzték ki. A hajó tisz-
tikara és legénysége ünnepi díszben fogadta a vendégeket: Haus Antal tenger-
nagyot, Fiedler Pál altengernagyot, Rodler József altengernagyot s az egyesület 
képviselőit. A Szent István plakettet, — melyet Sági József a hajó lelkésze előbb 
beszentelt — Sztankovics korvettkapitány az egyesület nevében szép beszédben 
adta át a hajó parancsnokának, mire Grassberger Ödön parancsnok német nyelvű, 
de izzó magyar érzéstől áthatott beszédben vette át a plakettet. Ugyanez alka-
lommal beszentelték és átadták a hajó részére a magyar nők által készített s 
Rákosi Jenő által felajánlott díszzászlót is.2) 

A Szent István plakett a hajó tengernagyi szalonjában elhelyeztetvén, fel-
hívták egyesületünk figyelmét arra, hogy a plakett mindkét oldalán egy-egy na-

2) M a g y a r ünnepély a Szent I s tván c sa t aha jón (4 képpel.) A T E N G E R 1916. évf . 49 . oldalán. 
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gyobb és egy-egy kisebb ablak van, amelyeken beszűrődő világosság zavarja a 
plakett művészi hatását. Egyesületünk erre elhatározta, hogy a négy ablakra 
Szent István életéből vett meglevő művészi olajfestmények után üvegfestménye-
ket készíttet, amelyeket Palka János budapesti üvegfestő művészi tökéllyel el is 

' készített s a hajó parancsnoksága hálás köszönettel fogadta és helyezte el egye-
sületünk ezen újabb hazafias adományát 3) 

Haas Antal tengerészeti parancsnok egyesületünk iránt érzett meleg rokon-
szenvét legfelsőbb helyen is kifejezésre juttatni óhajtván, amidőn IV. Károly 
király Ő Felsége, egyesületünk magas védnöke 1916. december 15-én a flotta 
megszemlélésére Pólába ment, a tengernagy úr a királyt a Szent István csataha-
jóra vezette, útközben — mint elnökünknek megírta — elmagyarázván Ő Felsé-
gének egyesületünk hazafias működését s a hadi tengerészet iránt tanúsított ro-
konszenves érdeklődését. A hajón a tengernagyi szalonba belépve azonnal meg-
ragadta Ó Felsége figyelmét a Magyar Adria Egyesület által ajándékozott mű-
vészi együttes: Szent István remek bronzplakettje s a Szent király életéből vett 
négy gyönyörű üvegfestmény; néhány percig elmélyedve és nagy érdeklődéssel 
szemléli ezeket a hadúr s elismerő meleg szavakkal adózik az egyesület haza-
fias adományáért, megnézi a díszzászlót is, melyet behoznak a terembe.4) 

* * 
* 

Ezek a szép emlékek fájó érzéssel ajzanak fel a lelkünkben, amikor a 
következő cikkben arról kívánunk megemlékezni, hogyan pusztult el Magyar-
országnak ez a méltó büszkesége, a monarchia leghatalmasabb csatahajója, mely 
immár örök álmát alussza a tenger fenekén s megvan legalább az a vigasztalá-
sunk, hogy a mi soha le nem győzött dicsőséges haditengerészetünknek ez a 
vezérhajója nem került ellenségeink birtokába és sírjában is megőrzi első nagy 
királyunk szent nevét és dicsőséges emlékezetét. 

S ki tudja, talán majd egyszer feltámad ő is halottaiból ?! . . . 

A „SZENT ISTVÁN" CSATAHAJÓ ELSÜLYESZTÉSE. 
— Három vázlatrajzzal és egy képpel. — 

A kereskedelem egyik főútvonala már az ókorban a Földközi-tenger volt. 
Ez szolgált Olaszország és Franciaország' ellátására, ez volt Anglia összekötő 
útja gyarmataival, a forgalom lebonyolítása az orosz Fekete-tengeri kikötőkkel is 
ezen az úton történt. Ebből láthatjuk, hogy a Földközi-tengernek az entente részére 
a világháborúban is igen fontos szerep jutott. Azonban az Adria oldalfekvése 
lehetővé tette, hogy a központi hatalmak az entente-ot ezen érzékeny oldalán 
megtámadják s neki itt kárt okozzanak. Sajnos, a volt cs. és kir. tengeri haderő 
nem volt elég erős arra, hogy a földközi tengeren támadja meg az ellenséges 

s) A Magyar Adria Egyesüle t a jándéka i O Felsége Szent I s t ván hajóján. A TENGER 1917. 
évf. 4ö. oldalán. 

4) IV. Károly király lá toga tása a Szent Is tván csa taha jón . (3 képpel.) A TENGER 1916. évf. 
65. o ldalán. 
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tengeri haderőket, hogy azok megsemmisítése révén az uralmat magának bizto-
sítsa, hanem csakis a vízalattjárok támadása által tudott súlyos károkat okozni. 
Mint ismeretes, az Adria kijárata a Földközi-tengerre az otrantói szoroson vezet 
keresztül. Magától értetődik, hogy volt ellenségeink arra törekedtek, hogy ezt a 
szorost elzárják, vagyis tengeralattjáróink részére ezen kijárat használatát lehe-
tetlenné tegyék. 

A támadások sorozatában úgy a magyar-osztrák, mint a német tengeralatt-
járók vettek részt. Ezen a veszélyes szoroson nehéz feladat volt keresztülhalad-
niok, hogy tulajdonképeni tevékenységi helyükre juthassanak. Hogy a központi 
hatalmak vízalattjárói mily eredményeket értek el, azt legjobban bizonyítja ama 
tény, hogy 1915. augusztus 1-től 1918. október 31-ig a Földközi-tengeren 3,555.262 
tonna súlyú hajót sülyesztettek el (hadihajók nincsenek beleszámítva). 

Az entente védekezése. 
Az entente a vízalattjárok elleni védekezés céljából külön katonai illetve 

tengerészeti hatóságokat létesített; így olasz részről az „Ispettoreto per la difesa 
traffico", angol részről a „Trade and Convey division", a franciák részéről a 
„Direction généraje de la guerre sousmarine". Az egyes haditengerészetek pedig 
egy-egy tengernagyot delegáltak Maltába, hol a Földközi-tenger részére ezen tanács 
végezte a kereskedelem lebonyolítását. 

Olaszország az entente-nál mindig azon fáradozott, hogy az otrantói szoros 
teljesen elzárassék, hogy ily módon a Földközi-tengert ellen-
séges tengeralattjáróktól megtisztítsa. De a tervezett intézkedé-
seket nem tudták eredményesen végrehajtani. 1917. május 
15-én pedig az oda kirendelt zárt képző hajókat a cs. és kir. 
cirkálók és torpedórombolók Horthy sorhajókapitány vezetése 
alatt megsemmisítették. Csak most határozták el magukat az 
entente tengernagyok, hogy a vé-
delmi övet ki kell építeni, nehogy 
hasonló veszteség újból bekövet-
kezhessék. E célból a következő 
védelmi intézkedéseket léptették 
életbe; 

1. 6—10 torpedóromboló ál-
landóan Brindisi és a Voljusa tor-
kolat közt cirkált, 

2. ezektől délre két léghajó-
val felszerelt hajó mozgott, 

3. az Otrantó Saseno és Korfu 
közötti tengerrészt pedig állandóan 
számos „halászgőzös flottilla" (víz-
alatti hallókészülékkel ellátott szá-
mos aknákkal felszerelt hálót von-
tatóhajó, torpedórombolók által támogatva) védte, 

4. egy aknazár Otrantónál, Korfu és Fanó között, a védelmet kiegészítette. 
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Hogy az esetleg mégis áttört tengeralattjáróknak a visszatérés megnehezít-
tessék, Korfu és Santa Maria di Leuca közt állandóan tengeralattjárót kereső 
hajók cirkáltak. Ezen vonaltól 40 tengeri mértföldre délre pedig amerikai tenger-
alattjárókat üldöző (gyorsjáratú motorcsónakok) rajok és két sloop (ágyúsnaszád) 
léghajóval állott. Azonkívül néhány tengeralattjáró szolgált kiegészítésül. Ami ki-
kötőink, különösen a Bocche di Cattaró elé tengeralattjárókat küldöttek, hogy 
kitörő tengeralattjáróinkat esetleg már ott leküzdjék. 

Tekintve, hogy tengeralattjáróink sorában mindig több és több veszteség 
állott be, ennélfogva az ellenségnek vesztesége is csökkent, a cs. és kir. hajóhad 
akkori parancsnoka — nagybányai Horthy Miklós ellentengernagy — elhatározta, 
hogy az otrantói zárt megtámadja és így tengeralattjáróinknak a Földközi-tengeri 
útat szabaddá teszi. A hajóhad parancsnoka ezen vállalkozáshoz a hajóhad zömét, 
a csatahajókat is bevonta. Ezen elhatározása azon alapult, hogy az eddigi táma-
dások azért nem érték el teljesen céljukat, mert csak könnyű egységek küzdöttek. 

Támadási terv. 
Az ellenség fontos kikötői elé illetve megfigyelt közlekedési útvonalaira 

összesen 10 német és volt osztrák-magyar tengeralattjárót rendelt ki. 
A „Novara" és a „Helgoland" cirkálóknak, valamint a „Dukla", „Uzsok" , 

„Lika" és a „Triglav" torpedórombolók feladata volt, hogy Korfutól délre előre-
törjenek és az ellenséges halászgőzös rajokat megsemmisítsék, míg az „Admiral 
Spaun" és a „Saida" cirkálók, valamint a „Csepel", „Balaton" és „Orjen" tor-
pedórombolóknak az otrantói angol repülőállomást kellett tönkretennie. A III. csata-
hajó osztálynak: („Erzherzog KarP-típusu 3 hajó) Heyssler Erik Kommodor 
parancsnoksága alatt a Drin-öbölnél, az I. csatahajó osztálynak két csoportra 
osztva, még pedig a „Viribus Unitis" és „Prinz Eugen" nagybányai Horthy 
Miklós ellentengernagy személyes vezetése alatt, a „Tegetthoff" és „Szent István" 
csatahajóknak pedig Seitz Henrik Kommodor vezénylete alatt a Drin-öböltől 
nyugatra, az Adriában, kellett volna védőállást elfoglalni. Ezen három csatahajó-
csoport mellé — azok támogatása céljából — megfelelő számú torpedóromboló 
(„Huszár"-típusú) és torpedónaszád volt beosztva. 

A vállalkozás végrehajtása. 
Figyelemmel arra, hogy a háború hosszú tartama folytán a destrukció már 

igen nagy méreteket öltött, a vállalkozást a legnagyobb titokban kellett előkészí-
teni. Csak azok a parancsnokságok és hatóságok voltak beavatva, melyeknek közre-
működése okvetlen szükséges volt. A vállalkozást megelőzőleg O Felsége IV. Károly 
király Horthy Miklós ellentengernagyot külön kihallgatáson fogadta. A ha jó 
szabadságolt legénységét pedig táviratilag hívták be. 

1918 június 6-án a „Novara" cirkáló két torpedórombolóval, két nappa 
később pedig az „Admiral Spaun" cirkáló és két torpedóromboló Polából a cattarói-
öböl felé elindult. Ezt megelőzően a felesleges anyagot stb. a hajóhad összes 
hajóiról kihajózták. A táviratilag behívott legénység időközben pontosan bevonult. 
Polában minden titokzatos hallgatás dacára is az a hír kapott szárnyra, hogy 
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valamilyen nagyobb harci vállalkozás van tervbe véve. Hogy ez a hír ellenségeink 
füléhez is eljutott, biztosra volt vehető, mert — sajnos — tengerpartvidékünk 
telve volt kémekkel, kik Olaszországgal illetve ellenséges tengeralattjárókkal 
állandó összeköttetésben voltak. De dacára ennek úgy látszott, hogy ez a hír az 
ellenséget még nem riasztotta fel. Támpontul szolgált e tekintetben, hogy Pola 
fölött ellenséges repülő ezen napokban nem derített fel, csak június 8-án támadták 
angol repülők a cattarói-öböl katonai intézményeit és ott állomásozó hajóinkat. 
Ott azonban nem láthattak nagyobb változást, mert könnyű harci egységeink 
száma ott sokszor változott, azoknak nevezetesebb szaporodásáról tehát jelenteni 
valójuk nem lehetett. 

A hajóhad parancsnokság a vállalkozás gondos előkészítése során különös 
figyelmet szentelt a rádió illetve híradószolgálatnak is. 

Ehhez képest június 8-án a szárazföldi hírközpontoknak a következő táv-
mondatot adta le: 

„Szigorúan bizalmas, ma este és holnap este nagyobb egységek délkelet 
felé távoznak." 

„Ezen mozgás titoktartását föltétlenül szorgalmazza. „Viribus Unitis" a követ-
kező három éjszaka során a nyílt tengeren, 9-én napközben Tajerben, 10-én 
Slanoban tartózkodik. Az egységek jelzőállomásoknál való elhaladásukkor ismer-
tetőjeleiket hamis riadók elkerülése végett le fogják adni. Jelzőállomások levele-
zésüket ne felhívással vezessék be. A hajók elhaladását csak a hírközpontnak 
„szótáblázat használatával" jelentsék. A hírközpontok különleges rejtjelkulccsal 
kizárólag a távirati irodának jelentsenek. Más intézmények nem értesítendők. A 
szolgálat úgy szabályozandó, hogy a rádió ne használtassék. Valamennyi a hajó-
hadparancsnokság részére beérkező illetve továbbítandó hír a távirati iroda főnö-
kéhez irányítandó, aki a híreket jelzőállomások útján vonaltávíróval fogja továb-
bíttatni. Csak különösen fontos hírek adandók le a „burkolt táviratozás" felhasz-
nálásával. Ha a „burkolt táviratozás"-nál esetleg a címzés alkalmazása szükséges, 
úgy fedőcímként a „Cyklop" szó használandó. A hajóhadparancsnokság adott 
esetben saját aláírása és hívójele helyett szintén a „Cyklop"-ét fogja használni. 
Állomását és személyzetét csak a szükséghez képest értesítse". 

Távmondatok továbbítására csak két jelzőállomás jött tekintetbe, még pedig 
„Jelzőállomás 13" (Tajer) és „Jelzőállomás 25" (Slano). 

Tekintve, hogy a csatahajók útja a szigetek közt vezetett, fontos volt, hogy 
erről az összes parti jelzőállomások értesüljenek. E miatt a hajóhadparancsnokság 
ezeknek a következő rendeletet adta k i : „Azon esetben, ha a következő éjsza-
kákban nagyobb hajóegységeket lát, azokat ne hívja fel jelzéssel, hanem várja be, 
amíg azok ismertetőjelüket leadják. Hajóink esetleges észlelése vagy elhaladása 
a szótáblázat kizárólagos használata mellett a hírközpontnak jelentendő." 

A partmenti tájékoztató fényjelek meggyújtása csak a legszükségesebb időre 
és helyre rendeltetett el. 

Maga a támadás június hó 10 ére volt megállapítva. Az I. hajóosztály két 
csatahajócsoportjának megfelelően előbb kellett Polából kifutni. Ehhez képest a 
Polában állomásozó III. csatahajóosztálynak aznap korán reggel kellett volna 
a cattarói-öbölből indulnia. 
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Ezen úgymint számos más esetben is volt főhadikikötőnknek a vállalkozás 
helyétől való igen nagy távolsága hátrányosan befolyásolta a hadműveletet. 
A vállalkozás titokban tartása egyrészt az Adriában portyázó ellenséges vízalatt-
járók, valamint nevezetesen gyorsjáratú olasz torpedómotorcsónakok elvárható 
meglepetésszerű támadása, másrészt a hajók épségben tartása szempontjából 
szükségessé is tette volt, hogy ezen nagyértékű és pótolhatatlan harceszközeink 
alkalmazásuk helyét biztosított éjjeli menetekben közelítsék meg és nappal — 
a szigetek között elterülő búvóhelyeket felhasználva — ellenséges felderítés elől 
elrejtőzzenek és csak utolsó rejtek 
helyükről kiindulva foglalják el fel-
állítási helyüket. 

Az első nehéz csoport — 
„Viribus Unitis" és „Prinz Eugen", 
— csatahajó 1918 június 8-án este 
Polából futott ki. Ezt 4 torpedó-
romboló és 10 torpedónaszád biz-
tosította. Promontore közelében a tengeralattjárót kereső flottilánk 
egy ellenséges tengeralattjáró jelenlétét állapította meg s vele 
akustikai megfigyelés révén érintkezésben is maradt, de 11 óra 
tájban megfigyelései kimaradtak, mert a kifutó hajók oly erős 
mellékzajt okoztak, hogy a tengeralattjáró zaját attól már nem 
tudta megkülönböztetni. Reggel 4 órakor a polai nagyrádióállo-
más a következő ellenséges jeleket vette fel: „ww ww ccc cc 
da icq", míg a promontorei rádió tájoló állomás az „icq" jelet 110° alatt tájolta. 
4 óra 30 perckor a polai nagy rádió állomás a következő jeleket olvasta le: 
„www www ccc ccc da icq sk." 4 óra 40 perckor a promontorei állomás 130° 
alatt „doru monopol icq" jeleket tájolta. 5 óra 15 perckor szintén promontor 
az „icq" jelet 138° alatt vette föl. Ennek folytán lehetséges, hogy azon ellenséges 
tengeralattjáró, melyet a tengeralattjáró kereső flottillánk előzőleg megfigyelt egy 
és ugyanazon tengeralattjáró lehetett mely a saját mikrofonjaival hajóink kifutását 
hallotta és csak reggel 4 órakor — miután már nem érezte magát üldözve — 
rádió útján tett jelentést. 

Az említett két csatahajó minden különös esemény nélkül reggeli szürkületkor 
elérte Tajert, hol napközben maradt. A hajócsoport Dalmácia partján említésre 
méltót nem figyelt meg, ellenséges repülő sem mutatkozott. Aznap reggeli y24 
órakor 12 repülő támadása indult meg a cattarói-öbölben lévő tengerész repülő 
állomásról Brindisi ellen. Az „Uzsok" és a „Dukla" torpedórombolóink a repülő-
támadás fedezésére a sík tengeren tartózkodtak. A hajóparancsnokság 1918 julius 
9-én este a következő távmondatott vette: 

„Ma este 6 óráig Póla felett repülőfelderítés nem volt, ma délelőtt repülő-
támadás történt Kumborra és Durazzóra". 

Ebből a hajóparancsnokság arra a meggyőződésre jutott, hogy az ellenség 
a tervbevett vállalkozásról tényleg még nem tud. Az I. csatahajóosztály 1. cso-
portja este 10 órakor Tajert elhagyta, egy negyed órával később pedig ezen osz-
tály 2. csoportja („Szent István" és „Tegetthoff") futott ki Pólából. Ezt a csopor-
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tot a „Velebit" torpedóromboló és a „76", „77", „78", „79", „ 1 " és „87" tor-
pedónaszádok fedezték. A cattarói öbölből ugyancsak aznap 9 óra és éjfél kö-
zött a következő tengeralattjárók indultak felállíttási helyükre: az , ,U" 17, 27, 
28, 29, 31, 32, 47, 64, 73 és 94. 

A 2. csoport 10 óra 40 perctől kezdve 15 tengeri mértföld gyorsasággal 
haladt. Promontore elhagyása után sebességét 16 mérttöldre, végül pedig 171/? 
mértföldre fokozta, hogy Tajert a szürkület beállta előtt elérhesse. A hajóköz 
600—800 m. volt, a 7 torpedóegység egyszerű védelmi övet képezett, melynek 

élén a „Velebit" haladt. Éjjeli 12 óra 
20 perckor a gyorsaságot csökkenteni 
kellett, mert egy turbina átmelegedett, de 
a hajók csakhamar (fél óra multán) már 
megint 14 mértföldnyi sebességgel mene-
teltek. Amidőn a hajók 3 óra 30 perc-
kor reggel Premuda szigetéhez értek, 
jobbfelől robbanás hallatszott, mely 
néhány másodperc múlva ismétlődött. 
A „Szent István"-t két torpedó találta. 
Ellenség nem volt látható, azonban a 
hajókról meg lehetett állapítani, hogy a 
„76"-os torpedónaszád délfelé fordult 
és egynehány lövést adott le, valamint, 
hogy a ,,81"-es torpedónaszád szintén 
azon irányba fordult, csak utóbb tünt 
ki, hogy a 76-os torpedónaszádról köz-
vetlenül a két robbanás előtt két látszó-
lag álló motorcsónakot láttak, mire a 
„76"-os rögtön azok felé vette útját. 

A motorcsónakok hosszabb üldö-
zése kilátástalan volt, mert azok fölé-

nyes gyorsasággal távoztak és a reggeli ködben eltűntek. 
A torpedó lövedékek felrobbanása folytán keletkezett két nagy léken át a 

„Szent István" hátsó kazánházaiba elsőnek tódult be a víz s a hajó csakhamar 
10°-ra dült. Csak elegyengetéssel volt lehetséges a dülést 7°-ra csökkenteni. A 
harccsoport parancsnoka megkísérelte ugyan, hogy a hajót Brgulje felé irányítsa, 
azonban a gépeket csakhamar le kellett állítani, mert az elülső kazánba is kez-
dett ömleni a víz. Hamarosan a többi helyiségekből is vízbetódulást jelentettek, 
mire még egyszer megkísérelték kogy a hajó dülését elegyengetéssel mérsékel-
jék, de a hajó megmentésére ekkor remény már nem volt. Ámbár a közelben 
álló „Tegetthoff" csatahajó nyomban kísérletet tett, hogy a sülyedő hajót von-
tába vegye, a „Szent István" fokozatosan annyira elmerült, hogy a feszülő von-
tatóköteleket el kellett vágni. A hajó néhány másodperccel 6 óra után felborult, 
és 7 perccel rá a hajótőkéje is víz alá merült. A szerencsétlenség színhelyén 
lévő többi hajó a „Szent István" személyzetének zömét ugyan megmentette, 
azonban 3 tiszt és 160 legénységi egyén itt hősi halált lelt. 
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A hajóparancsnokság a súlyos veszteség hallatára a vállalkozás további 
végrehajtását beszüntette. A hajók visszatértek Pólába. Mint a jelentésekből kitűnt, 
az ellenség a támadást várta és annak elhárítása érdekében a kellő lépéseket 
idejében megtette. így a Gravosa és a Cattaró közti tengerszakaszon ellenséges 
motorcsónakokat figyeltünk meg, egy ellenséges vízalattjáró pedig egy órával az 
I. osztály 1. csoportjának San Giovanni di Lesinánál elhaladása előtt vonult el 
onnan, míg június 11-én délután repülőink a Quarneroloban egy ellenséges tenger-
alattjárót jelentettek, melyet biztosító hajóink bombákkal támadták meg. 

Az olasz hivatalos jelentés ezen eseményről felemlíti, hogy Horthy ellen-
tengernagynak a volt cs. és kir. hajóhad parancsnokává történt kinevezése az 
éberség fokozását szükségessé tette. Ezen fontos személyi változással kapcsolat-

A Szent István csatahajó elsülyedése. 

ban a volt osztrák-magyar hajóhad tevékenységének fokozásával számítottak. 
Ehhez képest az Anconában állomásozó gyorsjáratú motorcsónakok rövid idő-
közökben a Dalmát-szigetekig terjedő felderítő-járatokat végeztek. Azonkívül ellen-
séges tengeralattjárók a Quarneroba is behatoltak. A „15" és „21" számú motor-
csónakok Rizzo olasz korvettkapitány vezérlete alatt egy ilyen felderítő út során 
az osztrák-magyar csatahajó csoporttal találkoztak. Ezen találkozás olasz jelentés 
szerint tiszta véletlen volt, mert Rizzo azt a parancsot kapta volt, hogy Gruica-
sziget táján 2 óra hosszat felderítsen, azonban az egyik motorcsónaknak üzem-
zavara folytán kénytelen volt ottani tartózkodását egy félórával meghosszabbítani, 
így került állítólag abba a szerencsés helyzetbe, hogy a „Szent István" csatahajót 
megtámadhatta és elsülyeszthette. 

Evvel kapcsolatban önkéntelenül felvetődött az a kérdés, hogy nem árulás 
esete forgott-e fenn. Az a feltételezés vált meggyőződéssé, hogy csakis árulás 
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tehette lehetővé, hogy az olasz motorcsónakok egyike egy dreadnoughtot tor-
pedóival elsülyeszthetett. Az olasz hivatalos közegek tagadják, hogy a készülő 
támadásról tudtak volna valamit; sajnos ezt a titkot kifürkészni nem fog egy-
hamar sikerülni. Tagadhatatlan tény, hogy a védőöv az otrantói-szorosban a kér-
déses napon a szokottnál jóval erősebb volt, azonkívül saját tengeralattjáróink 
portyázása során Prevlakanál szintén ellenséges gyorsjáratú motorcsónakot figyel-
tek meg. 

Ez volt az utolsó alkalom, hogy cs. és kir. csatahajók kifutottak. Gyors-
járatú és megfelelő tüzérséggel felszerelt felderítő hajók nagy hiánya ekkor már 
lehetetlenné tette a csatahajók megkívánt biztosítását, ezért további nagyobb 
vállalkozás nem is volt tervezhető. 

A fentiekben ismertetett eset az első alkalmat adta volna, hogy a cs. és 
kir. hajóhad zöme szövetségesével karöltve az ellenséget az Adrián a siker ki-
látásával megtámadja. A hadiszerencse nem nekünk kedvezett. Ekkor történt, 
hogy hajóhadunk egyetlen igazán „magyar csatahajója" elsülyedt! Magyarnak 
azért nevezhetjük, mert a hajó magyar területen, magyar gyárban, magyar 
anyagból készült s első magyar királyunk neve ékesítette. A magyar érzésű haza-
fiak mély gyászát ma már enyhíti az a tudat hogy a „Mi" hajónk nem lett az 
ellenség zsákmánya, mint a többi, hanem ott pihen dicsőséges sírjában, az Adria 
fenekén. 

Látatlanul megtámadott és megsemmisült nagy hősi halottunk temetője 
legyen nekünk magyaroknak megszentelt hely, melyet tisztelünk, becsülünk, szere-
tünk. Erősebben dobbanjon meg szívünk, lélekzetet elfojtva keljünk át az Adrián, 
emelt fővel, büszkén gyászoljuk hősi halottainkat! 



THE HISTORY OF HUNGÁRIÁN RULE ON THE ADRIATIC. 
By ALEXANDER MÁRKI, Professor of University. 

Translated from the Hungárián by Dr. MARIA PELL. 

Even at the time of the Conquest of Hungary (896—900), the Magyars 
extended their raids to the shores of the Adriatic. Stephen, the first Hungárián 
King, (1001—38) cherished the hope of advancing the frontiers of his empire to 
the sea. This expansion however only became possible after the intervening 
territory of Croatia-SIavonia had been occupied by St. Ladislaus (1077—95). It 
was Kálmán, called „Könyves" (Bookish) (1095—1116) who realised the ambition 
of his ancestors and in 1096 took possession of the sea-board with its principal 
ports Zara, Trau, Spalato etc. of which the most important was Zara Vecchia — 
a port which for centuries bore the Hungárián náme of Tengerfehérvár (Fehér-
vár on Sea). 

Dalmatia, however, was recognised as Hungárián territory neither by the 
Venetians nor by the Greeks. Though the Venetians lent ships to the Hungarians 
and were not averse to transporting Hungárián cargoes, they nevertheless waged 
war on the Hungarians. The only markét for Venetian wares southvvard and 
eastward of the Adriatic was Hungárián territory, for, at that time not only 
Croatia and Dalmatia but alsó Bosnia belonged to Hungary. In 1181 „the whole 
littoral" was under the rule of the Hungárián „Bán" (Governor). 

On the 24th of Nov. 1202 the Venetians, with the help of the Crusaders, 
seized Zara, but they were excommunicated by the Popé who alsó compelled them 
to pay an indemnity to Hungary. Andrew II., (1204—1235) with a view to 
protecting his sea-board from further attacks of this kind, planned the creation 
of a navy, but was compelled to relinguish his project. In the Crusade which 
he led to the Holy Land, he had to content himself with transporting his troops 
on Venetian ships. He was the first Hungárián king who sailed with an army 
from a Hungárián port for a campaign on an other continent. Twenty three 
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years later, when the Tartars, in their endeavour to extend their empire from 
the Yellow Sea to the Adriatic, invaded Hungary, the Hungárián King Adalbert 
IV. (1241) took refuge on the Adriatic Islands. Owing his rescue to the hospi-
tality of the Islanders, he bestowed on them great privilegies, by which they 
were to be, in future, independent of the Venetians and Greeks. In 1276 however, 
the Venetians again declared that the Adriatic belonged to the Republic. 

When the national dynasty of the Árpád family became extinct with the 
death of King Andrew III. in the year 1801, the inhabitants of the littoral joined 
the dynasty of the Anjous of Naples, in the hope that the rulers of the Tyrrhenic 
and of part of the Jonic, would assist them in creating a Hungárián navy and 
thus free them from the tutelage of Venetia. But although the sea was freed from 
the piracy of the Croat Brebiris by the united efforts of the two states, Venetia 
still laid claims to the whole seashore, so that the Hungárián King Louis the 
Great, (1342—1382) was compelled to declare war against Venetia (1346). He 
forced the Republic in a Treaty signed on Feb. 18, 1358, to surrender the coast 
from Quarnero to Durazzo, and in a supplementary treaty, Venetia undertook 
to build in her docks and to deliver to Hungary a fleet of 24 galleys. But Venetia 
not only failed to fulfil her obligations, but by blocading the Dalmatian coast 
alsó prevented King Louis from equipping on his own shores a navy which he 
needed to fight against the Turks both in the Adriatic and on the Black Sea 
(the Eastern frontier of his empire). Louis on the other hand demanded the 
freedom of the sea (mare liberum). After a war of three years, in which he was 
assisted by Genoa, Louis forced Venetia to concede his demand for the freedom 
of the sea. According to the Peace-Treaty of Torino (Aug. 8, 1381) Venetia was 
to pay on St. Stephen's day each year the sum of 7000 ducats to the Hungá-
rián King, in Zara (the capital of Dalmatia, then belonging to Hungary); the 
subjects of the two countries were to enjoy freedom of communication by sea 
and by land, but Venetian warships were not to enter Hungárián ports. 

When Sigismund, the son in law of Louis, succeded to the throne, the 
inhabitants of the littoral were again inclined to favour the Anjous of Naples, 
because, with the support of the Neapolitan fleet they might really have acquired 
the hegemony of the Adriatic. A pretender of the family Anjou, Ladislaus of 
Naples, however, sold for a hundred thousand ducats all the coastal fortresses 
and cities together with the adjacent islands and alsó the sovereign rights over 
Dalmatia to the Republic of Venetia, on 9 June 1409, and the Venetians who 
had completed the transaction in bad faith, immediatly seized possession of the 
purchased property. In response to this act of aggression Sigismund declared 
war on the Venetians and defeated them in the battle of Motta. In negotiating 
for peace, Sigismund demanded that the Venetians should restore Dalmatia to 
his empire and should pay him an indemnity of 6000 ducats. He continued the 
war, but found himself compelled to gi.ve the towns of Szepes County in pledge 
to Poland in return for the money he required for the payment of mercenaries. 
He appointed the admiral of Genoa, Doria Ugotini, to act as Hungárián admiral. 
Hampered by the affairs of the Germán Román Empire and of the Church, 
Sigismund concluded an armistice vith the Venetians on 12 Aug. 1413. Subse-
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quently by the Peace-Treaty of Triest he ceded the best parts of .Dalmatia to 
Venetia. The Hungarians withdrew their troops, but yet they did not renounce 
their rights to the seashore. 

At this epoch ihe neglect of the sea and the failure to create a fleet 
capable of resisting the growth of Turkish naval power, were of disastrous 
consequence to the whole of Europe. In 1489, King Matthevv, who was desirous 
of recovering at least that part of the coast which had come into the possession 
of the Habsburgs, entered into negotiations wiih the Emperor Frederic III. with 
a view to surrendering Vienna and the other Austrian territories which he had 
seized from the Emperor, in return for the cession of Trieste and Fiume. But 
King Matthew died within a year, before completing the transaction, and his 
successor, Ulászló II. had no interest for the Adriatic. The French delegate 
Louis Hélien, in a pamphlet written in the year 1510, expressed his indignation 
at the conduct of Venetia, emphasising the fact that the Republic had robbed 
the Hungárián King of 300 islands, 10 episcopal towns and two countries 
{Dalmatia and Liburnia) i. e. the whole Hungarian-Croatian seashore. The Crusade 
proclaimed against the Turks in 1514 — which had alsó the object of recovering 
the seashore — ended in the Peasants' Revolt. 12 years later in the battle of 
Mohács, fought against the Turks (1526), Hungary lost his position of supremacy 
and later, in 1541, when the Turks captured Buda, she lost alsó her territorial 
integrity. Although dismembered, the country still imposed on the King by the 
Acts of Parliament of 1608, 1630 and 1638 the obligation to „never concede 
that the natural boundaries of Hungary at the Adriatic should be destroyed 
cr alienated" and a Law of 1649 urged him to re-annex the Fiume district. 
The Hungárián seashore the greatest part of which had been occupied two 
centuries earlier through cunning and purchase by Venetia, was in 1670 the 
.acknowledged property of Turkey. It was for this reason that Venetia joined in 
the league against the Turks for the deliverance of Hungary. The Peace-Treaty 
of Karlóca (1699) however, secured only small stretches of the seashore to the 
two states. A Hungárián memoir urged Leopold I. to secure somé ports of the 
Adriatic together with freedom of navigation, not to cede the Adriatic com-
merce to the Venetians, and to make treaty with Genoa for the transport of 
nierchandise from Buccari, Carlopago and other places. 

Duke Francis Rákóczy II., the leader of the Hungárián insurrection planned 
a Hungárián—Venetian alliance and warned the Republic that the Emperor 
would not content himself with the recovery of Dalmatia, but (as indeed hap-
pened 90 years later) would alsó occupy Venetia and so Austria would acquire 
the supremacy in the Adriatic and in Italy. Nevertheless, Venetia allied with 
Austria and in addition to her Dalmatian seashore, acquired the territories of 
Bosnia and Hercegovina, through the Treaty of Pozserovác on 21 July 1718. 
The Hungárián King had to content himself with the seashore from Carlopago 
to Fiume. 

Henceforth the Habsburgs bestowed more care on the Quarnero (the 
northeast part of the Adriatic). Charles III. declared Fiume which was still under 
Austrian rule, for free port and had a road built from Károlyváros to Fiume 



T H E HISTORY OF HUNGÁRIÁN RULE ON THE ADRIATIC. 1 9 

for ihe transportation of Hungárián products. The most important port of the 
Hungárián 'seashore was still Buccari, the centre of the cattle trade, and the 
naval base was Porto Ré. 

It was Queen Mária Theresia who on 6 Aug. 1776, with all ceremonies 
reannexed Fiume together with the districts of Buccari and Vinodoli to Hungary. 
In 1779 Fiume was incorporated as „corpus separatum" by the Article of 
Law XI. of that year. At that time the port was visited by 1953 ships which 
imported rice, oil, coffee, sugár, cotton, salt and pepper to the value of 895.072 
florins, and exported wheat, tobacco, wool, wood and salted meat to the value 
of 978.234 florins. In 1797 the greater part of Dalmatia revolted against the 
Venetians and acknowledged the sovereignty of the Hungárián King by following 
his general's commands. By the Peace of Campoformio Francé awarded both 
Venetia and Dalmatia to Austria, the Austrian Emperor having a right to Dal-
matia only in virtue of his quality of Hungárián King. The Hungárián Parliament 
did not then protest against this award, but, in 1807, when Dalmatia had already 
been two years under French rule, the Parliament made a declaration to the 
effect that Fiume belonged to Hungary. The Hungárián Parliament, however 
could not prevent Fiume being attached to and governed by Francé together 
with the Hungárián seashore and Croatia, in accordance with the Peace of 
Viennea concluded Oct. 14, 1819. All these territories became free after the war 
of 1813 and were re-awarded by the Congress of Viennea to Francis I., the 
Emperor of Austria and King of Hungary, who, however reunited Fiume and 
the seashore to Hungary only on July 5, 1822. The Hungárián mercantile fleet, 
comprising the ships of the Hungárián coast, of Dalmatia (then injustly under 
Austrian goverment), and the Croatian military territory, possessed already in 
1837, 72 large ocean-going vessels and a large number of coasting vessels — 
altogether a totál of 1481 ships, of 36,780 tonnage. Ten years later, the traffic 
in the port of Fiume for that year w a s : 5320 arrivals and 5369 departures of 
ships carrying 120,862 tons of merchandise valued at 5 millión florins. Fiume 
had in 1837, 36 ships and ten years later 79 big ships; there was one year in 
which 26 ships were built. For the strengthening of the Hungárián navy the 
seashore government elaborated excellent plans in which alsó the inhabitants 
of the Hungárián Plain took great interest, their attention being drawn to the 
sea by Kossuth; for the new epoch created new needs. Moreover Kossuth, as 
governor of Hungary fighting for its freedom, made a treaty with Venetia in 
Ancona on the 20-th of May 1849, to obtain help in organising a Hungárián 
navy. But both land were defeated and Fiume togethei with the seashore 
became an Austrian province. At last after the Compromise Agreement between 
Austria and Hungary (1867), Fiume and the seashore were reannexed to Hungary 
by the Article of Law XXX. of 1868; as Croatia and alsó Dalmatia de jure 
were then joined to Hungary, the Hungárián seashore extended de jure from 
Fiume to Spizza, but de facto Dalmatia remained under Austrian administration 
and constituted an independent customs district. 

Fiume and the seashore were governed from 1867 to 1870 by a Royal 
Commissioner and later by a Governor. The first Governer, Eugen Zichy 
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immediatly set about regulating the harbour of Fiume. The work of building 
was directed by Anton Hajnal according to plans revised by the French engineer, 
Pascal. At the end of the century the country's first modern harbour was 
complete, and fully equipped with moles, piers, docks, warehouses, landing-stages, 
elevators, lighthouses etc. In the neighbourhood of the port there arose a number 
of great factories, notably : the State Tobacco Factory, the Whitehead Torpedo 
Factory, starch-, sugár- and paper mills, oil refineries etc. Of vitai importance 
for the development of the Hungárián navy were the docks of the „Danubius" 
Company, fitted up for the building of the largest cruisers and dreadnoughts. 
The railway line between Fiume and Budapest was opened for traffic in the 
year 1873. This mountain railway is one of the most magnificent of its kind 
on the Continent and was built with a view of accelerating and cheapening the 
transport of Hungary's agricultural products to the sea-board. 

In Fiume was the sole Naval Academy of the country, here alsó was the 
preparatory school for the mercantile service which afterwards developed into 
the Mercantile Academy, and here, at a later date, was founded the so- called 
Export Academy. Bv an Article of Law of the year 1868 the mercantile law of 
Hungary and her Crownlands was established independent from the law of 
Austria. Hungárián ships soon began plying to all the most important ports 
of the world. In the course of 35 years, beginning from its foundation in 1881, 
the Hungárián Adriatic Navigation Company acquired a fleet of 33 ships of 
105,000 ttinnage. In 1913, the Hungárián Orient Navigation Company had estab-
lished a regular service between Fiume and Australia. In 50 years the traffic oí 
the seashore increased in value from 44 millión crowns to 400 millions crowns 
per annum, so that the sum of 300 millión crowns invested during this period 
in the building of the sole great Hungárián port was productive of rich returns. 

The Hungárián seashore was not spared by the world-war of 1914—18. 
In the revolutionery atmosphere after the war, the National Council of Croatia, 
on Oct. 20, 1918 proclaimed its adherence to Yugoslavia. It laid claim to Fiume, 
but at the same time acknowledged that Hungary was entitled to a seaport 
which she could use without restraint. However, the volunteers of d'Annunzio 
— and later on the Italian Government — took possession of the seashore, and 
this was severed from Hungary by the Peace-Treaty of Trianon, 4 June 1920. 
Thus after a labour of eight hundred years, Hungary, deprived of two thirds 
of her territory, remained without áccess to the sea. 

The English nation, which has shores extending many thousands of miles 
on all oceans of the world, is best of all qualified to judge whether a country, 
which before the Treaty of Trianon possessed a territory greater in area than 
England, merits a few kilometres of sea-board on the Adriatic, after a struggle 
extending over 800 years ? 1 
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A BUDAPEST-SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLATKERT 
TENGERI AKVÁRIUMA. 

Irta AUER KÁROLY állatkerti felügyelő. 

— Négy képpel. — 

Amikor tizennégy évvel ezelőtt megnyílt a fővárosi állatkert akváriuma, Bu-
dapest közönsége nagy örömmel üdvözölte az érdekes kulturális intézmény léte-
sítését és már az első napokban ezrével tódult a megtekintésére. Oly nagy volt 
akkor az akvárium látogatottsága, hogy az emberek úgyszólván egymás hátán 
tolongtak a különben is tágas akváriumi helyiségekben. De nemcsak a fővárosi 
közönségnek, hanem a vidéknek is szokatlan nagy volt az érdeklődése az egyre 
nagyobb népszerűségnek örvendő akvárium iránt. 

És ma már jóleső érzéssel tapasztaljuk, hogy ez az érdeklődés nemhogy 
csökkent volna, hanem évről-évre egyre nagyobb arányokat ölt. Bátran elmond-
hatjuk a fővárosi állatkerti akváriumról, hogy évi látogatóinak száma kétszer ak-
kora, mint bármely fővárosi múzeumé. Ami nagyon természetes, mert az élő 
lények sokkal jobban lekötik az ember figyelmét, mint az élettelen tárgyak. Kü-
lönösen ha azokról az élőlényekről van szó, amelyek a tenger titokzatos mély-
ségében élnek. 

A tenger élete mindig nagy vonzóerőt gyakorolt az emberre. Akárhány 
olyan látogatója van az állatkerti akváriumnak, aki legalább is egyszer hetenkint 
megveszi a belépőjegyét, és gyakran órákhosszat is elácsorog egy-egy akváriumi 
medence üvegtáblája előtt, nagy érdeklődéssel szemlélve a benne élő tengeri 
állatokat. 

Ezek az úgynevezett „habitue"-k. t. i. a szívesen látott törzsvendégek, akik 
nem azért látogatják az akváriumot, hogy az ő nagy attrakcióit: a polipot és a 
cápát keressék benne, hanem hogy egy-egy tengeri rózsát, csillagot, sünt, vagy 
rákot kiszemelve, amellett, hogy különös alakja, pompás színe nézésében gyö-
nyörködnek, abban lelik örömüket, ha megfigyelik, hogyan mozog, hogyan lélek-
zik és hogyan szerzi táplálékát az illető tengeri állat. 
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Aki nem látta, hogyan mozog, hogyan táplálkozik példának okáért a ten-
geri csillag, annak nem lehet fogalma a tenger életének titokzatos voltáról. Ez 
az állat, amelynek alakja valóságos ötágú csillag, hogyan tud mozogni, hogyan 
tud táplálkozni? Hol a lába, hol a szája? És aztán mennyire elcsodálkozik rajta, 
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ha azon veszi magát észre, hogy az állat valóban mozog. Van lába és nem is 
egy vagy kettő, hanem száznál is több. És tágra nyilnak a szemei az ámulástól 
amikor látja, hogyan iparkodik ez a csillagállat áldozatát megközelíteni, milyen 
óvatosan ragadja meg aztán és mohón ráveti magát, hogyan tágul szét ekkor a 
szája, amit a látogató eleinte észre sem vett, hogyan dugja ki rajta ormányszerű 
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gyomrát és kifordítva kiszélesíti és áldozatára ráborítja s ha ezt megcselekedte, 
a zákmánnyal együtt visszavonja a testébe. 

Mindezekről, az akvárium törzslátogatójának hosszas tapasztalatok révén 
szerzett tudomása van, aki nagyobb érdeklődéssel és hevesebb izgalommal szem-
léli a csillagállat életjelenségeit, mint ahogy mostanában a labdarugók meccsét 
szokták nézni. 

Ha az ilyen látogatótól azt kérdeznénk, hogy milyen is az állatkerti akvá-
rium, minő a berendezése, hány állatos medencéje van és milyen nagy egy-egy 
medence, hány liter vizet tartalmaz és hogy a víz valóban természetes tengervíz, 
vagy csak mesterségesen készített közönséges Duna-víz, amely káposztásmegyer-
ről került oda, bizonyosan nem tudna e kérdésekre határozott választ adni. Mert 
őt az akváriumban más egyéb nem érdekli, mint az, hogy milyen a medencé-

ben őrzött tengeri ál-
latok élete. 

Valószínűleg nem 
tudná nekünk meg-
mondani, hogy milyen 
monumentálisaz akvá-
rium kapuja és milyen 
művészi mestermunka 
az előcsarnoka, amely-
ből néhány lépcsőfo-
kon lejut az ember a 
keresztalakú voltaké-
peni akváriumi nagy-
terembe. A félhomály-
ban azonnal előtűnnek 
az állatos medencék 
kivilágított 5 centimé-
ter vastag hatalmas 

üvegtáblái, mögöttük az eleven mozgású ide oda úszkáló ragyogó színű halakkal, 
az ékes páncélú óriási rákokkal, amelyek, bár tíz lábbal áldotta meg őket a 
gondviselő természet, azért mégis nagy lomhán mászkálnak az állatos medence 
mesterséges sziklái között: a languszták hatalmas csápjaikkal büszkélkedve, a 
homárok erős, nehéz nagy ollóikkal fenyegetőzve. 

Az óriási tengeri teknős, amely valahonnan Dalmácia kék vizeiből került 
az akváriumba, elegáns mozdulatokkal evez hátrahajló lábaival a legnagyobb me-
dencék egyikében és bolondul kergeti a körülötte úszkáló apró halakat, amelyek 
úgy tűnnek föl a napsugár fényében, mintha repülő ezüst tallérok volnának. De 
nem tart soká ez a mulatsága, mert kénytelen koronként felúszni a víz felszí-
nére, kidugni a fejét a vízből és nagyot szippantani a levegőből, mert őkelme 
az egyedüli állatja az akváriumnak, amely tüdővel lélekzik. 

Lent az akváriumi medence homokos fenekén néhány tigris cápa lustálko-
dik, akár a napon sütkérező macska. Olyan mozdulatlanok, mintha elszállt volna 
belőlük az élet. Sárgásfehér köntösüknek nagy sárgásbarna foltjai honfoglaló ve-

Az akvá r ium e lőcsarnoka. 
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zéreink büszke kacagányára emlékeztetnek. Csak a tengeri teknős közeledtére 
moccannak meg-meg néha. Majd nagynehezen felemelkednek és kigvószerű moz-
dulattal odább állnak egy házzal. De csakhamar ismét letelepednek és folytatják 
renyhe életüket. 

Bezzeg máskép viselkednek ők az „igazi" tengerben. Ott nincs akváriumi 
ápoló, aki a nap meghatározott órájában megeteti a medencék vizilakóit. Az 
„igazi" tengerben nehéz ám az élet. Ott ki-ki maga kénytelen gondoskodni a 
mindannapiról. Ott a tigriscápa is elevenebb. Különösen, ha korog a gyomra. 
Tud ő nyílsebesen is felszökni. Ha ugyanis arról van szó, hogy a zsákmány után 
vesse magát és hatalmába ejtse. Ilyenkor csakugyan ráillik a neve, hogy tigris. 

Minden tengeri állatot el tud képzelni a szárazföldi ember, csak polipot 
nem. Természetesen itt nem látható az az óriási tengeri szörny, tíz méter hosszú 

Az akvárium belse je . 

karjaival, amelyekkel matrózokat ránt le a hajó fedélzetéről s ha rosszkedvű, a 
hajót is magával sodorja a tenger fenekére, ahogy azt az északi tengeren „meg-
figyelték". De azért a nyolckarú polip is valami! Ott gubbaszt a középső nagy 
medence fenekén a maga építette szikla várában. A hozzávaló köveket ugyan-
csak maga hordta össze. A körülötte levő kagylóhéjjakról, a rákpáncélokról és 
halcsontokról ismerni rá a falánk tengeri szörny fészkére. 

Szakadatlanul ide-oda forgatja két nagy sárga szemét, akár az útonálló, 
ahogy áldozatára leselkedik. Tapadó szívókákkal felszerelt veszedelmes karjai 
pillanatig sem maradnak veszteg. Úgy tűnnek fel, mintha megannyi kígyó volna, 
könyörtelen, élethalál harcban. Jaj annak, aki véletlenül melléje vetődik ! Pillanat 
műve és a szerencsétlen áldozat már ott vergődik a tengeri szörny veszedelmes 
karjai között. A következő percben már a polip örökké éhes bendőjében 
leli sírját. 
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Bámulatos ereje van az állatnak. Csupa izom. Bármennyire puhák is karjai,1 

a kőkemény héjú kagylóval, a nehéz páncélú óriás tengeri rákkal hamar végez 
a szörnyeteg. Ha a rák hatalmas ollóival meg is ragadja a polipot, ez meg 
körülzárja szivókás karjaival, hogy a rák meg se moccanhat többé. És ekkor 
vagy pozdorjává töri, vagy la-sanként felfalja a mozdulatlan áldozatot. Ha az 
éhség gyötri, egymást falják föl. A párzás időszakában pedig egymást űzik, 
hajszolják, miközben egyre-másra a színüket változtatják. Szerelmi ölelkezésük 
úgy rémlik ilyenkor, mint az életrekelt kígyóhajú, szörnyű meduzafejek vad harca. 

Egy kisebb medencében valóságos virágoskert ragyog fel a félhomályba 
burkolt teremben. A beszűrődő napsugarak arany fényében citromsárga, vérpiros, 
narancs-színű és smaragdzöld tengeri csillagok tűnnek elő, ahogy a medence 
fenekén hol pihennek, hol pedig lassúd mozgással a kövekre kapaszkodnak. 
Violaszínü és zöldes sárga sünök tapadnak a szürke sziklafalakhoz és itt-ott 
kénsárga, lilaszínü és skarlátvörös tengeri rózsák s ibolyaszínű tengeri szegfűk 

Az akvárium egyik medencéje. 

ékeskednek közöttük. Ragyogó színpompa az egész medence, aminőt csupán az 
erdei tisztások színdús tavaszi flóráján tapasztal az ember. 

Annyira leköti a látogató érdeklődését az élet e titokzatos és csodás meg-
nyilatkozása, amely az állatos medencékből elébe tárul, hogy eszébe sem jut a 
terem ékes mozaikképei nézésében gyönyörködni, amiket kiváló művészi kéz 
stilizált tengeri állatokból varázsolt a terem falaira. 

Egyik legérdekesebb medence bizonyosan az, amely a kisebb rákféléket 
tartalmazza. Ez előtt a medence előtt az emberi élet hű képével találja magát 
szemben a látogató. Sőt a földi élet tipikus képe tárul itt elébe. Síri csendben, 
— mert a tengerben valóban néma az élet, — de azért kitartó, szívós akarat-
erővel, látszólag ravasz fondorlattal és az ellenfél minden gyöngesége és fogya-
tékossága könyörtelen kihasználásával folyik itt szakadatlanúl a létért való ádáz 
küzdelem. Mindenki zsákmányhoz akar jutni, és mindenki maga is abban a 
veszedelemben forog, hogy zsákmányul ejtik. Az erősebb fölfalja a gyöngébbet, 
vagy ha egyebet nem lehet, hát elüldözi. Jaj annak, aki karmaim közé kerül! 
Ez a jelszó járja ebben a medencében is. 
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De azért a baráti szeretet látszata is szemünkbe ötlik itt. Természetesen 
nem két egy és ugyanazon állatfaj között, hanem mint pl. az ember és macska 
között. Mindjárt feltűnik a látogatónak egy vándorló csigaház, rajta szép halvány-
sárga tengeri rózsákkal, amelyből egy igazi rák, rikító piros köntösben, hosszú 
nyélen ülő türkiszkék szemével kikandikál. Az igaz, hogy ez valóban furcsa 
látvány, de azért a közös érdekek érthetővé teszik más-más fajbeli teremtmények 
együttélését. A remeterákot, amelynek potroha az által lett puhává, hogy sok ezer 
éven át az elhagyott, vagy zsákmányúl ejtett üres csigaházban való lakáshoz 
alkalmazkodott, megvédelmezik a házán élő tengeri rózsák mérges csalán szervei. 
Míg az utóbbiak — az ide-oda kóborló remeterák révén — könnyebben jutnak 
eledelhez, mint azok a hasonló fajbeli tengeri rózsák, amelyek egész életüket a 
sziklákhoz vagy kövekhez tapadva élik át. Ha aztán a remeterák régi házából 
kiköltözködik, —- és ezt többször kell neki megcselekednie, amig ugyanis a teste 
egészen megnő, — nem hagyja el barátait, hanem magával viszi és az új csiga-
házra telepíti őket. 

A látogató, aki ezeket a káprázatos képeket végig élvezte, bizonyosan 
azt kérdezte magában, hogyan kerül a tengervíz és a sok tengeri állat az 
akváriumba? Különösen, ha a mai nehéz állapotokra gondol. Hiszen a mi volt 
tengerünk jómesszire fekszik a fővárostól, és hegyibe még idegen államokban f 
A látogatónak halvány sejtelme sincs róla, hogy milyen nagy fáradsággal és 
kockázattal jár, és mennyi pénzbe kerül egy-egy kisebb állatszállítmány. 

Könnyű volt a nagy háború előtt, az igazi béke boldog idejében, az 
akváriumot tengeri állatokkal benépesíteni! Amikor a mienk volt még Fiume és 
még létezett ott a magyar államnak egy tengeri biologiai intézete, amely ingyen 
látta el tengeri állatokkal a fővárosi állatkerti akváriumot. És annyi állatot kap-
hatott, amennyi csak belefért a medencékbe. Ha akkor egy állat elpusztult az 
akváriumban, még aznap útnak menesztették a magyar kikötővárosból a mását. 
És a következő nap a budapesti közönség már gyönyörködhetett benne. Igen 
ám, de akkor tizenkét óra alatt tette meg az útat a Máv. gyorsvonata Budapest 
és Fiume között. Akkor a tengeri állatok is nagy urak voltak. Gyorsvonaton 
utazhattak. De az út akkor alig került valamibe. A magyar állam mindig 
gavallér volt és bizony nem fukarkodott, ha arról volt szó, hogy örömet és 
szórakozást szerezzen polgárainak és egyúttal kinyissa a kulturának aranykapuit. 
Akárhányszor szemtanuja voltunk, hogy a fiumei állomásfőnök egyre csak ott 
szorgoskodott a gyorsvonat podgyászkocsija körül, nehogy valami baja essék 
az állatoknak. 

Bizony másképpen van ez manapság. Régi tengermellékünk megszűnt 
magyar lenni. Két új gazdája is akadt egyszerre. A fiumei biologiai intézet nem 
létezik többé. Akváriumát nemrég bontották le és alkatrészeit széthordták; tehát 
onnan tengeri állatot a budapesti állatkert nem rendelhetett többé. Hasonló sorsra 
jutott az abbáziai kis akvárium is. Eszerint tehát a belföldi tengeri akváriumok-
nak nincs többé mit keresniük a Quarnerónál. Gazdag tengeri faunájával senki 
sem törődik többé; ha csak nem a halász, de ez is inkább csak a jópénzért 
eladható halzsákmánnyal törődik. A többi állat neki szemét, amit visszalapátol 
a tengerbe. 
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Gondoskodni kellett tehát valami más beszerzési forrásról. Mivel pedig a 
trieszti zoologiai állomás sem kellett az új gazdának és azt is széthordták, a ten-
geri akváriumok kénytelenek voltak Istria nyugati partján, Póla szomszédságában 
fekvő Rovignora gondolni, ahol a németek gazdagon berendezett biologiai állo-
mást létesítettek valami négy évtizeddel ezelőtt. Persze a háború után ez is az 
olaszok kezére került. És most ez az eg}^etlen olasz ilynemű intézet az egész Adriánál. 

Innen szerzik be most a belföldi tengeri akváriumok a szükséges állatanya-
got. Berlin, Lipcse, Drezda, Stuttgart, Frankfurt, München, sőt Hamburg, Bremer-
hafen, Biisum és a többi német városok Rovignoba járnak le tengeri állatokért 
akváriumuk részére. Természetesen Budapest is, még pedig annál az egyszerű 
oknál fogva, mert máshonnét nem lehet. 

Nagyon természetes, hogy a rovignói biologiai intézet szívesen áll a fővá-
rosi állatkerti akvárium rendelkezésére is. Szolgálatait persze meg kell fizetni. A 
legnagyobb hasznot azonban a rovignói halászok húzzák, akik csak horribilis 
árakon és hegyibe még busás borravaló ellenében hajlandók a szükséges állatot 
megszerezni. Sokszor az ember nem tudja, hogy bosszankodjék vagy nevessen-e 
a halászok arcátlan követeléseivel szemben ? Egyébként alig ejt ki az ember 
egy szót, már is kénytelen a pénztárcája után nyúlni. Mennyit kell nekik udva-
rolni és szivarral, dohánnyal megkínálni őket, amig nagy nehezen rászánják ma-
gukat, hogy egy-egy halat megszerezzenek. Napokig kapacitálja őket az ember, 
legtöbbször hiába. Es ha később mégis megtudja kapni tőlük a halat, diadalma-
san viszi a biologiai intézet gyüjtőmedencéjébe és sajnos, bizony akárhányszor 
megesik, hogy az oly nehezen és oly drágán szerzett hal pár nap múlva s néha 
— ami még szomorúbb, — éppen a szállítás előtt elpusztul. Bizony alig van 
valakinek fogalma róla, hogy mennyi fáradsággal, utánjárással, izgalommal és 
remegéssel jár, amíg egy-egy tengeri állat felkerül az állatkerti akváriumba! 

El kell azonban ismerni, hogy a biologiai intézet derék személyzete mindig 
kész a nehezebb esetekben az ember kezére járni, s bizony nem egyszer neki 
köszönhető, ha az állatkerti akváriumi látogató emez vagy amaz ritkább állat né-
zésében gyönyörködhetik. 

Az is hátrányos az állatok beszerzésére, hogy nem valami nagyon gazdag 
a rovignói vizek állatállománya, minélfogva az ember kénytelen többször hol a 
trieszti vagy velencei, hol pedig a quarnerói vagy dalmát halászokhoz fordulni 
azokért az állatokért, amiket hiába keresne az ember Rovignóban. Sőt volt olyan 
eset is, hogy e cikk írója a nápolyi zoologiai állomáshoz fordult a muréna nevű 
hal néhány példányáért, amely kígyószerű alakjánál, csőralakú szájánál és szí-
nénél fogva a világhírű nápolyi akvárium egyik legnagyobb atrakciója. 

A halak már együtt is voltak és Pozzuoli halászai halastartátyaiban várták, 
hogy átessenek a Rovignóig való hosszú út nehéz odisszeáján. Amikor távirat 
érkezik a zoologiai állomás igazgatójától, hogy a szállításnapját megelőző éjszakán 
ellopták a halastartály összes murénáit De azért az állatkerti akváriumnak mégis 
lesznek murénái. Sőt már Rovignóban is vannak s a főváros közönségének tavasz-
szal már alkalma is nyílik bennük gyönyörködni. Meglátja majd azt a híres halat, 
amelyből az utolsó cézárok alatt oly őrületes kultuszt űztek a dúsgazdag római 
ínyencek. 
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Crassus kedves murénáit arany ékszerekkel agatta tele, Vidius Pollia pedig 
rabszolgáit dobatta múrénás vízmedencéjébe, mert azt tapasztalta, hogy azok az 
emberhústól ízletesebbek lettek. 

Ezek után tisztán láthatja az akvárium látogatója, hogy milyen nagy gond-
dal és fáradsággal jár az állatok megszerzése ! A vasúti szállítás pedig manapság 
sok akadállyal jár és ennél még több pénzbe kerül. Megesett már, hogy az álla-
tokat szállító vonatnak mintegy tizenkét óráig kellett vesztegelnie az olasz állo-
máson, mert önhibáján kívül lekésett a legközelebbi csatlakozásról a Triesztből 
érkező személyvonattal. Persze ezt a nagy késést a napsütésben veszteglő halak 
megsínylették, természetesen nem csekély kárára az akváriumnak. 

Az állatok gyorsvonaton való továbbítására ma gondolni sem lehet, mert 
ez nagyon megdrágítaná az akvárium benépesítését. Éppen ezért nem ajánlatos 
az apránként, részletekben való szállítás sem a gyorsvonat poggyászkocsijában, 
mint ahogy az a háború előtt történt. De azért sem ajánlatos, mert Budapestig a 
poggyászkocsit több állomáson kiszokták cserélni és az állatos edények átrako-
dása hátránnyal jár az állatokra. Ennélfogva kénytelen az ember egy egész vas-
úti kocsit bérelni, amit teljesen megrak állatokkal. Ezt a vasúti kocsit aztán a 
személyvonathoz csatolják, amely ha minden rendben megy, mintegy 36 órai 
nehéz út után érkezik meg a budai vasúti állomásra. Itt aztán az állatos edénye-
ket kocsira rakják át és az állatkertbe szállítják, ahol azonnal megtörténik az 
állatoknak az akváriumba való elhelyezése. 

Nagyon természetes, hogy az ember mindent elkövet, hogy az állatok, 
amiknek megszerzése annyi fáradsággal és költséggel járt, élve érkezzenek meg 
Budapestre. Persze erről történik legfőképpen gondoskodás. 

Az ilyen vasúti kocsi valóságos akváriummá lesz átalakítva. A tengeri állat-
nak és különösen a halnak és a ráknak igen sok levegőre van szüksége, hogy 
megtudjon élni. A levegő oxigénje a lélegzésre szolgál neki. Ha ez nincs meg, 
egyszerűen megfullad. A hal pedig hamar elfogyasztja a levegő-mennyiséget, amit 
a szállítóedény tartalmaz. Éppen ezért pótolni kell azt. A vasúti kocsiban tehát 
néhány oxigénes palack lesz felállítva, melynek tartalma külön e célra berende-
zett gummicsöveken át az egyes edények vizébe lesz levezetve. Ilyen gondosko-
dással a halak úgy érzik magukat a szállítóedényekben, mint az akváriumban, 
vagy magában a tengerben. 

Megesik természetesen, hogy minden óvatosság és gondoskodás mellett is 
útközben elpusztul egy-egy hal. De hát aki utazni szokott, tapasztalhatja, hogy 
az egyik ember nehezebben bírja, mint a másik. így van ez a halakkal is. A 
hosszú ideig tartó dübörgés és rázás az egyiknek megárt, a másiknak pedig nem. 
És mivelhogy a legtöbbnek nem árt, ennek a körülménynek köszönhetjük, hogy 
mi belföldiek, ide telepíthetjük a tenger csodás teremtményeit a fővárosi állatkerti 
akváriumba, hogy életük titokzatos jelenségeit ellessük, rajtuk elgondolkozzunk 
és fantasztikus alakjukban, ragyogó színpompájukban gyönyörködhessünk. 



A FŐBB ÁLLAMOK TENGERI HADEREJÉNEK FEJLŐDÉSE 
A WASHINGTONI 

FLOTTALESZERELÉSI EGYEZMÉNY ÉLETBELÉPTETÉSE ÓTA 
— TENGERÉSZETI POLITIKAI TANULMÁNY — 

Irta : MLADIÁTA J. 
• 

A világháború lezajlása után az entente államok erőviszonyában beállott 
eltolódás következtében, a kimerültség és győzelmi mámor első éveinek leteltével, 
mindinkább élénkebben nyilatkozott meg a kívánság, hogy a tengeri haderők 
nagyarányú fejlesztésének már a leromlott gazdasági viszonyok miatt is korlátok 
szabassanak kölcsönös megegyezés alapján. Hosszas tanácskozások után Nagy-
britannia, az Északamerikai Egyesült-Államok, Franciaország, Japán és Olasz-
ország képviselői 1922. februárjában Washingtonban egyezményt kötöttek, mely-
ről Harding elnök a konferenciát bezáró beszédében a többek között így nyilat-
kozott: „A mai nappal ünnepélyesen vállalt kötelezettségek egy új és jobb kor-
szaknak hajnalát és az emberiség fejlődését jelentik." A történelmi eseményeket 
a kauzalitás szempontjából vizsgáló itt ráismer Wilsonnak túlnyomólag érzelmi 
momentumokkal táplált, hamis praemisszákból kiinduló és nagy problémákat gyer-
mekded egyszerűséggel megoldani kívánó argumentációjára. Majd később látni 
fogjuk, hogy az „új és jobb korszak" hajnalpírja oly szelídfénvű-e, amint azt 
Harding álmodta. 

Összegezve röviden a konferencia eredményét, az egyes államoknak enge-
délyezett különböző hajók tipusa és össztonnatartalma angol tonnákban a kö-
vetkező : 

A h a j ó n e m e Anglia É s z a k a m . 
E g y e s Áll. 

J a p á n -
o r s z á g 

Francia-
o r s z á g 

O l a s z -
o r s z á g 

M e g j e g y z é s 

1. Csatahajók 

Ö s s z t o n n a t a i t a l o m : 525.000 525.000 315.000 175.000 125.000 

M a i h a j ó d e p l a c e -
ment 3 5 X 0 0 t. 

max. á g y ú 4 0 ' 6 c m 

elavulási i dő 20 év 

2. Védett cirkálók 

Ö s s z t o n n a t a r t a l o m 
é s e l a v u l á s i i d ő : Nincs korlátozva — max. ágyú 20'3 cm. 

Maximál i s h a j ó -
d e p l a c e m e n t 

10 .000 t . 
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A h a j ó neme Anglia Északam. 
Egyes. Áll. 

Japán-
ország 

Francia-
o r szág 

Olasz-
o r szág Megjegyzés 

3. Torpedórombolók 
és naszádok Nincs semmi korlátozás. 

4. Vizalatt járó 
hajók 

Nincs semmi korlátozás, csak a kereske-
delmi háborúra nem használhatók. 

5. Repülőgép anya-
hajók 

Ö s s z t o n n a t a r t a l o m : 135.000 135.000 81.000 60.000 60.000 

Max. ha jódep lace-
ment 27 000 t . 

max. ágyú 20 ' 3 cm 

elavulási idő 20 év 

Azonkívül el van tiltva a mérges gázok használata és a kereskedelmi hajók 
elsülyesztése, mielőtt azok személyzete biztonságba helyezve nincs. 

A flottatámpontok fejlesztése, illetőleg kiépítése szempontjából a következő 
megállapodások történtek: 

A f l o t t a b á z i s k i é p í t é s e 
m e g e n g e d v e t i l t v a 

Anglia Kanada, Ausztrália, Újzéland Hon-Kong 

Egyesült-Államok . Alaszka, Panama, HawaI Fülöpszigetek, Aléuták, Guam 

Japánország . . . . Anyaország és közeli szigetek Formoza, Pescadores, Bonin, 
Kurili, Liu-kiu 

E néháy adatból már látható, hogy az egész egyezmény, mely Harding 
pacifista gondolatköréből született, főkép Anglia tengeri politikáját szolgálja és 
annak ismét megszerezte a tengeri supremáciát, melyet az Egyesült-Államoknak 
a háború végével és a következő években kifejtett óriási arányú hajóépít-
kezése már-már megingatott. Midőn az üzleti konjunktura a háború után lelohadt 
és anyagi érdekeltség a háborús adósságok behajtásán kívül az Egyesült-Államok 
számára már nem állt fenn, a békepropaganda valamint a rosszabbodó gazdasági 
viszonyok nyomása alatt a „second to none" elvének fenntartása mellett, vagyis 
hogy tengeri hadereje ne legyen kisebb bármely más hataloménál, elhatározta 26 
még részben épülőfélben levő csatahajónak és minden csatacirkálónak leszerelését és 
így öntudatlanul feladta a sok évi fáradságos munka által elért tengerészeti fölényt. 

Hogy mily nehéz áldozatokat rótt a washingtoni egyezmény Francia-
országra és Olaszországra, azt bizonyítja az, hogy a két nagyhatalom csak 1923 
nyarán ratifikálta az egyezményt. 

Anglia törekvése, hogy a reá nézve legveszedelmesebb ellenségtől, a 
tengeralattjáró hajóktól megszabaduljon, a többi államok ellenállása miatt kudar-
cot vallott. 

A „pax britannica"-t épp mindegyik a maga módja és érdeke szerint értelmezi. 
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Súlyos tévedés volt az amerikai Egyesült-Államok kormánya részéről a 
csatahajók tonnatartalmának egyenlőségéből Angliával szemben azt hinni, hogy 
ezzel az egyenrangúság a „povver standard" szempontjából biztosítva volna. Bár 
a nagy hajók domináló jelentősége még ma is fennáll és magvát képezi a ten-
geri haderőnek, de a könnyű cirkálók és torpedórombolók, a tengeralattjárók és 
a repülőgépek szerepe ma mint támadó eszköz valamint felderítő tüzérségi meg-
figyelő célokra nélkülözhetetlen taktikai elemei egy modern flottának. Ily egységek 
tekintetében pedig ismét fölén3'ben van Anglia többi riválisaival szemben. Ehhez 
járul még a kereskedelmi hajóparkjának a többiekét messze túlszárnyaló nagy-
sága, mely kb. 50%-al nagyobb mint az Egyesült-Államoké. (1924-ben 21'5 
millió BRT.) 

Épp ezért törekedett Anglia a tengeralattjáró hajók leszerelésére, mert ag-
gódik nagy kereskedelmi hajóparkjának biztonságáért konflagráció esetén. Hiába 
buzgólkodott a második washingtoni konferencia egybehívása körül 1925-ben, 
mely a könnyű hadihajók és repülőgépek megszorítását célozta, mert ez különö-
sen Franciaország és Olaszország ellenállásán meghiusult. A genfi konferencia 
jegyzőkönyve nincs még aláírva. Dánia leszerelési mozgalma is holtpontra jutott. 
De Locarno szelleme sem mozdította elő a leszerelési gondolatot és csak átmene-
tileg tompította a már-már kirobbanó ellentéteket. 

íme ez a helyzet, melyet a washingtoni egyezmény teremtett. 
Lássuk most az egyes nagyhatalmak flottafejlesztési ténykedéseit. 
Anglia világuralmi törekvése a tengeri utak biztosítására és a gyarmatokkal 

való zavartalan közlekedés fenntartására irányul. Ezek részletes tanulmányozásá-
val foglalkozott az 1923 októberében Londonban tartott értekezlet, melyen az 
angol birodalom képviselői irányt szabtak az impérium közel jövőbeni tengerészeti 
politikájának a washingtoni egyezmény keretében, mely 1936-ig érvényes. 

Kiemeli az értekezlet a légvédelmi eszközök rendszeres kiépítésének és egy-
séges fejlesztésének szükségességét az egész birodalom területén és Singapur-
ban egy ílottabázis felállítását a keleti régiók kereskedelmi útjainak biztosítására. 

Rendkívül megerősítette Anglia középtengeri hadierejét, amely a következő 
egységekből áll: 6 csatahajó, 10 védett cirkáló, 54 torpedóromboló 6 flottillára 
osztva, 1 tengeralatti flottilla 2 kísérőhajóval és 2 repülőgép anyahajó. 

Ehhez járul még a gibraltári kis flottilla néhány torpedórombolóval és se-
gédhajóval. 

így biztosítja Anglia uralmát a Földközi tengeren. Az 1924/25-ös építési 
programúiban 8 cirkáló, 2 torpedóromboló, 1 torpedóromboló anyahajó, 3 ten-
geralattjáró, 1 tengeralattjáró anyahajó, 1 repülőgépanyahajó, 2 ágyúnaszád, 1 
aknarakó, 1 segédhajó a Perzsa-öböl számára volt beállítva. A parlament 5 cirká-
lónak, 2 torpedórombolónak és több segédhajónak építését engedélyezte. 

Ausztrália kormánya pedig 4—10.000 t.-ás cirkálónak és 6—1000 t.-ás 
tengeralattjárónak építését határozta el. 

Az 1925,/26-os költségvetésbe be van állítva a továbbépítési költsége 2 
csatahajónak {„Nelson" és „Rodney", 40.000 t., 23 mfld. sebességgel, 9—40"6 
cm. H/50, 12—15-2 cm. H/50, 12—10 2 cm. lgv., farán repülőfedélzet.) 

5 cirkálónak („Kent"-tipus, 10.000 t., 35 mfld., 20'3 cm. ágyúk.) és 
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3 cirkálónak („Emerald"-tipus 7750 t., 33 mfid., 7—15 cm. H 50, 3—10 
lgv., 12—53 cm. fedélzeti torpedóvető), továbbá 1 aknahajó, 2 torpedóromboló 
és 3 tengeralattjáró. 

A kormány nem elégedett meg ezzel, hanem júliusban egy pótköltségve-
tést terjesztett a parlament elé a következő 30 év hajóépítési programmjáról. 

E szerint tervbe van véve a következő hajóknak az építése : 16 cirkáló, 
27 torpedóromboló, 24 tengeralattjáró, 5 ágyúnaszád, 1 repülőgépanyahajó, 2 
tengeralattjáró anyahajó, 4 motorcsónak, 1 műhelyhajó, 1 hálóvetőhajó, 1 úszó-
dokk, melyek összköltsége 59 millió angol fontra, vagyis 20"5 billió koronára rug. 

Ugy látszik, a keleti kérdés sötét fellegként borul az impérium győzelmi 
derűs egére s ezért e nagyarányú előkészületek. 

Az Egyesült-Államok tengeri politikájának központjában a Japán terjeszke-
dés a Csendes-Óceánon áll. — A Havai szigeteknek mint hadiflottabázisnak le-
hető tökéletes kiépítése a főcél. — A régebbi csatahajóknak („Florida-típus) 
átépítési munkálatai folyamatban vannak. Ezek költsége kb. 16 millió dollár. 

Az 1924/25 évi költségvetésben további 8 cirkáló és 6 folyami ágyúnaszád 
93 millió dollár értékben szerepel. 

Különösen fontos a cirkálók számának növelése, mert e tekintetben messze 
mögötte áll a japán és angol haditengerészetnek. Az utóbbi fllottagyakorlatok 
alkalmával a Panama-csatorna biztonságát kétségbe vonták és ezért erős védelmi 
intézkedések létesítését követelik. A pacifista és vele a leszerelési mozgalom lan-
kadóban van. 1925-ben vízrebocsátották a „Lexington" nevű „aircraft carrier"-t, 
repülőgépanyahajót, — (32.000 t., 33 mfld, 8 drb 20 cm. és 12 drb 127 cm. lgv. 
ágyúval) mely eredetileg csatahajó-cirkálónak volt tervezve és önálló működésre 
is alkalmas értékes egység. Testvérhajója a „Saratoga" még munkában van. 

jfápánországtól a washingtoni egyezmény szintén súlyos áldozatokat köve-
telt, amennyiben a nagyhajók arányszáma Angliával szemben most 3 :5-höz lett 
megállapítva és így több csatahajót és épülőfélben álló modern hajókat is kény-
telen volt leszerelni. A régebbi hajókat szintén átépíti a jobb légvédelmi és víz-
alatti vértezet szempontjából és az 1926—1930-ig szóló pótépítkezési programm-
jában 42 hadihajó építését tervezi, melynek első építési részletköltsége 20 millió yen. 

E hajók : 4 db. 10.000 tonnás cirkáló 2 drb 20'3 cm. triple-toronnyal, 
25 „ torpedóromboló, 
10 „ tengeralattjáró (1.500 t.) és 
3 „ különleges célokra szolgáló hajó. 

A haditengerészeti vezetőség e nagyarányú építkezés szükségességét rész-
ben az elavult hajók pótlásával, részben pedig az angol ill. amerikai hadi-
tengerészet nagymérvű fegyverkezésére való hivatkozással indokolta. A teng. 
repülőosztagok fejlesztése által 2 anyahajónak „Akagi" és „Kaga" építése vált 
szükségessé, melyek 1925-ben épülőfélben voltak és csatacirkálóknak készült ha-
jókból lettek átalakítva. (27000 t., depl., 28 5 mfld., 58 ill. 80 repülőgép befoga-
dására.) 

Franciaország rendkívüli erőfeszítéssel növeli tengeri haderejét és minthogy 
a washingtoni egyezmény nagy hajók építését korlátozza, a kisebb egységek 
nagyarányú fejlesztésével igyekszik a hiányt pótolni. — Az 1923. évi flottatör-

3 
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vény értelmében a cirkálók és torpedórombolók össztonnatartalma: 360.000 t , 
a tengeralattjáró hajóké : 65.000 tonna. 

Továbbá újonnan építendők 1930-ig: 9 cirkáló, 21 torpedóromboló, 36 tor-
pedónaszád, 2 tengeralatti cirkáló, 45 tengeralattjáró, 7 aknahajó és 6 különf. hajó. 

Ebből elkészült: 3 cirkáló, (Duguay-Trouin tip. 8.000 t., 8 dbr 15 cm. ágyú, 
12—54 cm. torpedv., 34 teng. mfld), 6 torpedóromboló-vezetőhajó (conducteurs 
d'escadrilles „Tigre" tipus 2350 t., 3 5 5 teng. mfld., 5 drb 13 cm., 2 drb 75 lgv., 
6 torpv.), 12 torpedónaszád „Sirocco" tip. (1400 t., 33 teng. mfld., 4 drb 53 cm.torpv). 

Ezenkívül a part- és légvédelem újonnan lettek szervezve, Bizerte, Brest, 
Toulon 45 centiméteres partvédő ágyúkkal felszerelve, melyek lövedékei az angol 
partot is elérik. 

A „jeune école" nem kíván nagy hajókat, hanem a zátonyra futott 
„Francé" helyett is inkább két 17.500 tonnás „croiseur de combat" típusut 34 ten-
geri mérföld sebességgel, 8 drb 30 cm. ágyúkkal 2 drb 4-es toronyban en échélon 
elhelyezve. Nagy nehézséget okoz a megfelelő műszaki személyzet hiánya. Az új 
tengerészeti miniszternek Leygues-nek személye azonban ezeket a nehézségeket 
le fogja győzni, ki céltudatos, erélyes férfiúnak bizonyult a múltban is. 

Olaszország szintén erősen fejleszti haditengerészetét, mert a középtengeri 
hatalmi egyensúly és expanzív politikája erre utalja. Az 1923—1928. évekre szóló 
építkezési programm: 5 drb 10.000 tonnás cirkáló, 20 drb 2000 tonnás torpedóromboló, 
20 tengeralattjáró, valamint a tengeri repülőgépek nagyarányú fejlesztése. 

Jelenleg 2 drb 10.000 tonnás cirkáló, 34'5 mérföld sebességgel és 10 drb 20 cm 
H/50 ágyúval építés alatt állanak. 

A fentieket összegezve, az elmúlt év második felében épülőfélben levő hadi-
hajók a következőkép oszlanak meg: 

Anglia Egyesü l t 
Államok 

J a p á n o r s z Franciaorsz Olaszorsz . 

Csatahajók 2 — — 

Védett cirkálók . . . 8 9 2 4 
Torpedórombolók . . 2 — 8 24 lb 
Tengeralattjárók . . . 5 2 11 23 10 
Repülőgép anyahajó . 2 2 2 1 — 

A hajók összes száma az építés alatt állókkal együtt: 

Csatahajók 20 (18) 18 (18) 6 (6) 9 (9) 7 (5) 
Csatahajó cirkálók . . 4 (4) — — 4 (4) — — — — 

Véd-cirkálók -59 (46) 32 (10) 38 (25) 22 (6) 15 (6) 
Torpedórombolók . . 209(177) 309 (263) 111 (77) 97 (46) 155 (51) 
Tengeralattjárók . . . 70 (61) 127(109) 62 (53) 69 (42) 53 (22) 
Repülőgép anyahajó . 6 (6) 3 (3) 3 (3) 1 (1) — — 

Összesen: 368(312) 489 (403) 224(168) 198(104) 230 (84) 

Össztonnatartalom: . 1,434.000 1,325 000 789.000 560.000 348.000 

A tonnák angol t o n n á t j e l en t enek ; 1 a.-t. = 1'016 mt. — A zárójelben álló s z á m o k a modern 
t ipusu és az építés alatt álló ha jók összegét je lent ik . 
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A megadott tonnák az úgynevezett „standard deplacement"-ra vonatkoznak, 
amelybe a tápvíz és az üzemanyag nincsenek beszámítva, tehát a tényleges de-
placement kb. 10—12%-al nagyobb. 

Érdekes adatokat szolgáltatnak az egyes államok költségvetései is arra vo-
natkozólag, hogy miként működik a béke angyala. 

Az 1925/26-os költségvetési évre haditengerészeti kiadásokra a következő 
összegek lettek előirányozva: 

Anglia . . . 1.604,200.000 ar. K 
Egyesült-Állam. 1.730,800.000 „ „ 
Japánország . 458,900.000 „ „ 

Pranciaország . 300,300.000 ar. K 
Olaszország . 211,900.000 „ „ 

Említésre méltó még az a hatalmas erőfeszítés, melyet Németország a ver-
saillesi béke-diktátum szűkös keretében kifejt, mert 1925/26. évre 189,000.000 
ar. koronát fordított haditengerészetére, melyből közel 43.800.000 aranykor, új 
hajók építésére volt szánva. Építés alatt álltak: „Emden" védett cirkáló (6000 t. 
depl., 29 mfld, 8 drb 15 cm. H/50, 3 drb 8 '8 cm. ágyúval, 4 drb 50 cm. torpv.) 
és egy torpedóromboló. 

A versaillesi határozatok 181. pontja értelmében Németország hadihajóinak 
száma nem lehet több mint 

6 csatahajó 12 torpedóromboló 
6 könnyű cirkáló 12 torpedónaszád 

összesen 15.000 fővel melyben a hivatalok személyzete is bennfoglaltatik. A ha-
jók mind elavultak. 

Anglia tehát győztes a versenyben. Hadihajóinak száma, taktikai-stratégiai 
értéke és kvalitása egyaránt fölényes. 

Ki kételkednék még abban, hogy „Britannia rules tha waves?" 
E beszédes számoszlopok azonban nyomatékosan figyelmeztetnek bennün-

ket arra is, hogy a béke szelleme — sajnos — még nem kisért és hogy a nagy 
háború veszteségét még alig kihevert nemzetek közt már újból megindult egy 
fegyverkezési tempó, mely az eddigit is felülmúlja. 

Seneca már bölcsen megállapította: „Vivere, militare est," — és ez áll úgy 
az egyes emberre, mint a nemzetekre még ma is. 

A harcra pedig készülnünk kell. 

/ 
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Az Antarktisz befolyása az óceáni 
áramlásokra. A németek délsarki expedí-
ciója, a Gauss (1901—03.) renge teg meg-
figyelést végzett. Ezek tudományos feldol-
gozása évek hosszú sorába kerül t . Azután 
jö t t a háború és az összeomlás s a kész anya-
got nem lehetet t közzétenni. Most, hogy 
némileg javul a helyzet, egvmás u t á n 'át-
jiak napvilágot a ikülönféle munkálatok. 
Ezek között igen érdekesek azok, amelyek 
az Antarkt isz és az óceáni áramlások kö-
zött i összefüggéseket keresik. 

Ismeretes, hogy a déli sark szárazföldön 
fekszik. Ennek terüle te kb. 14 mil l ió km2. 
A szárazföldet kontinentál is padka hatá-
rolja, amelyet sekély tenger borí t . E z kü-
lönbözik a többi kontinens hasonló selfjé-
től, mert mélysége nagyobb, amennyiben 
400—600 métert is elér. E r r e következik 
a subantarkt ikus mélytenger. Ez fizikailag 
és biológiaiig különbözik az előbbitől. Míg 
ugyanis annaik a sótartalma és hőmérsék-
lete állandó (homohalinikus és homoter-
mikus) , addig ez utóbbié m á r az egyes 
mélységekben váltakozó. A subarkt ikus 
mély tengerben három réteget különböz-
tethetünk meg. A felső (200—300 m. 
mély) és alsó rétegben hidegebb a víz, 
min t a középsőben és a sótartalom kisebb. 
A középső ré teg vize az alacsonyabb szé-
lességekről áramlik délfelé ós nelkimeay 
a kontinentál is padkának, s ezáltal elvá-
lasztja a hideg sarki vizet egy felső és 
alsó rétegre. 

A felső h ideg réteg vize nyomozható 
egészen az 55. szélességig. I t t azután, 
amint az a hőmérsékletből, az oxigénium 
tartalomból és a baktériumokból megálla-
pítható, lesüllyed 000—1000 m. mélységre. 
De ezen a szinten tovább nyomozható egé-
szen a .Baktérítőig. Ezt a lesüllyedt hideg 
vízréteget az Atlanti-óceánban a Challen-
ger- és GazeZZa-expediciók is észlelték 

már, die eredetét határozottan a Gauss-
expedició mutat ta ki . Az Indiai-óceánban 
úgy látszik, még tovább süllyed, m e r t 
Madagaszkár t á jékán m á r 1300 méteres 
mélységben bukkantak reá. 

Kérdés most már, hogy mi hozza a déli 
sork hideg vizét i lyen alacsony szélessé-
gek alá? Nyilvánvalóan áramlás. E n n e k 
előidézője vagy a szél vagy a tenger -vizé-
nek különböző sűrűsége. Az előbbi által 
előidézett áramlás vonalas irányban ter-
jed, míg az utóbbi állal létrejött inkább 
lemezesen. Jellemző a kétféle áramlásra 
még az is, hogy az első tulnyomólag a víz 
fe lüle tén észlelhető, az utóbbi pedig bár-
mely részében. A ké t fé le áramlásnak szét-
választása igen nehéz, mert mint azl a 
„Meteor' megfigyeléséből tudjuk, mind a 
ket tő t a kozmikus erők (apály) és a Fö d 
forgása befolyásolják. A Gauss-expedició 
azonban a I I . Vilmos császár-földön meg-
figyelte, hogy az ál landó nyugati és észak-
nyuga t i szél ha t á sá ra a kont inentál is 
padka vize neki szorul a partnak, i t t 
megduzzad ós i n n e n azután észak felé 
vándorol. Tehát az áramlás főoka a szél, 
ez h a j t j a egészen az 55. szélességig ahol 
lesüllyed s konvekciós mozgásban ki-
egyenlítődik. 

Az alsó áram létrejöttében a szélnek 
már távolról sincs ekkora szerepe. Le-
süllyedése és továbbmozgása konvekciós 
jelenségekre vezethető vissza.. H á t r a volna 
most még a középső meleg ós a t rópusok-
ról jövő réteg mozgásának a megmagyará-
zása. Eddigi megfigyeléseinkkel ennek az 
okát még nem t u d j u k megadni. Való-
színű, hogy már a subtrópusokban a 
mélybe süllyed. Jel lemző reá, hogy hőmér-
séklete évszakos ingadozást mutat . Eeb-
ruár iusban ugyanis , amikor a Nap a déli 
fé l tekén magasan jár , a hőmérséklete 
emelkedik. 
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Mindezeket figyelembe véve, kénytele-
nek vagyunk azt mondani, hogy az 
Antarkt isz hatása az óceánra kisebb, m i n t 
azt eddig gondoltuk. 

Dr. Kari János. 

A tengeri üledékek ujabb földtörté-
neti jelentősége. A modern fö ld tan i ku-
ta tások a különböző fö ld tani időszako-
kon belül földünk egykor i á l lapotának, 
térsz íni viszonyainak, égha j l a t ának s 
szerves életének, egyszóval fö ld ra jzának 
rekons t ruá lá sá ra törekednek. Csak te r -
mészetes, hogy ennek a célnak elérésé-
ben nagy szerep j u t a manapság föl-
dünk ké tha rmadá t bor í tó tengereknek, 
i l letve az azokban a fö ld tan i mú l tban 
keletkezet t üledékeknek, amelyek az ak-
kor is tú lsúlyban levő tengerek k i t e r j e -
désének megfelelően, minden más föld-
tani képződménnyel szemben vezető he-
lyen á l lanak. Ezeknek az egykori ten-
geri üledékeknek a mai tengerekben 
végzett vizsgálatokkal lépést t a r tó össze-
hasonl í tó tanulmányozása az ősföldra jz 
számos fejezetéhez szolgál ta tnak nélkü-
lözhetetlen adatokat . Ezeken épül föl 
mindenekfölöt t az ősföldrajznak a régi 
partvonalakat kuta tó fejezete (palaeakto-
log-ia), a z őséletföldrajz (palaeobiographia) 
nagy része s természetesein az őstenger-
tudomány (palaeoceaniographia) a maga 
egészében.*) 

Mintíhogy a mai tengerek üledékvizsgá-
lata aránylag nagyon kevés éghajlat i kö-
vetkeztetést tesz lehetővé, azért ennek 
megfelelően az őstengerek üledékeiből még 
kevésbé tudunk hozzájárulni az őséghaj-
la t tan (palaeoklimatologia) vizsgálatához. 
A legújabb időben azonban, legnagyobb-
részt függet lenül a mai tengerek analó-
giájától , néhány gyakori őstengeri üledék 
klimatológiai vonatkozásaira mutat tak reá: 
A mai tengerekben is nagyon el ter jedt 
glaukonit és a csak egykori üledékekben 
ismert vasoolitoh keletkezésének behatóbb 
tanulmányozása ugyanis arra az ered-
ményre vezetett, hogy ezeknek a vastar-
talmú ásványok, illetve üledékek keletke-
zéséhez szükséges többé-kevésbbé bonyo-

*) Lásd bővebben „A tengeri üledékképződés 
egykor és most" c. közleményt „A TENGER" 
1913. évf. „Földtan és tengerkutatás" 1911. 
évfolyam. 

lu l t vegvi folyamatok csakis megfelelő 
hőmórsékü tengervízben létesülhetnek, 
így a glaukoni t keletkezése hideg, oxi-
génban dús vízhez van kötve, mig a 
vasoolitak nagyobb mennyiséget fölhal-
mozó ásványai csekélyebb oxigént tar ta l -
mazó melegebb vizekben keletkeznek. Eb-
hői következik tehát az is, hogy a kétféle 
vastartalmú üledék k izár ja egymást. 

Ugyancsak ezeknek a vizsgálatoknak so-
rán ikitünt az az üledékek jövő vizsgála-
tára nézve nagyjelentőségű körülmény, 
hogy a tengerek fenekén, a lassú fölhal-
mozódások helyein olyanféle kőzetbom'á-
sok mennek végbe, melyek okaikban s ha-
tásaikban sok hasonlóságot muta tnak a 
szárazföldön végbemenő mállással. Ezt a 
folyamatot Hűmmel halmyrolisisne'k, 
azaz tengerala t t i kőzet bomlásnak nevezte. 
Ez a folyamat a tengerfenékre került üle-
dékeknek a tengerrel közvetlenül. érint-
kező felszínén megy végbe. Az így létre-
jövő bomlási termékek eddig is ismerete-
sek voltak, sőt az azokat létrehozó folya-
matok is jobbára ismertek voltak, csak-
hogy azokat a kőzettéformálódás (diage-
nezis) fogalmába sorolták. Hűimmel most 
az utóbbiak közé csak azokat a hatásokat 
sorolja, amelyek nem az üledékeknek 
felső, a víztömeggel ér intkező felületén 
mennek végbe, hanem a már kész üledék-
ben a tengervíz nedvességével kapcsolat-
ban létesítenek olyan változásokat, ame-
lyek során az üledéken kívülálló anyagok 
már nem kerülhetnek bele. 

Az emlí te t t vasas üledékek ilyen halmy-
rolizis ú t j á n keletkeztek s gazdasági fon-
tosságuk mellett ennek a jelenségnek föl-
ismerése azzal a tudományos jelentőség-
gel is jár t , hogy az egykori tengerek hő-
mérsékletére is biztos adatokat szolgáltat. 
A glaukonitok előfordulása az egykori 
üledékekben igazolja ugyanis azok hide-
gebb vízben keletkezett, voltának lehetősé-
gét, amennyiben a megfelelő földtani ko-
rok tengermedencéi, illetve azok partvona-
lainak lefutása valószínűivé teszi, hogy a 
nagy óceán mindig szabadon állott az 
északról jövő hideg áramlások szempont-
jából. Ezzel szemben a vasoolitok előfor-
dulásával jellemzett Középtenger (Tethys) 
parttagolódása a hidegebb áramlásokat 
meggátolta a behatolástól, s többé-kevésbbé 



3 8 KISEBB KÖZLEMÉNYEK 38 

lefüződött medence részeiben a lassú üle-
dékképződós mellett a fölmelegedett víz-
ben vasoolitok keletkezéséit te t te lehetővé. 

Ezek szerint a tengerfenéken végbe-
menő kőzetbomlás gondos vizsgálatában a 
jövőben újabb értékes segédeszközt nye-
rünk az ősföldrajzi részlet tanulmányok-
hoz. Vadász Elemér. 

A „normál víz", mint a tenger hidro-
gráfiai kutatásának fokmérője. Amióta a 
ikoperuliágai nemzetközi tengerkutató bi-
zottság a tengervíz meghatározására for-
galomba hozta az úgynevezett „normál-
vizei'', azóta a tengervíz analízisének ezt 
a nélkülözhetetlen segédeszközét, ugy te-
k in the t jük , minit a tengerkutatók által 
végzett hidrográfiai munka, helyesebben 
a sótartalom-meghatározás fokmérőjét . A 
Knudsen-fé le rendkívül szellemes és prak-
t ikus ^analitikai eljárás, amellyel a ten-
gervíz klórtartalma és annak révén, szá-
mítás untján az össz-sótartalma és sülrüsége 
meghatározható, általános elfogadásra ta-
lál t valamennyi tengerkutató nemzetnél. 

A Kniudsen-féle e l já rás alapkelléke a 
Kopenhágában mesterségesen készített és 
pontosan meghatározott tengeri sóoldat, a 
,.normálvíz", amelyet a kopenhágai bi-
zottság tubusokba forrasztva, bocsát a 
tengerkuta tó expedíciók rndellcezésére. A 
„normálvíz" faktorul szolgál a tengervíz 
t i t rá lásánál a t i t rá ló ezüstnitráJoldat be-
áll í tására ós egyút ta l a Knudsen-fé le 
hidrográfiai táblázatokból való számítá-
sokra is. Mivel — min t már emlí te t tük 
— az expedíciók kivétel nélkül a K n u d -
sen-féle eljárással végzik a tenger sótar-
ta lmának meghatározását, ebből követke-
zik, hogy az elhasznált normál-vízmennyi-
ségből (következtetni lehet arra, hogy a 
különböző expediciók h idrografusa i mi-
lyen mértékben, végeztek sótartalom-meg-
határozásokat. 

Az „Analen der Hydroyraphie und 
Maritimen Meteorologie" egyik legutóbbi 
számában kimutatás t találunk arra nézve, 
hogy a kopenhágai nemzetközi bizottság 
1920 óta hány tubus „normálvizet" bocsá-
tott a különböző nemzetek tengerkutatói-
nak rendelkezésére. A kimutatás szer int 
Németország 232, az Egyesült-Államok 

206, Norvégia 200, Dánia 166, Ang' ia 
147, Svédország 103, Olaszország 102, 
Oroszország 81, Ceylon 60, Por tugál ia 
46, Hol landia 36, Japán 35, Finnország 
34, Lettország 25, India 24, Görögország 
17, Franciaország 13, Spanyolország 12, 
Bulgária 10, Kanada 10, Egyiptom 10, 
Észtország 6, Belgium 5, Dél-Afrika 1 
tubus „normálvizet" használt fel. 

Ezekből a számadatokból következtetni 
lehet arra, hogy a háború után nagy len-
dülettel indul t meg ismét világszerte a 
tengerkutató munka, másrészt pedig kivi-
láglik a statisztikából az is, hogv mely 
államok lá t tak neki nagy szorgalommal a 
háború által megszakított kutatásoknak, 

A kimutatásból — sajnos — hiányzik 
Magyarország és vele együtt Ausztria is, 
az Adr ián ivaló kutatómunkának a háború 
előtt két jelentős tényezője. Az Adria-
kutatás fe ladata most Olaszország tenger-
kuta tására háru l ós — mint a fent i sta-
tisztikából kiolvasható — ennek a felada-
tának igyekszik is megfelelni. Az olasz 
tenger ktuat ók azonban már kinyilatkoz-
tat ták, hogy az Adria rendszeres kutatá-
sában nélkülözik a segítséget, amit a há-
ború előtti években az osztrák és a magyar 
tengenkutató-expedició részéről kaptak. A 
tenger nemzetközi kutatásában tehát szo.-
rep vár reánk, amelyet — ha erre mód és 
alkalom van — be is kell töltenünk. A 
magyar tengierkutatók az olasz munkatár -
saktól vá r ják a biztatást és támogatást 
arra , hogy a háború álal megszakított, te-
vékenységüket folytassák és folytathassák. 

Korh Nándor. 

Oceanográfiái kutatások 1925-ben. A 
nyár folyamán Sokalszki a Fekete-tenge-
ren végzett oceanográfiai kutatásokat . A 
Fekete-tenger keleti részein járt , ahol 
Spindler óta (40 éve) nem végeztek meg-
figyeléseket. Mélységmérései közül 28 2000 
m.-nél nagyobb mélységekre jutott , 900 
vízpróbát vettek, 600 hőmérséklet meghatá-
rozást végeztek. A begyűj tö t t anyagot 
most dolgozzák föl. A tuniszi, marokkói 
és algíri partok előtt, a f r anc ia gyarmat-
üigyi minisztér ium megbízásából, három 
hajó végzett mélységméréseket. A new-
yorki földrajzi- társaság tulajdonában lévő 
Arcturus, 2500 tonnás kuta tó hajó, több 
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amerikai tudóssal a Szargasszó-tenger ku-
tatására indult . Az expedíció vezetője W. 
Beebe. Beebe-neik s ikerül t a Szargasszó-
nak, ennek a csodálatos tengeralat t i 
dzsungelnek a ha tára i t kijelölni. Vulka-
nikus kőzeteket, különböző ismeretlen ro-
varokat, sajátságos, eddig egészen külö-
nös fo rmá jú és szokású halakat találtaik. 
Többek között élve tud tak kihalászni egy 
három m. hosszú különös formájú halat . 
A tenger életének tanulmányozását na-
gyon megkönnyít i a hajó építésmódja is, 
mert a fenék egy darabja üvegből van. Ez 
év ápri l isában a Meteor német tanger-
kuitató <hajó, Spies vezetésével, az Atlanti-
óceán déli részének a kuta tására indul t . 
Közben néhány dél-amerikai és dél-afr ikai 
kikötőt, is fel akarnak keresni. A tudomá-
nyos személyzet négy hidrográfusból, 
kémikusból, geológusból és két meteoroló-
gusból áll. Az expedíció tulajdonképe;ii 
vezetője Merz volt ber l ini tengerkutató-in-
tézeit igazgatója. Ő dolgozta ki az expe-
díció tervét is. Eszerint a főcél a d. sz. 
20°-tól, az Atlanti-óceáninak az arkt ikus 
vizek ha tá rá ig levő területén, az áramlá-
sok tanulmányozása. A vertikális áramlá-
sokat a sótartalom és hőmérséklet ktüllön-
féleségére alapí tot t vízsürüség és víznyo-
más számításokkal akar ják megállapítani . 
De megfigyelik a felszini áramlásokat is. 
A meteorológusok főképpen a felsőbb lég-
rétegeket fogják kutatni , hogy az Atlanti-
óceán déli részletének majdnem teljesen 
ismeretlen felső légviszonyait megállapít-
hassák és a megfigyelés eredményeit a re-
pülés gyaikorlati céljaira kihasználhassák. 
Mellékfeladat a nagy tengeri madarak, 
különösen az albatroszok repülésének vizs-
gálata, hogy azok repüléséből a vitorlázó 
repiüilők szerezhessenek okuilást. A kutató-
hajó a legmodernebbül van berendezve, a 
mélységeket akusztikai úton is meg tud ja 
határozni. Ujabb rendszerű horgonykészii-
lékkel a ha jó t mély tengeren is le lehet 
horgonyozni. A pembrockei hajógyárban 
szerelik az angol hajóhad negyedik expe-
díciós ha jó já t , a Silvio-t. Ez az ausztráliai 
f lottához fog tartozni, a Barriere-Riff ku-
tatására van szánva. 

Az első folyami gőzturbinás kerekes 
vontatóhajó. . .Dortrecht", mely 1924-ben 
épült a Manmheimi Ha jó- és gépépítő r.-
t.-nél és az alsó Ra jnán végzi járatait-
Tekintve a folyami hajózásnál uralkodó 
konzervatizmust, örvendetes jelenségnek 
neveahető, hogy a technika vívmánya, a 
gőzturbina, e liajótipusnál is érvényre ju-
tot t és minit .az eddigi tapasztalatok mu-
tat ják, jó eredménnyel. A ha jó és gépezet 
főbb adatai a következők: Hossza 75 m., 
hajószélesség 22 m., oldalmagasság 3.5 
m., legnagyobb merülés 1.43 m. A gőzt 
2—2.50 m2 f. felületi hengeres kazán 
termeli, feszültsége 14 a tm. ; a gőzturbina 
Brown-Boveri t ipusu, áll egy magas nyo-
mású kombinált akciós-reakciós turbiná-
ból, amelyben a gőz 1 atm.-ra expandál és 
egy alacsony nyomású t iszta reakciós t u r -
binából több expansiós fokozattal . Ebben a 
közös iházban van az 1 sebességi korong-
ból álló ihátrajáratra szolgáló turbina el-
helyezve. Az átkormányzás előremenetből 
hátra néhány másodperc a la t t eszközöl-
hető. A tu rb ina normális teljesítménye 
1300 tg. 1. e., mely a túlterhelési szelepek 
segítségével 1700 tg. 1. e.-re = kb. 2000 
i. 1. e.-re fokozható. A tu rb ina nagy for-
dulatszáma (3600 p. m.), fogaskerék-elő-
téttel 38-ra p. m. csökkenthető, a kenés 
3 atm. nyomású olajjal tör ténik , melyet 
egy simplex dug. sziv. t a r t körforgásban. 
A kondenzátor evakuálását gőzejektor 
végzi. A próbajára tnál négy nagy uszály-
lyal, a vontatmányban 6360 t. teriheléssel 
az előírt ú t a t az átlagos 18 órás idő he-
lyett 163/4 óra alat t te t te meg, ami az 
áradás tekinteitbevételével rendkívül jó 
teljesítménynek nevezhető. Ennél a tu r -
bina 1575 tg. 1. e. f e j t e t t ki és a kerekek 
közepes fordulatszáma 38.3 volt p. m. A 
fajlagos vontatóképesség tehát 3.35 t. per 
i. 1. e. Míg az ottani vontatók szokásos 18 
órás menet ideje alapján a sebesség 9.75 
km/óra, add ig „Dor t recht" 10.2 km. 
sebességet ért el óránként. A ihat órás 
üzemaoyagfogyasztási k ísér le t 937 kg. 
szénfogyasztást muta t óránként , vagyis 
0.595 kg/óra és tg. 1. e., ill. 0.493 kg. per 
per i. 1. e. ós óra. Dugat tyús gőzgépeknél 
ez a szám 0.7—0.9 között van. 

Dr. Kéz Andor. Mladiáta. 
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Kogutovicz zsebatlasza az 19"26. évre. Uj 
sorozat. V. évfolyam. Szerkesztette Bá^ky 
Zsigmond és Kogutovicz Károly. Kis 
földrajzi Lexikon. A Magyar Néprajzi 
Társaság emberföldrajzi szakosztályának 
"kiadása. 

A fö ldra jz i ránt érdeklődő müveit kö-
zönség már évek óta szinte nélkülözhetet-
len segédforrásul tekinti Kogutovicz zseb-
atlaszát. Az idei évfolyam úgyszólván be-
tetőzi ennek értékes voltát , amikor egy 
szakavatottan, tömören és nagy gonddal 
összeállított földrajzi lexikont nyú j t , ami 
a lehető legszerencsésebb gondolat volt, 
mer t e r re nemcsak a földrajz i kérdésekkel 
foglalkozóknak volt nagy szükségük, de 
minden értelmes újságolvasó embernek is 
nélkülözhetetlen 'segédkönyve ez a lexikon, 
mely a távoli, sokszor al ig ismert orszá-
g-okról ós népekről is alapos felvilágosítá-
sokat nyú j t . Nagy érdeme ezek mellet t , 
hogy a imár-már túl tengő idegen nyelvű 
tudákos neveket és mesterszavakat a ma-
gyar nyelv szókincséből vet t szavakkal 
igyekszik helyettesíteni. Ugyancsak ki-
váló szolgálatot tesz az idegen nevek kiej-
tése, valamint a fö ldra jz i fogalmak értel-
mezése körül tapaszt ailiható kételyek ós 
homályos értelmezések eloszlatása tekin-
tetében is. 

Minden olvasónknak a legmelegebbel 
a j á n l j u k ennek az évkönyv jellegét mesz-
sze fölülmúló, maradandó becsű fö ldra jz i 
kézi lexikonnak a megszerzését. Sz. 

* 

Nautieus. Jahrbuch für Deutschlands 
Seinteressen. 1925. Herausgegeben von 
Fregattenkapitán a. D. Scheibe. Berlin. 
Verlagt bei E. S. Mittler & Sohn. Na'jy 
8-adrét. Jf20 oldal, sok vázlattal és képpel. 
Ára 15 M. Egész vászonkötésbe kötve 
18 M. 

Az ú j Nautieus, m i n t a tengeri érdekek 
és a világgazdaság évkönyve, Scheer ad-

mirális bevezetésével öt részből áll: u. m. : 

I. Gazdaságpolitikai dolgozatok. 
I I . Értekezések a tengeri-, folyaimi- és 

léghajózásról, 
I I I . Katonai-poli t ikai előadások, 
IV. Technikai dolgozatok. 
V. E g , kimerí tő stat iszt ikai rész, mely 

a világkereskedelemről, hajózásról, hajó-
építésről, halászatról, légi forgalomról és 
a haditengerészetről szól. 

Az egyes dolgozatok kiváló szakembe-
rektől származnak. Az 1918—1925. évi vi 
lágpliti káról Spahn Márton tanár szá-
mol be. D r . Reichsert N. betekintést 
n y ú j t a vil ágkreskedelmi helyzetbe és az 
ebből Németország kereskedelmi politi-
kája részére adódó vezérgondolatokba, 
illetve alapvonalakba. Dr . Herle I. Né-
metország gazdaságpoli t ikáját tárgyal ja az 
ú j reparációs szabályozások keretén belül. 
Dr. Hoffmann K. „Gazdaságpolitika ós 
hatalmi poli t ika", Mossdorf sz. k. őrnagy 
„Nyugat és Kelet", Dr . Schröder K. „A 
német gazdaság tengerentúl i támpontjai '" 
címen nyú j t anak igen értékes fejtegeté-
seket. 

A második részbem az általános képet 
összefoglaló áttekintésekkel egészítik ki 
Dr. Cunc volt birodalmi kancellár „A íi-
lággazdaság helyzete a háború utáni idők-
ben" és Haas tanár ,, V i I ágii a jóép í tés ' ' 
című dolgozatai. Dr. Hahr min. tanácsos 
,,A német hajózás szerepét" ismerteti a 
világpolit ikában, míg Dr . Eberlsardt B. a 
német folyamok nemzetközivé tételét t á r -
gyalja. A légiforgalmi kérdéseket, ame-
lyek a poli t ikai és gazdasági érdekszférák 
kiterjedése következtében mindinkább elő-
térbe lépnek, Dr. Eckener mérnök és Dr . 
Neikel igazgató értékes szakdolgozatai be-
hatóan tárgyal ják. Suilyt helyez a „Nauti-
eus" a pol i t ikai és gazdasági változások 
hatásainak ismertetésére, úgymint a gaz-
dasági és katonai poli t ikai hatalom egy-
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máshoz való viszonyának megvilágításálra; 
Tirpitz tengernagy rendelkezésre bocsá-
tot ta „A flottatörvények harcászati és ha-
dászati eredeté"-ről szóló nagyér tékű ta-
nulmányát . Gadow kapi tány a mai német 
tengerészetről ír , melyben a nagyhatalmak 
tengeri felszerelését tárgyalja , a washing-
toni konferencia óta. Baeumker százados 
á t t ek in tés t n y ú j t a légi-fegyverképe3sé-
gekröl és ©zek kihatásáról az európai ha-
ta lmak hadászati helyzetére. Hasonló dol-
gozatban tá rgyal ja Tippelskirch százados 
a leszerelés kérdését. 

A technikai rész Anhudt tengerész-
hajóépítő igazgató előadásait az ú jkor 
hadihajót ipusairól ós Handalm min. taná-
csos értekezését az „Olajhajómotorokról és 
gőzgépekről" tartalmazza. 

Akik a tengerészeti és világgazdasági 
kérdések i ránt érdeklődnek, bizonyára is-
mét örömmel üdvözlik a Naut icusnak ezt 
a legújabb évfolyamát, melyből sok érté-
kes tanulságot meríthetnek. 

* 

Jahrbuch 1924. Die deutsche Seeschif-
fahrt unter besonderer Berücksichtigung 
des Norddeutscheri Lloyd. Bremen, 192-5. 
200 oldal, sok képpel. 

A Norddeutscher Lloyd nevű nagyte-
kintélyű tengerhajózási társaságnak ez az 
évkönyve ismét fényes tanubizonvsága a 
súlyos gazdasági és polit ikai viszonyokba 
taszí tot t német nép hatalmas élet-ener-
giájának. 

Az előszóban Stimming Károly ti tkos 
főkormánytanácsos hangsúlyozza, hogy a 
német tengerentúl i hajózás más kereseti 
ágaknál még jobban megérzi a német 
egyetemes gazdasági élet szenvedéseit. 
Az 1924. évre különösen nyomasztólag 
Jiatott az á tmenet az aranyértékátszámí-
tásra , tetézték ezt a szakértelem nélkül ki-
ró t t súlyos adók s a háború előtti időkhöz 
képest sokszorosan magasabb szociális 
terhek. A német nemzeti vagyon és az évi 
bevétel veszteségét a háború előtti időhöz 
képest szakértők 50 százalékra, a mozgó 
tőke veszteségét 75—80 százalékra becsü-
lik. A német népre a győzők telhetetlen 
kapzsisága által reáerőszakolt terhek sú-
lyosan nehezednek az egykor i r igyel t ha-
talmas, de a vesztett háború u t án ret te-

netesen let iport német tengerhajózásra, 
úgy, hogy az eddigi erőfeszítések dacára 
a tengeri hajók net to tonna t a r t a lmá t vi-
szonyítva 1000 lakoshoz, a német tenge-
részet ma csak a huszadik helyet foglalja 
el, míg a háború előtt a nyoleadik helyen 
volt. A német n é p letörhetetlen tet tereje 
azonban bizonyára le fogja küzdeni ezen 
a téren is a nehézségeket s a német ten-
gerészet — talán előbb, min t ellenfelei 
szeretnék, — ismét el fogja foglalni a 
világtengereken az ő régi előkelő helyét. 

Ez az évkönyv is egyik tanúságtétele a 
német tengerészet hatalmas előretörésé-
nek. A rendkívül érdekesen és szakavatot-
tan összeállított Évkönyv t a r t a lma há-
rom csoportra oszlik. Az első, általános 
részben Krdnzlin Th., a brémai hajóegye-
sület szindikusa, a tengeri hajózás szo-
ciális és dí jpol i t ikájához szól hozzá, majd 
Dr. Flügel a német viziúttervek helyzeté-
ről tájékoztat, ugyanő összehasonlító is-
mertetést közöl Bréma 1913. és 1924. évi 
hajó- és áruforgalmáról , Dr. Schultze E. 
a Panama-csatorna t í z évi eredményeiről 
számol be, Dr. Schurig a német Aero-
Lloyd helyzetét ismertet i , Kain R. a fe-
délzeti térkihasználást tárgyalja , végül 
Münnich főpostaigazgató a tenger i posta-
szolgálatról ír. A második résziben a 
Norddeutscher Lloyd 1923. és 1924. évi 
üzleti helyzete és f lo t t á j a , H i n d e n b u r g lá • 
togatása a Norddeutscher Lloydnál és Dr. 
Eckener H. az Amerikába á t repül t Zep-
pelin I I I . világhíressé vált. vezetőjének a 
„Columbus" hajón való visszatérése van 
ismertetve. A harmadik rész a társaság 
személyzeti ügyeinek van szentelve. Az 
igen ízlésesen kiá l l í to t t Évkönyvet a vál-
lalat brémai hatalmas palotájának, a ré-
gibb és újabb személyszállító gőzösei pa-
zar berendezésének, a társaság kikötőinek, 
Hindenburg látogatásának s Eckener 
visszatérésének és ünnepélyes fogadta tá-
sának művészi kivi telű képei díszítik. 

G. B. 
* 

Hamburger Übersee-Jahrbuch. 1925. 
Herausgegeben in Verbindung mit dem 
Übreseeklub Hamburg von Friedrich 
Stichert. 12 képpel. 400 oldal. 

A német tengerentúl i kereskedelem ha-
talmas föllendülésének ékesen szóló bi-
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zonysága ez az Évkönyv is. M i n t Dr. 
Burcha rd Motz szenátor a tenger i hajó-
zásnak és a tengerentú l i kereskedelemnek 
az ú j pénzérték behozatala óta mutatkozó 
örvendetes fejlődéséről szóló bevezető cik-
kében mondja, 1923-.ban már az t h i t ték , 
hogy Németországnak a mélységbe zuha-
n á s á t lehetetlen megaikadályozni. Ekkor 
j ö t t a mentő csoda. Az ú j pénzérték. Ez 
egyszerre neki lendí tet te a gazdasági éle-
te t ós büllönösképen a tengerentúl i keres-
kedelmet. Ugy, hogy Hamburg hajófor-
galma 1923-ban 17.562 hajóval 15,641.000 
net totoimatar ta 'ommal már 1.6 %-kal meg-
haladta az 1913. évi forgalmat. A győzők 
ál tal szinte vandalizmussal megcsonkított, 
német hajóstársaságok — sajnos — kény-
telenek voltak a t é r t idegen hajósvállala-
toknak átengedni; a német ha jóépí tő ipar 
nem volt képes még válságos helyzetéből 
kibontakozni s a hajóstársaságok i,s csak 
lassú tempóban, szerény keretek közt tud-
j ák ha jópark juka t szaporítani s még 
uigyncsak messze vannak a békebeli álla-
pottól, de megmenekültek a mélységbe 
zuha/niástól, sőt m á r ráléptek a céltudatos 
és erővelteljes fej lődés ú t já ra . 

Az Évkönyv második fejezete a ham-
burg i Überseekluib-ban tar tot t nyolc igen 
értékes pénzügyi, közgazdasági és poli-
t ika i tárgyú felolvasást tar talmazza. A 
harmadik fejezet Hamburg á rup iacá t is-
mertet i az egyes fontosabb á runemek sze-
r in t . A negyedik fejezet a tengerentúl i 
üzleti jelentéseket foglalja össze, tekintet-
tel a német kereskedelemre. Az ötödik fe-
jezet kiváló német szakférfiak tollából hét 
becses közgazdasági ós gazdaságpolit ikai 
értekezést közöl és pedig az üzlet i és ha-
talmi kapitalizmusról, a spanyol kereske-
delmi törvényről, Anglia, Franciaország 
és az Egyesült-Államok kivi tel i kereske-
delméről, az Amerikai Egyeslüdt-Államok 
bevándorlási poli t ikájáról , a hamburg i ke-
reskedelem befolyásáról Németországnak 
nyersolajtermékekkel való el látására, a 
német tengerhajózásnak Dél-Amerika nyu-
gat i part jaival való összeköttetéséről, vé-
gül a kikötői üzemről. A ha tod ik fejezet 
két érdekes történelmi cikket tartalmaz. 
Az egyiik Hamburgnak középkori kereske-
delmi forgalmát , a másik H a m b u r g régi 
börzéjét ismertet i 12 szép képpel . Végül 

a hetedik fejezet H a m b u r g 1913., 1921., 
1922., 1923. és 1924. évi kereskedelméről 
és hajózásáról n y ú j t tanulságos statiszti-
kai adatokat . G. B. 

* 

Mandana Baschi. Reisen und Erleh-
nisse eines deutschen Arztes in Afghanis-
tan. Von Dr. F. Börnstein-Bostra. Mit 38 
Abbildungen und einer Karte. Verlag 
von Reimar Hobbing. Berlin, SW 61-
Nagy 8-adrét, 176 oldal. 

Manapság, amikor — különösen a sze-
gény magyaroknak, — oly rendkívül ne-
héz és költséges az utazás, az idegen né-
pek és idegen világok között való kalan-
dozás: valóságos lelki gyönyörlüség olyan 
utazási könyvek olvasása, amelyek menten 
a tudományos nagykép üsködéstől, úgy 
mond ják el a szerző élményeit, min tha a 
kandalló mellett ülve mesélgetne vadre-
gényes tájakról, exotikus népekről, csodá-
latos kalandokról, idegen népszokásokról, 
a magunkétól tel jesen elütő gondolkodású, 
sajátságos lelki berendezésű, szokatlan 
világnézetű emberekről. 

I lyen szórakoztató és amellett mégis 
oktató és sok tanúságot magában r e j t ő 
könyv ez a misztikusnak tetsző Mandana 
Baschi cíimü könyv is. Amint a szerző is 
mond ja előszavában, nem tudományos ku-
tatásokról, hanem német pionírok hangu-
latáról , élményeiről, izgalmairól, életörö-
meiről, erejéről és munkájáról , szenvedé-
seiről ós örömeiről k ivan tanúságot tenni . 
A német eniergia, a német önbizalom jut 
kifejezésre a könyv minden sorában, buz-
dí tásul az i f júságnak , hogy bátran vándo-
rol jon ki a nagv világba s legyen eleven 
propagálója a német Géniusznak. 

,.Mandana baschi!" Ne légy f á r a d t ! Ez 
volt az üdvözlés, amit a szerző afganisz-
t á n i utazásában, ebben az elzárt országban 
nap-nap mellett hallott . Ez lett számára 
a jelszó s azt k ivánja , hogy ez legyen a 
németség számára is a jelmondat a tá-
voli világban. „ N e legyünk fáradtak ' ' , 
mond ja szerzőnk, a nagyvilágban p ioni t -
szolgálatot tel jesí teni , bízva erőnkben és 
fcül detéaümikíben. 

A szerző 1923. m á j u s 23-án indul t nagy 
ú t j á r a Rigából. Moszkván át egész Vladi-
vosztokig keresztül barangolta Oroszor-
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szagot, majd Herat tól Peschavárig közé-
pen átvonulva, egész Afganisztánon. Éber 
szemmel, élénk t u d n i vágyással szemlélte 
az ú t j ába esett vidékeket, megfigyelte az 
o t tani népéletet, a kulturális , népjólét i 
és egyéb intézményeket, a vallási, társa-
dalmi és hivatalos életet. S mindezekről 
oly élethű, színes képeket fest, hogy ami-
kor elbeszéléseit olvassuk, szinte belekép-
zeljük magunkat az író helyzetébe s 
min tha mi is részesei le t tünk volna az ö 
csodás, sokszor fantaszt ikusan érdekes él-
ményei nek. 

Oly vonzó, oly lebilincselő olvasmány ez 
a könyv, hogy vetekedik a legérdekesebb 
regénnyel, amellett, hogy szórakoztatva 
gya rap í t j a ismereteinket egy idegen vi-
lágról, annak népéről, életéről; s bámu-
lattal kell adóznunk annak a büszke, 
szinte dacos hivatásérzetnek, mellyel a 
német géniusznak k íván mindenhol és 
mindenkor propagandát csinálni. 

A könyvet a szerző arcképe diszíti. 81 
szép kép és egy térkép teszi szemléletessé 
a lebilincselően érdekes élményeket. 

O. B. 
* 

Seit ich die Heimat verliess. Abenteuer 
und Schicksale eines Deutsehen in der 
Fremde. Von Albert Wehde. Mit 20 Bild-
tafeln. Verlag von Reimar Hobbing, Ber-
lin, SW. 61. Nagy 8-adrét, 298 oldal. 

Tizenihat éves i f j ú volt csak, amikor a 
vánidoröszlöntől haj tva, Wehde Alber t 
Westfáliából kiment Amerikába. Az 
Egyesült-Államokban csak rövid ideig 
tartózkodott, onnan Közép-Amerikába ke-
rült , ahol évek hosszú során át nélkülözé-
sekben gazdag kalandoréletet élt, m i n t 
a'ikakni munkás, minit festő, majd m i n t 
aranyásó. Jellemben megerősödve s ta-
pasztalatokban megérve, visszatért az 
Unióba, ahol összetalálkozott időközben 
szintén kivándorolt szüleivel. A családi 
körben megtalálta élete hivatását min t 
müiparos s az elkövetkező éveket csendes, 
szorgalmas és eredményes művészi muri-
kában töltötte. 

Eközben ki tör t a világháború. Wehde 
Albertben pezsgésbe jöt t a német vér, fel-
u j u l t a vándorlási ösztön s ezek arra in-
dították, hogy fe la jánl ja szolgálatait a 

német kormánynak. Odahagyva szülőit és 
jólmenő üzletét, e lment Kelet-Ázsiába, 
hogy ot t szolgálja önfeláldozóan német 
hazája érdekeit. M i n d e n vállalkozásánál 
ügyel t arra, hogy a német érdekek szolgá-
latában ellentétbe ne jusson adoptiv ha-
zája, Amerika törvényeivel. Valamennyi 
Amerikában élő némettel ő is mélyen f á j -
lalta a líiét nemzet közt ki tört ellenséges-
kedést s amint a két ország közt megsza-
kadt a diplomáciai összeköttetés, Wehde 
visszatért Amerikába. S i t t nem várt kel-
lemetlen meglepetés érte. Letar tóztat ták 
s azzal a ráfogással, hogy Indiában Angl ia 
kárára forradalmi mozgalmakat szí tot t , 
hosszas tárgyalás u tán több évi fegyházra 
és nagy pénzbírságra Ítélték. Nem a tör -
vény be tű je és szelleme volt irányadó eb-
ben az ítéletben, hanem csupán a Német-
ország elleni hazugság-px-opaganda és vad 
g> ülölet. S büntetésének megrövidítése 
vajmi csekély elégtétel volt számára. 

A börtönből kiszabadulva, „ S i n c s 
leaving home" címen megír ta kalandjai t , 
változatos élményeit s az amerikai bírósági 
és fogház viszonyokról közölt leleplezései 
óriási f e l tűnés t és megdöbbenést keltettek 
egész A/meiriikában. 

A kiadó jó szolgálatot t e t t a németség-
nek, amikor ezt az izzó német hazafias 
lélekkel megír t könyvet német nyelvre le-
ford í t ta t ta , okulásul és lelkesítőül a német 
i f jú ság számára s hálául a német haza 
lelkes és önfeláldozó fiának. 

Wehde harmincnyolc fejezetben t á r -
gyalja csodás változatokban gazdag élmé-
nyeit, sokszor veszélyes kalandja i t , közben 
a szülői háznál töltött t izennégy csendes, 
munkás év szürke eseményeit s egész le-
írásán végigvonul a nyugodt , megfontolt , 
öntudatos és energikus német jellem erő-
vel teljes lüktetése, párosulva a megfig\ e-
lés ós megítélés lelkiismeretes gondossá-
gával. Könyve valóban élvezetes és tanul-
ságos olvasmány, melyet kellemesen élén-
kít a közbeiktatott művészi kállítású 20 
szép kép. —a —a. 

* 

I)as Deutsche Meer. Ein Bilderbuch 
mit hwndert Bildern. Geleiievort und Bil-
dertext von Hans Mucii. Einhorn-Verlag 
in Dachau bei München. 
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Remek müv&zi kiállítású a lbum ez a 
szép könyv. Művészi ós poét ikus dicsőítése 
a német tengernek, ami igazában véve 
nem is t isztán német, mer t liiszen a/, 
északi és keleti tenger nagyobb kiterje-
désben más népeket ural, de végighajózva 
pa r t j a in , bejárva állomásait, kikötőit, 
mindezekre reá van nyomva a német szel-
lem bélyege. 

A száznál több, szebbnél-szebb, hangu'a-
tosnál-liangulatosabb képek s a hozzájuk 
szőtt rövid, de minden sorában a német 
nép hatalmas életerejét dokumentáló ma-
gyarázó szöveg végigvezet a német ten-
gerpartekon, Hollandia ha tá rá tó l Dániáig 
s onnan Oroszországig. Végiglapozva az 
albumot, megismerkedünk nemcsak a né-
met tengerrel, de különösen annak par t -
jaival, szebbnél-szebb tá ja iva l , dünéivel, 
kikötőivel, falvaival, városaival, azok sok-
százados monumentál is épületeivel, a kö-
zépkori néanet műépítészet remekeivel a 
polgári és a népi építkezés jellegzetes al-
kotásaival. S szinte beleképzeljük ezekbe 
a házakba a minden rendű és rangú német 
nép apra jának és nagyjának szorgos mun-
kálkodását, nemzetfentar ió energiáját , 
mely nem hivalkodik, de dolgozik ki tar-
tóan, következetesen ós re t tenthotet lenül 
a német nemzet nagyságáért ós világhatal-
máért . g. b. 

* 

Die Schiffahrt im Wandel der Zeiten. 
Von G. A. Mulacli. Verlag von Dieck et 
Comp. Stuttgart. Albumszerű kiadás, 
mintegy 20,1 képpel, magyarázó szöveggel. 
Ára fűzve 5.50 márka, félvászonba kötve 
7.50 márka. 

A hajózás a tengerek, a folyamok és a 
nagy tavak mentén lakó népek életében 
mindig nevezetes szerepet játszott. Szük-
séglet és élvezet volt. E z vezetett rá a ha-
jók kényelmesebbé ós díszesebbé, a had i 
célokra mind alkalmasabbá tételére. Igen 
jó gondolat volt a s t u t t ga r t i Dieck és 
Társa könyvkiadócég részéről, hogy a 
technika csodái ( „Wunder der Toohnik") 
cím alat t megindítot t kiadványsorozatában 
külön méltó helyet j u t t a t o t t a hajózásnak. 

Die Schiffahrt in Bild összefoglaló cím 
alat t négy kötetre van tervezve a hajózás 
bemutatása. A most megje lent első kötet 

végigvonultat ja szobbnél-szebb képekben a 
ha jóka t a legrégibb időktől a mai napig, 
a pr imit ív vízi jármüvektől az ó-kori 
pompázatos hajókon, a középkori gályá-
kon, vitorlásokon keresztül a mai pa'ota-
szerü fényes berendezések és minden el-
képzelhető kényelemmel ellátott óceán-
járó kolosszusokig, a vitorlás ós evezős 
fregat toktól a modern hadviselés félelme-
tes hajót ipusaig, a kezdetleges révpartok-
tól a modern berendezésű kikötőkig. Sze-
rencsésebben nem lehetett volna összevá-
logatni ezeket a szebbnél-szebb képeket, 
melyeket lapozva, végigélvezzük a hajózás 
egész fej lődését ; kü'önösen, ha elolvassuk 
a nagy szakavatottsággal megí r t magya-
rázó szöveget, mely rövid tömörséggel tá-
jékoztat a hajózásra vonatkozó történelmi, 
műszaki ós nau t ika i tudnivalókról. A 
könyv fel tűnően díszes kiállítása a kiadó 
művészi ízlését dicséri. 

A ..Die Schiffahrt in Bild" gyűjtemé-
nyes munkának második köte te : „Das 
Segelschiff im Bild", a nyár elején, a 
harmadik : ,.Die Technik in der Schiff 
fahrt" a nyár végén, s a negyedik: „Navi-
gation und Schiffsnot in Bild", ősszel 
fog megjelenni. 

A hajózás kedvelőinek a figyelmét már 
most fe lh ív juk er re az igen becses gyűjte-
ményes m u n k á r a . Sz. 

* 

Das Kriegstagebuch eines deutschen 
Seeoffiziers. Von Admiral Hoprnan. Ver-
lag August Scherl G. m. b. H. Berlin. 
Nagy 8-adrét, 374 oldal. A szerző arcké-
pével, sok képpel és térképvázlattal. Ára 
egész vászonba kötve 11 márka. 

Hoprnan t engernagynak , a ,,Logbuch 
eines deu t schen Seeofiiziers" szerzőjének 
ez a r endk ívü l érdekes műve tu la jdon-
képen nem napló, de a m i n t előszavában 
mondja, a háború egész t a r t a m a a la t t 
vezetett nap ló j a alapján igen fontos és 
változatos h iva ta l i á l lásokban szerzett 
élményeinek a leírása, azzal a célzattal , 
hogy ba j t á r s a inak , de szélesebb körök-
nek is bepi l lantás t n y ú j t s o n abba a 
rendkívüli t ragikumba, mely az 1914—• 
1918. években a német népe t s különö-
sen a n é m e t tengeri h a t a l m a t oly re t -
tenetesen sú j to t t a . Azt m o n d j a Schiller, 



KÖNY VISM E RTETESEK 4 5 

hogy a v i lágtör ténelem a vi lágí télet , de 
a szerző — úgy látszik sa já t tapaszta-
lásából, melyre bizonyos rezignációval 
hivatkozik — Nagy F r igyes következő 
megál lapí tsa mellet t fogla l á l lást : „A 
birodalmak összeomlása csak tgy pil-
lana t műve s ehhez gyakran elegendő, 
hogy egy át lagember a döntő p i l lana t -
ban elveszítse a fe jé t " . (Azt diszkréten 
e lha l lga t ja , hogy kit é r t ez a la t t . ) 

A szerző a v i lágháború első nyolc hó-
napjában Tirpi tz vezértengernagy mel-
le t t a főhadiszálláson működöt t . Ebből 
az időből megrázó ada toka t közöl a né-
met hadvezetőség súlyos következményű 
elhatározásairól , amelyek a német had-
erőnek, különösen a t engeren , teljes ki-
fe j tésé t megakadályozták. Ezu tán külön-
böző hadszíntereken t e t t szolgálatot s 
mindegyikrő l : az Északi és Kele t i ten-
gerről , a Balkánról , Kis-Ázsiából, Ro-
mániából és Dél-Oroszországból a hú-
mortól és anekdot táktól á tszőt t plasz-
t ikus képeket nyú j t s különösen jellem-
képeket a hadvezetés és a poli t ika ve-
zérférf ia iröl s alig marad egy is emlí-
te t lenül a szereplő egyének közül. Volt 
köztük elég bőven, akiben megvolt a 
vezetésre h iva to t t tehetség, de ezeket 
mellőzték vagy a nem nekik való helyre 
á l l í to t ták . H iányzo t t -— m i n t a szerző 
í r j a — a vezető nagy ál lamférf iú , aki 
képes le t t volna a német hadseregben, 
a német f lo t t ában , a német népben rej lő 
rendkívül nagy erőt biztos kézzel ösz-
szefogni s egységes cselekvésre bírni . S 
ez a magva Hopman rendkívül érdekes 
könyvének, mely nagy eseményeknek 
színes képét adja , könnyed, vonzó mo-
dorban, úgy, hogy valódi élvezet köny-
vének az olvasása s a magyarázó tér-
képvázlatok és a sok szép kép nagy-
ban hozzájárulnak a szellemes előadás 
élvezéséhez. Sok részlete f á jda lmas ér-
zéseknek a kifejezője ugyan , de ezt túl-
szárnyal ja a büszke ön tuda t , hogy egy 
nép, amely ilyen nagy t e t t e k r e volt ké-
pes, mél tán bízik egy jobb jövőben — 
feltéve, hogy nem át lagemberek lesznek 

a vezetői. g. b. 
* 

Taschenbueh der Kriegsflotten. X X I I I . 
Jnhrgang, 1926. Mit teilweiser Benut-

zung amtlicher Quellén herausgeg^ben von 
B. Weyer Korvetienkapitán a. D. Mit 439 
Schiffsbildern, Skizzen, Sshattenrissen und 
zweifarbigen Flaggentafeln. München, 
1926. J. F. Lehmanns Verlag. Ara kötve 
12 márka. 

A hadi tengerészet i r án t érdeklődők-
nek megbízható, igen részletes, szinte 
nélkülözhetet len t á jékoz ta tó ja ez a ki-
váló szakértelemmel, nagy gonddal és 
körültekintéssel összeállított , gazdagon 
il lusztrált , fényes kiál l í tású zsebkönyv. 
A zsebkönyv h a t részből áll. Az első 
részben a t enge r i ha ta lmak had i f lo t t á -
jának a ha jó t ípusok szerint csoportosí-
t o t t részletes ada ta i vannak közölve, me-
lyek tiszta képet nyú j t anak az egyes ál-
lamok tenger i haderejéről . Ezek az ada-
tok a könyvből 156 oldalt vesznek 
igénybe. Ezt követőleg 130 oldalon kö-
zölvék a tenger i hatalmak főbb hajó-
t ípusainak fényképe i (m in t egy 439), 
vázlatrajzai és árnyképei , melyek tanul-
ságos szemléltető képet n y ú j t a n a k a vi-
lág h a d i f l o t t á j á n a k különféle t í pusu ha-
jóiról. Kiegészí t ik ezt a l egú jabb hadi-
hajók felfegyverzését f e l t ün t e tő vázlat-
rajzok s a l egú jabb sorhajók, csata-cir-
kálók és védet t -cirkálók összehasonlító 
táblázata, va l amin t a főbb t e n g e r i álla-
mok hadi tengerészt iszt i , mérnöki és or-
vosi rangjelzéseinek a táblázata . 

A második rész a német had i tengeré-
szet hivatal i t agozásának az összeállítá-
sával kezdődik. Ezt követik a versai l l i 
békeszerződésnek a német t enge r i h a t a -
lom letörésére vonatkozó fontosabb ha-
tározmányai . 

A harmadik részt a had iha jók tüzér-
ségi fölszerelését f e l t ün te tő táblázatok 
képezik. 

A negyedik rész a f lo t t apo l i t i kának 
van szentelve. Közli a wash ing ton i 
f lottaleszerelési konferenc ia ha tá rozmá-
nya i t , a tenger i h a t a l m a k f l o t t á i n a k el-
osztási tervei t s u j abb hadiha jóépi tke-
zéseit s a f l o t t a fej lesztésére vonatkozó 
mozgalmakat és ada tokat . 

Az ötödik fe jeze t több táb láza tban 
m u t a t j a ki a v i lágháború f o l y t á n az 
egyes államok vál tozot t t e rü le t i és la-
kossági viszonyait , a vi lágkereskedelem 
h a j ó f l o t t á j á n a k vál tozását , a háború 
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u t á n i kereskedelmi ha jók , a német ha-
jósvál la la tok k imuta t á sá t , a világ h a j ó -
épí tésének fejlődésére, va lamint a ha jó -
fo rga lomra vonatkozó ada toka t . Az egyes 
ál lamok tenger i lobogóinak színes képe 
egészíti ki a zsebkönyv gazdag t a r t a l -
má t s csak sa jná lnunk lehet, hogy az 
i l letékes magyar tényezők nem gondos-
kodtak róla, hogy a magyar t enge r i lo-
bogó is föl legyen véve a zsebkönyv 
táb láza tába . Sz—ő. 

* 

Taschenbuch der Luft flottén. V. Jahr-
gang, .1926. Herausgegeben von Dr. Ing. 
W. von Langsdorff. Mit 464 Bildern und 
Skizzen. 1. F. Lehtnanns Verlag. Mün-
chen. Ára kötve 12 márka. 

A légi járművek óriási fe j lődésének 
hű képét adja ez a kiváló szakértelem-
mel és nagy körül tekintéssel összeállí-
t o t t zsebkönyv. S tudva azt, hogy amíg 
például 1840-ben New-Yorkból San 
Franciskóba kocsival 4 hé t ig t a r t o t t az 
ú t , 1901-ben ugyanez vasúton 4 napig , 
add ig ma repülőgéppel éj jel-nappali me-
ne tben 26 óra a l a t t lehet ezt az u t a t 
meg tenn i , akkor mé l t án e lmondha t juk , 
hogy a repülőgép a jövő legfontosabb 
gazdasági tényezője. 

A zsebkönyv a v i lág összes á l l amainak 
légi forgalmi viszonyairól , légi j á rmű-
veiről és pedig úgy a közforgalmi , min t 
a sport- és hadi légi j á rművekrő l 464 

képpel i l lusztrál t részletes felvilágosí-
tást n y ú j t s bepi l lantás t enged a ka-
tonai h a t a l m a k ez i rányú f á r a d h a t a t l a n 
fegyverkezésébe. így megtud juk , hogy 
Franc iaországnak 1925-ben már mint-
egy 6000 hadi repülőgépe és léghajója 
volt, Ang l i ának min tegy 500 hadi légi 
j á rműve van, míg Németországot a ver-
sailli békeszerződés te l jesen el t i l t ja hadi 
repülőgépek és léghajók fenn ta r tásá tó l . 

A zsebkönyv első része az egyes álla-
mok légi fo rga lmi eszközeit ismertet i és 
pedig a léghajókat , a kö tö t t ballonokat, 
a motoros repülőgépeket s a motor nél-
küli légi járműveket , az ej tőernyőket és 
a motorokat . Sok szép kép és vázlatra jz 
teszi szemlélhetővé a különféle repülő-
t ípusok változatos egyedei t . 

A második fejezet az államok légi 
f o rga lmi viszonyait i smer te t i és pedig 
külön a ka tona i és külön a polgári légi 
f o r g a l m a t , a forgalmi eszközök gyár tá -
sával foglalkozó cégek s a légi fo rga lmi 
vál la latok és ú tvonalak részletes meg-
nevezésével. Az utolsó cikk a légi for -
galmi eszközök fej lődéséről ad tömören 
összefoglal t t á jékoz ta tó cikket. 

Ma, a légi fo rga lom méltán a közér-
deklődés központ jában lévén, ez a zseb-
könyv a legalkalmasabb arra , hogy a 
la ikus közönség is te l jes tájékozást sze-
rezzen ennek a nagy fontosságú kérdés-
nek minden részletéről. Sz—ö. 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 
,A TENGER"-rel csereviszonyban levő ^ülföldi folyóiratok ismertetése. 

Annalen der Hydrographie und Mari-
t imen Meteorologie. A ihamburgi Deutsche 
Seewarte kiadásában immár 54-ik évfo-
lyamában megjelenő tengerészeti folyó-
i ra t behatóan foglalkozik mindazokkal a 
tudományos kérdésekekl, melyek a tengeri 
hajózás biztosságait, s a tengerre vonatkozó 
ismereteket előmozdítani hivatvák. Az 
ez évi első füzetben Dr. R. Sterneck, 
grázi tanár, az Atlanti-óceán félnapos 
tengerjárása (apály- és dagályváltako-
zása) elméletéről értekezik. Dr . I I . Mau-
ser és Dr. Fischer a szikratávíróirányítás-
nál a hajó által előidézett eltérések és azok 

kompenzációját, F . Schuster a karlsruihei 
időjárás 1922—1025. évi változását is-
merte t i . G. Castens a sivatagi szelek, a 
hidegvíz-felhajtás és a hajózás egymáshoz 
val viszonyát tárgyal ja . A kisebb közlemé-
nyek rovatában L. Schubar t érdekes ada-
tokat közöl a Deutsche Seewarte meteoro 
lógiai hajónaplóiból, C. Lahmberg az 
„Oldenburg" teherszállító iskolahajó egy 
érdekes v iha r j á ra tá t ismerteti . Könyvis-
mertetések, a szakfolyóiratok tengerészeti 
közleményeinek címjegyzéke s a német 
tengerpartok időjárási adatai egészítik ki 
a füizeit tar talmát . 
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Marine-Rundschau. 1926. 12. sz. Berl in. 
Ez a német tengerészeti folyóiret fő-

képpen a német haditengerészetnek hős-
lettekben oly gazdag múlt jából közöl cik-
keket, melyeket erőteljes nemzeti érzés 
hat á't. I lyenek: a külföldi németség és a 
tengerészet, mint nevelői a német gondo-
latnak, a tengerészeti csapat Flandr iában 
1914—1918-ban, t anu lmány a cirkáló-
háborúról, kr i t ika ,,a f ranc ia haditenge-
részet működéséről a vi lágháborúban" 
című korábbi közleményről, melyben a 
szerző f ranc ia forrásból adatokat közölt a 
magyar-osztrák haditengerészet néhány 
haditónyéről. Tanulságos részletek olvas-
hatók az olasz „Sterope" hajónak leküz-
déséről és elsülyesztéséröl az „U 155" 
által. Az ez évi második füzetből kiemeljük 
a német haditengerészetnek a 80-as évek-
beli és jelenlegi állapotáról Meurer alten-
gernagy által í r t érdekes tanulmányt . A 
nagyobb államok haditengeri és légiflotta 
viszonyairól szóló közlemények, könyvis-
mertetések s folyóirat-repertór ium zárja 
be a füzeteket . Ml—a. 

Rivista Marittima. 1925. X I I . Róma. 
E k i tűnő olasz tengerészeti folyóirat-

decemberi számában, mellyel az óv zárul, 
ismét tar ta lmas és aktuális cikkeket kö-
zöl. így többek közt R. Sandi ford „iSziria 
a f rancia uralom alat t" című polit ikai ta-
nulmányaiban a tényleg hé t év óta Fran-
ciaország mandatár ius jogkörébe t a r ozó 
tar tományról , amely megbízásit formailag 
a népszövetség 1922 júl iusában adta, ad 
kimerítő képet f ranciabarát szellemben. 
Marinelli a meteorológia és a transzatlan-
t ikai hajózási vonalak egységesítéséről ér-
tekezik. S. Crinó, Kolumbus Kristóf vi-
szontagságos történetét tárgyal ja . Egy 
külön cikk az olasz haditengerészet „St ige" 
nevű új , 1475 tonnás benzinhajójáról kö-
zöl érdekes adatokat. Azonkívül számos 
kisebb közleményt találunk a vaskos fü-
zetben ia hadi- és kereskedelmi tengerészet 
különféle kérdéseiről. Ml—a. 

Mittheilungen des Deutschen See-
fischerei-Vereins. A német tengeri halá-
szati egyesületnek ez a közlönye behatóan 
foglalkozik a némt t tengerek és a tengerbe 
ömlő folyók torkolati vizének halászati 

viszonyaival s kiterjeszkedik a szomszé-
dos tengerpar t i vizek halászatának az is-
mertetésére is. A múlt. évi decemberi f ü -
zet, ismerteti a Wesermünder-halászkikötő 
kibővítését, a heringhalászati vidék né-
met halászati védelmet, az alsó Weseren 
az oldenburgi halászat 1924—25. évi 
helyzetét, közli a német tengeri halászati 
statisztikát 1925. október haváról. Részle-
tes jelentéseket közöl a tengerpar t i kerü-
leteik halászatáról. Ismertet i a gotenburgi 
svéd hal/kereskedelmi szövetség évi jelen-
tését 1924. j anuá r 1-től 1925. május 
30-ig. Tájékoztat a Bordeaux-ban tar tot t 
f rancia nemzeti halászati kongresszus tár-
gyalásairól, ismerteti a tengeri halászat 
fejlesztését célzó chilei ú j törvényt. A ha-
lászatra vonatkozó iroda1 om s egyéb kisebb 
közlemények egészítik ki a füzet érdekes 
tar talmát. 

Geographieal Review. A newyorki 
amerikai földrajzi társaság kiváló gonddal 
szerkesztett és fényesen kiál l í to t t negyed-
éves folyóiratának ez évi j anuár i füzete 
gazdag és változatos tar talommal jelent 
meg'. Grif f i th Taylor, a sydnei egyetem 
tanára Ausztrália általános földrajzi , köz-
lekedési, települési, éghajlat i stb. viszo-
nyait ismerteti megfelelő rajzok és képek 
kíséretében. Róbert Cushman Murphy, 
az amerikai természetrajzi múzeum tisztje, 
Dél-Amerika nyugat i pa r t j ának 1925. évi 
óceáni és kl imat ikus tüneményeiről szá-
mol be. Willis T. Lee, az Unió földtani 
intézetének tagja, egy ú j mexikói jégbar-
langot mutat be; Burnest Hal l , a miehi-
gani egyetem tanára, Quelpar t szigetet és 
népét ismerteti tanulságos szép képekkel. 
O. G. S. Crau'fc/rd a civilizáció szülőhe-
lyéről, Raye R. Platt Columbia vasúti 
hálózatának fejlődéséről, Lange Koch 
északi Grönland jég viszonyairól értekezik, 
Hal ford L. Iloskins az Indiába tett első 
gőzös-utazást ismertet i . Paul Popenoe a 
datolya-pálma elterjedéséről nyújt- tá jé-
koztatást, végül Isaiah Bowman a száraz-
föld alakulásának elemzésével foglalkozik. 
Az egyes világrészekre k i te r jedő igen ér-
dekes szemle és gazdag könyvismertetés 
egészíti ki a 176 oldal te r jedelmű füzet 
tar talmát . 
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Xatural. History. Az amerikai termé-
szetrajzi múzeumnak ez a pára t lan fény-
nyel kiáll í tot t , remeknél-remekebb művészi 
fényképekkel gazdagon díszí tet t folyó-
i ra ta minden számában érdekesnél-érdeke-
sebb do'gozatokkal lepi meg olvasóit és 
viszi előre a természetrajzi ismeretek ter-
jesztését. A mult évi november-decemberi 
f üze t első cikkében Henry Fairfield Os-
born California mocsárvidékének ösemlö-
seiröl és madarairól értekezik egy színes-
kép és számos fénykép kíséretében, J . H . 
Mc Oregor a jávai majom-ember (Pi the-
canthropuis erectus) koponyájának és agy-
velejének tanulmányozásáról számol be, 
H . E. Anthony a legveszedelmesebb kis 
emlősről, a denevérről értekezik, a követ-
kező cikk Mar t in Johnson-nak a Pa ra -
dicsom-tó vidékén tet t 18 hónapi tanul-
mányút ja alatt í r t naplója a lapján rend-
kívül érdekesen és 20 művészi képpel. 
Il lusztrálva ismertet i A f r i k a e vadonjai-
nak természeti viszonyait és népi életét ; 
H . E. Anthony ismertet i l i m e s t Thomp-
son Seíon-nak a vadállatok életéről í r t 
könyvét. I ra A. Villiams a hód építőmun-
kájának megfigyelésénél t e t t tapasztalatai t 

közli, B a r n ú m Brown Abissiniában a 
Sheba tar tományon át t e t t utazásáról szá-
mol be igen érdekes népra jz i képekkel. A 
füzet gazdag tar talmát szintén igen érde-
kes kisébb közlemények egészítik ki. 

Bulletin de la Société de Géographie 
de Quebec. A oanadai fö ldra jz i társaság 
közlönyének miult évi december havi füze-
téből k iemel jük a következő kiválóbb ér-
dekű cikkeket : Jean Brunhes és az em-
ber-földrajz; a cikk ismertet i a k i tűnő 
földrajz- tudósnak a pár is i Collége de 
France-on ta r tan i szokott előadásait és 
„La Geographie ihumaine" című korszakal-
kotó könyvét. A következő cikk érdekes 
kópét adja a canadai erdők történetének. 
Hosszabb cikk számol be a Fülöp-szigetek-
ről, a mióta amerikai uralom alatt áll-
nak. Edgár Rochette egy felolvasásában 
érdekes képét festi Canada egy kis zugá-
nak, a Szent Lőrinc folyó öble közelében, 
Quebectől 360 mérföldnyi re fekvő Anti-
costi nevű kis szigetnek. Igen érdekes az 
ú j holland ós svéd telepeket, azok törté-
neti kialakulásait ismerteti! cikk. Föld-
rajzi krónika ós könyvismertetések egé-
szítik ki a füzet ta r ta lmát . 

Kiadja a Magyar Adria Egyesüle t . Bethlen-nyomda rt. Budapes t . Felelős vez. Urbányi I s tván . 
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A HADITENGERÉSZET HIVATÁSA BÉKÉBEN. 
Irta Dr. WENINGER LÁSZLÓ VINCE m. kir. főhajónagy. 

A haditengerészet katonai és politikai célja minden szakember előtt ismeretes. 
Ezeket a célokat az alábbiakban nemzetközi jogi szempontból kivánom 

nagy vonásokban megvilágítani. 
Mint a hadsereg egyik legfontosabb kiegészítő része, kiképzési és technikai 

programmja megvalósításával ugyanazt a célt szolgálja, mint a szárazföldi had-
sereg : Háború esetére egy jól kiképzett és felszerelt fegyvernemet a közös cél 
szolgálatába állítani. 

Míg a szárazföldi hadsereg tevékenysége a fentiekkel kimerül, addig a hadi-
tengerészet feladata békében a nemzetközi érintkezés fentartása és ápolása, amely 
talán még fontosabb, mint a nemzetközi jog körébe tartozó ténykedése, mely 
utóbbi tisztán végrehajtási szolgálat jellegével bír. 

A nemzetközi etiquett betartásával lefolyó kölcsönös látogatások, kikülde-
tések, expedíciók, felvonulások és tisztelgések a flottát a nemzeti hatalom és 
erő képviselőjévé tették, amit mutat az a körülmény is, hogy a világhatalmi 
állás legfontosabb kelléke a hatalmas haditengerészet volt, amelynek visszafejlő-
dése a világhatalmi állás elvesztését vonta maga után. (Spanyolország, Portu-
gália, Hollandia világhatalmi állásának elvesztése.) A tekintély alapja, a világ 
minden táján levő állami birtokok, érdekeltségek és az anyaállam közötti össze-
köttetés fentartója, a gyarmatok és egyéb alárendelt területrészek megfékezője 
és a nemzetközi érintkezés legfontosabb szerve volt békében a haditengerészet. 

Politikai céljait kiegészíti az a szerepkör, amely a haditengerészetnek nem-
zetközi viszályok között jutott. A flottademontsrációknak — amelyeknek nagy-
mestere Anglia — mindig megvolt a kellő eredményük. A 19. századvégi orosz-
török viszálykodásban az angol politika és diplomácia győzelmét mindig egy 
hatalmas flottademonstráció vezette be. Az angol hajóóriások száma és a félel-
metes ágyútorkok mindig megtették a kivánt hatást és a viszályok rendesen az 
angol diplomácia fényes győzelmével és az angol akarat érvényrejutásával feje-
ződtek be. 

SFiLMMTOlf j 
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Ha pedig az angol államot esetleg nemzetközi szempontból méltánytalanság 
vagy jogsértés érte, flottája volt a biztosíték arra, hogy a nemzetközi elégtételt 
feltétlenül megkapja. 

Az államot ért jogsértést nemzetközi delictumnak nevezzük, amelyért a sértő 
állam elégtételt köteles adni. Ha ezt megtagadja, a sértett félnek jogában áll 
repressaliákat alkalmazni, amelyek között leggyakrabban szerepel az Embargó, 
a békés blokád, a megszállás és a bombardement. 

Mind a négy módot a flotta hajtja végre, amely tehát a nemzetet, államot ért sé-
relem orvoslásának legbiztosabb kikényszerítője és így a nemzeti tekintély fentartója. 

Vegyük sorra a fent említett repressáliákat 1 
1. Embargó — mint repressalia — alatt értjük a saját (sértett állam) parti 

vizeken veszteglő, a sértő állam tulajdonát képező, kereskedelmi hajók (és ide-
gen rakomány) zár alá vételét. 

2. A békés blokád (tengerzár) szintén repressalia — sőt mondhatnám az 
új nemzet nemzetközi jogi írók felfogása szerint csak akkor jogosult, ha mint 
repressaliát alkalmazzák ! 

Értjük alatta valamely sértő állam területéhez tartozó tengerpart, kikötő, 
vagy öböl elzárását. A tengerzár kizárólag a kereskedelem megbénítását célozza 
és igy akarja a sértő államot az elégtétel megadására kényszeríteni. A békés 
blokádot újabban nem alkalmazzák, mert rendesen háborúra vezetett, tehát a 
tulajdonképeni célját nem érte el! (Ilj<en volt Venezuela blokírozása 1902-ben.) 

3. A megszállás példáját láttuk 1923 augusztus havában, mikor az olaszok, 
albániai határmegállapító bizottságuknak lemészárlásáért a görög államot tették 
felelőssé, amely az elégtételadást az olaszok által követelt formában megtagadta. 
Olaszország erre flottáját Korfu alá küldte és azt egy félórai bombázás után 
(15 halott) megszállotta. A görög kormány a Nagykövetek Tanácsának ítéletét 
utóbb elfogadta, a kért elégtételt Itáliának megadta, mire az olaszok Korfut kiürítették. 

Érdekes megjegyezni, hogy ebben a viszályban Olaszország a Nemzetek 
Szövetségét nem tartotta illetékesnek a kérdés eldöntésére és inkább a Nagykö-
vetek Tanácsához fordult. (A felfogás megismétlődését látjuk ma az olasz-német 
viszályban a déltiroli kérdésnél.) 

4. A bombardement gyakran a megszállással kapcsolatban (Korfu!) gyakran 
anélkül, önálló repressaliaként nyer alkalmazást. 

A régebbi időkből leghíresebb példa rá Valparaiso bombázása a spanyol 
flotta által, a spanyol-chilei háborúban. A spanyol zászló megsértéseért kellett a 
virágzó városnak így meglakolni. A büszke és hálátlan Chile inkább eltűrte a 
repressaliát, de volt anyaországa zászlajának nem akart elégtételt adni! Ujabb 
példa rá 1922 bői, mikor a görög hajóraj Samsun török kikötőt bombázta! 

A haditengerészet békebeli nemzetközi jogi vonatkozású céljai és feladatai 
közé tartozott végül a rabszolgakereskedelem megakadályozása és a tengeri 
rablók kiirtása. 

Hogy ezen két nehéz problémának megoldása, a haditengerészet köteles-
ségévé tétetett, kézenfekvő ! Egyedül a hadihajóknak volt meg békében a meg-
állítási és üldözési joguk gyanús hajókkal szemben, kereskedelmi hajó csak leg-
ritkább esetekben (kizárólag önvédelemből) volt erre felhatalmazva. 
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A hadihajók voltak a tengeri biztonság őrei és eszközei békében! 
A tengeri rablásban, vagy rabszolgaszállításban gyanús hajókkal szemben 

a következő eljárás volt követendő: Zászlófelvonatás (verification du pavillon), 
vaklövés (coup d'assurance), majd éles lövéssel megállításra kényszerítés, átvizs-
gálás és az eredmény szerinti további eljárás. 

A tengeri rablásnak nevezzük azokat a nyilt tengeren elkövetett bűncse-
lekményeket, amelyek a szabad közlekedést és személyi biztonságot veszélyez-
tetik. Elkövetője ezen cselekménnyel állampolgárságát veszti 1 

A tengeri rablók hajói tehát valamely nemzeti lobogó viselésére nem jogo-
sultak. A régebbi jogfelfogás a rabszolgakereskedelmet is a tengeri rablás körébe 
sorozta, de ez ma túlhaladott álláspont. 

A régi jog szigorúságára mutat, hogy még a mult században is az elfogott 
tengeri rablók azonnal kivégeztettek, hajójukat pedig minden vizsgálat nélkül 
elsülyesztették. 

Manapság már csak rendes bírói vizsgálat alapján mondható ki az ítélet és 
a legtöbb európai állam a tengeri rablást, mint minősített rablást bünteti. Az 
államok a bűntény nemzetközi jellegére való tekintettel még azt is megengedték, 
hogy a tengeri rablók az állami szuverénitás alá tartozó parti vizeken is üldözhetők. 

A tengeri rablók elleni súlyos rendszabályok indították az egyes haditen-
gerészetek vezetőit arra, hogy például kalózhajókat, vagy oly hadihajókat, ame-
lyek békekötés után még egyéni akciókat végeztek — tengeri rablóknak nyilvánítsák. 

A német nemzetközi jogi irók pedig a hadihajókká átalakított kereskedelmi 
hajókat is tengeri rablóknak (Seefranktireur) minősítik. 

A tengeri rablók főfészke régebben a Földközi-tenger volt, ma azonban 
már csak a keletázsiai vizeken garázdálkodnak! Leghíresebb gaztettöket 1926. 
március havában vitték véghez, mikor a Chína Marchand Company egy személy-
szállító hajóját teljesen kifosztották az utasoknak maszkírozott tengeri rablók. 

A rabszolgakereskedelem ma már végleg leküzdöttnek tekinthető, ha csak 
a fehér rabszolgakereskedelmet ide nem számítjuk. A polynéz munkásokkal való 
kereskedés az egyedüli nyúlványa a mult századokban virágzó embervásárnak. 
A megakadályozására szintén a haditengerészet volt hivatva, amely az 1815, 
1841, 1S85 és 1890-iki nemzetközi konferenciák idevágó rendelkezéseit vasszi-

gorral hajtotta végre. 
A londoni egyezmény (1841) amely a néger rabszolga kereskedelemre vonat-

kozik, a szerződő felek hadihajóit felhatalmazza, hogy az Atlanti és Indiai óceán 
bizonyos zónája alatt rabszolgagyanús hajókat feltartóztassanak. A cubai és ame-
rikai rabszolgakereskedelem megszűnése Afrika nyugati partjain az ellenőrzést 
feleslegessé tette. A keleti partokra az 1890-es brüsszeli egyezmény intézkedett, 
amely egy újabb zónát állapított meg. Ez a vonal az Indiai-óceán nyugati részén 
Madagascar déli csúcsától Beluzsisztán partjáig terjedt. 

A szerződő hatalmaknak szárazon és vízen folyamatba helyezett erélyes 
rendszabályait teljes siker koronázta. 

Mint az eddigiekből láttuk, a hadihajóknak a nemzetközi forgalomban külön-
leges helyzetük van. 
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A haditengerészet békebeli céljainak nagyjából való ismertetése után elenged- " 
hetetlennek tartom tehát a hadihajók jogállásának körülírását. Természetesen 
kizárólag a békebeli állapotot veszem irányadónak. 

Hadihajó (és más állami célra szolgáló és állami tulajdont képező hajó) a£ 
egyetlen objektum a nemzetközi jogban, amely területenkívüli. Ma az exterritoria-
lítás kizárólag személyeket illet meg. Diplomáciai testületeknek és személyeknek 
területenkívülisége magában foglalja a szállásszabadságot, amely hivatali helyiségre 
(követségi épület), autóra, kocsira stb. kiterjed anélkül, hogy ezek területenkivüliek 
lennének. Régente az exterritorialítás megillette a követségi palotát, sőt az azt 
környékező városrészt is. 

A hadihajók akár nyílt, akár idegen állam parti tengerén tartózkodnak — 
saját államuk felségjoga alá tartoznak és mintegy annak kihasított területrészei-
ként tekintendők (territoire ílottant). 

Ha nyílt tengeren a hadihajón egy idegen állampolgár valamely bűncselek-
ményt követ el, elkövetési hely államának az tekintetik, amelynek lobogóját az 
illető hajó viselte. 

Érdekes, hogyha például egy német hadihajón, a nyílt tengeren egy olasz 
állampolgár gyilkosságot követ el és a hajó közben befut Genovába, az illető 
olasz bűnöző nem az olasz hatóságoknak, hanem a Genovában székelő német 
konzulnak adandó át. Ha pedig az illető kikötési hely nem konzuli állomás, az 
elfogott tettest a legelső hazafelé tartó hadihajó parancsnokának kell átadni. 

A hadihajóknak ezenkívül meg volt az a joguk, hogy minden gyanús, vagy 
parti tengerből üldözött hajót nyílt tengeren feltartóztathassanak. A gyanús hajók 
feltartóztatási zónáit már előbb ismertettem. 

Sokkal bonyolódottabb a hadihajók helyzete idegen parti vizeken, ahol a 
nemzetközi szokásjog, udvariasság és gyakorlat, nagy mértékben megváltoztatták 
a rideg jogszabályokat. 

Elv: hadihajó idegen parti tengeren is területenkivüli, bár a parti állam 
partrendőri, egészség- és vámügyi szabályai mindenkor betartandók és megszegésük 
esetén a hadihajó tartózkodási engedélye megvonható. A hadihajó és parti ható-
ságok között felmerült minden vitás kérdés diplomáciai úton intézendő el (így 
pl. egy hadihajó állományába tartozó szökevény csak kiadatási eljárás kapcsán 
volt a hajóra visszahozható). 

A nemzetközi udvariasság befolyását látjuk, amikor pl. az idegen hadihajón 
a parti állam polgára parti tengeren való tartózkodási idejében követ el valamely 
bűncselekményt. Ilyenkor az elfogott egyént rendesen kiadják a parti hatóságoknak 
(tisztán udvariassági szabály!). 

Miként a hadihajó területenkivüli, épugy élvezik az exterritorialítást a hadi-
hajó állományába tartozó egyének is, akik szolgálatilag tartózkodnak a parton. 

Ezen jog természetszerűleg nem illeti meg a szolgálatón kívül a parton tartóz-
kodó egyéneket. Egy példával azonnal megértjük a gyakorlatban levő helyzetet r 
Egy francia hadihajó matrózai Genovában este partraszállási engedélyt kapnak 
egy mulatságon való részvétel céljából. A tengerészek egy kicsit többet ittak a 
kelleténél és hazajövet egy polgári társasággal összeverekedve annak egy-két 
tagját súlyosan megsebesítik. Az olasz rendőrök közbeléptekor futásnak erednek:. 
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„Irány a hajó !" jelszóval. A matrózok egy része eléri a hadihajó parton veszteglő 
csónakját, a többit a parton elfogják. 

Mi most a gyakorlatban levő eljárás ? 
Akik a hajóra (vagy elég, hogy csak a csónakra) el tudtak jutni, a parti 

állam jurisdikciója alól menekültek és kiadatásuk nem is kérhető azon az alapon, 
hogy saját állampolgár idegen államnak sohasem adható ki. (Kivéve az anglo-
amerikai felfogást.) 

Akiket azonban a parton elfogtak, olasz hatóság hatásköre alá tartoznak. 
Itt ezzel szemben ismét az udvariasság befolyását látjuk, t. i , ha az elkövetett 
bűncselekmény súlyos vagy különös volta ezt meg nem akadályozza, a parton 
elfogott egyének is kiadatnak a hajóparancsnokságnak, ahol megbüntetésük kérhető. 

A hadihajóknak utolsó kiváltsága: a menedékjog I 
Ez alatt az értendő, hogy a hadihajóra menekült politikai bűnösök kime-

nekülnek az üldöző állam jurisdikciója alól az esetben, ha az illető menekült a 
parancsnok tudtával és engedélyével került a hajóra. Természetesen jól megfon-
tolandó, hogy kinek adható meg a hajón való tartózkodási engedély és a hajóra 
menekült „veszélyes vagy kellemetlen egyéneket" a parancsnok a hajóról kiuta-
síthatja — ki azonban sohasem adhatja, csak kormánya engedélyével. 

Kiútasítás és kiadatás között itt az a különbség, hogy míg az első eset-
ben a parancsnok az illetőnek záros határidőt ad a hajó elhagyására, az utób-
binál a hadihajó őt, mint hatóság adja át a kiadatást kérő állam hatóságának. 

Közönséges bűncselekményt elkövetőknek hadihajó menedéket sohasem nyújt I 
Végül már csak a hadihajók elsőbbségét akarom megemlíteni tisztelgés 

szempontjából, amely formák inkább udvariasságon, mint jogszabályokon alapulnak. 
A hadihajók tisztelgési sorrendjének be nem tartásából, tisztelgés esetleg 

nem viszonzásából, vagy hadihajók parancsnokának látogatási sorrend be nem 
tartásából stb. keletkezett nemzetközi viszályok igen gyakoriak voltak. Saját parti 
vízen minden idegen hajó köteles előre tisztelegni. A kereskedelmi hajók három-
szori zászlótisztelgését a hadihajók egyszerivel viszonozzák stb. 

Mindmegannyi évszázados gyakorlat és érintkezés folytán kialakult udvarias-
sági szabályok, amelyekre ma mindenki tisztelettel vegyes örömmel és mi 
magyarok fájdalommal gondolunk vissza. 

A béke részünkre 1914. évvel lezáródott. Mindenki által elismert flottánk 
békebeli szerepe befejeződött. A kitört világháború, — mint mindenütt, — a ten-
geri háborúval kapcsolatban is ú j problémákat vetett fel, új gyakorlatot állapított 
meg és új szokásjognak vetette meg alapját. 

A hadihajóknak a világháború alatt kialakult jogállását, tengeri háborúban 
való alkalmazását legközelebbi tanulmányomban szándékozom ismertetni. 



BARANGOLÁSOK AZ ADRIÁN. 
Irta CZÖLDER DEZSŐ. 

— Hét képpel. — 

Nyolcszázados emlékek fűznek bennünket az Adriához s annak festői 
partjaihoz. A gyászos trianoni békeparancs leszakíthatta hazánk testéből régi 
dicsőségünknek ezt a megszentelt földjét is, de azt nem tilthatja meg semmi-
féle hatalom, hogy lelkünk el ne kalandozzék az Adria tündérképein, s fájó 
szívvel bár, de a régi szeretettel ne simogassák szemeink a kéklő Adria szelíd 
hullámaitól mosott partok hol zordonan fenséges, hol festőien bájos vidékeit. 

Ezekre a varázslatos tájakra visz el berniünket CZOLDER DEZSŐ 
festőművész tagtársunk az ő művészi élményeket nyújtó, nemesen átérzett szép 
festményeivel s az alábbi hangulatos leírásával. Hónapok hosszú során át 
barangolt kis vitorlásával a Quarnero bűbájos öblében, s ahol megragadta 
valami a lelkét, azt sietett megrögzíteni festői ecsetjével, hogy azt a gyönyö-
rűséget, amit neki nyújtott a természet, megszerezze nekünk is, akik az ö 
művészi alkotásai útján — melyekbe nemcsak a tudását, de a lelkét is bele-
lehelte — odavarázsoljuk magunkat az Adria tündérképeihez. 

Megilletődve szemléljük a művész budapesti (I. Ferry Oszkár-utca 41b. 
sz. a.) műtermében ezt a festői változatokban gazdag, megkapóan szép kép-
gyűjteményt, melyből néhányat halvány reprodukcióban alább bemutatunk $ 
csodálattal és hálás elismeréssel adózunk művészi alkotójuknak, amiért ilyen, 
szép sikerrel járul hozzá az Adria kultuszának ébrentartásához. 

Szerkesztő. 

1. Első útam a tengerhez. 

P o m p á s f e n y v e s e k k ö z ö t t m e g y a v o n a t . Az a b l a k b ó l k iha jo lva é r z e m az 
e r d ő illatát. G y o r s a n m a r a d n a k el m e l l e t t ü n k a fák, s z i k l á k , v i r á g o s t i s z t á sok , 
mialatt m i n d i g köze lebb é r ü n k oda, a h o v a m á r régó ta v á g y t a m : A k é k Adr iához . 

Sok s z é p he lyen v o l t a m . Lá t t am M a g y a r o r s z á g n a g y részét é s m o s t köze-
ledben a h o z a he lyhez , m e l y „ M a g y a r o r s z á g g y ö n g y e " : F i u m e , a m a g y a r t e n g e r p a r t . 
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Álomszerű gyorsasággal multak az utolsó napok. Tegnapelőtt még a 
budapesti festészeti főiskola növendéke voltam, tegnap előkészületekkel telt el 
az idő, ma egész más tájakra hozott a vonat. Budapestről indulva a Dunántúl, 
Dráva, Száva után a Kulpahid elhagyásával kezdődik a táj vadregényessége, 
ahol a vonat a kékeszöld vizű Dobra völgyében fölfele halad. Ogulinnál már az 
égbenyúló Kleck sziklák alatt vonúlunk el. Tovább vezet a vágány, mindig maga-
sabbra a Nagy Kapela bércei közé. A vonattal két mozdony rohan a kanyargó 
meredek pályán alagútba be, alagútból ki és mindig még magasabb hegyek felé 
vágtat. Újra befut egy alagútba, ez végnélküli hosszúnak látszik. Egyszerre fel-
tűnik a vonat másféle dübörgése, mintha más hangnemben zakatolnának a kere-
kek. Csakugyan. Az ütem is más, könnyebb, gyorsabb. Az alagútból vonatunk 
már őrült gyorsasággal jön ki, hisz innen a pálya már lefelé lejt és a vonatnak 
nagy késése van, melyet be kell hozni. 

Minden alagút után, minden fordulatnál ú j alakulatokat látunk magunk 
előtt a mélységekben. Bükkfák, tölgyek kezdik felváltani a fenyveseket. A fák 
ágai mind délfelé állnak, itt már a Bóra területén vagyunk. Csakhamar magas 
bóravédőfalakat is látunk a vasút mentén, a fák is ritkulnak, eltörpülnek. 

Nagy kopár hegykatlant kerül meg a vonat, utána egy bevágásba rohan. 
Mikor abból kiérünk, mintegy varázsütésre tűnik elő mélyen alattunk halványkék 
ködben a tender, fényes napsütéstől bearanyozva. Alattunk terül el az egész 
Quamero, melyet jobb oldalon Isztria félsziget, baloldalt a Velebit hegység határol. 
Látjuk a Buccari öblöt, a Maltempo-szorost a San Marco scoglioval, a messze 
délre elhúzódó Morlakka csatornát, Veglia, Cherso szigetet, utánuk a távolban a 
a többi szigeteket le Dalmáciáig, le a végtelenségig, ahol mint egy leheletszerű 
fátyol mögött alig észrevehető finom vonal választja el az eget a tengertől. 

Eltűnik a kép, újra egy hosszú bevágás. Kiérve, tenger helyett magas 
hegyek állnak előttünk. A bevágásban fordultunk és most a kocsi másik oldalán 
van a tenger. Mélyen alattunk vasúti állomást látunk, ahol egy gőzölő és füstölő 
vonat vár, míg a mi vonatunk nagy kanyarulat után oda leér. Fölöttünk pedig 
a magasban másik vonat közeledik Plasse állomáshoz, ahonnan mi nemrég indul-
tunk. Ily kanyarulatok útján ereszkedünk lejebb, és szinte hihetetlen, hogy alig 
egy óra alatt már lent a tenger mellett leszünk. Meját is elhagytuk már, ahova 
azelőtt a magasból lenéztünk a váró vonatra. Mélyen alattunk nagy kanyarulatot 
tesz az alig látható vágány egy keresztben álló hegy felé. Fekete pont látszik a 
vágány végén, megint egy alagút. Hamarosan ott is vagyunk. Őrült módon rohan 
a vonat be az alagútba, mintha egyenesen az alvilágba akarná vinni az utasokat, 
mikor már úgyis a Karszt pokolszerű kősivatagjában vagyunk. 

Megint lejebb érünk, a táj változni kezd. A Karszt kopár sziklái között már 
több zöldet látunk. Szőlőlugasos fehér házak állnak magas kőkerítéses kis kertek 
mellett. Most már gyors változatosságban repülnek el szemeink előtt a szebbnél 
szebb képek. Megint látjuk Buccari öblét, ahová az állomásról néhány kilométer 
hosszú szerpentin út vezet le a régi kies városhoz. 

A Draga völgyből lelátunk a Martinschizza öbölre, egy nagy kanyarulat 
után a másik oldalról már sokkal alacsonyabbról látjuk megint az öblöt sötétzöld 
vizével. 
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Még egy kanyarulat, még egy bevágás, és előttünk terül el Fiume bájos 
képe. A susáki kertes házak, karcsú ciprusfák között álló régi kastélyszerű villák 
fölött haladunk el, melyek mögött a késő délutáni nap aranyszínben tükröződik 
a tengerben. Elrobogunk egy házsor mellett. Virágos ablakokból dúshajú szép 
leányarcok néznek a vonat felé sötétfényű szempárokkal. Egy vashídról a Fiumá-
rában álló vitorlások árbocaira esik tekintetünk. Még egy alagút, és a platán-
fáktól árnyékos Deák-korzón robog keresztül a vonat, be az állomás vas-
kerítése mögé. 

Amint a vonat megáll, soknyelvű hangok érik füleimet. A perront, előcsar-
nokot, kijáratot elárasztó utasok magyar, olasz, horvát, német, angol és ki tudja 
mi minden más nyelvűek zűrzavara, amihez megfelelően hordárok, hotelszolgák, 
bérkocsisok is különféle nyelven kiabálva kínálják szolgálatukat. Miután podgyá-
szomat egy szállodába küldtem, első utam természetesen a kikötőbe, a lemenő 
nap pompájában tündöklő tengerhez visz. 

2. „Leona" vitorlásom. 

Csak néhány hétre akartam a tengerre menni. Nem tudtam, hogy hónapokig, 
évekig fogok maradni, és sok éven át az Adriát fogom otthonomnak tekinteni. 
Szépnek találtam itt mindent. Sok, nagyon sok papir kellene, hogy azt mind 
leírjam, ami nekem tetszett és gyönyörűséget okozott. Bebarangoltam a hegyeket, 
partokat és szigeteket. Tanulmányoztam és festettem a tengert szép időben, 
viharban, mindenféle játékban és kutattam a természet, a tenger és partok min-
denféle sajátságát. Volt egy kis csónakom, keskeny kis lélekvesztő, sokáig azzal 
kerestem fel a partok szép helyeit. A fianonaí öböl fokán, szárazról csaknem 
megközelíthetetlen helyen, távol minden lakóhelytől találtam vad, kopár sziklák 
közt egy barlangot, mely nekem ilyen tanulmányozásoknál heteken át hajlékom volt. 

Velencében is voltam két évig, ahol a szépművészeti akadémiát látogattam. 
Oda is elvitettem a kis csónakot, és összejártam vele a lagunákat, a benne levő 
szép szigeteket és városokat. 

• Végre szereztem egy kedvemre való kis yachtot a „Leona" kuttert, melynek 
lakható kis kabinja is volt, amellett mégsem volt oly nagy, hogy magam nem 
kezelhettem volna. Űrtartalma három és fél tonna, fedélzetének hossza hat méter, 
szélessége két méter. Felszerelése a nagyvitorlán, orr- és ormányvitorlán kívül 
jó időben használható csúcsvitorla, felső ormány vitorla és kisegítésül egy oldal-
vitorla, továbbá két hosszú evező, egy kisebb közepes és nagy horgony, meg-
felelő kötelek, csáklya, veder, vízmerítő, iránytű, óra, javításhoz való szerszámok 
stb., melyeket mindenütt, amint lehetett, kiegészítettem. 

Hajómon magam voltam parancsnok és matróz egy személyben. Ebbe a szere-
pembe nagyon hamar beleszoktam. A hajózás elméletén és különböző csónakokkal 
tett gyakorlataimon és tapasztalataimon kívül nagy hasznomra volt, hogy min-
denütt jóban voltam hajósokkal, halászokkal, akik magukkal vittek néha egy-két 
hetes utakra is. Szívesen vittek, mert ha vendégnek is tekintettek, hozzájuk 
tartozó bajtársuknak is tartottak, nemcsak mert viharban épen oly jól éreztem 
magamat mint a legszebb időben, de velük dolgoztam együtt akár a vitorlák 
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kezelésében és a hajó vezetésében, akár pedig, ha szükséges volt, velük együtt 
gályarab módon nyomtam órákhosszáig szakadatlanul a hat-hét méter hosszú 
evezőket is. Sokat tanultam ily utakon a parti vitorlázás fortélyairól, titkairól. 
Az adriaparti hajósok mind ismerik a partokon, szigeteken egyes öblök, fokok, 
szorosok sajátságait, különös széljárásait és egyéb viszonyait. 

Kis hajóm által most megvolta módom, hogy mindentől függetlenül mehettem 
ahova nekem tetszett, maradtam ameddig jónak találtam és semmi sem korlátozta 
szabadságomat. Igaz, hogy ezért a szabadságomért néha nagyon meg kellett 
szenvednem, különösen ha valami alig védett kis öbölben horgonyozva kellett 
napokig tartó viharokat kivárnom és keserves volt, ha ilyenkor mindenre készen 
virrasztanom kellett, mikor sötét éjjel üvöltött a szél és közelemben bömbölve 
sziklákhoz vágódó hullámok tajtékja a magasba szökött. 

Czölder Dezső : Leona v i tor lásom. 

3. Martínschizza—Porto Ré—Cirkvenica. 

Szép a tenger viharban, magasztos, isteni. De ki ne szeretné, mikor nap-
sütéses szép időben ringatózhat a kék hullámokon ! 

Fiume közelében vagyok kis vitorlásommal ily szép késő délutáni időben. 
A szellő alig észrevehetően visz előre Martinschizza öble felé. A közeli partról 
idehallatszik a gyenge hullámok csobogása, amint az öböl fokán a sziklákat 
csókolják, melyek fölött dús zöldben kertek pompáznak. Az öböl másik oldalán 
fehér kavicspartra lenyúló kis erdő fölött Martinschizza színes házsora áll a kosztré-
nai út mentén. Középen az öböl a vesztegzár-kikötő rózsaszínű, boltíves torná-
cos épületeivel. Kis patak fut le az öböl folytatását képező völgyből. Egyik part-
ján magas sziklahegy tetejéről néz le a Szent Anna kápolna, a másikon nagy 
sárgás-vörös kőbánya húzódik a hegyre. E kőbányának egy óriási robbantását 
Ferenc József király is nézte, mikor egy egész hegyoldal leomlását mutatták be 
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neki. Az öböl hátterében magasan fönt fekszik Draga falucska hegyes templom-
tornyával és onnan fel a Karszt-hegység égig emelkedő sziklái. 

Az egész kép, mely azelőtt napfénytől átjárt kék párában látszott, lassan 
más színt kap. A kikötő rózsaszínű épületei lángszínűek lesznek és bíborvörösen 
tükröződnek a sötét vízben. A kőbánya is izzónak látszik. Draga-falu fehér házai 
rózsaszínt kapnak s a Karszt szürkés sziklái rózsás-lilás színekben tündökölnek. 
A nap lenyugszik az isztriai hegyek mögött s a színek újra változnak. A meleg 
tónusok most lilásabbak lesznek, majd mindig szürkébbek, alkonyodni kezd. 
A szellő még a sötétség beállta előtt visz be az öbölbe a kavicsparthoz s horgonyt 

vetek, ahol a földből egy édesvizű 
forrás bugyog. 

Az est gyönyörű, csendes. 
Velem szemben az öbölbe kis völgy 
nyílik, hol óriási nyárfák alatt egy 
kis házcsoport áll a víz szélén. 
Minden a legnagyobb csendben 
van. Egyszerre onnan halkan, majd 
erősebben női énekhangokat hallok. 
Néhány scala, egy tiszta futam, 
utána egy olasz dal csoda kelle-
mes hangon. Elhangzik a dal, 
utána nincs több. 

Reggel egy vázlatot festek a 
velem szemben álló házcsoportról 
a nyárfákkal, ahonnan az ének 
hallatszott. Előtűnik egy fehér ruha, 
ez lesz a tegnapi csalogány. Le-
megy a kis fa mólóhoz, ahol valaki 
csónakba segíti. Egyenesen felém 
tartanak. Hamvas szőke fejecske 
mosolyog felém messziről. Mintha 
már láttam volna valahol. Közelebb 
jönnek, megismerem. Egy fiumei 
ismerősöm leánya, akit festeni taní-
tottam. Örülök mikor bátyjával 

együtt hozzám érnek. Itt nyaralnak szüleikkel e csendes bájos helyen s megis-
merték a hajómat. Amikor vázlatommal elkészültem, elmegyek értük és kivitorlázunk 
az öbölből. Délután megint magam vagyok a tengeren és tovább megyek kelet 
felé. A szél gyenge, lassan haladok el Zurkovo apró öble, majd Úrinj kis 
kikötője előtt, már alacsonyan áll a nap, mikor Porto-Ré elé érek. Ott már a szél 
eláll, sima lesz a tenger, olyan az idő, mint tegnap, de már egészen más a táj. 
Mellettem Kostréna félsziget csúcsa a Zrinyi fok kicsiny várromjával. A Buccari-
öböl bejáratán tul Porto-Ré a királykikötő Frangepán várával, régi kastélyával s 
fehér házaival. Mögötte a magasban szintén régi vár, Hreljir. vár romjai, míg 
fölötte a kopár Karszt csúcsai fölött még mindig magasabb sziklacsúcsok emel-

Czölder Dezső : Részlet a fiumei kikötőből. 
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kednek ki. A Maltempo szorosból kiemelkedő San Marco scoglio csúcsán is 
vannak egy kis várrom maradványai. Tovább Veglia szigeten emelkedik ki a 
magas sziklán várszerűen épített Castelmuschio, ahol Béla király a tatárok elől 
menedéket talált. Mindenütt várak, középkori emlékek s emellett az egész táj 
komorsága mellett e szép időben a lenyugvóra készülő nap világításában oly bájos és 
nyugodt, oly színdús, meleg, megkapó, amilyent csak a tengerek partjain találhatunk. 

Jókai is innen nézhette a tájat, akkor is oly szép idő lehetett itten, 
mikor szép regénye „Egy játékos 
aki nyer" lelkében megszületett 
s mely e tájon főképen a Frange-
pán várban és környékén játszik. 
Nézem a várat, melynek ablakai-
ból visszaverődik a nap fénye s 
mintha az egyik ablakból valaki 
fehér kendőt lobogtatna, mintha 
Milióra intene, amint várja, hogv 
érte jön Deli Markó a királyfi, aki 
pedig az uszkók kalózok vezére. 

Tovább haladok a Maltempo 
csatorna felé. Még mindig Jókai 
regényére g o n d o l o k . Képzelem, 
mintha a San Marco sziklakúp 
mögül egy bárka jönne ki, utána 
egy másik, majd még egy, mindig 
többen-többen. A vitorlákon kívül 
hosszú evezők gyorsítják a fürge 
bárkákat. Ezek uszkók kalózok! 
Mily rémület foghatta el ilyenkor 
a nehezebben mozgó békés keres-
kedelmi hajókat! Hogy retteghe-
tett Fiume, mikor elhangzott a 
rémhír: Jönnek az uszkókok ! 

Bemegyek a Maltempo-szoros 
déli ágán. Előttem Voss öböl, 
ahol valamikor Mátyás király egy 
hadvezére Magyar Balázs hadával partra lépett vegliai hadjárata alkalmával. 

így váltakoznak szép részletek, kedves tájak, történelmi vonatkozású helyek, 
szebbnél-szebb dolgok végig a csatornán és végig egész Dalmácián a partokon 
és szigeteken. 

Ezek a partok inspirálták a tengert szerető, yachtjan a tengeren sokat járt 
Herczeg Ferencet egyik szép műve megírására. Ki ne ismerné a „Szelek szár-
nyán" gyönyörű elbeszélését, mely Fiúméból kiindulva itt a Maltempo és Mor-
lakka csatornákon végig Dalmáciába tett útja eredménye. 

A Maltempo csatorna északi partján minden öböl, minden hegyfok kőoszlopok-
kal van ellátva, melyekhez a hirtelen erős bórától meglepett vitorlások hozzáköthetők. 

Czölder Dezső : Abbáziá i részlet . 
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A kanyarulatok fokain felállított világítók már égnek. St. Jákobnál már 
sötétedni kezd, a szél erősebb lesz, gyorsabban haladok. Már látom Cirkvenica 

Czölder Dezső : Részlet a Cirkvenica Therapia-parkból . 

Czölder Dezső : A Szent-Ilonái kikötő Cirkvenica mellett . 

lámpáit, a kivilágított házakat, villákat, a község előtt kis magaslaton a Therapia 
szállodát fényesen kivilágítva. Egy darabig még szépen haladok, aztán gyengül a 
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szél, megszűnik s én az evezőkhöz nyúlok, hogy a már nem messze fekvő 
Therapia mólójához, az úgynevezett Feketemólóhoz érjek, melynek közelében 
horgonyt vetek. 

Fönt a Therapia szállóból cigányzene hallatszik. Meseszerűen érnek le a 
hangok az éj csendjében a vízhez, mint egy kivilágított tündérpalotából. Majd 
tárogató szólal meg egész halkan idehallatszó kísérettel. Később a cigány kísére-
tével valaki énekelni kezd. Megismerem Pap Zoltán hangját, talán egy újabb 
dalát adja elő. Meg is tapsolják a kedves poétát. Sokáig hallgatom még a zenét, 
míg hangjai mellett álomba merülök. 

Czölder Dezső : Villa Fiume mellett. 

Zivatar. 
Reggel fölmegyek a Therapiába. Itt későn szokott kelni mindenki. Most 

kezdenek csak a reggelihez jönni 9—10 óra közt. Találkozom a fürdőigazgatóval, 
míg vele beszélek, jön Horváth Zoltán, a nemzeti színház művésze. Már látta a 
hajómat, éppen hozzám készült lemenni. Leérünk a tengerhez, hogy áthajózzunk 
Silóba, a szemben fekvő Veglia sziget egy kis kikötőjébe. A levegő nagyon nyo-
mott, sötét felhők tornyosulnak, a dagály rendkívül magas, a mólóról egyenesen 
a fedélzetemre lehet lépni. Rossz jelek, kissé merész dolog elindulni. Alig hogy 
a partot elhagytuk, a nap, mely eddig forrón sütött, elbújik. A felhők sűrűsöd-
nek, a nyugati oldalon már feketék. Csak két csónak van a tengeren. Egyiket 
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elhagytuk, mollira halászott, most szedi össze szerszámait. A másik jön velünk 
szembe és sietve igyekszik a kikötő felé. A távoli mennydörgés mindig köze-
lebbről hallatszik. A Maltempo fölött már tintaszerű az ég. Jön a fergeteg, de 
még mindig keleti szél van, ez talán még egy ideig visszatartja. Repülünk a 
kikötő felé. A mennydörgés mindig erősebb. Most a közelben csap le egy villám 
éles csattogással, utána még egy. Villámlik, dörög szakadatlanul. Beérünk a 
mólóhoz. Horváth Zoltán hamar kiszáll és szalad a Gasparó korcsmájába, még 
el is éri. Nekem a hajóval van még dolgom. Most mintha maga az ég lesza-

Czölder D e z s ő : Bessec hajómegál ló . 

kadna a nehéz fekete felhőkkel. Sűrű eső zuhog le a magasból pokoli zajjal. 
Mintha nehéz vízesések zúgnának le az égből a fejemre, hátamra. Alig tudom 
hajómat biztonságba helyezni és az előbb lebocsátott és csak hamarosan össze-
fogott vitorlákat összekötözni, melyeket a most teljes erejéből északnyugat felől 
támadó vihar rázni kezd. Csak néhány percig tart a förgeteg, utána kis szünet 
és újra jön egy másik épp oly erős mint az előbbi. Azután a nap is kisüt, de 
már közelednek megint a kavargó vésztjósló felhők. A következő esőszakadást 
már én is a korcsmából nézem. így tartott az délutánig amikor az eső elállt, de 
a csatornán magas habtarajos hullámok szaladnak. A szél később gyengébb lett, 
•visszaindulunk. 

Még mindig magasan járnak a hullámok, de veszély nincs. A nap mielőtt 
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lenyugodnék, néhány percre kisüt és élesen világítja meg a haragos hullámok 
habtarajait s bár újra tornyosulnak a sötét nehéz felhők, de mielőtt ideérnek 
már átvitorláztuk a csatornát és a közeledő újabb zivatart már biztos helyen 
jól kikötve várja meg hajóm. 

* 

Sok szép kirándulást, érdekes útakat tettem meg kis vitorlásommal, sokat 
barangoltam, leginkább szép helyeken tartózkodva. 

Később Amerikába mentem, ott is volt egy kis vitorlásom, amellyel tenge-
ren, folyókon, mocsarakban, őserdőkben jártam. 

Mikor visszajöttem, már nem maradhattam sokáig az Adrián. Ott kellett 
hagynom a szép partokat, kedves helyeimet, mikor 1914-et irtunk. Csak néha-
néha mehettem a tengerhez egy-egy napra a Doberdóról, a Karszt-frontról vagy 
a Piave mellől. — No de ez az idő is elmúlt. 

Azóta mindig másfelé voltam elfoglalva. Festettem a Tátrában a csúcsok, 
tavak, erdők, vízesések fenséges szépségei közt, voltam Erdélyben kies helyeken, 
az Alföld rónáin, a Duna folyam és Budapest páratlan szépségű helyein. Még 
sok munka van előttem, de alig várom hogy újra visszamehessek. Mert ha 
szívesen is voltam mindenütt, minden táj szépségét tudtam értékelni, mégis min-
denütt visszavágytam a csodás Adriához, a bűbájosán szép tengerhez. 



SZEMELVÉNYEK A HAJÓÉPÍTÉSZET ÉS A DUNAI FLOTILLA 
FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETÉBŐL. 

Irta M L A D I Á T A A. J . 

A napokban közölték a szaklapok, hogy az angol „Whi t e S t a r Line" 
hajózási vállalat 65,000 tonna deplacement-al bíró hajó-óriások építését tervezi, 
melyek az eddig legnagyobb Vaterland-typusu hajó tonnatartalmát is felülmúlnák. 

A motor-hajók térhódítása is rendkívül nagyarányú volt az elmúlt év folya-
mán, amennyiben a vízrebocsátott összes kereskedelmi hajók bruttó tonna-
tartalmának 34"8%-a ilyen, motorral hajtott hajókra esett az 1924-iki év 22"3%-
val szemben. 

A legnagyobb motoros tengeri hajó a Monfalconeban épült „Saturnia" 
23.500 BRT-val és 20.000 lóerős Burmeister és Wain motorokkal. 

A világ összes kereskedelmi tengeri hajóinak bruttó register tonnatartalma 
1925-ben 64,641.400 BRT volt, míg 1914-ben csak 49,089.000 BRT volt az 
össztonnatartalom. Ebből 1914-ben esett 8 % vitorlás, 0 ' 4 5 % motoros, 88'84°/o 
szénfűtéses és 2"65°/o olajfűtéses gőzgépes hajókra, míg 1925-ben a vitorlások 
arányszáma 3 '5%, a motoros hajóké 4'2°/o, a szénfűtéses gőzgépes hajóké 
6 4 7 6 % és az olajfűtéses hajóké pedig 27 '54% volt, ami a motoros és az olaj-
fűtéses üzemnek nagyarányú emelkedését bizonyítja. 

Rendkívüli fejlődési tempót mutatnak a különböző államok hadiflottái is. 
A nagyobb államok haditengerészeti hajóépítészeti programmja messze fölülmúlja 
az eddigi arányokat a washingtoni leszerelési egyezmény megszorító intézkedései 
dacára. 

Az elmúlt évben a vizrebocsátott hadihajók össztonnatartalma kb. 300.000 
deplacement tonna. Hogy milyen költségeket jelent ez, megemlítem pl., hogy 
„Nelson" angol csatahajó, 35.000 tonna vízkiszorítással, 2 billió és 380 milliárd 
koronába került, míg egy tengeralattjárónak közepes ára 200 milliárd korona. 
Anglia az 1925—1930-ig terjedő időszakban tervbe vett hadihajók építésének 
céljára 20 billió koronát állított be költségvetésébe. 

A hadihajóknál elért legnagyobb óránkénti sebesség 37 tengeri mérföld 
volt, míg a kereskedelmi hajóknál elért legnagyobb sebesség 25 tengeri mérföld. 
A legnagyobb csatahajó 45.000 deplacement-al bír. 
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Vessünk a jelen e gigantikus hajóépítészeti fejlődésének vázlatos képe után 
egy röpke pillantást a múltba és vizsgáljuk a hajóépítés és a dunai hadiflották 
fejlődésének főbb mozzanatait a történelmi idők folyamán. Vigaszt meríthetünk 
ebből a jelen sivár helyzetében és reményt egy szebb jövőt illetőleg, mert a 
történelem kaleidoszkopszerüen változatos eseményeit ugyanazon állandó lélek-
tani, anyagi és társadalmi tényezők irányítják. 

A hajókról szóló legrégibb adatok a történelmi idők kezdetére esnek. 
Egyiptomban már a Kr. előtti 4-ik évezredben épültek papyrusból és fából hajók, 
egyesek vitorlázattal is már ellátva, mint azt a halotti kamrák (mastaba) falain 
felfedezett feliratos rajzok bizonyítják. A Hamurabi babilóniai király idejéből, 
Kr. előtt 2.200 körül származó híres törvénytáblán már hajóépítőkről is szó van 
és biztos, hogy az Eufrát- és Tigris folyamokon, valamint a Perzsa-öbölben és 
az Indiai-óceán partjain már évezredekkel ezelőtt szintén volt kifejlett hajózás. 
Ugyanez áll Kináról és Föníciáról is. 

A hajónak, mint üreges úszóképes műalkotmánynak legegyszerűbb alakja 
a kivájt fatörzs, amint azt még ma is láthatjuk a civilizáció legalsóbb fokán álló 
népeknél; ilyeneket használtak Priscus szerint a dunai hun révészek is. India és 
Jáva „katamarang"-jai az oldalt kifektetett úszókkal érdekes példái annak, hogy 
miként oldották meg a primitív népek a stabilitás kérdését. 

Az ilyen kivájt fatörzs uszó- és hordképességét nem az anyag minemüsége, 
tehát a fának a víznél kisebb fajsúlya, hanem az a fontos, alapvető körülmény 
adta meg, hogy a legnagyobb merülésnél az általa kiszorított víz súlya nagyobb 
volt, mint önsúlya, vagyis más szóval, hasznos teher felvételére is alkalmasnak 
bizonyúlt. Ennek helyébe csakhamar a palánkos építkezési mód lép, mint a hasz-
nos teher nagyobbítására legalkalmasabb eszköz, de építő anyagként évezredeken 
keresztül a fa maradt meg. 

A klasszikus ó-korban a görögöknél érte el a hajóépítés fejlődésének leg-
magasabb fokát, különösen ami a hadi célokra alkalmas hajókat illeti. Ezeknél 
a vitorlázat eltűnik vagy másodlagos szerepet játszik, helyébe pedig nagyszámú 
evezős lép, kik nagyobb hajóknál egymás fölött több sorban voltak elhelyezve. 
A piraeusi feliratos tábla és az akropolisi márvány relief alapján Haack hajóépítő 
mérnök rekonstruálta az attikai trieré-nek, e háromsoros evezős hadihajónak 
tervét, mely szerint a főbb méretek a következők: 

Kisebb méretűek voltak a két sorban egymás fölött elhelyezett evezősök után 
elnevezett biremák, és az 50 egysoros evezősökkel ellátott pentekontorok. 

Thukydides görög történetíró megemlíti, hogy az atheneiek hajóhadában, 
melyet Alkibiades vezetett Syrakus ellen, 415-ben Kr. e., 134 triera volt több 
száz segédhajón kivül. 

teljes hossz 
legnagyobb szélesség . . . . 
merülés 
oldalmagasság a thranit-peremig 
deplacement 

3 6 5 m 
4 '26 „ 
0-92 „ 

82 tonna. 

5 
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Nagy Sándor idejében már 360 trierát, 50 tetrerát (négysoros evezős), és 
3 penterát (ötsoros evezős) számlált a görög hadihajóhad. 

A karthagóiak és a rómaiak újabb típusokat nem alkottak, az utóbbiak a 
négyszögletes görög (kereszt) vitorla helyett sokszor a háromszögletű (latin) 
vitorlát alkalmazták, mely pld. a Columbus-idei karavellákon a hátsó árbocon 
feltalálható még. Csak a felső olasz köztársaságok, Velence, Genua és Pisa 
vetélykedése által lendül fel a hajóépítés újból. Velence hadigályái kb. 40 m 
hosszú, 5 m széles, és 2 in merülésü, 200 tonnás evezős hajók voltak, minden 
oldalon 25 evezőssel, nyúlánk alakú hajótesttel, 2 árboccal, és 1--1 latinvitorlával, 
kormánylapáttal és kis stabilitással. 

A kormánylapátnak alkalmazása a 13-ik század közepe táján lehetővé tették 
a vitorlások fejlesztését és igy egy újabb korszak indul meg az északi népeknél, 
a magas oldalfallal épült és kiterjedt vitorlázattal ellátott hajók építése által, amely 
a Hansakogge-ve\ és a genuaiak Galeone-jávai kezdődik és a 16. és 17-ik század 
sorhajóiban éri el legmagasabb fejlettségi fokát. Ehhez járult az iránytűnek fel-
fedezése a 14. században, amely a transóceáni nagyhajózást lehetővé tette. 

Ez az óceáni hajózás kedvezőbb vízalatti hajótestalakot mutat, nagyobb 
kiterjedésű és könnyebben kezelhető vitorlázatot és tengertállóbb hajókat követelt. 

A kereskedelmi hajózással párhuzamosan haladt a hadihajóépítés fejlődése. 
A franciák példája nyomán az ágyúkat több fedélzeten helyezték el. Az 1515-ben 
épült francia sorhajó „Henry Gráce á Dieu" már két fedett ütegfedélzettel bírt 
kb 44 drb 18 és 9 fontos ágyúval, azonkívül a felső fedélzeten több 6 és 1 
fontos löveggel. A 15. század vége felé a legnagyobb sorhajó (Triumph) csak 
1.100 tonnás volt 68 ágyúval. A spanyol armada legyőzése után Anglia egy 
állandó hadiflotta felállításán fáradozik. A gályaszerü hajók lassanként eltűnnek, 
1637-ben épült az első 3 fedett fedélzettel ellátott sorhajó „The Sovereign of 
the Seas" 1637 tonna deplacement, 106 ágyúval és 3 árboccal. 

A 17-ik század vége felé a nagyobb sebességű, aránylag nyúlánkabb alkatú 
„fregatte"-typus fejlődött ki, 2 fedett fedélzettel és 18—49 ágyúval, amely a mai 
cirkálóknak felelt meg és felderítő, biztosító szolgálatra, továbbá a kereskedelmi 
hajók elleni kalózkodás letörésére használták. Ez a hajótípus csak a 18. század 
vége táján fejlődött ki teljesen az amerikai függetlenségi háború tanulságai alapján. 

A hajóépítészet tudományos megalapozása és fejlesztése szintén abba a kor-
szakba esik és előkészítette a vitorlás hadihajózás fénykorát. Az 1798. évi francia 
„Ordonnance" szerint a 120 ágyús sorhajónak deplacement ja 5246 tonna, hossza 
52 méter, metacentrikus magassága 3'6 m volt. A gőzgép feltalálásával (1788) és 
a vaslemezeknek és idomvasaknak gyári előállítása által hengerelés útján (1784) 
továbbá a hajócsavar alkalmazásával (Ressel I. 1829) ú j korszak indult meg 
a hajóépítés terén; 1788-ban. épült az első gőzhajó Angliában. 1807-ben építi 
Fulton „Clermont* személyszállító kerekes gőzösét. 1818-ban „Savannah" kerekes 
gőzhajó már az óceánt szelte át, míg 1843-ban épült az első nagyobb vasból 
készült csavargőzös „Great Britain", melynek hossza 87'8 m, szélessége 15'5 m 
és tonnatartalma 3500 t volt. 

Korszakalkotó hajószerkesztési szempontból az 1857-ben épült „Great 
Eastern" (Leviathan), mely merész méretezéseivel évtizedekkel megelőzte a rendes 
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fejlődést. Hossza 207 m, deplacement 27.000 tonna, 14 tengeri mérföld sebesség, 
cca 4000 lóerejü volt gépezet, mely 2 kerék és 1 csavar által hajtotta a hajót. 

Csak a legújabb idők hajóépítészeti óriásai (Lusitania, 239 m hosszú, 
38.000 tonna deplacement) érték el a Leviathan méreteit. A hosszbókony-rendszer 
és a kiterjedt vízhatlan rekesz-rendszer itt lettek első ízben alkalmazva. 

1878-ban épült az első nagyobb 2 csavaros gyors gőzhajó (Augusta Vik-
tória). Míg a kereskedelmi hajóépítészetben már szinte teljesen tért hódított a vas-
hajó, addig a hadihajózásban csak lassanként volt képes a régi klasszikus fahajó-
typusokat kiszorítani. 

1840-ben épültek Angliában az első vas-hadihajók „Dover" és „Birkenhead" 
<1400 t). A krimi háború tapasztalata alapján 1859-ben kezdték Angliában építeni 
az első vértezett vashajót „Warriort" (9200 t), mely 114 mm kovácsolt vasból 
készült páncél lemezekkel volt a vízvonalban védve. A magyar-osztrák Haditen-
gerészet első vértezett hajói „Custoza" (7060) és „Albrecht" (5900 t) 1872-ben 
épültek. A 80-as években a vas helyett a hajóépítésnél általánossá vált a Siemens-
Martin-féle folytacél használata, ami kb 20% súlymegtakarítást jelentett. Jelenleg 
a hajók csak ily anyagból készülnek. Ujabban nagy szilárdságú, különleges folyt-
acélt is használnak. 

* 

A dunai hajóhadat illetőleg már a rómaiaknak erős flottájuk volt a Dunán, 
amely Pancirollus szerint 125 evezős gályából állt. Cato állandóan sürgeti a biro-
dalom nagyobb folyamain hajórajok felállítását, amit később meg is valósítottak 
a rómaiak. Kr. után 386-ban a dunai római hajóhad leveri a keleti gótokat. Nagy 
Károly 791-ben hajóhadával űzi el az avarokat Bécs tájáról. Később a török 
invázió korában nagy szerepet játszott a dunai flotta, amely egy vagy több evező-
soros gályákból, naszádokból, sajkákból állott. 

Hunyadi korában a Nándorfehérvár védelménél használt hajók közt már 
vértezettek is voltak. 

Szigetvárostromának támogatására Miksa császár 12 páncélos gályát vezényelt. 
A hajókat evezőkkel, vitorlával hajtották, ár ellen vontatták. A hajós népnek 
szervezését hadicélokra már Szt. István megkezdte s őket kiváltságokkal ruházta 
fel. 1042-ben már történelmi kútfők is említik a magyar hajóhadat, amely 1051-ben 
Henrik német császár ellen és 1072-ben a görög és bolgár hajóhaddal harcol, 
Nándorfehérvárnál. Commen görög császár Horomvár alatt megsemmisítette a 
magyar hajóhadat. III. István ú j hajóhadat teremtett, de 1169-ben a németekkel 
és oroszokkal szövetkezett Mánuel görög császár ezt is elpusztítá. 

Friedrich császár, amidőn keresztes háborúja alkalmával Magyarországon át 
a Dunán szállítja seregét, a szállító hajóhadat, a szíves fogadtatást meghálálva, 
III. Bélának ajándékozta. 

IV. Béla újra szervezi a hajóhadat, de a tatárjárás ebben megakadályozza. 
Nagyobb arányú szervezést folytat később Nagy Lajos, ki az Aldunát erős hajó-
haddal védi. Hunyadi János a pártvillongások miatt ketté szakadt dunai hajóhadat 
ismét egyesíti és részben a török, részben az osztrák csapatok ellen mozgósítja. 
1441-ben megsemmisíti Murád szultán hajóhadát, 1456-ban Nándorfehérvárnál 
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vívja meg fényes diadalát a 200 hajóból álló török hajóhad felett. Mátyás alatt 
éri el a német mintára naszádokkal felszerelt s a dunai telekkatonaságból magyar 
királyi naszádos haddá szervezett hajóhad fejlettsége legmagasabb fokát, állan-
dóan nagy szerepet játszván Mátyás hadjáratai alatt. Mátyás halála után (1490) 
bomlásnak indult a királyi naszádok katonai szervezete, mígnem a mohácsi csata 
után a megmaradt naszádosok kapitányukkal és 2 fővajdájukkal Ferdinándhoz 
pártoltak. 

A magyar naszádok elvesztették önállóságukat. A törökök elleni harcokban 
több ízben hallunk magyar naszádosok közreműködéséről; a Zenta-i ütközet után 
a nehézkes Fleury-féle gályák helyett 40 kisebb Dillher-féle félgálya épült. A 
naszádosok intézménye azonban teljesen talpra állani már nem tudott, 1764-ben 
feloszlott és helyébe a sajkások zászlóalját állították fel, amely 1797-ben egy 
ötödik sajkásszázaddal lett kibővítve. Ekkor már hadigályák nem voltak a Dunán. 

Az 1848—49-es szabadságharc alatt a sajkások átpártoltak az ellenséghez, 
míg Guyon az egész sajkás kerületet elfoglalja és felégeti. 

A Duna védelmére ágyúkkal felfegyverzett kerekes gőzhajókat állítottak. 
E dunai gőzhajó flottila Albrecht, Adler és Schlick gőzösökből és két ágyú-
naszádból állott. Ezt az ideiglenes szervezetet már 1861-ben feloszlatták és 1869-
ben a vértezett monitorokból álló új dunai hajóhadnak alapját vetették meg. 

E tervezet alapján épültek 1871-ben „Leithau és „Maros", 1892-ben „Kőrös" 
és „Szamos" majd 1904-ben a „Temes" és „Bodrog" monitorok. Néhány évi 
szünet után 1914-ben vízre bocsájtattak az „Enns" és „Inn" majd 1915—17-ben 
a „Sava" és „Bosna" újabb monitorok. Azonkívül épült 8 db 130 tonnás, 4 db 
60 tonnás és 8 db kisebb őrnaszád. 

/ 



AZ AKUSZTIKUS TENGERMÉLYSÉGMÉRÖK 
Irta MORAVETZ KÁROLY 

A tengermélység meghatározásának célja: 
1. Elkerülni azt, hogy a hajó tengerfenéket érjen. Ha a hajó olyan vizeken 

van, amelyekről a rendelkezésre álló térképek nem megbízhatók, vagy olyanokon, 
amelyekről van ugyan jó térkép, de ahol a kis mélységek erősen változnak, az 
állandó mélységmérés elengedhetetlen. Ez különösen érvényes folyótorkolatoknál, 
ahol a homokzátonyok mélység és helyzet szerint változhatnak. 

2. A horgonyzóhely megvizsgálása. A horgonyvetés előtt fontos, hogy a 
horgonyzóhely mélysége és talajának alkata ismeretes legyen. 

3. A hajó helyének meghatározása, különösen ködös időben, amikor a ter-
resztrikus és asztronomikus módszerek nem alkalmazhatók. Ilyen helymeghatá-
rozás azonban csak olyan helyen vezet eredményre, amelyről megbízható tér-
kép van. 

4. A tenger mélységének és a tengerfenék alkatának tudományos kutatása. 
A tengermélység akusztikus úton való meghatározásának gondolata már 

régen felvetődött. Mathew Fontain Maury (1806—1873) amerikai tengerésztiszt 
és óceánográfus összeállított számos olyan tengermélységmérő eszközre vonat-
kozó javaslatot, amelynél a mélységet nem fonál illetve drót segítségével hatá-
rozzák meg. A javaslatok között szerepel az akusztikus mélységmérő módszer is. 

E módszer alapgondolata, hogy a víz felszínén hangforrást helyezünk el, 
amely erős, rövid ideig tartó hangot szolgáltat. A hanghullámok minden irány-
ban szétterjednek s elérve a tengerfenéket, onnan visszaverődnek. Űgy a hang-
keltés, mint ,a visszavert hang hajóra érkezésének idejét s a hangnak vízben való 
terjedéssebességét ismerve, a mélység kiszámítható. Jelöljük a hangkeltés és a 
visszavert hang hajóra érkezése között eltelt időt /-vei, a hang terjedéssebességét 
vízben v-vel, a mélységet h-val, akkor h = ~ . A 2-vel való osztás azért szüksé-
ges, mert a t idő alatt a hang kétszer teszi meg a h u ta t : először a hajótól a 
tengerfenékig, azután a tengerfenéktől vissza a hajóra. Az körülbelül 1490 m/sec, 
azaz a hang a vízben egy másodperc alatt 1490 métert tesz meg. A fenti képlet 
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alapján nyert értékhez még egy kis korrekciót is kell adni, mert a hang terjedés-
sebessége a vízben változik a víz hőmérsékletével, sótartalmával és nyomásával. 
Ugyancsak kis korrekció szükséges a tengerfenék lejtése miatt is. Ez azonban 
legtöbbször igen kicsi, úgyhogy gyakorlatilag elhanyagolható. 

A hangforrás által keltett hangnak erősnek, rövid ideig tartónak és minden 
más hangtól jól megkülönböztethetőnek kell lenni. Az erős hang lehetővé teszi) 
hogy nagy mélységből is jól hallható visszhangot kapjunk. Ha a keltett hang nem 
tart elég rövid ideig, előfordulhat, különösen kis mélységeknél, hogy a még 
mindig hallható eredeti hang miatt a nálánál gyengébb visszhang nem vehető 
észre. A hangnak végül a hullámzás morajától és egyéb hajózörejtől különböz-
nie kell, hogy a moraj és a zörej dacára is jól kiérezhető legyen. 

Az első akusztikus mélységmérő eszközt, amely ezen az elven alapszik, 
hosszas kísérletezés után A. Behm fizikus konstruálta. 

A német birodalmi tengerészet „Meteor" nevű expedíciós hajóján, amellyel 
1925-ben megkezdték az Atlanti-óceán tudományos kutatását, négy különböző 
rendszerű mélységmérő készülék van felszerelve. Ezek: 

1. a „Signalgesellschaft Kiel" készüléke kis mélységek mérésére; 
2. a „Behm—Echolot Gesellschaft Kiel" Behm-féle készüléke 750 méterig 

terjedő mélységek részére ; 
3. a „Signalgesellschaft Kiel" Signal-készüléke nagy mélységek megha-

tározására ; 
4. az „Atlaswerke Bremen" Atlas-készüléke, mely szintén nagy mélységek 

mérésére szolgál. 
Az utóbbi három készülék, amellyel menet közben is lehet méréseket 

végezni, az előbb ismertetett elven alapszik, míg az első robbanó anyaggal töltött 
torpedóalakú test, amely a vízbe hajítva a tengerfenék elérésekor felrobban. 
A robbanás idejét egy a víz alatt elhelyezett felvevőkészülék segítségével figyeli 
meg. A torpedóalakú test vízbe való hajításának, a robbanás hangjának a felvevő-
készülékhez való érkezése idejét és a test egyenletes sebességét a vízben ismerve, 
a mélység kiszámítható. E módszernél az az idő, amely alatt a hang a tenger-
fenékről a felvevőkészülékhez jut, elhanyagolható, minthogy az igen rövid a test 
sülyedési idejéhez képest. 

A Behm-féle készüléknél szintén robbanó testet hajítanak a vízbe, amely 
azonban az előbbitől eltérően, közvetlenül a víz felszíne alatt robban. A robbanás 
hangja a felvevőkészülék segítségével a robbanáskor megindít egy időmérő eszközt 
s a tengerfenékről érkezett visszhang egy másik felvevőkészülék segítségével az 
időmérő eszközt a visszhangnak a hajóhoz való érkezése pillanatában megállítja. 
Az időmérő eszköz tehát megadja az előbb í-vel jelölt időt. 

A „Signal" és „Atlas" készülékek hangforrásánál a hangot egy hanglemez, 
az ú. n. membrán, segítségével állítják elő. A membránt elektromágnesek hozzák 
rezgésbe. A rezgésszám változtatható. A „Meteor" hajón a másodpercenkénti 
rezgések számát 1050-nek választiák s ez a magasságú hang a hajó-zörejtől jól 
megkülönböztethető. A felvevőkészülék szintén membrán, amely szénmikrophonnal 
van összeköttetésben. A tengerfenékről visszaérkező hanghullámok rezgésbe hozzák 
a felvevő membránt, amely a rezgéseket átadja a mikrophonnak s így ezen rez-
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gések a mikrophonnal kapcsolt telefon segítségével felvehetők. E készülékeknél 
alkalmazott időmérő eszközökkel igen kis időtartamok mérése lehetséges. 

A „Meteor" hajón felszerelt négy készülék közül az első 200 m mélységig, 
a Behm-féle 14 m-től 750 m mélységig, a „Signal" készülék 50 m-nél, az „Atlas" 
pedig már 10 m-nél nagyobb mélységeknél használható. A „Signal" készülékkel 
körülbelül 10 m pontossággal lehet a mélységet meghatározni, az „Atlas" készü-
lékkel 10 m-től 185 m mélységig 1 m pontossággal, ennél nagyobb mélységeknél 
pedig 10 m pontossággal. 

Minthogy az akusztikus készülékek közül a „Meteor" hajón mindig több 
működik egyszerre s azonkívül drótmélységmérőkkel is határoznak meg mélységet, 
a nyert adatok kölcsönösen ellenőrizhetők. A nagy mélységeknél a „Signal" és 
„Atlas" készülékek adatai feltűnően jó megegyezést mutatnak, míg a drótmély-
ségmérők által nyert adatok az előbbiektől 2—3%-kal különböznek. 

Hogy a tengerfenékről minél tökéletesebb topographiai képet nyerjenek, az 
egész úton, éjjel-nappal, körülbelül 20 percenként, tehát 2—3 tengeri mérföld 
távolságban, határoznak meg mélységet. Ha a tengerfenék nagyon egyenetlen, 
a méréseket rövidebb időközökben végzik. 

Az akusztikus módszer menet közben is megadja a mélységet. Ennek nagy 
fontossága van a megfigyelő állomások szempontjából. Az egyes megfigyelő állo-
mások helyét ugyan már hajóra-szállás előtt állapítják meg, de a tengerfenék 
eddig ismert morphologiájától való váratlan eltérések gyakran szükségessé teszik 
egy újabb állomás beiktatását. A kutatásoknak a helyi viszonyokhoz való azonnali 
alkalmazása az akusztikus módszer nélkül lehetetlen volna. E módszer alkalma-
zása továbbá nagy időmegtakarítást jelent, mert evvel sokkal rövidebb idő alatt 
állapítható meg a mélység, mint a drótmélységmérőkkel. 



A HALÁSZAT ÉS A BARÁTFÓKÁK AZ ADRIAI TENGERBEN. 
Irta : G A R Á D Y V I K T O R 

— Két képpel. — 

A szárazföldi ember azt hiszi, hogy a tengerparti halásznak igazi gyöngy-
élete van. Ha megszorul, kapja magát és elveti a hálóját. A háló pedig csak-
hamar megtelik hallal. És akinek hala van, annak pénze is van. 

Pedig a dolog nem egészen így áll. Igaz, hogy a tenger kiapadhatatlan for-
rása az életnek, s élőlényei, kedvező körülmények között, egy-egy helyen néha 
annyira elszaporodnak, hogy valósággal nyüzsög tőlük a vize. A szárazföldi álla-
tok száma szinte elenyésző a szervezetek amaz óriási mennyiségéhez képest, 
amelyet a tenger a vizében rejteget. Mert hiszen a szárazföldnek, amely külön-
ben is háromszor kisebb területet foglal el földi világunkon mint az oceánok vize, 
csupán a felszínén élnek állatok. Míglen a tengerben mindenütt van élet, akár a 
felszínén, akár abban a hatalmas víztömegben, amelynek feneke néhol 9000 mé-
ternél is mélyebb. És ha a föld területét a 4000 méter középmélységű oceánok 
medencéjének roppant víztömegével összehasonlítjuk, tisztán láthatjuk, mekkora 
nagy az aránytalanság a szárazföldi és a tengeri fauna mennyisége között. 

Eszerint tehát az ember kénytelen volna elhinni, hogy a halász, ha este 
elveti a hálóját, másnap reggel bizonyosan sok halat talál benne. Rendes körül-
mények között úgy kellene lennie. De a halászat eredménye mindig a véletlentől 
függ. A véletlent pedig az ember más szóval hol szerencsének, hol szerencsét-
lenségnek nevezi, ami voltaképen pedig nem egyéb, mint a tenger természeti és 
biologiai viszonyainak hatása. 

A hal mindig oda megy, ahol a tenger természeti és biologiai viszonyai az 
ő szervezetének megfelelnek, szóval, ahol az élete nem forog veszedelemben. 
Ennélfogva a tenger járása, áramlása, vizének hőmérséklete és sótartalma befo-
lyással vannak a hal tartózkodási helyére. E viszonyoktól függ ama szervezetek 
jelenléte is, amelyek táplálékul szolgálnak a halnak. 

A hol táplálék van, ott hal is van. Tehát a halásznak oda kellene elvetnie 
a hálóját. De a halász nem tudja mindig, hogy hol a hal. A halat csak talá-
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lomra fogja el. Ha a halász nem fog halat, azt szokták mondani róla, hogy nem 
jó helyen vetette el a hálóját, ami pedig azt jelenti, hogy nem találta el azt a 
helyet, ahol a hal a táplálékát keresi. De a halász, aki csupán hagyományokból 
él, nem veszti el a türelmét, hanem másnap is ugyanazon a helyen veti el a 
hálóját. Mintha csak tudná, hogy a tengernek természeti és biologiai viszonyai 
örökké változnak, s ahol ma nincsen hal, ott holnap vagy valamely más nap 
bizonyosan lesz. 

A reményt azonban néha csalódás váltja fel. Bizony, akárhányszor meg-
esik a halásszal, hogy nemcsak hogy halat nem fog, hanem a hálója is odavész. 
A halászember hálóját nem egy veszedelem fenyegeti a tengerben. Az időjárás 
hirtelen változása néha valósággal kétségbeejti a halászt. Pedig a tengerparton 
nem ritka dolog, hogy az időjárás óráról-órára hirtelen-váratlan megváltozik. Sok-
szor megesik, hogy a halász este a legpompásabb időben veti el a hálóját, éjjel 
azonban hirtelen szél kerekedik, viharossá lesz a tenger, s a hullámok teljesen 
tönkreteszik a drága szerszámot. 

Az is megesik a halásszal, hogy a tenger erős áramlása viszi el a hálóját 
vagy a varsáját. Ilyenkor aztán nehezen akad rá az egyikre vagy a másikra. 
Mert az áramlás nagyon szeszélyes, ha útközben irányt változtat. 

Néha az ember is a halászat ellenségei közé szegődik és sajnos nem egy-
szer arra is rávetemedik, hogy a tengerben talált hálót vagy varsát egyszerűen 
elemeli. Ezt a nem éppen utánzásraméltó rossz tulajdonságot különösen a halá-
szoknál tapasztaljuk. Aligha van irigyebb ember a halásznál. Örökké irigy szem-
mel nézi, ha a halásztársa több halat fog nálánál. Pár évvel ezelőtt az olasz-
országi Porto Anzio kikötőjében egy vitorlás halászbárka ötlött a szemembe, ame-
lyet „Crepa rinvidia" (Pukkadjon az irigység) névre keresztelt el a gazdája, aki 
aligha eszelhetett volna ki ennél találóbb nevet, mert ez a név szinte szimboli-
zálja a halászember természetét. Ennek a veleszületett irigységnek tulajdonítandó, 
ha a halászember a társa vagy a szomszédja szerencséje miatt bosszankodva, a 
hálóját vagy a varsáját eltulajdonítja. 

Különösen a varsa forog mindig veszedelemben. A halász jól megjegyzi a 
helyet, ahová este a varsát lerakta. Ezt természetesen azért teszi, hogy másnap 
reggel könnyebben akadjon rá. Mert minálunk a volt magyar tengerparton a 
halász nem igen jelöli meg a helyet, ahol a varsát elvetette. Ez kész veszedelem 
volna. Aki észreveszi, bizonyosan elemeli. És viszi, mintha a tulajdon varsája 
volna. Ez egyébiránt jellemző vonása tengerparti halászunknak, aki azt tartja, 
hogy amit a tengerben talál, az az övé, ha mindjárt másnak a varsája is. 

Másképpen járja ez a tengerpart kulturáltabb s fegyelmezettebb lakóinál. 
Teszem azt Északon. A német, a dán, a svéd, a norvég avagy az angol tenger-
parton a varsa már nem Csáky-szalmája. Minden lerakott varsának meg van a 
maga úsztatója s rajta kis zászló lengedez. A zászlócska színe, alakja, nagysága 
a varsa más-más gazdájáról tesz tanúbizonyságot. Az úsztatón fityegő zászlócska 
szent és sérthetetlen. Az idegen halász nagy óvatosan kikerüli, nehogy baja 
essék az úsztató kötélhez erősített varsának. A varsa megbolygatása valóságos 
szentségtörés. 
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Minálunk a tengerparton az is megesik, hogy más rakja le a varsát, és 
más szedi ki belőle a halat vagy a rákot. Néha ugyan van annyi emberség 
benne, hogy az üres varsát ú j ra leereszti a tengerbe. De legtöbbször azt is 
elviszi. 

Ezeken az állapotokon természetesen csupán az iskola tudna segíteni. 
Elsőbben is a tanítónak volna feladata, hogy a tengerparti halászembert már 
gyermekkorában arra oktatná, hogy aki a tengerben talált idegen hálót és varsát, 
vagy a benne levő halat vagy rákot eltulajdonítja, épp oly súlyos bűnt követ 
el, mintha a szomszéd marháját az istálóból elhajtaná. Az egyik éppen olyan 
lopás, mint a másik. 

Az állatok között is sok az ellensége a tengeri halászatnak. És ezeket az 
ellenségeket ott látjuk a tengeri fauna legnagyobb és legkisebb képviselői 
közöt t : a hatalmas cetektől és cápáktól a szabad szemmel láthatatlan egy-
sejtű őslényig. 

Tengerünkben az emlősök között csupán a delfinek okoznak kárt a halász-
nak. Északon a bálnák s a fókák valóságos rémei a parti halásznak, s meg-
jelenésük néha végzetes hatással van egy-egy tengerparti terület halászatára. 

Valamikor tengerpartunkon is élt nagyobb számban a fókának egy fa j tá ja : 
az adriai- vagy barátfóka (Monachus albiventer BODD.), ez azonban parti 
vizeinkből lassanként kipusztult. Bizonyosan a halásznép irtotta ki, mert nagy 
kárt okoztak úgy a halállományban, mint a halászati eszközökben. Itt-ott még 
látható parti vizeinkben, a lakatlan tengerparton, s az apró sziklaszigetek körül 
fognak is nagy néha egy-egy példányt, de ez már a ritkaságok közé tartozik. 

Az 1908. évi szeptember havában két ilyen fókát fogtak a szebenikoi 
halászok. Az egyiket magam is láttam. Az elsőt megették, a másikat meg fel-
hozták Fiúméba. Mindakettő a szárdinafogó kerítőhálóba, az u. n. trattaba rekedt, 
s azzal is húzták ki a partra. Amikor az elsőt kihalászták a tengerből, amely 
bizonyosan nőstény volt, szinte zavarba estek a halászok. Soha sem láttak 
hasonló „halat". Nagyot bámultak eleinte, szinte megijedtek tőle, s mivelhogy 
akadtak a halászok között olyanok, akik azt erősítgették, hogy az ilyen halfogás 
szerencsétlenséget jelent, fogták és agyonbunkózták. Azután lenyúzták a bőrét, 
fölaprították és megették. Megették pedig annál az egyszerű oknál fogva, mert 
a tengerparti halászember azt tartja, hogy minden hal, amely a tengerben él, 
meg is ehető. Hal alatt pedig nem csak az igazi halat érti, hanem neki éppen 
olyan hal az aktinia, a holoturia, a tengeri csillag, a polip, az osztriga, a rák, 
a delfin, mint akárcsak a téntahal, az angolna, vagy a szárdinia. 

A fókafogásnak persze csakhamar híre terjedt, és ekkor tudták csak meg 
a szebenikói halászok, hogy bezzeg kár volt a „furcsa halat" agyonbunkózni és 
megenni, mert az a hal nem volt ám amolyan közönséges hal, hanem — fóka, 
amit drága pénzen eladhattak volna. 

Ennek tulajdonítható aztán, hogy pár napra rá, amikor ugyanis a szebenikói 
halászok a másik fókát, tudniillik a hímet is elfogták, nem ütötték már agyon, 
hanem felhozták Fiúméba, hogy jó drágán eladhassák. A fiumei halcsarnok előtt 
levő téren sátrat rögtönöztek és abban mutogatták. Akadt volna vevő is, de a 
derék dalmata halászok ötezer koronán alul szóba sem álltak az emberrel. így 
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esett meg aztán, hogy a szerencsés fókatulajdonosok odább álltak egy házzal. 
Elvitték a kincsüket Zágrábba. Hogy mi történt aztán vele, arra nem igen 
adhatnék választ. 

A dologban egyébiránt az a legérdekesebb, hogy erről a fókáról általában 
azt hiszik, hogy az a közönséges borjúfóka (Plioca vittüina L.), s hogy vélet-
lenül kerül az északi Atlanti-óceánból az Adriába. Nem egyszer láttak már 
hajósaink Physetert és Balaenopterát az Adria nyilt vizeiben. De a fóka, amelyet 
a szebenikói halászok Fiúméban mutogattak, nem vendége az Adriának, hanem 
állandó lakója. Igaz ugyan, hogy ritkán látható, de amint már fentebb említettem, 
valamikor nagyon gyakori volt az Adriában. Sőt hagyományok és irott emlékek 
szerint a barátfókák nagy számban fordultak elő a Quarnero-, és különösen a 
Morlák-csatorna vizeiben. S azért irtották volna ki őket, mert állítólag nagy kárt 
okoztak a tengerparti szőlőkben. A dalmát szőlőtulajdonosok még most is azt 
erősítgetik, hogy az adriai fókák a szőlőtőke fiatal hajtásaival táplálkoznak. 
Azért is úsznak ki a szárazra. 

Az adriai vagy bará t fóka . 

Lehet azonban, hogy ez az eledel neki csak amolyan deszert, mert a 
szebenikói vizekben fogott fóka nagyon is megcáfolta a fentebb való állítást, 
azzal tudniillik, hogy nagy mohón falta a halat. Állítólag nyolc kilogramm halat 
evett volna meg naponta. Pedig alig volt hosszabb másfél méternél. Az agyon-
bunkózott nőstény azonban két méter hosszú volt. A barátfóka színe teljesen 
elüt a borjúfóka színétől. A háta, a feje, és a végtagjai barnás-feketék, alig 
észrevehető világosabb foltokkal, a hasa pedig sárgás-fehér. Azért is nevezték 
el fehérhasu fókának. A teljesen kifejlett példányok nagyobbak, mint a közön-
séges borjúfóka hasonló példányai. 

Egyébként a nemrég elhunyt Brusina, horvát zoológus a következő ada-
tokat jegyezte fel a barátfókáról: Vertanics Mavro, horvát költő (1482—1575) 
„Remeta" címti költői munkájában arról panaszkodik, hogy a fókák megrongál-
ják a hálóit. — Egy szent Benedek-rendi apát 1601 évben leír egy adriai fókát, 
amit élő állapotban mutogattak. — Assaler, az augsburgi „Viridiarum adriaticum" 
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címii munkában 1686-ban szintén leírja ezt a fókát. — Cherzo szigetén 1777-ben 
egy harmadfél méter hosszú himfókát fogtak, amit egy állatsereglet tulajdonosa 
megvásárolt és bejárta vele a félvilágot (Beschreibung der Mönckrobbe, Berlin, 
Phoca monachus, Phoca mediterranea, Phoca veterum Straussburg). — Ugyanezt 
a példányt Buffon is leírta Párisban "Phoche a ventre blanche" néven. — 1780-ban 
Grissogono (Notizie per servire alla storia naturale della Dalmazia) ezt írja : A 
fókák, amelyek a mult századokban nagy számmal fordultak elő, manapság már 
ritkábbak, mindazonáltal nagy kárt okoznak a raguzai tengerparti szőlőkben. Az 
1810. évben fogott példányt a turini múzeum vette meg. Itt látta ezt a fókát 
Cuvier G. a Cuvier F. fivére. Az 1811. évben Dalmáciában fogott nőstényfókát 
Cuvier F. irta le (Descripcion zoologique d 'un phoque moine femelle. Ph. mo-
nachus, 1813). Az 1815-ben fogott fókát Németországba szállították. Chersoban 
1830-ban egy élő fókát fogtak. — Pelter F. (Gotha) azt írja 1858-ban, hogy 
Raguzában minden esztendőben néhány fókát ejtettek el, amelyek az Ombla-
öbölben nagy kárt okoztak a szőlőkben. A szőlőtőkék fiatal hajtásaival táplálkoz-
nak s azért nagyszámban úsznak a tengerből a szárazföldre. Ugyanez a szerző 

A Bará t foka . 

azt írja továbbá, hogy valahányszor a Morlák-csatornákban erős bóraviharok 
dúlnak, a fókák a Karin-öbölbe menekülnek. — Chenu ezt írja a barátfókáról 
(Encyclop. d Hist. nat. Camass 11. 1853) Cependant les habitants des cotes de 
la Dalmatie assűrant formellement que Phoques viennent a terre pendant le 
nuit pur sucer les raisins műrs de vignes. — Lorenz (Phisik. Verháltn. u. Ver-
theilung des Organismen in Quarnero, Wien 1863) szerint az adriai fóka (Lepto-
nix monachus) a Quarnero keleti partjain él csupán, — Marchesetti azt állítja, 
hogy a Monachus Albiventer nevű fóka gyakori Pelagosa szigetén. — Millicich 
szerint 1878. és 1879. években Trestenik és Sipnye között a Quarneróban két 
nagy fókát lőttek. Szerinte ezek az állatok nem ritkák ezen a vidéken, — 1885-ben 
valami Juretics nevű halászember egy harmadfél méter hosszú fókát ejtett el a 
Jablanácz szomszédságában levő Veliki Vranyák nevü öbölben. 

Azóta többször láttak és íogtak fókát a Quarneróban is. — Matisz elhunyt 
fiumei tanár szerint, 1894-ben Nóvák zenggi tanár amint fivérével Szent-György 
(Sveti Juráj) felé csónakázott, két nagy barátfókát látott a tengerparton lézengeni, 
s a hogy feléjük közeledett, hirtelen a tengerbe szöktek. 1898-ban a Magyar-Horvát 
gőzhajós társaság egyik gőzösének emberei Pago szigetének keleti partján két 
fókát láttak. 1902. és 1904. években egy-egy barátfókát fogtak Lusszin szigetén. 
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iMind a kettő Fiúméba került, ahol egy darabig élő állapotban mutogatták. Innen 
az egyiket Németországba, a másikat meg Bécsbe szállították. Az utóbbit 
magam is láttam. 

De láttam 1903. évi március havában is két barátfókát a Jablanác szom-
szédságában levő bacsvicai kisöböltől nem messze a „Klotild" nevü tengerészeti 
hatósági gőzösről. Az egyik legalább is harmadfél méter hosszú lehetett, a másik 
valamivel kisebb. A kavicsos parton, a napon sütkéreztek. Messziről első pillan-
tásra azt hittük, hogy kecskepásztorok heverésznek a parton. Csak aztán vettük 
őket észre, amikor a szárazföldtől valami száz méternyi távolságban voltunk. A 
„Klotild" emberei sehogy sem akarták elhinni, hogy fókák. Heverésző borjuknak 
nézték őket. De amikor meghúztam a gőzhajó sípját s az éles, sivító hangra a 
a fókák hirtelen a tengerbe vetették magukat, csakhamar ők is tisztában voltak 
a dologgal. Nagyon meglepett azonban, hogy az állatokat nem láttuk többé a 
vízből felbukni. Egy óra hosszat lestük és kerestük őket, de hasztalan. Nyom-
talanul eltűntek. 

Az 1905. évi július havában egy éjjeli halászaton, amint Arbe szigetének 
Jablanác felé néző kopár, szirtes partja előtt nagy lassan haladtunk a „Klotild" 
gőzössel, szörnyű csobbanás riasztott fel bennünket közvetlenül a hajónk előtt. 
Mondanom sem kell, hogy kicsit megszeppentünk. Gondolni, dehogy godoltunk 
volna akkor fókára. De az éktelen sikoltás, amely néhány pillanatra rá hirtelen-
váratlan a fülünket megütötte, arról tanúskodott, hogy fókát riasztottunk föl 
éjszakai álmából. Az egyik emberünk, aki arról a vidékről való halász, mindjárt 
előállt egy mesével. Néhány esztendővel ezelőtt egy jablanáci halász hirtelen 
támadt bóravihar következtében belepusztult a tengerbe, és azóta hallani éjnek 
idején hazajáró lelkének a hangját. Kilenc gyermeke volt a szegénynek. Ezeket 
siratja hangos zokogással csaknem minden éjszaka. Egy másik halászunk azt 
mondta erre, hogy ő ezt a mesét nem hiszi el, mert öreg halászoktól hallotta, 
hogy a tengerben is élnek borjak, mint akárcsak a szárazon. Ezek azonban 
tengeri borjak (morski tele). Azok bőgnek éjjel is, nappal is. 

A Magyar Adria Egyesület által az adriai tenger tudományos kutatása 
céljából rendezett első magyar Adria-expedíció 1913-ban a „Najade" hajóval, 
Busi-sziget egyik barlangjában talált fókákat. 

Úgy látszik azonban, hogy a barátfóka most már inkább a dalmát vizek-
ben, különösen pedig az ezekbe ömlő folyók torkolatánál tartózkodik. Állítólag 
az Ombla völgyében volna a legtöbb. Roediger Ernő, volt fiumei révkapitány 
nem egyszer emlegette előttem, hogy Gravosánál, amikor tengerésztiszt korában 
éjjeli szolgálatot teljesített, minden éjjel hallotta a barátfókák sikoltó hangját. 
Peterdy István tengerészkapitány beszélte el nekem, hogy amikor az olasz had-
üzenet után az Adria tengerhajós társaság gőzhajóit a novigradi öbölbe inter-
nálták, a Szent István nevü gőzös födélzetéről — amelynek akkor parancsnoka 
volt — többször látott egy-egy barátfókát a kavicsos parton, nem messze a 
Zermánya-folyó torkolatától, a napon sütkérezni. A kavicsos part fölött egy 
szőlőskert volt, s az ottani lakosok állítása szerint azért járnának ki a fókák a 
szárazra, hogy a szőlőtőkék fiatal hajtásait megdézsmálják. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
Kálmán király Zárában. D r . Havass 

Rezső, egyesületünk sokérdemü tár "el-
nöke, köztudomás szerint közel egy félszá-
zadon át harco l t szóval és tol la l Dalmácia 
visszacsatolásáért s hirdette a magyar ten-
geri impérium gondolatát. A rég i magyar 
dicsőségnek er re a színhelyére kívánta a 
magyarság lelkét visszavinni hazánk mai 
szétszakgatott állapotában is, amikor meg-
í r ta három nagy királyunk látogatását 
Dalmáciában egy-egy tör ténelmi színmű 
alakjában, melyeket a dicső kor t jellem-
zően „Fényben . . ." cím alat t összefoglalva 
egyesületünk adott ki két éiwel ezelőtt.*) 
A szomorú jelenben a csüggedő magyar-
ságba lelket önteni hivatot t szép trilógiát 
annak idején a Magyar Nemzet i Szövetség 
irodalmi szakosztálya a m a g y a r nemzeti 
öntudat erősítésére és a hazafias szellem 
ébrentartására kiválóan alkalmasnak ta-
lálta s m i n t ilyet, a magyar közönség 
figyelmébe a jánlot ta . A saj tó is nagy elis-
meréssel fogadta a hazafias színmüvet s 
úgy a saj tóban, mint a t á rsada lmi körök-
ben ismételten kifejezésre j u t o t t az az 
óhajtás, hogy ez a nemes lendlülletű, a ma-
gyarság egykori dicsőségét, a Szent Ko-
rona fényét hirdető tr i lógia színpadra ke-
rül jön. Ez végre az idén megvalósult. 
Sajnos, csak kis részben s nem úgy, amint 
azt Havass hazafias lelkesedése s a szebb 
jövőben való hi te t fölkelteni és ébrentai-
tan i hivatot t , nemes lendüle tű költői 
müve megérdemelné. A triológiának 
ugyanis csupán első képé t : „Kálmán ki-
rály Zárában", adták elő márc ius 3-án a 
budapesti Város i Színházban i f jú ság i elő-
adás keretében a Nemzeti Színház mű-
vészei. A több ezerre menő i f júságban így 

* F é n y b e n . . . Három magyar-dalmát tör-
téneti kép. Színmű. Irta dr. Havass Rezső. 
Szinre alkalmazták A Magyar Adria 
Egyesület kiadása. Ára portóköltséggel 25.000 
korona. 

is nagy lelkesedést váltott ki a hazafias 
színmű s a jeles szerzőnek bizonyára jól 
esett, hogy egy életen át h i rde te t t ideál-
j á t az ú j nemzedék lelke elé vet í thet te . A 
székesfőváros s annak az i f júság i előadások 
szervezésével foglalkozó tényezői, Pvrébl 
Győző é« Liber Endre tanácsnokok, vala-
miint Boros Pá l tanácsjegyző, akik nemes 
lelkesedéssel karol ják fel ezen i f júság i elő-
adások nemzetnevelő ügyét s az előadások 
érdemes rendezője, Majorné-Papp Mariska 
bizonyára módot fognak még találni arra, 
hogy az egész t r i lógiát annak hazafias in-
tencióihoz méltó keretben és előadásban 
hozzák színre a Városi Színházban, sőt 
reméljük és kívánatosnak t a r t j u k , hogy 
azt a fényt, ami t a trilógia kisugározni hi-
vatott, más színpadok is méltóképpen 
megcsillogtassák nemes emlékezésiül a régi 
magyar dicsőségre s buzdításul a jövőre. 

•sí-

Magyar déli tengeri expedíció. Rákosi 
Jenő, egyesületiünk illusztris tiszteleti 
tagja , a Pes t i Hí r lapban vezércikkben ad 
b í r t arról a nagyszabású tudományos expe-
dícióról, melyet lelkes hazafiak, arisztok-
ráciánk egy csoportja, három angol bará-
tunkkal a déli tengervidókre tervez s 
amelynek az eszközei már nagyjában biz-
tosítva vannak s a vállalat i r án t a Gyár-
iparosok Országos Szövetségének érdeklő-
dése és részvéte is kilátásban van. Az ex-
pedíció terve és célja röviden a következő: 
Indu ln i fognak alkalmasint ez évi októ-
ber elején. Az első út célja az afrikai 
Kongó-folyam medencéjének átkutatása 
állat-, növény- és rovartani élete szem-
pontjából és természetesen anyaggyűjtés . 
Az expedíció ez út jának második része 
Afr ika keleti part vidékére, Madagasz-
kárra . a környékbeli szigetcsoportokra és 
Ceylonra viszi tudományos argonaiuitáin-
kat . A ha rmad ik részt a nagy ós kis 
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Szundák (Borneo, Szumatra, Jáva , Cele-
bes, stib.), Uj-Guinea , Uj-Zeeland ús 
Ausztrália. A negyedik rész a Csendes-
óceán szigetsége a ráktérí tő alat t és a 
160—130 hosszúsági fokoik között. Idő dol-
gában ez háromi-negyedfél esztendőt je-
lenít, természetesen beleszámítva a gyűj-
töt t anyag első feldolgozását is. És, ha ?.z 
expedíció ki nem merítet te ezzel anyagi 
erejét , akkor tervbe van, hogy áthajóznak 
Dél-Amerikába és az Amazon-folyam vi-
dékén folytat ják halélettani, rovar- és nö-
vény-, valamint ál lat tani megfigyeléseiket 
és gyűjtésüket . A gyűj tö t t anyagot egy-
egy rósz lezárása u tán időnkint hazakül-
dik, hogy i t t tovább feldolgoztassák. Lesz-
nek fényképező-, filmfelvevő-készülékek. 
Lesz repülőgép és autó. Sől lesz a hajón 
rádióleadó és felvevő állomás is, úgy, hogy 
állandó lesz a világgal és a hazával való 
összeköttetése a kutatóknak, akik minden 
héten szándékoznak jelentést küldeni úgy 
a munkájukról , valamint a résztvevők sor-
sáról, mely méltó lesz nemcsak a tudósok 
érdeklődésére, hanem az egész magyar ér-
telmiség figyelmére is. 

íme, egy hajó fog távoli és ismeretlen 
világrészeken két zászlót meghordozná: a 
magyar nemzet t r ikolór já t és a magyar 
tudomány szeplőtlen fehér zászlaját. És 
kénytelen lesz a világ azt mondani : lám, 
nemcsak f r ankügy van Magyarországon. 
O t t a tudományér t is dolgoznak, ami a/ 
emberiségért való munká t jelenti. És nem 
kormányhatalom, nem adópénz, nem tár-
sadalmi osztályok egyértelmű áldozatkész-
sége töltötte ki és váltotta valóra az esz-
mét. Nagy uraik, kereskedők, ipa r i válla-
latok fogtak kezet és példát adnak arra. 
m i n t kell egy méltat lanul porig sú j to t t 
nemzetnek ú j ra felemelkedni, ellenségek 
hazugsága, Tr ianon igazságtalansága, 
szomszédok ellenséges irigysége fölé föl a 
magasba, ahol a munka, az emberszeretet, 
a tudás és az ideális törekvés t iszta leve 
gőjét. szívja a tüdő, hogy a nemzet vér-
keringését táplálva, ú j életre, ú j erőre, ú j 
dicsőségre serkentse a nemzedéket, mely-
nek föladata, hogy régi fényére emelje 
hazájá t . 

Kossuth Lajostól maradt ránk a jelszó: 
Tenderre magyar! A mi tengerünket is. 

csakúgy, min t gyönyörű országrészeinket, 
elvette tőlünk egy becstelen békediktátum. 
A földet, a tengert és megrongált h í rne-
vünket visszaszerezni: ez a biztos ú t j a . 
Amily mértékben kényszeríteni t u d j u k a 
világot arra, hogy megbecsüljön bennün-
ket, abban a mértékben borítja el őket a 
szégyen azért, amit gőgjükben és vaksá-
gukban el meritek r a j t u n k követni. Ahol 
befut a mi délövi eypedieiónk hajója, kér-
dezni fog ják : ki ez, mi ez, kinek a h a j ó j a 
és mi t keres i t t az ismeretlen zászló ?' És 
felelni fog ják : Magyar hajó, magyar 
zászló, magyar tudósok. És az emberek 1? 
fogják venni a ka lap juka t ós köszönteni 
fogják — Magyarországot. 

* 

A Sargasso-tenger. Az utóbbi időben 
fokozottabb érdeklődés fo rdu l a Sargasso-
tenger felé. Ezt a lebegő moszatrengeteget 
tudvalevően még Columbus fedezte fel, de 
alaposabb, főképp modernebb vizsgálat alá 
eddig nem vették. Tavaly a newyorki ál-
lat tani társaság Will iam Beebe vezetésé-
vel az „Arctiurus" ha jó t küldte ki az úszó 
moszaterdő tanulmányozására, jövőre pe-
dig ú jabb expedíciót, ind í t , amelyre külön . 
ú j motoros hajót, kaptak. 

A Sargasso-tenger ismeretéhez érdekes 
adatokkal járul t most C. C. Dixon kapi-
tány, aki huszonkilenc izben keresztezte 
hajójával az Atlanti-óoeán szélcsendes 
egyenlítői vidékét. Dixon a „Geographieal 
Jou rna l " múl t évi utolsó számában össze-
gezi tapasztalatai t . Becslése szerint a 
Sargasso-tengert körülbelül 20 millió 
tonna hólyagos moszat (Sargassum) al-
kotja. Ez az óriási algatömeg a hullámok 
játéka. Dixon kapi tány természetesen a 
Sargasso-tenger keletkezését is magya-
rázni próbálja. Az a véleménye, hogy az 
algák a Karibi-tengerből s a Mexikói-
öbölből származnak. A „gulfweed" — így 
hívják a hajósok a Sargassumot — a 
Florida-szoroson keresztül egész éven át 
vándorol a nagy gyüjtőközpont, a Sar-
gasso-tenger felé. Dixon adatai a Sar-
gasso-tenger kiterjedéséről és időszakos 
változásairól nagyjában megegyeznek azok-
kal, amiket Winge a dán tengertani expe-
díción gyűj tö t t . (—st.) 
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A Magyar Keleti Tengerhajózási Rész-
vénytársaság Klein Gyula elnöklete alatt 
f. évi ápri l is hó 30-án t a r to t t a X X V I I I . 
évi rendes közgyűlését, amelyen az igaz-
gatóság előterjesztette az 1925. évi január 
hó 1-ről készült ú j értékelésü megnyitó-
mérleget és az ú j értékeléssel kapcsolatos 
jelentést és javaslatokat, -valamint: az 
1925-iki üizletévre vonatkozó zárszámadá-
sokat is. 

A megnyitó-mérleg tekintetében kiemel-
jük, hogy ennek alapján a tá rsaság tiszta 
vagyona 7,500.000.— pengőt 'tesz ki, amely-
nek felosztására nézve — az igazgatósági 
javaslatoknak megfelelően — a közgyűlís 
akként határozott , hogy abból alaptö-
kére 2,500.000 pengő, tőketar talékra 
pedig 5,00.000.— pengő fordí t tassék. A 
2,500.000.— pengőben megál lapí tot t alap-
tökének a társaság által kibocsátott 
250.000 darab részvényre való felosztásnál 
egy-egy részvényre 10 pengő esik. Ehhez 
képest a közgyűlés a társaság alaptőkéjét 
2,500.000 pengőben, a részvények névér-

tékét pedig egyenként 10 pengőben álla-
pí to t ta meg. A jelenleg egyenként 3000 
koronáról szóló részvények névértékének 
ezen ú j megállapí tását a részvényeken 
felülbélyegzés u t j á n fogják fe l tünte tn i . 
Részvényösszevonás nem történik. 

A zárszámadások beterjesztése kapcsán 
jelent i az igazgatóság, hogy a kormány ál-
tal a trianoni békeszerződés a lap ján kisa-
já t í to t t ha jó ikér t járó kár ta laní tás ügyé-
ben eddigelé nem sikerült a kérdés rende-
zését kieszközölni. Az ehhez fűződő nagy-
fontosságú érdekekre való tekintet tel 
azonban bizton elvárhtó, hogy a társaság 
jogos igényeinek kielégítése most már mi-
hamarébb be fog következni. 

A közgyűlés által jóváhagyott mérleg 
szerint mutatkozó 372.416.42 pengő tiszta 
nyereség felosztása tekintetében elhatá-
rozta a közgyűlés, hogy osztalékul 5 száza-
lék, vagyis rész.vényenkint PenSŐ ~ 
6250 korona fizettessék ki. Az osztalék-
szelvények a Magyar Általános Hitelbank-
nál váltatnak be. 

KÖNYVISMERTETÉSEK. 
A Maine-öböl halai. — Fishes of the 

gulf of Maine. By H. G. Bigelow and 
W. W. Welsh. Bulleiin of the U. 8. 
Bureau of Fisheries. Vol. XL. Washing-
ton, 1925. 

Az amerikai tudományos élet evolú-
ciója úgyszólván szemeink előt t játszódott 
le. Évtizedek óta kapjuk a kiállításban 
szintté utolérhetet len publikációk egész 
könyvtárát . Kezdetiben ezek nem is anv-
nyira az amerikai tudományos színvonal, 
mint inkább az amerikai sokszorosító ipar 
fejlet tsége mellett tettek tanúságot . Az-
óta, különösen a világháború óta, a külső 
díszes köntössel szoros t a r t a lmi harmónia 
következett be minden vonalon. Ma már 
a háborúban önmagát felemésztett , elvén-
hedt Európa tudósai, nemzet i különbség 
nélkül, csak irigykedve tekinthetnek a 
boldog Amerikára, a tudományos munka-
lehetőségek korlátlan o t thonára . 

Az Egyesült-Államok halászati igazga-
tása is szerény kezdetből rohanta végig 
igazi amerikai tempóban a fejlődés laj-

tor já já t . Még jól emlékszem azokra az 
igen szerény és tudományos tekintetben 
nem mindig k iváló füzetekre, amiket még 
három évtizede is kiadott. Most pedig, 
ime, vaskos kötet tel lép a tudományos 
áeropág elé. Bigelow, a Haward-egyetem 
összehasonlító ál lat tani gyűjteményének 
őre ós Welsh, a halászati iroda tudomá-
nyos asszisztense, a Maine-öböl halai t dol-
gozták fel. Jordán és Evermann óta ez a 
könyv az amerikai ichtyológiai irodalom 
legnagyobb eseménye. Pompás, reprezen-
táns mű. Közel 600 oldalon gondos és 
mindem szempontra ki terjedő mérlegelése 
egy fajokban igen gazdag faunának . 

A gazdagon illusztrált kötet — 278 
rajz és térkép díszí t i! — nem száraz állat-
leírás, mint általában a rendszertani mun-
kák. A nélkülözhetetlen leírások egyhan-
gúságát az egyes állatok életmódjának le-
írása élénkíti . A szerzők rendkívül i szor-
galommal hordták össze az irodalmi anya-
got és vetették egybe saját megfigyeléseik-
kel. A Mainie-öbölbeli halak teljes bioló-
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giá já t , fej lődéstanát , elterjedését és rend-
szertanát adjáik. Az egész könyvön termé-
szetesen végigvonul a gyakorlati szem-
pont is, liiszen a halászati igazgatóságot a 
könyv megjelen tptésével a halászait szem-
pont ja i vezették, de éppen ezért ez a kö-
tet minden más munkánál jobban muta t j a 
a tudomány és a gyakorlat szoros kapcso-
latát . A laikus előtt nyomban jogosultakká 
válnak a tudományos részletfcutatáscxk is, 
amiket aaelőtt nem tudot t megítélni , ha 
ezt a könyvet olvasgatja. Dr. L. Gy. 

* 

American Samoa. I. Vegetation of 
Tutuila Island, II. Ethnobotany of the 
Samoans, III. "Vegetation of Rose Atoll. 
By Wiltiam Albert Setchell, Professor of 
Botany in the University of California. 
Published by the Carnegie-Institution of 
Washington. 

Az első rész az amerikai Samoa-szige-
Uikhez tartozó Tutuila-seiget növényzetét 
ismertet i . Tutuila-sziget, történetének, 
földrajzi helyzetének, felszínének, ta la já-
nak, éghaj la tának és f auná j ának leírása 
után a szerző ált.tér a növényzet tüzetes ta-
nulmányozására. Három növényövet külön-
böztet meg: pa r t i öveit, erdöövet és hegy-
gerincövet. A sziget minden részének át-
kutatása a lapján leír 90 spermatophyta 
családot 210 nemmel és 200 fa j ja l , me-
lyek közül 10 ú j , továbbá 8 p ter idophyta 
családot 37 genussal, 76 speciessel, melyek 
közül 2 ú j ; 9 bryophyta családot 39 nem-
mel ós 125 faj jal , ; 33 phyoophyta családot 
63 nemmel és 105 f a j j a l ; és a mycophytáik 
közül 13 gombafaj t és 13 zuzmófaj t . 

Jellemző Tutu i l a szigetre a gymnosper-
mák tel jes hiánya, amelyeik pedig a kör-
nyező Fidrói- és Tonga-szigeteken előfor-
dulnak. Ugyancsak hiányzanak a Pi t tos-
poracenek, a f á s Compositák és a Lobe-
lioidák és nincs meg a fielső erdőöv sem. 

A Samoa-szigetek ethnobotanikájában 
Setchell mindazon növényeket í r j a le, 
amelyek a iSamoa-szigetek lakóinak táp-
lálékul és ruházatul szolgálnak, amelyek-
IK'ÍI földmivelési, vadászati, halászati és 
harci eszközöket áll í tanak elő, továbbá 
amelyeiket házak építésére, csónakok és bú-
torok készítésére használnak s végre, ame-
lyeiket min t hangszereket alkalmaznak. 

Felsorolja azokat a növényeket, melyek 
már régi idő óta orvosságul szolgálnak és 
amelyök, mint. mérges növények ismerete-
sek. Befejezésül a növényekhez fűződő 
babonákat és népszokásokat ismerte t i , a 
miáltal sok érdekes néprajzi adat birto-
kába ju tunk. 

A hanmadik rész a Rose Atoll növény-
zetét tárgyalja. A Rose Atoll a Samoa-cso-
por t legdélkeletibb szigete. A legkisebb, de 
egyszersmind a legjellegzetesebb atolloík 
közé tartozik, melyet Freycinet 1819-ben 
fedezet t fel és nevezett el. Kotzebne 
1824-beini, midőn egy lakatlan sziget mel-
lertit elhajózott, nem tudva az előbbi fel-
fedezésről, Kordinkoff-nak nevezte el. 
Később, minthogy halászatra igen alkal-
mas volt, egy angol és néhány polynesiai 
benszlüilött telepedett le ra j ta . Állatai fő-
leg tengeri madarak és patkányok. R a j t u k 
kívül néhány teknősbéka, gyík, néhány 
szúnyog él a szigeten. E g y molyfiaj l á rvá i t 
Mayor találta meg, ki egy legyet is lá-
tot t , melyet valószínűleg a szigetlátogatók 
hoztak magúikkal. 

Növényzete 3 spermatophyta-esaládra (4 
f a j j a l ) é® 10 phycophyta-családra szorít-
kozik. A spermatophyták mind szárazföl-
diek és a kókusz-pálma kivételével, ame-
lyet Pi l ley kormányzó ültetett 1902-ben, 
a madarak tollazatához tapadó magvaikkal 
kerültek a szigetre. A phycophyiték közül 
a legjelentősebbek a Poroli t l ion és Cauler-
pen, melyeik az egész Csendes- és Ind ia i -
óceánban el vannak ter jedve. R a j t u k kí-
vül még 13 species képviseli a phyco-
phytákat . Dr. Pell Mária. 

* 

Sanioan Foraminifera. By Joseph 
Augustine Cushman. Published by the 
C'arnegie lnstitution of Washington. 

A. G. Mayor, a washingtoni Oannegie-
Ins l i tu t ion igazgatója 1920-tól 1924-ig 
ter jedő időben több expedíciót vezetett a 
Samoa-seigetekre a f a u n a és f lóra t anu l -
mányozása céljából. A gyűj tö t t anyag 
foramin i fe rá i t Cushman dolgozta fel , ki 
nemcsak meghatározta őket, hanem az 
egész világoini előforduló fajokkal össze is 
hasonlította, összevetve eredményeit az 
eddigi kutatásokkal, a r r a az érdefldes kö-
vetkeztetésre jutott , hogy ezek a Poly-

6 
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nesiára annyira jelemző Samoa-fa jok az 
Ind ia i óoeán ipartjai mellett egészen 
Ceylonig s onnan Afr ika keleti pa r t j á ig 
előfordulnak, máshol azonban csak fossilis 
állapotban találhatók. A Challenger-expe-
dició a Fidzsi-szigeteket, U j -Guineá t , és a 
Torres szorost k u t a t t a árt, a gyűj tö t t 
foraminiferák feldolgozását pedig Brady 
végezte, kinek ra jza i között sokon felis-
ismerte Cushman a saját f a j a i t . Azok kö-
zül a fajok közül, melyeket Heron-Allan 
és Earland A f r i k a par t ja inál fekvő Ké-
ri m:ba-szigetekről leírt , szintén sok előfor-
dul a Samoa-szigeteken, éppen így sok a 
rokonfaj a malayi szigetekével, min t azt 
a szerző a Malayi szigetekről í r t munká-
jának tanulmányozásával kiderí te t te . 
Fossi 1 alakban pedig Mississippi és Ma-
hania oligoeen rétegeiben lelhetők fel a 
recens polytnesiai fajok. 

A gyűjtöt t foramini ferák 9 szelvény-
állomásról származnak, melyek különböző 
mélységeket, ér inte t tek. A legmélyebbre 
hatol t a 9-ik (50 fonál = 9150 m.), in-
nen származott az anyag legnagyobb része; 
A legkisebb mélység 12 fonál = 2196 m. 
volt. Cushman 214 f a j t í r t le, melyek 7 
családba és 57 nembe tar toznak. Köziülök 
2 genus, 18 species és 7 var ie tas ú j a tu-
dományra nézve. Dr. Pell Mária. 

* 

Zwisehen der Ostsee und dem Stillen 
Ozean. Asiatische Probleme und Erin-
nerungen. Von Rütger Ersén. Autorisierte 
Ubersetzung aus dem schwedischen von 
Sven Lunden und Hans Mainzer. 1925. 
Frankfurter Societáts-Druckerei. Ab-
teilung Buchverlag, Frankfurt am Main, 

A svéd szerző előre bocsátja, hogy egész 
Oroszországot Ázsiához számí t ja , amit, 
szerinte, mind ig így kel lene tekinteni, 
egyóbkétnt hangsúlyozza, hogy egész elő-
adása — melynek súlypontja az 1918— 
1922. évek közié esik, — személyes ta-
pasztalatokon alapszik, s ez ad könyvének 
rendkívüli érdekességet. 

A szerző ugyanis, min t diplomata, 
évek hosszú során árt ólt Oroszországban s 
a távol Ke l e t en ; bőséges a lkalma volt te-
há t a poli t ikai és társadalmi élet, a régi 
Oroszország, a háború, a forradalmak és 
ellenforradalmaik kulisszati tkaiba is bete-

k in ten i . A könyv három fejezetre oszlik. 
Az első Oroszországnak van szánva, s eb-
ben a szerző igen érdekesen jellemzi elő-
ször a régi Oroszországot, s megál lapí t ja , 
hogy ennek bukását a franciákkal való 
szövetség idézte elő. Szól a hadifoglyokról, 
az orosz arisztokráciáról és a szövetségesek 
katona-diplomatáiról , tárgyalja az ellen-
forradalmi mozgalmakat. A második feje-
zet a távol Kele tnek van szentelve. Be-
v i lág í t i t t a még mind ig forrongó és bi-
zonytalan ázsiai problémába, J a p á n és 
China politikai mozgalmaiba. A harma-
dik fe jezet a szerzőnek 1922-ben tör tén t 
hazautazása közben szerzett tapasztalatai t 
és impresszióit ismertet i . 

Aki az orosz pol i t ika alakulása, a közép-
ázsiai expanzív erők, a japán ál lamférfi ik 
raff inér iá ja , a mamnmit China fölébre-
dése i rán t érdeklődik, nem nélkülözheti 
R ü t g e r Essénnek ezt a rendkívül érdekes 
és tanulságos könyvét . Sz. 

* 

Uber See! SMS. „Elisabeth" Welt-
reise Zanzibar—Tsingtau. Erinnerungen 
von Harry Koenig, Marinegeneralstabx-
arzt a. D. Verlag von Reimar Hobbing 
(Berlin, SW. 61.). 250 oldal, 82 képmel-
léklettel. Ára fűzve 9 M., egész vászonlö-
tésben 12 M. 

A német tengerészeti és gyarmatpoli t i-
kának tör ténet i fejlődéséhez igen érdekes 
és tanulságos adalékokat n y ú j t a szerző 
ebben a naplószerü föl jegyzéseiben. Már a 
német gyarmatosí tás kezdetén elkerül a 
világtengerekre, Í884—1886-ban részt-
vesz az ú j német tengeri haderő „Eli-
sabeth" nevü legnagyobb c i rká ló-f regat t ja 
földkörül i ú t j ában , 1889-ben a Zanzibár 
elleni vállalkozásban, s ott maradt mint 
kormányzói orvos 1893-ig. Majd 1902-től 
1907-ig a németek által megszerzett 
Kiautschauban tö l t be jelentős hivatali 
állást. Tevékeny részt vesz Tsingtauban 
a német kü lön í tmény megerősítésében és 
felvirágozrtatásában. 1890-ben Zanzibár-
ban, majd a Tsingtauban töl töt t években 
vele volt a felesége is s a könyvnek kü-
lönösein vonzó az a része, melyben ez a 
hőslelkü, bátor német asszony leveleiben 
és .följegyzéeeiben megírja a távol idegen-
ben átélt élményeit . A német gyarmat i tö-
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relívésők története tükröződik vissza a 
vonzóan és érdekesen megír t könyvből, 
f á j ó emlékezésül a dicsőséges múl t ra , 
de egyszersmind reménységül egy szebb 
jövőre. G. B. 

* 

„Emden." Meine Erlebnisse auf S. M. 
Schiff „Emden." Von Franz Josef 
Prinz von IlohenzoUern. Oberleutnant zur 
See a. D. Verlag von Richárd, Eckstein 
Nachf., Leipzig, 1925. 232 oldal 5 képpel 
és 2 térképpel. Ára egész vászonkötésben 
5 márka. 

Az „ E m d e n " 1914. évi haditel jesí tmé-
nyei az egész világot, barátot és ellensé-
get bámulatba ejtették és számos tollait 
mozgásba hoztak. Hivatot tak és hívatlanok 
több-ikavesebb részletességgel, némelyek 
bőséges fantáziával í r t ak cikkeket és 
könyveket az „Emden" miesébe illő csodás 
kalandjairól , vakmlerő hadi műveleteiről. 
Mi is közöltülik már egyik-másikról is-
mertetést . Mindezek a leírások azonban 
vagv csak részleteket tudnak az „Eimden" 
teljesítményeiről, vagy az újságcikkek 
alapján összeállított, a valóságtól többé-
kevésbbé eltérő fantázia szüleményei, me-
sék az i f j ú s á g részére. 

A szerző, min t második torpedótiszt, 
végigszolgálta az „Emiden"-t hadi tevé-
kenységének megkezdésétől egész a ha jó 
megsemmisítéséig, amikor Müller parancs-
nokkal és az életben maradt többi hős ten-
gerésszel Máltába in ternál ta to t t . 

Rendkívül érdekes könyvében részlete-
sen ismertet i az „Emden" minden akció-
já t . Izgalommal és megilletődéssel olvas-
suk ezeket a legendás hadmüveleteket, 
melyek örök dicsőségei maradnak a né-
met haditengerészetnek. G. 

* 

Das Logbuch eines deutschen Seeoff i -
ciers. Von Admiral Hopman. Verlag von 
August Scherl I. m. b. H. Berlin SM. 68. 
422 oldal, képpel és 16 vázlatrajzzal. 

. .Logbuch"-nak nevezi a német a hajó-
naplót, melyibe bele kell í rn i a hajó útvo-
nalát , a szél- és időjárást, a fontosabb ese-
ményeket, melyek a ha jón és a hajóval 
történnek. 

A szerző a saját élete ha jó jának a nap-
lóját n y ú j t j a ebben a könyvben, a német 

császári hadi lobogó alatt ha rminc béke-
évben t|ett gazdag tapasztalatait . Végig-
visz csaknem az egész világon, elbeszéli az 
i f jú ság és az éret t férfikor benyomásait , a 
komoly mumka és a derűs élet éredelkes-
nél-érdekesebb epizódjait , rávi lágí t a né-
met haditengerészet hatalmas fejlődésének 
számos kimagasló mozzanatára. Ez a di-
csőséges múl t a jövő biztos záloga. Sz. 

* 

Die Stadt unter dem Meere. Román 
von Joseph Delmond. Verlag Fr. Wilh. 
Grunow in Leipzig. 431 lap. Ára fűzve 5 
M., egész vászonban 8 M. 

A német tengera la t t já róknak a világ-
háborúban tanús í to t t hőstettei, a német 
tengerészek haláltiniegyető vállalkozásai a 
szerző csodásan gazdag fantáziá jával beso-
dor egy német tengera la t t já ró t idegen ví-
zen, a génuai öböl mellett a tenger mé-
lyén egy barlangsorozatba s ebből oly le-
bilincselően érdekfeszítő, tündérmesébe 
illő s mégis valószerű élmények hosszú 
sorozata bontakozik ki, mely túltesz 
Verne legfantaszt ikusabb regényein s az 
egész oly vonzóan van miegírva, hogy ol-
vasása közbein egyik óra a másik után 
szinte csak perceknek tűn ik fel s állandó 
kellemes izgalom és felvon tság közben 
követjük a szerző magával ragadó fantasz-
t ikus leírásait. Az meg szinte magától ér-
tetődő, hogy az egészen végigvonul a né-
met nemzeti géniusz dicsőítése. g. b. 

* 

Die Jagd nach dem Nordpol. Mit dem 
Flugzeug zum 88. Breitengrad von Roald 
Amundsen. Im Verlag Ulstein, Berlin, 
306 oldal. Az expedíció által fölvett ké-
pekkel. 

Amundsen valósággal vadászik az északi 
sarkra. Ápril is 10-én indu l t el ú jabb út-
jára léghajóval, hogy földerí tse az északi 
sark ismeretlen vidékét, melyet múlt évi 
ú t j án , — ímelyet repülőgépen t e t t mag — 
csak kis részben sikerült fö l fednie s nem 
ju to t t el a sarkig. 

Erről a m ú l t évi út járól , melyre 1925. 
ápri l is 9-ón indu l t el, egy gazdagon illusz-
trál t , szép kiá l l í tású könyvben számol be. 
Az első fejezetben maga Amundsen í r j a 
le az ú ta t színesen és érdekesen. Ápr. 9-én 
reggel öt órakor hagyták el Tromsöt a 

6* 
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. .Hobby" motorhajóval, mely a két repülő-
gépet a Spitzbergákra volt szál l í tandó s 
a „ F a r m " inevű haditengerészeti szállító-
hajóval . Sok viszontagság u t án 1925. jú-
l ius 25-én érkeztek vissza Oslo-ba, ahol 
óriási lelkesedéssel fogadták őket. 

A második fejezetben Rüser Larsen, az 
expedíció alparancsnoka, az expedíció 
fölszerelését, a harmadik fejezetiben Diet-
richson a N24. repülését í r j a le a Spitz-
bergáktól a sarki jégig. A negyedik feje-
zetben Frederik Hamm, az expedíció hír-
lapírója , a visszamaradottak aggódó és iz-
galmas várakozásáról számol be. Az ötödik 
fejezetiben dr. Kjerknes meteorológus az 
időjárási szolgálatnak a sarki repülésre 
való jelentőségéről értekezik, végül a ha-
todik fejezet az Amiundsen által a sarki 
repülésre használt Dornier-Wal rend-
szerű egyfödeles nagy repülőgép szerkeze-
tével ismertet meg. a—a. 

* 

Judasehke, die Grundlagen des prak-
tischen Srhifjbaues, kiadja Sehmidt, Ber-
lin, 1926., ára kötve 5.60 márka. 

A szerző a gyakorlat i hajóépí tés főbb 
problémáit t á rgya l j a a kis 108 oldalas 
műben, mely természetesen csak tájékoz-
t a tó jellegű lehet ós azoknak van szánva, 
k ik némi hajóépítészeti alapismeretekkel 
m á r rendelkeznek és az utóbbi évek folya-
m á n felmerült fontosabb és t i sz tán gya-
korlat i , hajóépítési kérdésekről k ivannak 
rövidebb összefoglaló át tekintést nyern i . A 
há rom első fejezet csak általános alapfo-
galmakat érint, mathemat ikai meghatáro-
zásokat teljesen mellőzve, a többi három 
fejezetben különösen a hajók osztályozásá-
ról éa a vele összefüggő kérdésekről, a 
Handelsschifi Normen Aussehuss ( H N A ) 
termékenyítő hatásáról a hajóépí tésre , to-
vábbá az újabb hajóberendezésekről, min t 
F le t tner-kormány és -rotor, végül a hajó-

aesthetikárél közöl néhány találó gondola-
tot. M. 

* 

Sturinsee und Brandung. Von Franz 
Gráf von Larisch-Moennich. Verlag von 
Velhagen und Klasing. Bielefeld und 
Leipzig. 1925. — A szerző felvételei után 
készült 136 képpel, köztük 23 képmellék-
lettel, 5 ábrával és 4 térképpel. Ara kötve 
8 M. 

A t©ng©r tüneményei mindig, kiváló he-
lyet foglal tak el az ember élet- és gondo-
latvilágában. S még mielőt t kutatni kezdte 
volna a gondolkozó elme ezeknek a t i tok-
zatos tüneményeknek az okáit, a tenger 
varázsa szinte megbabonázta a szemlélőt. 

A tengerpar ton vagy a hajón, beleme-
rülve a tenger előt tünk lejátszódó élet-
tüneményeibe, látva a hullámok szinte 
érthetet len keletkezését és csodás' válto-
zatokban gazdag jártékát, szintié önkényte-
lenül támad fel bennünk a gondolat, a 
vágy, hogy megtudjuk , mi hozza ezeket 
létre, mi ezeknek a mozgatója. Ezekre a 
kérdéseikre ad választ a tudós szerző, aki a 
világtengereken maga figyelte, tanulmá-
nyozta és fo tografá l ta a tenger hullámzá-
sát a legváltozatosabb körülmények kö-
zött. Ezé r t amit rendkívül díszesen kiállí-
tott szép könyvében elmond, nem elvont 
száraz elmélet, de a megfigyelés közvetlen-
ségével tudományos megállapítások alap-
ján, színesen, hangulatosan előadott él-
mények sorozata, i l lusztrálva a csodásan 
szép képek gazdag gyűjteményével. 

Aki szereti a tengert , akinek volt m á r 
alkalma gyönyörködni a tenger fenségesen 
zord, andalítóan bájos, lenyűgözően han-
gulatkeltő hullámaiban, nagy élvezettel é<? 
lelki gyönyörűséggel fogja át- meg átla-
pozni ezt a szép könyvet, hogy felidézze a 
tengeren töltött órák, napok, hetek felej t -
hetetlen kedves élményeit . g. b. 



o o o o o o n o o o o e o o 

A L A P Í T T A T O T T j 
1 9 1 0 - B E N . 

)oowQttK3cooQoacor>ooocgQ 

A MAGYAR A D R I A E G Y E S Ü L E T C É L J A : 
Az A d r i á h o z fűződő magyar nemzeti hagyományok 

ápolása. 
Az Adriai-tenger és partvidéke történelmi és természeti 

viszonyainak tanulmányozása. 
A magyar tengerészet érdekeinek előmozdítása. 
Az Adriai-tenger tudományos kutatása s az oceanográfiái 

tudomány művelése. 
A tengerre vonatkozó s azzal kapcsolatos összes ismeretek 

terjesztése. 

AZ EGYESÜLET TISZTIKARA: 
Elnök: GONDA BÉLA, ny. min. tanácsos, a kereskedelemügyi 
minisztérium tengerészeti, folyamhajózási, kikötő- és csatorna-
építési szakosztályának volt főnöke, több nemzetközi hajózási 

kongresszus volt alelnöke, a párisi nemzetközi tengerészeti egyesület alapító tagja stb. 
Társelnökök: Dr. HAVASS REZSŐ m. kir. udvari tanácsos, a Magyar Földrajzi Tár-

saság tb. elnöke, Dr. KÖVESLIGETHY RADÓ egyetemi tanár, a Magy. Tud. Akadémia 
r. tagja. 

Alelnökök: Dr. ERÖDI HARRACH BÉLA m. kir. udvari tanácsos, ny. m. kir. tan-
kerületi főigazgató, a Magyar Földrajzi Társaság tb. elnöke, Dr. SZABÓ LÁSZLÓ egy. 
m. tanár, GRÓF SZÉCHENYI REZSÓ nagybirtokos. 

Főtitkár: Dr. KOCH NÁNDOR főgimn. tanár. 
Titkár: Dr. HALÁSZ JÓZSEF főtisztviselő. 
KönyvtárosDr. KARL JÁNOS főgimn. tanár. 

A SZAKOSZTÁLYOK ELNÖKSÉGE: 

I. Tengerkutató Szakosztály. 
Elnök: Dr. KÖVESLIGETHY RADÓ. 
Alelnökök: Dr. MOESZ GUSZTÁV, Nemzeti múzeumi osztályigazgató, Dr. RÓNA 
ZSIGMOND, a M. Kir. Meteorológiai Intézet igazgatója, Dr. WINKLER LAJOS 
egyetemi tanár. 
Ügyvezető alelnök: Dr. LEIDENFROST GYULA főiskolai tanár. 

II. , Tengerészeti Szakosztály. 
Elnök: GONDA BÉLA. 
Társelnök: WULFF OLÁF a m. kir. folyamőrség vezérkapitánya 

III. Földrajz-történelmi és közgazdasági Szakosztály. 
Elnök: Dr. HAVASS REZSÓ. 
Társelnök: Dr. NÉMETH JÓZSEF ny. min. tanácsos. 

IV. Propaganda-Szakosztály. 
Elnök: Dr. OKOLICSÁNYI LÁSZLÓ, a Magyar Nemzeti Szövetség igazgatója. 
Társelnök: LÉVAI ISTVÁN, ny. felsőkeresk. iskolai főigazgató. 

Az Egyesület közlönye : A TENGER, mely tagsági illetményül jár. 

T A G S Á G I D I J ' Magánszemélyek és kultúrális intézmények részére 8 pengő. 
Közhatóságok, kereskedelmi és ipari vállalatok részére 12 pengő. 

A tagsági kötelezettség három évre szól, le nem mondás esetében tovább folytatódik. 

A TENGER előfizetési ára 1926. évre 8 pengő. j 

-nnwm-r^Tmtr-fírrr-m^'-fírrr n-'" " - - .. • - -• - ...» . . . . . . . ..... ..... ^ 



A TENGER ^ Zeitschrif t fü r Meereskunde , Organ des Ungar i schen 
Adria-Vereins. Redigiert von Béla Gonda Prásident . — 
XVI. Jg. 1926. No . III—IV. 

INHALT: Die Aufgabe der Kriegsmarine im Frieden von dr. L. Weninger. — Streif-
fahrten auf der Adria von Des. Czölder. (7 Abb.) — Umriss der Geschichte 
des Schiffbaues und der Entwicklung der Donauflottille von A. J. Mladiáta. — 
Die Funkpeilungen von K. Moravetz. — Die Fischerei und die Mönchs-See-
hunde im Adriatischen Meere von V. Garády. (2 Abb.) — Kleinere Mitteilun-
gen. — Bücherbesprechungen. 

A TENGER ^ MER. Revue scient if ique-mari t ime. Journa l de l 'Association 
Hongroise de l 'Adriat ique. Redigé par Béla Gonda Président. — 
XVI. Année 1926 No. III—IV. 

SOMMAIRE : La destination de la marine militaire en temps de paix. Par dr. L. 
Weninger. — Courses á bateau sur l'Adriatique (avec 7 dessins). Par D. Czölder. 
— Coup d'oeil de l'histoire de l'architecture navale et de développement de la 
flotté danubienne. Par A. J. Mladiáta. -— Les bathométres acoustique. Par K. 
Moravetz. — La peche et les et les phoques monastiques dans l'Adriatique 
(avec 2 dessins). Par V. Garády. — Communications. — Revue des livres. 

A TENGER ^ Review scientific-maritime. Periodical of the Hungár ián 
Adriatic Associa t ion . E d i t o r : Béla Gonda president. — 
XVI. Year. 1926. No . III—IV. 

INDEX: The destination of the navy at peace. By dr. L. Weninger. — Ramblings 
on the Adriatic (with 7 illustration). By D. Czölder. — Abridgement of the 
history of naval architect and the evolution of Danube-fleet. By A. J. Mladiáta. 
— The acoustics bathometers. By K. Moravetz. — The fishery and the 
monastic-sea-calf in the Adriatic (with 2 illustration). By V. Garády. — 
Miscellaneous. — Bibliography. 

A TENGER "" ^ ' v ' s t a ma" 1 ' 1 1 1 3 - Giornale deli' Associazione U n g h e r e s e 
deli' Adriatico. Reda t t o r e : Béla Gonda Pres idente . — 
XVI. Ann. 1926. No . III—IV. 

SOMMAIRO: La destinazione della marina da guerra in tempó di pace. By dr. L. 
Weninger. — Scorrerie sul mare adriatico (con 7 illustrazioni). D. Czölder. — 
Dalia Storia deli' architettura navale e della flottiglia di Danubio. By A. J. 
Mladiáta. — L'instrumenti accustice per mesure della profonditá del mare. 
K. Moravetz. — La pesca e la föca monastica nel' Adriatico (con 2 illust-
razioni). V. Garády. — Diversi communicazioni. — Bibliográfiád 

Kiadja a M a g y a r Adria-Egyesület Beth len-nyomda r.-t. Budapes t . Fel. vez. : Urbányi István. 



5QÖ6ÍÍ 

A TENGER 
NÉPSZERŰ F O L Y Ó I R A T 

TENGERRE VONATKOZÓ ISMERETEK 
TERJESZTÉSÉRE 

0 
WF 

• • • 

A M A G Y A R ADRIA E G Y E S Ü L E T K Ö Z L Ö N Y E 

1926. 
TIZENHATODIK ÉVFOLYAM. 

Felelős szerkesztő 

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

K i a d j a 

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

v 

ELŐFIZETÉSI ÁRA EGÉSZ ÉVRE 8 PENGŐ. 
EGY FÜZET ÁRA 1'60 PENGŐ. 



T A R T A L O M . 
Élményeim a világháborúban. Irta Schoultz G. tengernagy (a szerző arcképével) 85 
A „Meteor"-espedició. Egy képpel és egy térképpel _ . 92 
Az oceánok átrepülése. Irta Szilber József. (4 képpel és 6 vázlatrajzzal) . . . ... ...' ... ... 100 
Utazás a paradicsomba. Az „Arcturus"-expedició a Galapagos-szigetekre. Irta Leidenfrosf 

Gyula - ... - 1 111 
Emlékezés Fiúméra. Irta Badál Ede ... ... 114 

KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
A német Atlant-oceáni expedíció földtani kutatásai. Irta Vadász Elemér ... ... ... 120 
Modern halászati kísérletek az Adrián . .. ... 121 
Norderney félszigetté akar előlépni 121 
Fiume kikötőjének forgalma az 1925. évben ... .. 122 

KÖNYVISMERTETÉSEK. 
Mit der Grand Fleet im Weltkrieg von G. von Schoultz 122 
Erinnerungen von Grossadmiral Tirpitz . ... 122 
Weltkrisis 1911—1914 von Winston S. Churchill 123 
Funkpeilungen. Von A. Lieb und Nitzsche .. ... ... 123 
Der Suezkanal. Von Dr. Alfréd Birk und K. H. Müller 124 

A M a g y a r A d r i a E g y e s ü l e t b e n k a p h a t ó k a köve tkező k i a d v á n y o k : 
MAGYAR ADRIA KÖNYVTÁR. 

1-3. A tengeralattjáró hajók. (100 képpel.) Irta Gonda Béla. 
4. Magyar Balázs hadjárata Veglia szigetén. I r ta dr. Szabó László. 
5. A Földközi-tenger és kijárói. (8 képpel.) I r t a Dr. Gholnoky Jenő. 
6. Magyar uralom az Adrián. Irta Dr. Márki Sándor. 

7-8. Az Adria és partvidéke. (Térképpel és képekkel.) Ir ta Dr. Cholnokv Jenő. 
9. Rákóczi adriai tervei. I r ta Dr. Márki Sándor. 

10. Harc a tengerért. Ir ta Dr. Prinz Gyula. 
11. A hadihajók tüzérsége. (Képekkel.) Irta Beck Zoltán. 
12. Tengerész-pályák. I r ta Péchy-Horváth Rezső. 

13-14. Társadalmi élet a középkorban Dalmáciában. Ir ta Dr. Szabó László. 
Egyes szám á ra 40 f i l lér ; az 1—14. sz. á ra együtt 4 pengő. 

FÉNYBEN. . . Három magyar-dalmát történeti kép. Színmű. I r t a : Dr. HAVASS 
REZSŐ. — Ára 2 pengő. 
I!>r. Havasa Rezső : „ F é n y b e n . . e imü t r iologiájá t a m a g y a r nemze t i ö n t u d a t erősítésére és a 
hazafias szellem ébrentar tására k ivá lóan a lka lmasnak t a l á l t a ós m i n t i lyet a m a g y a r közönség 
figyelmébe a legmelegebben a j á n l j a a Magyar Nemzeti Szövetség irodalmi szakosztálya.) 

KALANDOZÁSOK A TENGEREN. 118 képpel. I r ta : LEIDENFROST GY. - Ára 6 pengő. 
Harminc fe jeze tben 270 oldalon, 118 képpel r endk ivü l érdekfeszí tően e lénk varázsol ja a tenger 

életét, a n n a k tudományos k u t a t á s á t . Ezt a könyve t m i n d e n m a g y a r i f j ú n a k el kellene olvasnia, 
épúgy a h o g y Nansent m i n d e n no rvég i f j ú elolvassa.) 

LUSSIN. Lussinpiccola, Lussingrande. Cigale. — Útmutató Lussinra utazók és Lussinon 
tartózkodók számára. Lussin földrajzával és történetével. Térképpel és képekkel. 
I r ta : RADVÁNYI ANTAL. — Ára 60 fillér. 

Német-magyar és magyar-német HAJÓS SZÓTÁR. I r t a : Dr. RÓNAY TIBOR — 
Ára kötve 2 pengő. 

A MAGYAR TENGERÉSZET ÉS A FIUMEI KIKÖTŐ. 65 képpel. I r t a : GONDA 
BÉLA. — Ára 4 pengő. 

AZ ALDUNAI VASKAPU ÉS AZ OTTANI, TÖBBI ZUHATAG SZABÁLYOZÁSA. 
100 képpel. I r t a : GONDA BÉLA. — Ara 4 pengő. 

TÜRR T Á B O R N O K . Születésének 100 éves évfordulójára i r t a : GONDA BÉLA. 
15 képpel. — Ára 4 pengő. 



ÉLMÉNYEIM A VILÁGHÁBORÚBAN. 

A TENGER" részére irta SCHOULTZ G. tengernagy, a finn hadiflotta szk. parancsnoka. 

Amikor 1914. július hó végén kitört a világ-
háború és az orosz mozgósítás már folyamatban 
volt, én mint az orosz haditengerészet tarta-
lékos sorhajókapitánya Szent Pétervárott egyik 
főszerkesztője voltam annak a tudományos 
hadi enciklopédiának, amelynek tizennyolcadik 
kötete akkor jelent meg a könyvpiacon. Ez a 
munka, melynek 1910. óta egész szabadidőmet 
szenteltem, indított arra, hogy 1912. újévtől 
kezdve a tényleges szolgálatot elhagyjam s 
egészen az irodalmi tevékenységnek szenteljem 
működésemet. 

Ekkor jött a világháború. Ami négy fő 
és nyolc segédszerkesztőnk közül — akik külön-
ben minden este összejöttek a szerkesztőség 
díszes termében, hogy szabadon kicseréljék néze-
teiket a hadi művészet és tudomány összes 
kérdéseiről — Szent Grálnak e közül a 12 
lovagja közül a legtöbben már pár nappal a 
mozgósítás előtt be lettek vezényelve csapatjuk-

* 

hoz, vezérkarukhoz vagy hajójukra. A főváros 
tele volt hírekkel, a katonai körök a történelmi 
események izgató várakozásától mintegy felvil-
lanyozva, a mi szerkesztőségünk, amely külön-

ben is mindig gyúpontja volt minden katonai újdonságnak, most valódi főtörzs 
volt, amelyhez nemcsak a magasabb katonai körök — hadosztályparancsnokokat 
sem véve ki — de egyes minisztériumok is sűrűn fordultak felvilágosításért. 

7 

S C H O U L T Z G. t engernagy . 
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A mozgósítás első napjain én is megkaptam a parancsot, hogy jelentkezzem 
az orosz keleti tengeri flotta parancsnokló tengernagyának törzskaránál Helsingforsban. 

Amint odaértem, a hadüzenet már megtörtént. Ez reám nézve egyáltalán 
nem volt meglepetés, mert amidőn előtte való este, a finn pályaudvaron az engem 
kikísérő barátaimtól búcsút vettem, a titoktartás pecsétje alatt megmondták nekem, 
hogy a hadügyminiszter és a vezérkari főnök, akiknek németellenes álláspontjuk 
általán ismert volt, a cár elhatározását kierőszakolták. 

Kényelmes hálókocsiban egy emlékiraton dolgoztam, amelyben Angliának a 
háborúban leendő részvételét, mint egészen magától értetődőt megjósoltam s több 
tengerésztisztnek az angol flottával azonnal leendő kicserélése hasznosságát szak-
szerűen indokoltam. Amint ismeretes, Anglia csak néhány nap múlva csatlakozott 
az orosz-francia ententhoz, mégis ennek a csatlakozásnak a szükségessége sokak 
előtt világos volt, akik a nagyhatalmak politikája iránt érdeklődtek és a sarajevói 
merénylet bonyodalmait felfogták. Részemről már évek óta elmaradhatatlannak 
tartottam Anglia és Németország összeütközését, Európa ezen két „fehér" népé-
nek már csak ipari versengésénél fogva is, ami idővel mind élesebbé vált s 
Angliát az ő elsőbbségi helyzetéből való végérvényes kiszorítással fenyegette. 
Ehez járult Németországnak az európai kontinensen elfoglalt erős politikai hely-
zete, melyet az orosz-japán háború után Németország ellenségei ártó célzattal 
hegemóniának kereszteltek el. 

Szándékosan mondom, hogy ezzel célzatosan rosz hirbe hozták, mivel 
Oroszországban az u. n. szlavofilek s a nacionalisták és igazi oroszok voltak 
azok, akik már néhány év óta vitték a nagy szót, a balkáni államokkal szeret-
keztek s Konstantinápolyt, a régi Bizáncot, mint törekvéseik legközelebbi célját 
odacsillogtatták a naivan közönyös, de természeténél fogva egyszersmind békés 
orosz nép elé. 

Hogy Németország ebbe nem mehet bele, tudták a lármázok s azt is tud-
ták, hogy Németország ezt nem bocsátja meg és ezért vádolták meg a politikai 
hegemóniával. így heccelték fel Angliát is Németország ellen. Angliára nézve 
különben a döntő szempont a gazdasági rivalitás volt, mely a német ipar, ten-
geri hajózás és kereskedelem rohamos föllendülésével a gazdag Angliára nézve 
már valóban aggályossá lehetett. 

Ennyit tájékozásul az én emlékiratomból, melyet a háború kitörése után 
néhány órával kidolgoztam s aminek folytán néhány hónappal később Angliába 
küldettem. — A háború kezdetét főleg Helsingforsban s a finn tengeröbölben 
töltöttem, ahol eleinte egy nagyobb — mintegy 18.000 tonnás — segédcirkáló 
parancsnokságát láttam el. 

Ilyen nagy hajót azelőtt nem vezettem s ezért a manőverezés tiszta sportja 
szülőföldem szűk vizein az első hónapokban sok szórakozást nyújtott. Egy csa-
patszállítás szerepe azonban hosszabb időre nem elégített ki, úgyszintén kórház-
hajó vagy aknazár-törő vezénylése sem, mivel a keleti tengeren, amint azt 
emlékiratomban előre jeleztem, orosz részről támadásról szó sem lehetett s az 
ellenség is, miután Libaut a háború első heteiben csakhamar ágyúlövés nélkül 
elfoglalta, megelégedett azzal, hogy ott csak felderítő járatokat végzett, könnyű cir-
kálókkal, torpedó és tengeralattjáró hajókkal. 
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Télen át, amint az erős jégpáncél a finn partokat körülfogta s Revallal az 
összeköttetést csak jégtörőkkel lehetett fenntartani, az orosz hadihajók Helsing-
forsban voltak, ahol a legénység téli sportot űzött vagy gyakorlattal és 
hajómunkával volt elfoglalva. A nagy hóban széles útakat lapátoltak a városból 
a nagy csatahajórajhoz, gépkocsik tartották fenn az összeköttetést s elvittek 
egészen a zászlóshajó lépcsőjéig. 

Az én cirkálómon a flotta egyik legjobb szikratáviróállomása volt s mivel 
ahhoz igen jól kiképzett személyzetem is volt, naponként kétszer kimerítő jelen-
téseket kaptam négy nyelven a hadszíntér összes szárazföldi és tengeri frontjairól. 
Minthogy ez természetesen mind propaganda-anyag volt, hogy a saját népében a 
háborús hangulatot s a győzelem bizonyosságát fokozza, az ellenség kilátásait 
pedig aláássa, természetesen kevéssé volt tárgyilagos s a mesterséges összeállítás 
miatt gyakran érdektelen. 

Én többször megkíséreltem ezekből tiszta és egyúttal tárgyilagos áttekintést 
nyerni, irtam egy rövid napijelentést, lefordítottam azt oroszra s este felolvastam 
cirkálóm összegyűjtött személyzetének. Szárnysegédem egyúttal egy nagy térké-
pen demonstrálta az illető hadműveleti frontokat. A matrózok nagyon szerették 
ezeket a rövid előadásokat s ezt búcsúzáskor ki is jelentették. Én azonban gon-
dosan kerültem minden propagandát s különös súlyt fektettem arra, hogy ameny-
nyire csak lehet, a jelentések tárgyilagosak legyenek. így pl. egyáltalán nem ki-
sebbítettem a mazuri-tavaknál kivívott német győzelem nagy katonai jelentőségét, 
melyet az orosz lapok eleinte egészen elhallgattak, majd úgy tüntették fel, mint 
néhány német hadosztály jelentéktelen sikerét. Csak később tört át a valóság s 
az előkészületlen lelkekre annál nagyobb benyomást gyakorolt, minél tovább hall-
gatták azt el. 

Két évvel később, a skagerraki tengeri csata után az angol kormány azon-
nal pontos jegyzéket tett közzé saját veszteségeiről, anélkül, hogy bármi határo-
zott nyilatkozatot tett volna az ellenfél veszteségeiről, mert ezek az angolok előtt 
ismeretlenek voltak. Ez a taktika eleinte súlyos benyomást gyakorolt az angol 
közönségre, különösen azért, mivel a németek az ő veszteségeiket csekély kivé-
tellel hosszabb ideig nem akarták beismerni. Amint azonban ez utóbbiak a sem-
leges sajtó útján lassan bár, de biztosan kiszivárogtak, Angliában is sokkal na-
gyobb benyomást tettek, mint megérdemelték volna, mert azt beszélték be ma-
guknak, hogy ez nem minden, de biztosan csak egy része a német észak-tengeri 
flotta valóságos veszteségeinek. Ezért okozott a német veszteségek elhallgatása 
angol részről ebben az esetben több kárt mint hasznot — épen úgy mint a 
háború kezdetén a H.M.S. Audacious esetének eltitkolása csak ártott az 
angoloknak. 

Politikai okokból — minthogy én finnországi voltam, német névvel — a 
haditengerészeti miniszter javaslata dacára nem küldettem azonnal az angol flot-
tához s csak hónapok múlva mentem Angliába, amint a két valódi orosz tenge-
résztisztet, akiket az angol nagyhajórajhoz kivezényeltek, vissza kellett hívni, mi-
vel az angolokkal nem fértek jól össze. 

1915 áprilisban utaztam Angliába s azonnal behajóztam a H.M.S. Her-
culés-re, amellyel egészen a skagerraki (Jutland) csata (1916 május 31) utánig 

7* 
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hajóztam. Ezt a csatát, valamint az életet a nagy hajórajon (Grand Fleet), és 
Angliában az én szabadságidőm alatt is, az angol flottától 1918 márciusban be-
következett távozásomig, egy nagyobb műben megirtam, mely először 1923-ban 
finn nyelven, majd rövidítve németül s németből fordítva angol nyelven a mult 
évben megjelent. A német kiadás K. F. Koehler lipcsei cég kiadásában*, az angol 
Hutchinson & Co. kiadásában Londonban, mindkét országban igen kedvező fo-
gadtatásra talált. Ez a hadiműnél ritka jelenség leginkább annak az én becsületes 
fáradozásomnak tulajdoítható, mellyel minden eseményt, melynek közvetlen szem-
tanuja voltam vagy amelyet a háború alatt a legközelebbi forrásból magam 
tapasztaltam, oly tárgyilagosan és egyszerűen, amint csak leketséges, igyekeztem 
az elfogulatlan olvasó elé tárni. 

Mint összekötő tisztnek az orosz és az angol flotta közt, elég szabad időm 
volt pontos napló vezetésére, élveztem az én angol hajósbajtársaimnak állandó 
jóindulatu vendégszeretetét s az észlelés szempontjából tartósan a legkedvezőbb 
helyzetben voltam, amint azt egyáltalán kívánni lehetett. 

A skagerraki csata után, amint a H.M.S. Hercules parancsnokát egy új 
csatahajóra, a H.M.S. Benbow-ra helyezték át, én is átköltöztem erre a kitűnő, 
egészen modern, 10 drb 13'5 és 12 drb 6 hüvelykes ágyúval fölfegyverzett 
hajóra, amelyen több mint 15 hónapon át hajóztam az Északi-tengeren. 1917 
szeptemberben végül a H.M.S. Iron Duke-re hajóztam be s még 7 hónapon 
át ezen a Jellicoe tengernagy volt zászlóshajóján maradtam, mig egy baleset 
folytán kénytelen voltam a nagy hajórajt elhagyni s egészségem helyreállítása 
végett Chatamba, a tengerészkórházba menni. 

Az angol flottánál való három évi tartózkodásom alatt részt vettem annak 
minden hadműveletében az Északi-tengeren, Scapa Flowtól és Rosyttól Jutlandig 
és Helgolandig, többször voltam Londonban, amikor hajóm dokkba ment vagv 
értekezletre voltam meghíva. 

1916 elején átnyújtottam az angol admiralitásnak egy emlékiratot a keleti 
front és a keleti tenger stratégiai helyzetéről, minek folytán Szentpétervárra idéz-
tek. De csak néhány napig maradtam Oroszországban s azonnal visszatértem az 
angol nagy hajórajhoz. Ezeken az utazásokon alkalmam volt különféle társadalmi 
körök háborús hangulatát, politikai irányzatát úgy Angliában és Oroszországban, 
mint a semleges skandináv államokban tanulmányozni. Szentpétervárott már 
1916 január havában feltűnt nekem a nagy harci kimerültség, amelynek London-
ban még két évvel később sem lehetett legkisebb nyomát sem fölfedezni. 

A kemény csapások, melyeket az orosz hadsereg Kelet-Poroszországban és 
Galíciában szenvedett, a súlyos veszteségekkel összekötött, gyakran pánikszerű 
visszavonulás ezekből az országokból, a hadianyagokban, a szállítóeszközökben 
stb. való tartós hiány az orosz katonának már akkor elvették a hitét a vég-
leges győzelemben s enélkül a hit nélkül egy hadsereg sem küzd kedvvel és 
sikerrel. A nagy embertömeg nem segített többé, a rendkívüli gőzhenger felerész-
ben már 1916 elején tehetetlenné volt téve. Ezt világosan lehetett látni a front-

* Mit der Grand Fleet im Weltkrieg. Er innerungen eines Thei lnehmers von G. von Schoullz 
Kommandan t und Chef der F innlándischen Flotté. Deutscli von Hermann Souchon, Ober l ieutenant 
zur See. a. D. Mit 10 Schlachtskizzen. 4 7 8 S. Leipzig, Verlag von K. F. Koehler . 1925. 
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ról hazajövő sebesültek és egészséges tisztek arcán egyaránt, átszivárgott ez a 
törzskarokon és a minisztériumokon, mindkét cárné udvarán, a vendéglői helyi-
ségeken és az utcákon. 

A londoni dolgos, izgatott, de mindig energikus, szabályozott élet és sürgés-
forgás után a csöndes, aggodalmas Pétervár úgy tünt föl nekem, mint egy súlyos 
beteg, aki már maga sem hisz többé a felgyógyulásában. Ezzel az érzéssel hagy-
tam el — a megbénult fővárosban való 6 napi tartózkodás után — Oroszországot. 

Az orosz flotta akkor még nem szenvedett semmi számbavehető veszteséget, 
legalább is nem a hajóanyagában. Legnagyobb vesztesége Von Essen tengernagy 
korai halála volt, aki a japán háború után az orosz haditengerészetet ujjá teremtette 
s az egész tisztikar és legénység feltétlen bizalmát birta. Igazi tengerész, szilárd 
jellem és tapasztalt harcos, aki tudott a Tsushimánál tönkrevert flottába új életet, 
új vért, új bizalmat önteni, ezt tudták jól a németek is vagy legalább is tapasz-
talták mindjárt a háború kezdetén, amint az Északi tengerbe az első portyázást 
megkísérelték . . . 1915. tavaszán azonban a tengernagy az egész télen át foly-
tatott szakadatlan tevékenysége folytán súlyos tüdőgyulladást kapott — s vele 
egyértékű pótlás nem volt az orosz flottában. — így aztán ez sem kerülhette 
ki végzetét, az 1917 évi véres katasztrófát, mert nem volt igazi vezére, aki tapasz-
talatait és energiáját a flotta természetének és céljának megfelelőbb módon kihasz-
nálni tudta volna. 

Visszatértem Angliába, mert a nagy hajórajnak (Grand Flee) az Északi 
tengeren erélyes támadását vártam, amit fent említett emlékiratomban is javasol-
tam. Ez valóban be is következett. 1916. április és május havában több erélyes 
előietörést tettünk egész Jutland partjaiig, aminek szükségszerüleg a német észak-
tengeri flottával való összecsapásra kellett vezetni s ami végül május 31-én a 
skagerraki csatára vezetett. 

Ebben a tengeri ütközetben a H.M.S. Hercules hajón igen előnyös hely-
zetben voltam, mert erről sokkal jobban lehetett látni a csatateret, mint a nagy 
hajóraj legtöbb csatahajójáról, mivel az első hadosztályhoz tartozott, mely a német 
északtengeri flottához legközelebb jutott. Mint szabad megfigyelő a parancsnoki 
hidon a legjobb észlelő helyet választottam ki, melyet a találatok alatt csak kivé-
telesen, rövid időre hagytam el, ha már nagyon átáztam az ellenséges gránátok 
által a fedélzetre felcsapódó erős zuhanytól. Ez a kedvező helyzet rendkívül 
hozzásegített ahhoz, hogy már a csata tolyamán saját szemeimmel lehető tiszta 
képet szereztem az ütközet fontosabb fázisairól és lefolyásáról. 

Mint öregebb tengerész, néhány korábbi tapasztalatból tudom, mily ritka 
eset az ilyen alkalom, ezért különös köszönettel tartozom az én tisztelt barátom-
nak és tengerészbajtársamnak Clinton-Baker Lajos kapitánynak, a H. M. S. 
Hercules kapitányának, ma már régen az angol flotta ellentengernagyának. 

Nem mulaszthatom el, hogy ez alkalomból néhány szóval meg ne emlékez-
zem az angol nagy flotta személyzetéről. A legfőbb parancsnokló tengernagytól 
a legfiatalabb matrózig ezt a személyzetet mindig és mindenütt a helyzet és a 
követelmények magaslatán állónak, ezekre rátermettnek találtam. A felsőbbség 
mindig nyugodt, meggondolt és barátságos, a fiatal tisztek buzgók és érdeklő-
dők úgy a fedélzeti szolgálatban, mint a sportban vagy játékban, soha egy hiába-
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való lárma, haragos szó, vagy taglejtés, valamint soha a legcsekélyebb kísérlet 
az előtérbe tolakodásra, a bajtárs túlszárnyalására. Az altisztek a hajómestertől 
és a fegyvermestertől kezdve természetesen követték a tiszteket külső modoruk-
ban, talán kissé érdesebbek, a fiatal matrózok kiképzésénél azonban mindig 
jó példát mutatnak, megfogják a dolog végét s értik a dolgukat. Különösen jónak 
találtam az altiszteket, mint specialistákat, akár csak a horgony felszedésére vagy 
különféle, sokszor igen komplikált hajójavításokra került a sor — a megfelelő 
apecialista mindig azonnal kéznél volt s munkáját gyorsan és szakavatottan elvé-
gezte. Az angol matrózokról nem akarok beszélni, az ő hírük világszerte isme-
retes — jobb matrózok egyáltalán nincsenek. A tisztek főfeladata is mindig az 
arról való gondoskodás volt, hogy a matrózok „boldogok"-nak érezzék magukat, 
hajójukat saját otthonuknak tekintsék s ne vágyjanak a szárazra. 

Természetesen voltak kivételek is, de ezek mint ilyenek csak megerősítet-
ték a szabályt. Benső fegyelem és kötelességérzet voltak — amint megismerni 
alkalmam volt — az angol tengerészszemélyzet alapvonásai. Bármily megerőltető 
volt is a tengeri szolgálat zord téli időjáráskor, bármily egyhangú volt is az 
élet Scapa Flow-ban a hajón, bármily izgatóak az egyes események, sohasem 
vettem észre, hogy a személyzet idegei abba a veszélybe jutottak volna, hogy a 
próbát ki nem állják. Sőt ellenkezőleg, gyakran úgy tünt fel nekem, — legke-
vésbé sem a skagerraki csata után, — hogy a személyzet nagyobb teljesítményre 
is képes lett volna, ha arra alkalom kínálkozik. 

Az angol flotta hajóanyaga, maguk a hajók, azok fegyverzete és fölszere-
lése kevésbbé kifogástalanoknak tűntek fel előttem, mint a személyzet. Az ango-
lok velük született konzervativizmusa különösen kidomborodott a haditengeré-
szetben. Ez a jellemvonás azonban a technika haladásával szemben kevésbbé 
előnyös, mint a fegyelem és az emberképzés tekintetében. A nagy hajók, külö-
nösen a nagy cirkálók páncélöve, a municiókamrák izolálása a nagy ágyútor-
nyoktól, a nagy lövedékek fémanyaga és gyújtója, a távolságmérő, a vizalatti 
védőőv az ellenséges torpedók és aknák ellen, maguk az aknák és a hajók sok 
egyéb szerkezete, beosztása és fölszerelése nem látszott előttem a modern ten-
geri hadtudomány követelményeinek megfelelőnek, sőt éppen igen hiányosnak. 

A nagy ágyúkat és azok tornyait még a legújabb hajókon is még mindig 
víznyomású erő szolgálja ki, holott minden más nagy haditengerészetnél már 
régen áttértek az elektromos motorokra, amelyek mindenesetre pontosabban mű-
ködnek, könnyebben ellenőrizhetők és javíthatók. Az angol haditengerészetnél a 
háború folyamán sokszor állott be robbanás, amelyek a rossz lőporra vagy az 
elégtelen ellenőrző berendezésekre voltak visszavezethetők, stb. 

Különben ugyanezeket a tüneteket már az előző tengeri háborúkban is le-
hetett észlelni; Angliának mindig rosszabb hajói, ágyúi és hadianyaga volt, mint 
a legtöbb ellenségének. S hogy a háborút mégis megnyerte, ez vagy hajói na-
gyobb számának, vagy azok jobb vezetésének, a jobb tengerész-személyzetnek s 
a személyzet jobb kiképzésének volt a következménye. Minden háborúban a sze-
mélyzet játszotta mindig és játssza ma is a főszerepet s az angol személyzet 
hogyan volt technikailag kiképezve és hogyan tudott dolgozni, azt láttam külö-
nösen a skagerraki csata után, amint a legnagyobb csatahajókat csaknem átépí-
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tették, anélkül, hogy dokkba vitték vagy egy hajógyárat- fölkerestek volna, avagy 
a hajószolgálat készségét akár csak egy napra is elvesztette volna. Magának a 
fedélzeti-, torony- és oldalvértezetnek a részeit Scapa Flawban, a nyílt horgonyzó 
helyen megerősítették és kiváltották! A saját legénység, mérnökök és tisztek dol-
goztak éjjel-nappal anélkül, hogy egy arcizmuk megrándult volna: valóságos 
sportot űztek a munkából s nemes verseny támadt a különféle hajók vagy hajó-
tornyok, a legénység és a specialisták egyes csoportjai között. Valóságos gyö-
nyörrel szemléltem ezt a munkát, minél nagyobb volt a felelősség, minél nehe-
zebb volt a dolog, annál több kedvvel fogták azt meg, annál buzgóbban dolgoz-
tak. S ez a lelkes, önfeláldozó, kötelességhű szellem nyerte meg végre is a hábo-
rút, mert nemcsak a tengerészet, de az egész nemzet át volt ettől hatva. 

S most még néhány szót az angol tengeri stratégiáról. Fent említett művem-
ben ezt meglehetősen éles kritikának vetettem, alá mivel az egész háború alatt 
és különösen a skagerraki csata után az volt a véleményem, hogy az angol flotta 
megengedhette volna magának azt a luxust, hogy élesebb offenzívát fejtsen ki. 
Most is ez a véleményem, hogy egy ilyen támadás a háborúnak, melynek követ-
kezményeitől Európa még soká nem fog felgyógyulni, gyorsabb, Anglia tengeri 
uralmához s Britannia régebbi tengeri háborúinak nagy tradícióihoz méltóbb befe-
jezését idézte volna elő. De hát „la critique est aisée, l'art est difficileú,, s a 
győzőt az ember nem ítéli el 1 

Ha a győzelmet nem a varseillei szerződés követi, annak összes klauzu-
láival, az egészséges emberi értelem, morál és igazságérzet megdöntésével, úgy 
az én kritikám az éhségblokádról, az ellenség kimerítéséről, a politikai propa-
gandáról s egyéb eszközökről, melyeket én ezekkel a szavakkal: „Politics are 
dirty things" jellemeztem — nem lett volna oly élesen elítélő. 

A földön fekvő ellenségnek kezét nyújtja az ember és megpróbálja azt 
talpraállítani — ezzel segíti őt is, magát is a legjobban, mert végre is minden 
háborúnak nem az ellenséges nép megsemmisítése a célja, hanem csak a saját 
igazságérzetének a diadala, amely az ellenfél igazságérzetével kiegyenlíthetetlen 
összeütközésbe keveredett. 

Május 31-én én ünneplik Skagerrak 10 éves emlékét. A német haditenge-
részet részére ez a tengeri csata a világháború legnagyobb fegyversikere volt, 
mert ezen a napon Anglia összes tengeri hatalmára kemény csapást mért. Még 
nagyobb eredmény volt ez a német hajóíparra és tudományra, melyek itt valódi 
győzelmet arat tak: a német hajók nagyobb ellentálló erőt tanúsítottak, a löve-
gek jobban robbantak, a német lőpor azonban nem explodált a saját lőporkam-
rájában, mint az angol, hanem lassan kiégett. Ebből magyarázható a németek 
felénél kissebb vesztesége ebben a tengeri csatában. 

Az angolokra kemény csapás volt a skagerraki tengeri csata, melynek 
erkölcsi benyomását csak egy még erősebb ellencsapás tehette volna jóvá. Ezt az 
ellencsapást az angolok nem merték megkísérelni s a német hajók későbbi sorsa 
többé nem változtathatta meg a skagerraki német siker jelentőségét, mert a vég 
politikai és más körülmények eredménye volt, aminek a tulajdonképeni tengeri 
háborúval semmi közössége sem volt. 

Helsingfors, 1926. május 27. 
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A „METEOR"-EXPEDICIÓ. 
— E g y k é p p e l és egy t é r k é p p e l . — 

A német „Meteor"-expedíció több irányú elmélyedésre ad okot. íme a nagy 
német nemzet tudósai megint megjelenhettek a tengerkutatás nagy nemzetközi 
versenypályáján, az óceán kék sivatagán. Még pedig méltóan jelenhettek meg, s 
ezt a német tudománymentő bizottságnak köszönhetik. Az elmélyedés ott kez-
dődik, hogy önkéntelen összehasonlítást teszünk ami tudománymentő bizottságunk 
és a németeké közt. Tudjuk, anyagi eszközök dolgában nem lehet a kettőt egybe-
vetni, de úgy véljük, ami tudománymentésünk túlságosan egyoldalú volt: kizáróan 
azok az intézetek és intézmények részesedtek benne, amelyeknek a bizottságban 
képviselőik voltak. Ellenben nem jutott a begyült összegből egyetlen papiros-
korona sem a magyar tengerkutatás tudományos eredményeinek megmentésére. 
Ezek tizenkét év után is ott porosodnak, dohosodnak a fiókban, kint a nagy világ-
ban pedig második éve kutat az újra talpraállított német tengerísmerettani bizottság. 

Itt nálunk most soha nem is sejtett nagyszabású tudománypolitikai tevé-
kenység szemtanúi vagyunk. Trefort, Markusovszky és Tóth Lajos nevéhez is 
az alkotások egész sorozata fűződik, de működésük a tudománypolitika mezejének 
csak egy részére szorítkozott. Az első átfogó tudománypolitikai tevékenység 
előttünk bontakozik ki és legújabban a természettudományok fejlesztésének terére 
is átterjedt. Mindazt, amit a nagy Trefort óta a magyar természettudományok 
érdekében a szakemberek évtizedek óta meddőn kivángattak, egy csapásra meg-
valósul. A Balaton partján már dolgozik a magyar édesvízi élettudományi intézet, 
a Sváb-hegyen fokozatosan épül ki a modern csillagvizsgáló, a most benyújtott 
törvényjavaslat pedig a természettudományok fejlesztése érdekében teendő intéz-
kedések programmját adja és olyan perspektívát tár a magyar természetvizsgálók 
szeme elé, amelybe a legmerészebb képzelőtehetség is beleszédül. Tegyük hozzá : 
ez az alkotó erő élesztette fel újból a magyar tudományos munkát olyan időben, 
amely mindenre alkalmas, csak teremtésre nem, s olyan időben, amikor a nemzet 



„METEOR"-EXPEDÍCIÓ. 9 3 

és az ország teljes elesettségben vergődött. Nem frázisos, hanem valódi renesz-
szánszot teremtett meg, amelyből éppen csak a magyar tengertudomány rekesz-
tődött ki. 

Az említett törvényjavaslat klasszikus indokolásában árva szó nem esik 
a magyar tengerkutatásról, noha az év elején tartott természettudományi kon-
gresszus előadói munkálatai közt egyesületünk nagyérdemű társelnöke, tenger-
kutató szakosztályunk elnöke Kövesligetliy Radó nyomatékosan hangoztatta, 
hogy a magyar Adria expedíciók tudományos eredményeinek kiadása legsürgősebb 
teendőink közé tartozik és cím szerint fel is sorolta a megjelenésre váró kész 
munkákat. Sajnos, egyesületünket erre a kongresszusra — nem tudni, mi okból — 
meg sem hívták, s így a természettudósok nagy nyilvánossága előtt nem is volt 
módunkban alátámasztani több, mint egy évtizedes kivánságunkat. A törvény-
javaslat Országos Magyar Természettudományi Tanács létesítését célozza és a 
szakbizottságok tárgykörét is rögzíti, de ezek közt hiában keressük a tengertant. 
A magyar természettudományok nagy megújhodása, az impozáns méretű tudo-
mánypolitika elhalad mellettünk, ámbátor •— ami igen szerény nézetünk szerint — 
a tengerkutatás nemzetközi színtere is igen alkalmas volna arra, hogy kultúrális 
fölényünket bemutassuk. 

* 

A versaillesi diktátum értelmében 1919-ben megkezdték a német haditenge-
részeti anyag elpusztítását. Az admiralitás hidrográfiai osztályának akkori vezetője, 
Nippe kapitány azzal a tervvel állott elő, hogy a haditengerészeti ellenőrző bizott-
ságtól kérni kellene az épülőfélben levő egyik ágyúnaszád mentesítését és átenge-
dését a célból, hogy az a német tengerészet számára mérő- és kutatóhajó gyanánt 
szolgáljon. Trotha akkori tengernagy előtt rokonszenves volt a gondolat, hogy 
a német haditengerészet, nagy tengerkutató expedíciót rendezzen és pártfogolta 
Nippe ötletét. Az ellenőrző bizottság hozzájárult Németország kéréséhez, mire a 
wilhelmshafeni hajógyár az üres hajótestet erre átvette és kutatóhajóvá építette ki. 
A haditengerészet vezetősége 1920 elején felszólította a hamburgi Seewarte és a 
berlini Institut fiir Meereskunde vezetőségét, hogy nagyobb óceáni expedícióra 
tervet dolgozzanak ki. A berlini tengerismereti intézet igazgatója, Merz egyetemi 
tanár kezdetben három évre terjedő expedíciót tervezett, amihez az admiralitás is 
hozzájárult, az anyagi nehézségek azonban meggátolták megvalósítását. 

Az új kutatóhajó a „Meteor" nevet kapta. Eleinte a hajót Dzes^Z-motorokkal 
akarták ellátni, amelyek 12.000 tmf működési lehetőséget biztosítottak volna számára, 
de ugyancsak költségvetési nehézségek miatt meg kellett elégedniök gőzgéppel, kilenc 
tmf-es gazdaságos sebességgel és hatezer mértföldes akciósugárral. A hajó teljes 
felépítése és berendezése így is elhúzódott egész 1924 végéig. A Notgemeinschaft 
der Deutschen Wis^enschaft elnökének, Schmidt-Ott volt miniszternek felszóllí-
tására Merz 1924 januárjában új tervet dolgozott ki, amelyhez a haditengerészet 
vezetősége most már készséggel hozzájárult, annyival inkább, mivel a tudományos 
felszerelés és az utazás költségeit a tudománymentő bizottság magára vállalta. 
Merz második terve szerint az expedíció két évig tart. Az expedícióra a hadi-
tengerészet tudományosan képzett tiszteket és altiszteket válogatott össze. 

Merz professzor a „Meteor"-expedíció feladatáúl az Atlanti-óceán déli részé-
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nek kikutatását tűzte ki. Amig ugyanis az Atlanti-óceán északi részét úgyszólván 
agyontanulmányozták, az É. szélesség 20-ik fokától délre, az antarktikus vizekig 
alig történt valamelyes kutatás. A „Meteor"-expedíció egész útvonala körülbelül 

14 szelvény vonal 360 állomással metszi, amelyeken azonos hidrográfiai, biológiai, 
geológiai és meteorológiai vizsgálatokat irányzott elő. Merz professzor és tanít-
ványai feldolgozták az Atlanti-óceánra vonatkozó egész irodalmat, az eddigi 
kutatások eredményeit és kartoték-rendszerbe foglalták az összes adatokat, úgy, 
hogy az expedíció tartama alatt az oceanográfusok menten meg tudják állapítani, 

A „Meteor" k iu tazása és szelvény ú t ja i . 



„ M E T E O R ' - E X P E D Í C I Ó 9 5 

hogy új felfedezést tettek-e, vagy pedig adataikat nyomban összehasonlíthatják 
az eddigiekkel. Ez a legapróbb részletekig menő előkészítés tette lehetővé, hogv 
a „Meteor"-expedíciót Merz korai halála után is zökkenés nélkül folytathatták, 
noha Merz legegyénibb elgondolása volt. 

Merz az expedíció főcéljául az áramlások megállapítását tűzte ki. A többi 
vizsgálat, még a biológiai kutatások is, ezt a főcélt szolgálják. Az áramlásokat 
vagy közvetetlenül mérik, vagy pedig a víz sűrűségéből és nyomásából Bjerkne 
legújabb módszerével közvetett úton számítják ki. Az Atlanti-óceán déli meden-
céjében a közvetett mérésnek igen nagy akadálya volt a tetemes mélység, amely 
a nautikusokat az elé az eddig megoldatlan probléma elé állította, hogy a kutató-
hajót 6000 méteres fenékre kell lehorgonyozni. Merz ezt a problémát is sike-
resen oldotta meg. A „ Meteor"-t szép időben minden nehézség nélkül lehet 
lehorgonyozni akármilyen mélység fölött, és az akusztikai mélységmérő segítsé-
gével állandóan ellenőrizni tudják, hogy az áramlás a hajót nem vonszolta-e el 
magával. Ez egyetlen esetben sem történt még meg, a Merz-féle vasmacska 
tehát, amin a tengerészek kezdetben mosolyogtak, kitűnően bevált. Az oceano-
gráfiai vizsgálatok normális mélység mellett három sorozatból állanak. Minden 
sorozat 10—12 vízmerítőből és összesen 17 védett és 3 hüvelynélküli mélységi 
hőmérőből áll. Az első sorozat eszközei a következő mélységekben dolgoznak: 
0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 és 700 m. — Második sorozat: 
700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800 és 2000 m. — A harmadik 
íszköz sorozatot 2000, 2250, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 méterre 
és a fenéktalaj felé bocsátják le. Vízmerítőjük a legújabb javított tipusuak és 
közöttük 4 literesek is vannak. Leeresztésükre 4 mm-es átmérőjű aluminiumbronz-
huzal szolgál, amelyet villamos motor dobja teker fel. A villamos motor és a 
sorozatos készülékek függesztése kitűnően bevált és most, 230 oceanográfiai 
sorozat után is kifogástalanúl működik. 

A munka menete az egyes állomásokon a következő: az expedíció geológusa 
a nagy Lukas-féle mélységmérővel megállapítja a mélységet. Ezzel egyrészt 
ellenőrzik az akusztikai, tehát közvetett mélységmérést, amelyet minden húsz 
percben végeznek, másrészt a lebocsátott szonda egyúttal talajmintát, sőt fenék-
vizet is hoz fel magával. A szonda belsejében üvegcső van, amelyben a fenék-
minta pontosan mutatja az üledékek esetleges rétegződését. A szonda felett 
néhány méterrel mélységi hőmérő van, amelyet propellerszerkezet billent át. A 
Lukas-mélységmérő huzaljára egyúttal fel van függesztve a készülékek első 
sorozata a már említett rétegekre beállítva. Az első sorozat vízmerítőinek tartal-
mán az oceanográfusok, a vegyész és a biológus megosztoznak. Az első vizs-
gálatsorozattal egy időben a hajóorvos, Kraft dr. tengerész-törzsorvos a Nansen-
féle záróhálókkal és egyéb hálókkal különböző rétegekből lebegő szervezeteket 
(plankton) halászik. Ezután a második és a harmadik sorozatra kerül a sor. 
Ezzel a gazdaságos munkabeosztással vált lehetségessé, hogy 5000 m-ig egy-egy 
állomás lebonyolítására nyolc óra is elegendő, holott Merz mindegyikre tizenkét 
órát irányzott elő. 

Kedvező idő esetén bárkát is bocsátanak le, amelyen a felszín hőmérsékle-
tét, a nedvességet, a levegő hőmérsékletét és a tengervíz átlátszóságát is vizs-
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gálják. Az állomásokon kedvező széllel sárkányvizsgálatokat is végeznek, min-
den állomáson léggömböket eresztenek fel meteorologiai műszerekkel, erősebb 
tengerjárás esetén pedig Zeiss-féle stereofotogrammeterrel hullámokat fényképez-
nek. Az olyan állomásokon, amelyeken két sorozat is elegendő, ötödfél óra alatt 
végeznek. Márciusig ilyen módon négy szelvényvonal állomásait dolgozták fel. 
Kilencven állomáson 2040 különféle mélységekből származó hőmérsékleti adatot 
és vízpróbát gyűjtöttek. Beleszámítva az előexpediciót is, amelyet 1925 januárius 
20-ától február 17-éig Teneriffánál és Madeiránál az eszközök és a hajóberen-
dezés kipróbálására rendeztek, összesen négyszer horgonyozták le a hajót ötezer 
méter mély fenékre. Minden ilyen állomáson 48 órán át vizsgálták áramlásmé-
rőkkel az áramok irányát és gyorsaságát 0, SO, 250 és 500 m. mélységben. A hajó 
helyzetét csillagászati helymeghatározások és Echolot útján állandóan ellenőrizték. 

Az expedíció személyzete az induláskor — 1925 április 16-án — 9 tiszt-
ből, 9 szakemberből, 1 fedélzeti tisztből 6 segédtisztből, 23 altisztből, 79 főnyi 
legénységből, 6 polgári alkalmazottból, összesen tehát 133 személyből állt. A tudo-
mányos bizottság feje Merz Alfréd volt, a hajó parancsnoka Spiesz F. fregatt-
kapitány, aki Merznek Buenos Airesben 1925. augusztus havának 16-ikáról 
17-ikére virradó éjjelén 45 éves korában történt elhunyta után, az expedíció tudo-
mányos vezetését is átvette. A tudományos személyzet tagjai a tragikus sorsú 
Merzen kivül: Wüst, aki főnökének halála után az oceanográfiái munkálatok 
vezetését vette át, Böhneke, Mayer, valamennyien oceanográfusok és a berlini 
tengerismereti intézet tagjai, Schumacher a hamburgi Deutsche Seewarte tagja, 
oceanográfus, Hentschel professzor, a hamburgi Zoologisches Staatsmusem igaz-
gatója, mint biológus, Pratje, a kőnigsbergi egyetem biológusa, akit a IX—XIX. 
szelvényre Correns, a birodalmi földtani intézet tagja vált fel, Wattenberg, mint 
vegyész, (Kaiser-Wilhelm Institut fiir physikalische und Elechtroehemie), Reger 
professzor, mint meteorológus, (Lindenburg Aeronautisches Observatorium) és 
Kuhlbrodt, a hamburgi Seewarte tagja, mint meteorológus. 

A nautikus személyzet tagjai tevékenyen részt vesznek a tudományos mun-
kában is. Bender korvettkapitány első tiszt, Siburg kapitány-hadnagy hajózási 
tiszt a csillagászati helymeghatározásokat végzik úgy a hajón, mint a száraz-
földi kutatásokon. Frhr v. Recunt tengerészfőhadnagy az akusztikai mélységmérést 
eszközli, a szárazon pedig földmágnességi megfigyeléseket tesz. Ahlmann és 
Löwisch őrtisztek helymeghatározási kísérleteket, fénykép- és mozgóképfelvétele-
ket és távolságméréseket eszközölnek. AHxdorfr mérnök-főhadnagy a légköri vil-
lamosságot tanúlmányozza, Gampert kormánytiszt az echolot szelvényeket készíti. 

Az expedíció tudományos munkájában négy laboráns, egy rajzoló, egy 
számoló s két precíziós mechanikus segédkezik. Utóbbiak a műszereket állan-
dóan ellenőrzik, kezelik és javítják. 

* 

A „Meteor"-expedíció munkaterületén az angol Challenger-expedíción kivül 
hat német kutatóhajó („Mőve", „Deutschland", „Gazelle", „Valdivia", „Gauss" 
és a „Planet") dolgozott, mindamellett ebből az óriási kiterjedésű medencéből 
igen kevés adatunk van. Az emiitett 2040 mérés éppen a kevéssé ismert részről 
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származik, s így annál becsesebb. A közvetlen és még inkább a közvetett méré-
sekből az Atlanti-óceán déli medencéjének fenékdomborzata egészen más képet 
mutat, mint az eddigi, jobbára fehérfoltos mélységvonalas térképek. Az oceano-
gráfiai vizsgálatok mindenben megerősítik Merz nézetét az Atlanti-óceán áramlási 
viszonyairól A részletes eredményekről G. Wüst, az expedíció többi tagjával 
együtt a „Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde" 1926-iki első füzetében ad 
előzetes ismertetést. 

Az áramlások vizsgálatának biológiai szempontból is nagy jelentősége van. 
Az élőlények számára nélkülözhetetlen oxigént az áramlások osztják szét a ten-
ger háztartásában. Magukkal hurcolják a nagymélységekbe is, s azt is lakhatóvá 
változtatják. Áramlások szállítják a tápanyagokat, továbbá a magasabbrendű 
lények eledeléül szolgáló apró lebegő szervezeteket is. A plankton elterjedését 
és ezzel kapcsolatban a halak egy csoportjáét is az áramlások szabják meg. A 
„Meteor"-expedición tehát, amelynek főfeladata az áramlások vizsgálata, a bioló-
gus munkája csaknem kizáróan planktongyüjtésből, továbbá mennyiségi és minő-
ségi elemzésből áll. A mennyiségi planktonelemzésre a nagy vízmerítők tartalma 
nyújt alkalmat. A vizsgálat módszerét Lolunann professzo^ a „Deutschland"-expe-
dición dolgozta ki, aki főkép az ú. n. törpeplanktonra volt tekintettel, mivel a 
nannoplankton a legnagyobb mélységekben is előfordul, ahonnan aránylag csak 
kevés vízmennyiséget lehet meríteni. 

A törpeplanktont alkotó lények olyannyira parányiak, hogy a molnárok 
legsűrűbb selyemszitáján is átszűrődnek, hálókkal tehát nem is halászhatók. A 
vízmerítők által felhozott vízmintából a nannoplanktont többszöri centrifugálással 
nyerik. A „Meteor"-expediciónak erre a célra három elektromos centrifuga áll 
rendelkezésére. A kicentrifugált törpeplanktont még élő állapotban átvizsgálják és 
megszámlálják. Nagyobb planktonikus szervezetek gyűjtésére az expedíció több 
Apsteiníé\e hálóval van felszerelve, amelyekkel 200 métertől a felszínig halász-
nak, míg a Nansen féle záróhálókkal meghatározott magasságú vízoszloptól szű-
rik ki a lebegő szervezeteket. A „Meteor" két biologusa, Hentschel és Kraft 
mindezeken felül a fedélzet mosatására használt szivattxú segítségével 50 és 100 
m. mélységből kétszáz liter vizet húzatnak fel és szűrnek át finom planktonhá-
lókon. A hálók zsákmányát Hentschel rögzíti és az expedíció hazatérte után fogja 
átdolgozni. A biológiai vizsgálatokat az úton tett észlelések egészítik ki. A bioló-
giai naplóba bele kerül minden delfin, fóka, cet, madár és teknős, amit láttak, 
vagy véletlenül zsákmányul esett, vagy pedig a geológus iszapmarkoló kanala 
hozott fel magával. 

A Buenos Airesbe való útvonal, melyet meteorologiai szelvényül használtak-
fel, nagyjában összeesett azzal, amelyen Lohmann annak idején 400 m-ig vég-
zett planktonkutatást. A „Meteor"-expedicio biológusai ezen az útvonalon szünet 
nélkül tartottak felszíni állomásokat, s ámbár a két útvonal nem esett tökélete-
sen egybe és az évszak is eltérő volt, a két expedíció zsákmánya feltűnően 
hasonlít egymáshoz. Az áramlások és az éghajlat behatását, amelyet már Loh-
mann megállapított, a „Meteor" zsákmánya alapján is konstatálni lehet. Nagy 
jelentőségűek az első szelvényen nagy mélységben végzett planktonkutatások, 
mivel idáig a törpeplankton elterjedését függélyesen csak 400 m.-ig észlelték. 
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Kitűnt, hogy a nagyobb mélységek is tömve vannak nannoplanktonnal, sőt az 
örök sötétség birodalmának egészen jellemző lakói vannak. 

* 

A hajó teljesen felszerelt vegyészeti laboratóriumában elsősorban a tenger-
viz oxigén és só tartalmát állapítják meg, de meghatározzák a szervezetek táp-
láplálásárá szolgáló nitrogénvegyületek, a foszforsavak és a széndioxid mennyi-
ségét, továbbá a hidrogénión koncentrációját is. Az utóbbit annak ellenőrzésére, 
hogy a vízmerítőben foglalt minta valóban a kivánt rétegből származik-e, min-
den egyes alkalommal megállapítják. A geológiai vizsgálatokkal kapcsolatosan 
meghatározzák a tengervíz széndioxid egyensúlyát, amelynek a mészfeloldódás 
és lerakódás szempontjából van jelentősége. Az oxigén meghatározására Wink-
ler Lajos budapesti egyetemi tanár világszerte használt módszerét alkalmazzák. 
A hidrogénión-koncentrációját kétféle módon határozzák meg : Sörensen és Palűzsch 
eddig használatos kolorimetrikus módszerével, kedvező idő esetén pedig még 
magán a szelvényen a Biilmann-féle Chinhidron-elektrod segélyével elektrómet-
rikus úton. A koloremitrikus módszer pár perc alatt elárulja, hogy a vízmerítő 
műszer a kivánt mélységben záródott-e be. Szénsavnyomás analízisekre Krogh 
készülékét, a különböző mélységek alkalinitásának meghatározására Kjeldahl-Rup-
pin módszerét, a rendkívül kis mennyiségű foszforsav kimutatására pedig a 
Moberg-féle kolorimetrikus eljárást használják. A nitrogéntartalmú anyagokat 
csak szélcsendes időben lehet meghatározni Krogh módszere segítségével. 

Mindezt a rengeteg sokféle és nagyszámú vizsgálatot és elemzést az expe-
díció vegyésze, Wattenberg két laboránssal együtt végzi. A geológus munkájáról, 
vagyis az üledékek vizsgálatáról jelen számunk más helyén talál az olvasó ismer-
tetést, míg az akusztikai mélységmérés eredményeiről az „A Tenger" előbbi 
füzete tájékoztat. Az utóbbi munka terjedelméről fogalmat nyújthat az az egyet-
len adat is, hogy a három első szelvény vonalon összesen 18.000 akusztikai 
mélységmérést végeztek. 

A meteorologiai megfigyelések szintén az expedíció főcéljához alkalmazkod-
nak. Minden vizsgálatot és észlelést végrehajtanak ugyan, ami modern tengeri 
expedíciókon szokásban van. sőt újítást is hoznak be, de főkép az áramlást elő-
idéző szeleket és az óceánival azonos szabályoknak engedelméskedő légköri áram-
lásokat tanúlmányozzák behatóan. Az eddigi délatlanti expedíciókon a meteoro-
lógiai megfigyelések a tenger felszínére szorítkoztak, a „Meteor"-expedició emel-
lett a magas légrétegeket is kutat ja, s ezzel az Atlanti-óceán déli részén úttörő 
tevékenységet fejt ki. 

A helyi idő szerint mindennap 7, 14 és 21 órakor a következő rendszeres 
észleléseket, illetve méréseket végzik: légnyomás, levegő hőmérséklet, levegő 
páratartalma, a vízfelszín hőmérséklete, felhőzet, szélirány és erősség, hullámzás. 
A hidőrség ugyanezeket a megfigyeléseket óráról-órára végzi és naplózza. A 
tengerészeti barométer a vízzel egy szintben, a fedélközben van felállítva. A 
meteorológiai kunyhó a térképházikó fölött, kilenc méterre a felszín felett épült. 
A „Meteor"-expedició igen fontosnak tartja a napfénytartam és sugárzásméré-
seket, amelyeket csendes időben állandóan végeznek a hajó fedélzetén. Végered-
ményben ugyanis a napsugárzás a légköri mozgások okozója. Érdemes meg-
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említeni, hogy ilyen vizsgálatokat hajón legelőször Réthly Antal dr. végzett az 
első magyar „Najade"-expedición ezelőtt tizenkét esztendővel. 

A magasabb légrétegek vizsgálatára naponta kétszer bocsátanak fel gummi-
gömböket, amelyeket nitrogénnel töltenek meg és percenként '250—400 m. gyor-
sasággal emelkednek fel a magasba. A nagy gömb magassági szögét tükrös 
teodolittel mérik, amelyet Wegener és Kuhlbrodt szerkesztett. Gyorsan változó 
fellegek mellett, vagy amikor az égboltnak csak egyrésze szabad, sikerrel alkal-
mazzák a 7000 m. magasságra kilőtt széltöltényeket is. Ezek odafent szétrob-
bannak, tömör füst jük sokáig úszik a levegőben és megfelelő műszerekkel a 
magas rétegek szélsebességének megállapítására alkalmasak. Regisztráló műsze-
reket a „Meteor" fedélzetéről u. n. ernyősárkánnyal bocsátanak fel. Ezeknek az 
az előnyük van, hogy szétszedhetők, tehát kevés helyet foglalnak el. A sárkányra 
meteorográfot szerelnek, amely útközben a szélsebességet, a hőmérsékletet, a 
páratartalmat és a légnyomást önműködően jegyzi fel. A sárkány feleresztésére 
10 km. hosszú zongorahúr szolgál, amelyet elektromotor csavar fel. Ezenkívül 
Hergesell-féle regisztráló gömbpárokat is bocsátanak fel. Az egyik gömb pukka-
dásig meg van töltve, a másik épencsak, hogy dúzzadt. A két gömböt feleresz-
tik, a tultöltött magasabb légrétegben szétpukkan,- mire a másik az ejtőernyő sze-
repét veszi át és a meteorográfot magával hozza. A műszer a víz felszínén úszik, 
mivel parafahüvelye van. Hergesell ballonjait azonban csak a meleg égöv alatt 
lehet használni. 

* 

A déli Atlanti-óceán hullámain még mindig ott küzd a „Meteor". Teneriffán, 
Buenos Airesben, Fokvárosban, mindenütt, ahol megfordul s ahol a háború négy 
éve alatt fékevesztetten tombolt a német gyűlölet, hirdeti a német kultúra nagy-
ságát és újraéledését. A német kultúrfölény úszóvárát mindenütt nagy tisztelettel 
fogadják és csodálattal eltelve hallgatják meg tudósai előadását az expedíció cél-
járól és addigi munkájáról. 

Nálunk ? 
A tudománypolitika alkotó elánja, a soha nem remélt virágzás nem vesz 

tudomást a tengerkutatásban rejlő nagy 'propagandaértékről. Valami csodálatos 
fátum nehezedik ránk, hogy kezdettől fogva a pusztába zokogok szerepét mérték 
ki számunkra. Tizenhat álló esztendeje küzdünk a megértésért, de minden hiába. 

Nálunk ? Komoly, a magyar tudomány és a magyar kutatás fölényét világ-
szerte hirdető expedíció helyett álmodozó laikusok szerveznek vadászkirándulást 
„Déltengeri expedíció" cimén és kapnak hozzá a legnagyobb magyar publicista 
tollából dicsőítő vezércikket, ami igazi tengeri expediciónak járna ki. 

Ez a kiszmet! 



A „Dornier Wal" Plus Ultra a t engeren . 

AZ OCEÁNOK ÁTREPÜLÉSE. 
Irta Dr SZILBER JÓZSEF. 

— Négy képpel és hat vázlatrajzzal. — 

A kontinenseket egymástól elválasztó oceánok elég hosszú ideig ellenszegül-
tek az ember hódítási törekvéseinek. De a parti hajózásban jártas h a j ó s végre 
nekivágott a nyílt óceánnak s Kolumbus 70 nap alatt átvezette hajóit Spanyol-
országból Közép-Amerikába. Az út ismertté lesz s a 70 nap a következő öt 
század alatt mindinkább megrövidül. Ma már ugyanezt az utat 12—15 nap alatt 
futják be a gőzhajók s bár az ember mindent megtesz közlekedési eszközei sebes-
ségének emelésére, még sem remélhető, hogy a gőzhajó sebességét jelentős 
mértékben fokozni lehessen. 

A XX. század embere azonban nem ismer lehetetlent, legalább is a technika 
terén s így más közlekedési eszköz után nézett a számára lassú gőzhajó helyett. 
Felhasználta a tengeri közlekedésben is a repülőgépet, amelynek segítségével új 
korszak nyílik meg a már-már holtpontra jutott tengeri közlekedés sebességének 
emelésében. 

Az első kísérletek. 
Itt is úgy kezdődik, mint a hajózásban. A szabad szárnyakra került ember 

kis tengerszoroson szökken át először, s amikor Blériot 1909 szeptember 23-án 
Sangatte-ból Dover-ba repül át a La-Manche csatornán, már feléled a remény, 
hogy az új közlekedési eszközt egyéb útvonalakra is kihasználják. Ezt a 40 kilo-
méteres távolságot ma már egy kézlegyintéssel elintézzük, pedig a szakértők 
szemében talán nagyobb merészség volt ez Bleriottól, mint a mai óceáni átrepülések. 

1913-ban Garros Roland átrepüli a Földközi tengert St.-Raphaeltől Bizertig, 
750 km távolságon. 

A háború utáni óceáni repülések az északi Atlanti oceánon. 
A háború megszakítja a fejlődés útját , de másrészt tökéletesíti a harci esz-

közt, amely így rövid idő alatt olyan technikai haladást ér el, hogy képessé lesz 
a háború után a reá váró békefeladatok megoldására. 

Oly távolságok berepülését sikerül elérni, hogy a háború után nem cseké-
lyebb terv izgatja a repülőket, mint az Óceán átrepülése. Ebben nem csak a ki-
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tűzött díjak nagysága,*) de az emberi dicsőségvágy is sarkalta őket. Szerencse, 
hogy e nagy kockázatok vállalói elfeledik, hogy a dicsőség mulandó; mert bizony 
édes-kevés ember tudja majd pár év múlva, amikor az óriás tengeri repülőgépek 
fogják szállítani az utasokat az óceánjáró gőzösök helyett, hogy Blériot repülte 
át a La-Manche-t először, s hogy Read amerikai kapitány volt az első, aki az 
N. C. 4. hydroplánon New-Yorkból Plymouth-ba repült Uj-Foundlandon, az Azori-
szigeteken s Lisszabonon át 1919 május 16-tól 27-ig. Read segítségül vette a 
szigeteket és így sikerült is útját tervszerűen végrehajtani, azonban a díj elnyeré-
sének a feltétele a leszállás nélkül való repülés volt. 

Utána Hawker kísérli meg az útat 1919 május 18-án Uj - Foundlandtól 
Angliáig, azonban 1200 km-re Írországtól kénytelen a tengerre szállani. Végre 
egy hónap múlva Alcock és Brown-nak sikerül egyhuzamban átrepülni az északi 
Atlanti óceánt Uj-Foundlandból Clifden-ig (Írország). 

A repülők e sikerei a léghajósokat is tettre buzdítják, s 1919 július 2-tól 
július 5-ig az angol R. 34. léghajó repül Scott vezérletével Írországból Lincolnba, 

és július 9 tői július 13-ig vissza Angliába. Alig két esztendeje, hogy a németek 
Z. R. III. léghajója átrepült nagyon nehéz és súlyos viszonyok között Friedriechs-
hafenból Lakehurstbe. 

Az Atlanti óceán északi részén tehát már számos kísérletet és néhány sike-
res eredményt lehet följegyezni a két kontinens légi úton való összeköttetésének 
kiépítésében, bár még mindig maradtak izgató feladatok a repülőgép számára. 
Igy nem sikerült még úgy átrepülni az Óceánt, hogy a repülés kezdő és vég-
pontja a két kontinens legyen (szigetek nélkül), nemkülönben megoldásra vár az 
Európából Amerikába való repülés**) is, mert eddig valamennyi kísérlet nyugat-
ról kelet felé való irányban történt.***) 

' ) A Daily Mail 1919 havában 10.000 fon t sterlinget a ján lo t t fel annak a pi lótának, aki az 
Atlanti óceánt elsőnek repüli át. Mások hozzá já ru lá sáva l ez az összeg 13.000 f o n t r a emelkedett . 

*") Ez az északi féltekén uralkodó szé lv iszonyok miatt sokkal nehezebb feladat , mint az 
Amerikából Európába való repülés. 

***) 1926. év fo lyamán két pályázó is akad t a 25 .000 dolláros díj e lnyerésére . 
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Légi útak az északi Atlanti óceánban . 
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Első kísérletek a déli Atlanti oceánon. 
Ha az Atlanti óceán északi részén egyelőre sportszerű a repülés, bár mély 

és komoly célok érdekében, az Atlanti óceán déli felén inkább más szempontok 
vezetik a repülőket. A távolság itt jóval nagyobb, az útvonal meteorologiailag is 
jóval nehezebb. 

Itt legelőször két portugál, Scadura Cabral és Gago Cutinho próbálkozott 
1922-ben és részben sikerült is útiprogrammjukat Lisszabontól Rio de Janeiroig 
befejezni. iMárcius 30-tól június 17-ig tartott útjuk, tehát 77 napig, s ezalatt két-
szer ment tönkre repülőgépük: a Lusitania I. St.-Pierre szigeténél (Martinique), a 
Lusitania II. Fernando de Noronha szigetnél pusztult el, s csak a Lusitania Ill-al 
tudták útjukat bevégezni. 

Franco repülése. 

E sikeresnek és gyorsnak egyáltalán nem mondható vállalkozás után a 
közelmúltban voltunk legalább az újságok-
ból tanúi a legújabb sikeres oceán-átrepülés-
nek, amelyet F r a n c o spanyol őrnagy hajtott 
végre Ruis de Alba kapitány kísérőjével együtt. 

A történelmi tradíciókhoz híven Pálos-ból 
repült el Franco őrnagy, ugyanabból a kikötő-
ből, ahonnan 1492 augusztus 3-án Kolumbus 
indult útnak. Eredeti terve szerint óceáni út-
ját három szakaszban akarta megtenni: 

I. szakasz: Pálos—Las-Palmas (Kanári-
sziget) 1315 km. 

II. szakasz : Las-Palmas — Porto-Praya 
(Zöldfoki sziget) 1700 km. 

III. szakasz: Porto-Praya — Pernambuco 
2755 km, amelyhez járult volna a 

IV. szakasz: Pernambuco—Rio de Janeiro 
2035 km. Minthogy ez a szakasz közvetlenül 
a szárazföld közelében fekszik, nem nevez-
hetjük már tiszta óceáni repülésnek. 

Tervét egy kis módosítással nagyszerűen betartotta, amint az alábbi össze-
állítás muta t j a : 

1926. jan. 22. Pálos—Kanári szigetek 1315 km 7 óra 45 perc alatt 
„ 26. Kanári szigetek—Zöldfoki szigetek . 

„ „ 30. Zöldfoki szigetek—Fernando Noronh 
„ „ 31. Fernando Noronha—Pernambuco . 
„ febr. 4. Pernambuco—Rio de Janeiro . . . . 
„ „ 9. Rio de Janeiro—Montevideo . 
„ „ 10. Montevideo —Buenos Aires 

A tengeri szakaszt Pálostól Pernambuco ig (5776 km) tehát 34 óra alatt tette 
meg, s így óránkénti átlagos sebessége 170 km volt. Az eredeti útiprogrammtól 
eltérés csak a Zöldfoki szigetek—Pernambuco i szakaszban történt, azonban 

Kranco ú t j a . 

1700 „ 8 „ 15 „ » 

2305 „ 14 „ — „ „ 
450 „ 4 „ 13 „ tf 

2035 „ 11 „ 50 „ 
2025 „ 12 „ 12 „ » 

200 „ 1 , 20 „ „ 
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kénytelen volt leszállani Fernando Noronhán az éj beállta s a rettenetes vihar 
miatt. A vihar oly nagymérvű volt, hogy nem tudta repülő-csónakját a partra 
vontatni, hanem a St.-Antonio öböl előtt kellett horgonyt vetnie. A benzin-
tartályban volt azonban még annyi benzin, hogy az bőségesen elég lett volna a 
450 km távolság berepüléséhez. 

Bár ez az első repülés volt, pihenőkkel együtt 9 nap alatt repülte át azt 
az útat, amelyet rendes körülmények között 12—13 nap alatt tesz meg a gyors-
hajó. Valóságban azonban csak 3 napra volt szüksége az Óceán átrepüléséhez, 
aminthogy berendezett szolgálat mellett tényleg elegendő lesz 3 nap Spanyol-
országtól Pernambuco-ig. 

Az utiprogrammjában a látszólagos pihenőnapokat ugyanis a következők 
magyarázzák meg : A Kanári szigeteken nagy köd és vihar akadályozta meg 
útja folytatásában, mig a Zöldfoki szigeteken meg kellett várnia, hogy az 

Előlnézet. Oldalnézet . 

A „Dornier Wa l " repülőcsónak vázlat ra jzai . 

C s ó n a k a lapra jza . 

útját biztosító hadihajók utóiér-
jék és bizonyos előnyt nyerjenek 
a nyilt óceán felé való útjokban. 
Minthogy a leggyorsabb hajónak 
sebessége alig éri el a repülő-
csónak sebességének 1/ö-ét, így 
3 napi időbe telt, amig Fernando 
Noronhá-ig eljutottak. 

Franco gépe: a „Dornier Wal." 

Hogy ezt az útat ily rövid idő alatt s ily nagy biztonsággal tehette meg, 
ebben jelentős része volt a repülőn kivül gépének és motorjának. A francia 
sajtó*) is elismeri, hogy az út Franco mellett a „Dornier" repülő-csónak s a 
„Napier" motor együttes érdeme s hogy az út a spanyol—német—angol nemzet 
együttes sikere. 

A „Dornier Wal" repülő-csónakot Dornier Claudius mérnök szerkesztette s 
a Marina di Pisa-i gyárban készült, Olaszországban, minthogy a békeszerződések 
ilynemű repülőgép építését eltiltják Németországban. A gép szárnya a csónak 

*) Les Ailes 1926. II. 18. szám. 
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fölött fekszik s az oldal-stabilitást a csónak oldalúszói biztosítják, amelyek egy-
úttal a fel- és ieszállásnál mint sikló-csónakok működnek, a levegőben pedig 
bizonyos felhajtó erőt adnak. A motorok a szárnyak feletti kis törzsre vannak 
erősítve, hogy viharos tengernél a hullámok ne érhessék a légcsavarokat. A két 
motor egymás mögött van elhelyezve, s így az egyik csavar mint húzó-, a másik 
mint nyomó csavar működik. Minthogy a gép 170 km óránkénti átlagsebesség 
mellett kb. 165 kg benzint fogyaszt, s így 1 km-re kb. 1 kg benzinfogyasztás 
esik, a legnagyobb útszakaszra (2500 km) 2Vg tonna benzint kellett magával vinni. 
Valóban a benzintankok 3940 liter benzint képesek befogadni. 

A hajtóerőt két 450 lóerős Napier-motor szolgáltatja. A gép 200 km maxi-
mális sebességgel repül. Üres súlya 3500 kg, s ugyanennyi terhet képes elvinni, 
vagyis összsúlya 7000 kg.*) 

Franco gépére rádióállomás volt szerelve. Ennél nemcsak a kitűnő vételre, 

Dornier W a l „P lus Ultra" Pa los -ban a start előtt . 

azonban jó adásra is súlyt helyeztek, hogy esetleges kényszerleszállás esetén 
nagy távolságra legyenek képesek segélykérésüket eljuttatni. Kitűnően használták 
készüléküket a nyilt tengeren Fernando Noronha előtt, amidőn a felhős, viharos 
időben az amerikai partoktól 900 km-nyire sikerült a Peil-készülékeikkel Olinda 
Pernambuco-i állomást fixirozni. 

Az út eredménye. 
A nagy raid-ek mindig csak előkészítők a légiközlekedési útak berendezé-

séhez. Franco útját is' ebből a szempontból kell tekintenünk. S a kísérlet nagy-
szerűen sikerült. 3 nap alatt eljutni Európából Délamerikába, ez a gondolat tartja 

*) Ugyani lyen „Dornier Wa l " repülő-csónakkal repü l t Amundsen is 1925 májusában az északi 
sarkra , de gépébe 2 Rolls-Royce Eagle IX motor volt beépí tve (36C lóerős) . — Amundsen : Die 
J agd nach dem Nordpol . — Anhang : Das Dornier-Wal-Grotiflugboot. 
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most lázban a kereskedelmi világot. Mert csak az tudja méltányolni ennek nagy 
jelentőségét, akinek üzleti ügyei vannak. Dél-Amerikát Európából oda és vissza 
megjárni 7—8 nap alatt, eddig még álomnak is sok volt, hiszen az eddigi közle-
kedési eszközök mellett erre nyugodtan rá lehetett szánni egy hónapot. 

Mert ha valahol, úgy a tengeri közlekedésben fog igazi forradalmat okozni 
a repülőgép, helyesebben a repülő-csónak. Az utas, aki eddig is azzal a gondo-
lattal szállt hajóra, hogy a „víznek nincs gerendája", igazán könnyen szánja rá 
magát, hogy repülőgépre szálljon. S aki egyszer már végigutazta a tengert rossz 
időben s tengeri betegségben szenvedte át az útat, „szívesebben" lesz tengeri 
beteg mindössze 3 napig, ha ugyan repülőgépen egyáltalában elfogja majd ez a 
betegség. Hiszen a gép felemelkedhet oly régiókig is, ahol esetleg egyáltalán 
nem dühöng vihar, s mig alatta a vihar korbácsolja a tengert, nyugodtan száll a 
csendes levegőben. Hát még mily könnyen fogja 
rábízni leveleit, üzleti levelezését és csomagjait. Itt 
igazán még a tengeri-betegségtől sem kell tartania. 

A szárazföldi közlekedésben a repülőgép nem 
nagyon tudta a mai napig az utazás sebességét 
az egyéb közlekedés kétszeresére emelni, a ten-
geren a mai sebesség ötszörösét fogják elérni a 
repülőgépek segítségével. Mert amit ma szinte 
sportszerűen végzett el Franco s többi társa, 
rendszeres járattá fog alakulni rövid időn belül. 

Rendszeres járatok az Óceánon. 
A francia Latecoere társaság, amelynek vonala 

Franciaországot északafrikai gyarmataival köti 
össze, már régóta tervezi a Délamerika—Európa 
közötti rendszeres légi összeköttetést. Járatait már 
Dakar-ig meghosszabbította, ahonnan egyelőre 
gyorshajó összeköttetést akar létesíteni Pernani 
bucoval, s ily módon 0 napot tud majd meg-
takarítani ezen az úton. További terve termé-
szetesen a Dakar—Pernambuco útszakaszon a 
rendszeres légi járatok létesítése. 

Az angolok nagyon közel vannak tervük megvalósításához, hogy gyarma-
taikat légi úton kössék össze az anyaországgal. Angliából Egyptoinon át vezet 
majd Ausztráliába a léghajó útja a Földközi-tengeren s az Indiai-oceánon 
keresztül. 

A németek is állandóan foglalkoznak Európát Délamerikával összekötő 
repülő- vagy léghajó-járatok tervével, s útjukat Berlin—Madridon keresztül fogják 
kiépíteni.*) 

*) Dr. Eckener , amint a német nemzet adakozásából a megfelelő összeget összegyűj t i , m e g -
építi 105.000 m3-es léghajójá t s azzal először az Északi sarkra készül, majd Európából Délamerikába 
tervez útat, ahonnan a Csendes-oceánon át óha j t v isszatérni Európába . Ezzel akar ja igazolni, h o g y 
az óceáni j á r a tokhoz leginkább a l égha jó alkalmas. 

Franco őrnagy. 
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A hollandoknál Fokker épít is már 40 személyes repülőgépet, amellyel 
Európa—Északamerika között tervez légi közlekedést fenntartani. 

Az oceánok felett való légijáratok bevezetése tehát már nem évtizedek, de 
néhány rövid év kérdése. Amint a szárazföldek felett szinte napról-napra látjuk 
az új vonalak létesítését, s szinte napról-napra 100 —.500 kilométerekkel emel-
kedik a leszállás nélkül megtett távolságok rekordja, amint kolosszálisnál kolosz-
szálisabb gépeket szerkeszt és alkot meg az emberi elme, úgy közeledünk mind-
jobban és jobban ahhoz az időponthoz, amikor a nyilt oceánok egyhuzamban 
való átrepülése már gyerekjáték lesz. 

Fantasztikus hírek jelennek meg állandóan az Óceánban úszó szigetek ter-
veiről, amelyeket leszállóhelyül 
rendeznének be a repülőgépek 
számára. Hangárok várnák a 
repülőt, kényelmes szállodák az 
utast, s ugyanitt pótolnák az 
üzemanyagot is. E fantasztikus 
hírek mellett azonban való tény 
az, hogy az Óceánban található 
legkisebb sziklaszigetek is ha-
talmasan emelkedtek értékük-
ben, s igazi telekspekuláció 
folyik az Oceánok szigetein, 
így a Fernando-Noronha, Szent 
Pál, Zöldfoki, Kanári, Madeira 
s Azori szigeteken, valamint a 
Bermudákon s a Dél-Amerika 
és Ausztrália között levő Sala y 
Jomez és Husvét-szigeteken.*) 

Ezeknek a kis szigeteknek 
lesz a feladata, hogy addig is, 
amig az Óceánt egyhuzamban 
repülhetik át teljes biztonság-
gal a gépek, a transoceáni 
repülést megkönnyítsék, s az 
anyaországok meg is tesznek 
mindent, hogy e szigeteket 
megfelelőképen berendezzék. A 

repülőtechnika fejlődésével bizonyára csökken majd értékük, mert legfeljebb 
csak világítószolgálatra lesznek alkalmasak, esetleg kényszerleszállóhelyűl szolgál-
nak majd a gépeknek.**) 

Technikai tekintetben szinte úgy állíthatjuk, nincs már akadály: Amundsen 
útja s egyéb tengeri útak megmutatták, hogy a mai repülőgéptechnika megbir-

*) Fischer von Poturzyn ; L u f t h a n s a 72 old. 
**) Austin : Signification of the globe flight f rom commercial s tand point — Aero Digest 

VI. Vol. No. 1. 1925. 

F r a n c o fogadta tása Buenos-Airesben. 
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kőzik az akadályokkal. 5000 kilométeres távolságot berepült már repülőgép egy-
huzamban szárazföld fölött,*) s így az Európát Amerikával összekötő legnagyobb 
távolságot leszállás nélkül megtehetik a repülőgépek. 

Meteorologiai viszonyok. 
Nem szabad elfeledkeznünk azonban az oceánokon uralkodó időjárás figye-

lembevételéről sem, mert segédleszállóhelyek hiányában alaposan fel kell készülni 
a légi közlekedésben oly fontos szerepet játszó időjárási viszonyok leküzdésére is. 

Az oceánok időjárása egyenletesebb, mint a szárazföldé, szél-rendszerei 
— úgy mondhatjuk — nyugodtabbak, mint a kontinentális vidékeken. Megfigye-
lések nagyszámban történtek eddig is a nyilt vizeken levő hajókon, amelyek 
ma is tudósítják a meteorologiai központokat az időjárásról. — A légi közleke-
désnél ugyanezek a hajók meteorologiai állomásúl szolgálnak ma jd a vizek felett 
repülő léghajónak. 

Alapos tanulmányokkal az óceán levegője a légi közlekedésnek nem ellen-
sége, hanem nagy segítsége lesz. Ez alkalommal csak azokat az eredményeket 
említjük meg, amelyeket 1924. év júniusában a Deutsche Seewarte megbízásából**) 
a „Minden" gőzös az Atlanti-oceánon végzett aerologiai kutató-útja alkalmával 
ért el. A hajón történt pilotballon megfigyelésekből ugyanis egyéb fontos meg-
állapításokon kívül a következő eredményt vezette le Perlewitz : 

Ha a légi-közlekedési eszköz repülési magasságát 0 és 5000 méter között 
szabadon választhatja, úgy a La-Manche-csatornától Buenos Aires-ig, illetve 
vissza, útjának egy részét hátszéllel teheti meg, és pedig a következő táblázat 
szerint: 

Buenos Aires felé H a m b u r g felé 
v a l ó ú t j á n a k 

k n k n 
Márciusban . . . . 50 6 94 50 ) % - á t teheti meg hát-
Júniusban . . . 88 36 64 12 ) széllel. 

(k = k e d v e z ő magasság , n = n e m k e d v e z ő repülési magasság vá la sz t á sa esetén.) 

Megfelelő navigáció segítségével tehát, ha a léghajó vagy repülőgép a 
kedvező szél régióját felkeresi, fele útjában akár oda, akár vissza hátszéllel képes 
repülni, ami nem csak nagy üzemanyag megtakarítást, de nagyobb sebességet 
is jelent. 

Ugyancsak érdekes eredményeket derítettek ki azok az aerologiai megfi-
gyelések, amelyeket 1904-ben Hergesell végzett a Kanári-szigetek tájékán a 
monacói herceg jacht ján. E vizsgálatokból az derült ki, hogy a térítő tájékán 
4000 méter magasságon fölül a N E passát szél felett NW szél, afelett pedig 
S W szél uralkodik.***) 

Az oceánok feletti légtenger további kutatása aerologiai szempontból tehát 
sok hasznot fog jelenteni a légi közlekedés s egyúttal a tudomány számára is. 

*) Girier 1926. jú l iusában e g y h u z a m b a n tette meg a Pá r i s—Omsk útat , amely 4700 km. 
**) P. Perlewitz : Windbeobach tungen übe r den nördl ichen und südl ichen Atlantischen Ocean 

bis 22 Km H ö h e (Meteorologische Zeitschrif t 1924. October . 10. Heft). 
***) Hann—Sür ing : Leh rbuch der Meteorologie (IV. Auflage 483 old.) 
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Léghajó vagy repülőgép ? 

Mindenesetre nyilt kérdés marad, hogy az óceáni közlekedés eszközéül a 
léghajót vagy a repülőgépet használják-e. Az R. 34, majd a Z. R. III. nagyszerű 
útjai, nemkülönben legutóbb Nobile „Norge" léghajójának fényes sikere a lég-
hajók felé terelte a figyelmet. Az angolok gyarmataik és az anyaország között 
a légiforgalmat léghajókkal akarják lebonyolítani. E léghajók méretei és teher-
biróképességei a következők lesznek: 

Űrtartalom 150.000 m3 

Hosszúság 200 m. 
Átmérő 40 m. 
Hordképesség 155 tonna, (ebből 20 tonna hasznossúly, 150 utas és pogy-

gyász részére). 
Hajtóerő 7 motor á 550 HP. 
Sebesség 125 km. 
Hatósugár 4500 km. 
A Z. R. III.-nak ezzel szemben 8000 km. volt hatósugara, de csak 5 tonna 

a hasznossúlya, sebessége csak 90 km és űrtartalma 70.000 m3. 
Azok a sikerült utazások, amelyeket 1919-ben a Delag a „Bodensee"-vel 

végezett Friedriechshafen és Berlin között, szintén a léghajó mellett szólnak. 98 nap 
alatt 103 utat végeztek : 2830 utast, 5000 kg postát és 30.000 kg árút szállítottak.*) 

A Norge repülése pedig a legutóbbi hónapban a pálmát a félig merev lég-
hajók számára vivta ki. E 18 500 in3 űrtartalmú hajó az 5300 km-es távolságot 
71 óra alatt futotta be ködben, viharban, ismeretlen vidékek felett. S hogy maga 
Amundsen ezt a közlekedési eszközt választotta a repülőgép után, maga is iga-
zolja, hogy a repülőtechnika mai állása mellett a léghajó alkalmasabb a tenge-
ren való utazáshoz. Egy óriási előnye van t. i. egyelőre a léghajónak, hogy 
sűrű ködben is épúgy lehetséges a navigáció, mint derült időben, míg a repülő-
gép számára a köd ma még legyőzhetetlen akadályt alkot. Viszont a léghajó 
sebessége a repülőgép mögött jóval elmarad s a viharokkal szemben sem oly 
kipróbált még mint a repülőgép. A horgonyzása, üzemanyagpótlása, hangározása 
mind nehéz probléma s különösen a kikötésnél való manőverezés kissé nehézkes. 
Hordképessége azonban jóval felette áll a repülőgépekének s így az angolok az 
Anglia—Egyiptom —Karashi—Singapur—Perth útvonalukhoz léghajókat fognak 
alkalmazni. 

A mai repülőgépek kisebb teherbírása az előnyt határozottan a léghajók-
nak adja. Azonban előkészítés alatt állanak már a 40—100 személyes repülő-
gépek s ha ezeknek sebessége 150—200 km-t el fogja érni, úgy bizonyára ver-
senyképesek lesznek a léghajóval szemben gazdaságilag is, sőt a nagyobb sebes-
ség következtében el is hagyják őket. 

A kereskedelmi aviatikában a szárazföldön elért eredmények mindenesetre 
azt mutatják, hogy a repülőgépnek nagy teherbírásúnak kell lenni, ha a többi 
közlekedési eszközök versenyében meg akarja állani a helyét. S ez nemcsak a 
szállítható útasok és árúk mennyisége érdekében kívánatos, de gazdaságilag is. 

*) Moedebeck. T a s c h e n b u c h f ü r Flugtechniker u n d Luftschiffer 1923. 
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Mindenesetre hozzá kellett szoktatni a közönséget s a kereskedelmi világot a 
repülés és a repülőn való szállítás gondolatához, de már itt az ideje, hogy a 
nagy befogadó képességű és a nagy teherbírású gépeket vezessék be a légifor-
galomban. 

Még inkább áll ez az óceáni repülésben, ahol az előbb említett szempon-
tokhoz hozzájárul a biztonság szempontja is. Ezért mindazok, akik az óceáni 
légiforgalmat repülőgépekkel tervezik megoldani, minél nagyobb méretű és teher-
bírású gépeket szándékoznak alkalmazni. 

A japán kormány a friedrichshafeni Dornier műveknél oly tengeri repülő-
gépeket rendelt, amelyek törzsében létesített termekben kényelmesen elfér 100 
utas. A gép fesztávola vagyis a szárnyak két végének egymástól való távolsága 
70 m. lesz. A gépet 12 darab, összesen 5400 lóerőt kifejtő motor fogja hajtani. 

A német tudományos léghajózási társaság ez év június 20-án Düsseldorf-
ban tartott kongresszusán Rumpler dr. tartott előadást a iransoceáni repülőgép-
ről. Az általa szerkesztett repülőgép 25 főből álló személyzettel és 130 útassal, 
összesen tehát 155 személlyel lesz képes repülni s hatástávolsága 4500 km. 
Sebességét óránként 270 kilóméterre számolta ki, vagyis Hamburgtól-Newyorkig 
az útat másfél nap alatt repüli majd be. 

A gép fesztávolsága 94 m., törzse 39 m. hordképessége 1 15 tonna lesz 
(11 és fél vagon.) 

Az útasokat befogadó tágas termek nem a törzsben, hanem a szárnyban 
lesznek elhelyezve, ugyanott lesznek a társalgó ebédlő és dohányzó termek ; a 
középső részben pedig a parancsnok és tiszti személyzet foglal majd helyet, mig 
a pilóták és navigátorok a gép alrészében találnak elhelyezést, hogy szabad kilá-
tásuk legyen az útirányban. 

A gép szárnyai alatt 6 hatalmas úszó van felszerelve, amelyek teljes biz-
tonságot adnak még viharos tengerre való esetleges leszállás esetén is. 

A gépet 10 darab összesen 10.000 lóerőt kifejtő motor haj t ja , a csavarok 
pedig a szárnyak mögött működnek mint nyomó csavarok. A benzin raktározá-
sára a 6 úszó közül a 4 középső szolgál s így a gép tűzbiztonságáról is gon-
doskodva van. 

Hasonló tervekkel foglalkozik más német gyár is, s amint e gépek meg-
jelennek az óceáni közlekedésben, talán azonnal eldől a kérdés, repülőgép vagy 
léghajó lesz-e a győztes a versenyben. 

Egyelőre nem tudjuk, melyik fogja a repülést könnyebben, biztosabban és 
gazdaságosabban lebonyolítani. 

Gazdasági kérdés. 

Mert a légiközlekedésben is szerepet játszik a kérdés gazdasági oldala. 
Amint azonban az alábbi számok mutatják e tekintetben is bízva nézhetünk a 
jövő elé. 

Dr. Eckener egy londoni előadásában közölt adatokat számításaiból. Sze-
rinte 3 léghajót véve alapul, egy utazás Londonból—Newyorkba 15850 fontba 
kerülne. A 30 utas személyenkint 125 fontot fizetne, a szállított postáért 8350 
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font, az expressárúért 3750 font bevételt számít. 100 utazásnál a befektetett tőke 
1,750.000 fontot tenne ki, míg a bevétel ezt 585.000 fonttal meghaladná, vagyis 
a tiszta haszon a befektetett tőke 34 % - a . 

Poturzyn*) közli ugyanezen vonalra az üzemi számításokat repülőgépek 
használata mellett. Szerinte az Európát Amerikával összekötő légiforgalmi társa-
ság költségvetése a következőképen alakul: 

Tegyük fel, hogy a társaság évente 110 oda-vissza útat, összesen tehát 220 
útat tesz meg 4600 tonna összhasznossúllyal. Ha 12 gépet (egyenkint 3 tonna 
hasznossúllyal) és 6 pótgépet számítunk darabonkint 200.000 dollárért, hangá-
rokra, építményekre (Cadix Teneriffa, Zöldfoki szigetek, Pernambuco, Rio de 
Janeiro stb.) pótalkatrészekre, organizációs kiadásokra 3,000.000 dollárt végül 
1'4 millió dollár készpénzt, úgy a befektetett tőke 8,000.000 dollár. 

Az évi üzemanyag 6 millió dollár, tehát a szükséges tőke 14 millió dollár. 
Ezzel szemben a 220 útnál (á 56 óra utazási idő) utankint 
12 utast (100 kg pogyásszal) á 500 dollár, 
1"1 tonna postát (1 kg á 6 dollár), 
0.7 tonna expresszárút (1 kg á 6 dollár) számítva, az évi bevétel 22'68 millió 

dollár, vagyis még 30% esetleges kiadást és 100%-os üzemköltség túlkiadást 
számítva is óriási hasznot hajtó vállalkozás. 

Nobile összehasonlító számításokat végzett a repülőgép és a léghajóüzemre 
vonatkozólag**) s arra az eredményre jutott, hogy a költségek 1 utas kilométerre 
úgy aránylanak egymáshoz, mint 1.860:1396-hoz, vagyis a léghajóüzem 25%-al 
olcsóbb. 

* 

A légi közlekedés az oceánok felett tehát nemcsak technikailag de gazda-
ságilag is megoldható feladat. Ha pedig financiálisán kifizeti magát e vállal-
kozás, úgy bizonyára nem kell sokáig várnunk a megvalósulásra. S amennyiben 

•sikerülni fog e gyors közlekedés által a lelkeket is oly mértékben közelebb hozni 
egymáshoz, mint amily mértékben a kontinenseket közelíti majd egymáshoz, 
úgy minden kultúrember kívánsága csak az lehet, hogy mihamarabb valósuljon 
meg az óceáni légi közlekedés. 

' ) Id. m u n k á j a p. 52. 
*") O. Bonomo : L'aviation commerciale p. 83 . 

/ 



UTAZÁS A PARADICSOMBA. 
AZ „ARCTURUS"-EXPEDICIÓ A GALAPAGOS-SZIGETEKRE. 

Irta LEIDENFROST GYULA. 

A newyorki állattani társaság Harrison Williams anyagi támogatásával nagy-
szabású expedíciót rendezett a Szargasszo-tengerre, az egyenlítővidéki Atlanti-
Oceánnak erre a sajátságos algaerdejébe. Az expedíció az „Arcturus" nevű hajón 
tette meg útját, vezetője pedig William Beebe, a neves ornithológus volt, akinek 
nevét a Galapagos-szigeteken végzett kutatásairól világszerte ismerik. Beebe tehát 
nem vérbeli tengerkutató és mint előre látható volt, Szargasszó-expediciója is a 
Galapagos-szigeteknél lyukadt ki. Magától értetődik, hogy ez a takaros kitérő 
semmit sem von le az expedició tudományos jelentőségéből, mivel Beebe a Tek-
nős-szigeteken (Galapagos) folytatta 1923-ban megkezdett vizsgálatait és sok új 
adattal tette ismertebbé a Galapagos-szigetek természeti viszonyait. Visszaérkezése 
után Beebe a „New York Times" tudósítója előtt nyilatkozott útjáról és itt átad-
juk neki a szót. 

„Azok a tapasztalatok, amiket mi az „Arcturus"-expedicióján az Eszak-
Atlanti-oceánban és a Csendes-tengerben szereztünk, éles ellentétben állanak egy-
mással. Az Atlanti-óceán északi része, amelyen hat hétig dolgoztunk és a mély-
tenger állatvilágát tanulmányoztuk, valóságos pusztaság, a csendes tenger mély-
ségeiben pedig nyüzsög az élet. Épen az Atlanti-óceánban szerzett szegényes 
zsákmány hajtott bennünket keresztül a Panama csatornán. A Csendes-óceánnak 
azt a részét kerestük fel, amely az egyenlítő alatt fekszik ugyan, de teljesen 
északi jellege van, mivel a hideg Humboldt-áram folyik rajta végig. A csatornán 
való átkelés után harmadnapra jellemző hullámalakokat láttunk, amelyek elárul-
ták hogy a két áramlat találkozik. Az egyik a Mexikói, a másik a déli egyen-
lítői áram. Mindegyik szélesebb a világ minden folyamánál. És ezek élő folyamok!" 

„A két folyam találkozásánál elképzelhetetlen mennyiségű haltömeg sürög-
forog együtt. Középen a kisebb fajok, ezeket veszik körül a nagyobbak. Az 
áramlat szélét a kétméteres delfinek foglalják le és számos cápa úszkál ide oda. 
A zoológusok számára valódi paradicsom az, ahol az „Arcturus" járt. A legcso-
dálatosabb azonban, hogy ennek a zoológus-paradicsomnak élesen megszabott 
határai vannak. Alig néhány méternyire az áramlás szegélyétől már egyetlen élő-
lény sem található, a belsejében pedig, mintha meg volnának babonázva, az 
állatok billiói hemzsegnek. Helyenkint hatalmas sötétpiros foltok akadtak útunkba. 
Óriási meduzacsorda festette vörösre a tenger felszínét. Máshol rajokban szálltak 
körültünk a kék és ezüstös repülőhalak, csapatosan jöttek bohóckodni a barna 
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delfinek Egyik nap reggelén négy cápa bukkant fel közvetetlen a hajó mellett. 
Termetes fickók voltak. Szigonyaink után kívánkoztak. Az expedíció egyik részt-
vevője harpúnát ragadott és kiment a hajó oldalára támaszkodó hidra. Nagy len-
dülettel fúródott az acél a bestia hátába, sőt az erős dobás következtében egészen 
keresztül szaladt rajta. Félóra hosszáig tartott a halálküzdelem. Addig erősen 
kellett kapaszkodni a szigonyosnak is, hogy a hatalmas termetű hal magához ne 
ragadja a hullámsírba". 

„Ha húsdarabkákat dobáltunk a vízbe, menten előkerültek a kis pilótahalak, 
amelyek mindig a rosszullátó cápák körül ólálkodnak. A cápának még egyéb 
kísérője is van: a gályatartó hal. Ennek lapos tapadókorongja van a fején, s 
azzal szívja magát a cápa testére. Ha gazdáját megszigonyozzák és húzni kezdik 
kifelé, mihelyest a levegőre ér, leválik róla és vándorúira kél. Sokáig nem szeret 
a maga lábán járni, hanem uj gazdára tapad rá Nekünk sikerült két ilyen halat 
szigonnyal fogni, ami meglehetős ritka eset. Plinius meséli, hogy Antonius actiumi 
vereségének is gályatartó halak voltak az okozói, mivel a hajókat megakadályozták 
szabad mozgásukban". 

„Más alkalommal a fedélzetről a tenger felszínét vizsgálgatva, lassan mozgó, 
hosszú testet vettünk észre. Csónakjaink mind távol voltak és jelzésünket nem 
vették észre. Nem volt más hátra, mint kézihálóval próbálkozni, s a szerencse 
hozzánk szegődött I Hálónkban ott evickélt egy tengeri kigyó, de — sajnos — 
kissé sérült volt. Kellő óvatossággal bántunk vele, mert tudvalevően a tengeri 
kigyók igen mérgesek. A hajó akváriumában magához tért és alkalmunk volt jól 
megfigyelni. Másnap még két másik példányt is fogtunk. A melegégövi tengerek-
ben gyakoriak a kigyók". 

„Egyik este világosságot gyújtottunk a fedélzeten és vártuk a fényre jövő 
állatokat. Legnagyobb tömegben az ú. n. Halobates-ek jöttek. Ezek az egyedüli 
tengeri rovarok. A kétszárnyúak közé tartoznak és kizáróan a melegégöv alatt, 
a tenger felszínén élnek. Megfigyeltük, hogy ezek a gyöngéd termetű állatkák 
milyen hamar elmerülnek. Elég egy parányi cseppet rájuk freccsenteni és már 
elsüllyednek. Egészen érthetetlen, hogv ennek ellenére a Halobatesek teljesen 
érzéketlenek az eső és a viharok iránt. Legelőször nekem sikerült kimutatnom, 
hogy ezek az apró rovarok, amelyek miriádszámra lebegnek a felszín felett, 
petéiket bizonyos tengeri madarak faroktollaira rakják le. Petéik rozsdaszínüek". 

„A fény tintahalakat is oda csalogatott. Színük többnyire bronzvörös volt, 
de nagyságuk különbözött. Egyes fajok nem haladták meg a három centimétert, 
mások meg méteren felül voltak. Több apró szépiafajt összefogdostunk hálóinkkal 
és akváriumba raktuk őket. Természetesen azonnal kibocsátották tintájukat, de 
annak nem a rendes szépiatónusa volt, hanem bronzvörös. Később jóval nagyobb 
lábasfejüeket is láttunk. Lehettek harmadfélméteresek, de — sajnos — nem tudtuk 
őket elcsípni. A Csendes óceánnak azon a pontján 48 óra alatt több, mint negyven 
halfajt számoltunk meg. Programmunk a harmadik napon tova szólított bennünket, 
de amint lehet, ismét visszatérünk oda". 

Beebe egészen biztosan viszontlátja a zoológusok paradicsomát, mivel Har-
rison Williams megvette az állattani társaság számára az 1245 tonnás „Vanadis" 
nevű motoroshajót, amelynek ezerkétszáz tengeri mértföldes működési sugara 
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van. Százezer dollárt fizetett éne, az „Arcturus" expedíciója pedig százötven-
ezer dollárjába került. Ezen az expedíción kittint, hogy a Szargasszó-tenger kér-
dése sokkal nagyobb probléma, semhogy egyetlen kiránduláson meg lehetne fej-
teni. Beebe az „Arcturus" hajóval elvégzett annyit, amennyit lehetett, a probléma 
további firtatását a későbbi expedícióknak tartotta fenn. Az „Arcturus" nagyobb 
lélegzetű kutatásokra már csak azért sem volt felkészülve, mivel tudományos 
személyzetének túlnyomó része nőkből állott. Beebe tudós kisasszonyokkal járt 
a tudósok tengeri paradicsomában. 

Az „Arcturus"-expedíció tudományos munkájáról a newyorki „Zoological 
Society Bulletin" számolt be igazi amerikai fényűzéssel illusztrált közlemények-
ben. Helen Tee Van és Isabel Cooper a helyszínén rögtön megörökítették a fecs-
keszárnyú pillangóhal bámulatosan finom rajzolatát, a skárlátpiros búbosfejű halak 
színpompáját a világító halak lilában, zöldben, kékben ragyogó diadémjait, a mély-
tengeri vörösrákok derengő foszforeszkálását és a halványtestű kis tintahal füst-
támadását. Ruth Rose zoológus kisasszony nem elégedett meg azzal, amit a hálók 
a fedélzetre hoztak. A tenger mesevilágát szemtől-szembe akarta látni s búvár-
sisakkal a fején ereszkedett le az ágasbogas klárisok birodalmába. 

Az „Arcturus" megállapodott a Kókusz-szigetek partja mentén, az expedíció 
megpihent a Catham-öbölben, a kalózok egykori tanyáján és a cetvadászok víz-
felvevő telepén, szigonyra vett óriási ördöghalakat, amik mellett törpe az ember, 
kergetett tengeri oroszlánokat és annyi gyönyörűségben volt része, hogy minden 
rendes tengerkutatónak összefut a nyála, ha csak olvassa is, Beebe újra járt a 
Teknősbékák szigetcsoportján, ahol felfedezte a karmosszárnx ú madarat, ismét 
megbámulta a tarajos gyíkok millióit, amint a partok éles szikláit ellepik és a 
tengerből ragadják ki eledelüket. Az „Arcturus" a Hood- és a Gardner-sziget közt 
új kis szigetet fedezett fel, amelyet Henri Fairfeld Osborn tiszteletére nevezett el. 
A Galapagos-szigetek vulkánjait már régesrég kialudtaknak tekintették, de az 
„Arcturus"-expedició abban a szerencsében részesült, hogy tanúja lehetett az 
egyik tűzhányó kitörésének. A láva szakadatlanul széles fronton ömlött bele a 
tengerbe a gőz pedig nagy sustorgással csapott az égig. A tengerben főtt halak 
és tengeri oroszlánok úszkáltak a hajó körül 

Visszafelé az „Arcturus" ismét meglátogatta a Szargasszó tengert és Beebe 
újra meghatározta a lebegő moszattömeg kiterjedését, amely tudvalevően évsza-
kok szerint is változik. Onnan a Chesapeake öbölbe futott be az expedíció hajója, 
ahol Mr. Williams szállt a fedélzetre. Az „Arcturus" ezután még a Hudson tor-
kolatában kutatott, majd a cirkálók és a folyton-folyvást tülkölő motorosok 
pokoli diadalharsonájától kísérve méltóságteljesen állott mólóhoz Newyork kikö-
tőjében. Azóta szakadatlanul jönnek át az óceán hátán a szebbnél-szebb szines táb-
lákkal díszített tudományos beszámolók, hogy még jobban megkeserítsék a szegény 
magyar tengerkutatók életét, akik munkájuk tudományos eredményét még tizenkét 
esztendő multán is fiókjukban őrzik 

William Beebe most az újabb expedíciót szervezi. 



EMLÉKEZÉS FIÚMÉRA. 
Irta B A D Á L E D E . 

Amint szobámban a pamlagon hanyattfekve pihenek és mindenféle gondo-
lat cikázik végig agyamon — egyszerre csak valami ellenállhatatlan vágy mar-
kolt a szívembe: látni akartalak Fiume! így szokott ez lenni gyakran, hogy a 
vágy hatalmába kerít minket, s ha nem tudjuk kielégíteni, akkor fáj, kinoz. Igen, 
látni akartalak újból édes Fiume, hiszen olyan régen nem láttalak. 

És íme a képzelet — a sebesszárnyú sas — magával ragadott s jóvoltából 
teljesült a vágyam. Nem tarthatott vissza vizűm hiánya, ellenséges indulat: szo-
bám négy fala leomlott, tágul a tér és színesen elevenednek meg a mult emlé-
kei. Utazom, sietek hozzád a poros fővárosból, úgy mint egykor régen; csak-
hogy most nem acélsínpáron, hanem a visszaemlékezés szelid mesgyéin halad 
vonatom . . . 

Szinte észrevétlenül siklottam végig a Dunántúl áldott aranykalászai között, 
melyek a lenyugvó nap utolsó sugaraiban fantasztikus táncot járva, körbe forog-
tak a vonat ablakai előtt. Azután az éjszaka csendjében a horvát társország nagy 
részét is elhagytam, úgy hogy mire pirkadni kezdett, páfránok köszöntöttek és 
harmatgyöngyöktől csillogó fenyvesek. Visszamaradt a vadregényes Kulpa-völgye, 
a sebes folyású Dobra vize, mely sokáig csacsogott utunkban. A sok horvát 
állomás neve is már csak visszhangként cseng fülünkbe: Karlovác . . . Kameral-
Moravica . . . Generalskistol . . . Benne vagyunk már a kopár Karszt birodalmá-
ban. Csak előre! A hatalmas mozdony mintha belefáradt volna már munkájába, 
nehezen, prüszkölve, zihálva vonszolja terhét mind feljebb. 

Sziklavágásokon át, magas töltéseken keresztül, ahová a fenyvesek koronája 
sem ér fel, alagúton be, alagúton ki — de végre mégis csak felkapaszkodott a 
Liburni-Karszt kopár oromzatára — ahol független úr a bóra; s most lassan, 
óvatosan kacskaringózva igyekszik lefelé az 1000 méternyi magasságból. 

— No, most figyeljen — szólt barátságosan hozzám egyik útitársam — 
most mindjárt meglátjuk a tengert I 
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És csakugyan, mikor Plasse tájékán egy sziklabevágáson átjutottunk, sóvár 
tekintetünket a párás levegőn keresztül hirtelenében valami csillámlás érte. 

— A tenger — rebegjük áhítattal és fürkészőleg nézünk lefelé, ahol messze 
alant kopár sziklák közé szorított szaggatott öblöcskékben bontakozik ki előttünk 
sekély tóhoz hasonlóan a szürke víz, melynek felszínét szelíden fodrozza a reg-
geli szellő és amelyen a halászbárkák úgy tűnnek fel, mintha nagy barna csere-
bogarak telepedtek volna le nyitott szárnnyal a víz tükrére. Azután még egy 
utolsó, hosszú alagúton visz át vonatunk a fiumei Kálvária-hegyen keresztül és 
— megérkeztünk. 

— Fiume — kiáltja harsány hangon a kalauz és kitódul a sok magyar. 
— Adjon Isten szépséges Fiume 1 
— íme megérkeztem. Hogy-mint vagy, úgy-e régen láttál — tört ki belő-

lem a meghatott érzés. He j ! be megváltozott a világ. Vérözön áztatta azóta a 
kenyéradó talajt, s nagy világégés perzselte fel otthonunkat. Elvettek tőlünk! 
hát lehetséges ez 1 ? Ne panaszkodjál, nekem is fáj a szívem . . . Én sem panasz-
kodom. Beh elhagyatott vagy 1 — De csitt! Félre a keserűségekkel. Félre a fojtó 
érzésekkel! Legalább most a viszontlátás megható perceiben. Hagyj magamra, 
ne tudja senki, hogy itt járok, én sem akarom tudni, hogy mi történt azóta. A 
mult vándora vagyok s csupán a galambszárnysuhogásu szelíd emlékezet legyen 
a kísérőm. 

Első utam természetesen most is a tengerhez vezet, úgy mint régen. Akár 
reggel, akár este érkeztünk meg, nem volt maradás, éppen csak hogy leráztam 
az út porát s már is türelmetlenül siettünk a kikötőhöz. 

Barátságosan bólogatnak a Corsia Deák öreg platánjai, hívogatólag tekint 
rám a kapucinusok temploma, köszönt ismerősként a kis Piazza Elizabetta, a 
Corso szép kirakataival, — de most nincs időm, még a Piazza Adamich is 
hiába tartóztatna — sietek . . . hogy mielőbb legyek az .Adamich-mólón. 

— Üdvözlégy azúrkék Quarnero, mindennél kedvesebb magyar tengerünk ! 
Hadd gyönyörködjem benned, hadd tapogassalak meg lelki szemeimmel . . . Ott 
a Baross-kikötő a forgóhiddal, a halászbárkák — zoppolo-k, trabaccolo-k, braz-
zera-k — kicsi és nagy vitorláshajók sokaságával. Idébb a mólók mellett a külön-
féle gőzhajók. Amarra sorjában a tárházak az elevátorral, mely magasan nyúlik 
fel szürke testével, s néz farkasszemet egy hatalmas Cunard-dal. Vendég ez, de 
hiába büszkélkedik óriási vörös testével, nem szívesen látják, mert ő viszi el 
véreinket messzi Amerikába. A parton vasúti kocsik és árúk halmaza. A tenger 
felé ott a Mária Terézia-hullámgát, mely mint valami hatalmas kar védi nagy, 
fehér kőtömbjeivel a kikötőt és azt a forgalmas életet, mely benne folyik. . 

Minden a régi, minden a helyén! Még a fiumei kis Beppók is ott horgász-
nak a part mentén és sirályok röpködnek körül éhes vijjogással. 

— Emlékszel-e Fiume — a magyar Adria-járók, a Délvidék barátjainak és 
a tenger rajongóinak Mekkája te! — emlékszel-e, minő áhítattal néztük mindezt, 
mikor először jöttünk ide le ? És azóta is — nem tudom hányadszor — milyen 
büszkeséggel s szeretettel közeledtünk. 

Mikor ebbe a festői körképbe elmerültünk, amelynek egyik csücskében zöld 
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babérkoszorúból ott csillog ki fehéren Abbazzia, mögötte a tekintélyes Monte-
Maggiore-val, mikor gyönyörű kék ég alatt még kékebb vizeken siklott végig 
tekintetünk: akkor nyoma veszett annak a rejtett csalódásunknak, melyet érez-
tünk, mikor igénytelen szürkeségben mutatkoztál be nekünk először. 

Megéreztük már szívverésedet, megbizonyosodtunk róla, hogy tenger vagy, 
igazi tenger: egy azzal a nagy szabad tengerrel, mely amott a szigeteken túl 
elterül. 

De menjünk tovább, hiszen sok van még hátra. Ott vár már az Abbáziába 
induló hajó, melyen szerényen az első tengeri utat megtettük. Ismételjük m e g . . . 
Istenem, milyen kedves emlék ez az első tengeri u tazás! . . . A fehér kis gőzös 
komoly lassúsággal halad kifelé a kikötőből és csak miután kijutott, indul neki 
teljes gőzzel, fehér tarajokat hasítva a kék vízből, melybe csodálatosképen mélyen 
belelátni. Megelégedett, boldog arcok körülöttünk, gondtalan társalgás — nyara-
lásról, tengeri utazásról és sok egyébről. A fiumei cápáról is sok szó esik, mely 
közóhajtásra minden nyáron pontosan megjelenik — ha nem is mindig a maga 
valóságában^ sokszor egy öreg delfin helyettesíti. A társalgás nagyobbára magyar 
nyelven folyik, sőt akárhány pesti hangosan kérkedik a magyarságával. Például 
ilyen magyarsággal: „az én férjem is nagyon szereti a szaftos marhahúst resztelt 
krumplival vagy szószt hozzája." Az egyik utas hirtelen tengeri betegséget kap, 
pedig a tenger egészen nyugodt, de ő azt hiszi, hogy ezen mielőbb túl kellesni; 
egy másik a fiumei tengerészeti akadémia mellőzésével a hajóskapitánytól óhajtja 
az összes tengerészeti tudományokat elsajátítani. Egy kis leányka vajaskenyérrel 
szeretné közelebb csalogatni a delfineket, melyek ott bohóckodnak kődobásnyira 
a hajótól. Vannak teljesen tompalelkűek, akiket a fenséges természet nem érde-
kel, s lent kártyáznak a hajó termében . . . 

Mikor azután megtettük már az első tengeri utat s az első fürdésnél meg-
ízleltük a tenger vízét, hogy valóban sós-e, mikor Cirkvenicát, — Abbazia után 
ezt a másik nagy magyar emporiumot is meglátogattuk — ahol, mellesleg mondva 
a horvátok hazafiságukban sokszor nem a legilledelmesebben bántak velünk: 
akkor szinte otthonosan mozogtunk már a Piazza Adamich-on. Ellentengernagyi 
sapka volt már a fejünkön és ványadt arcunkat is megcsípte már a jótékony, 
sós tengeri levegő. 

Oh a Piazza Adamich — ez is egyik bájos ékességed Fiume! 
Jól esik itt egy kissé köiülnézni . . . Mennyi ráérő ember van itt mindig s 

a kávéházakban és vendéglőkben is mennyi idegen és — főleg magyar. Nincs 
itt lárma, kocsizörgés, legfeljebb a fürge kis villamos csilingel időnkint, mikor a 
tér végén áthalad és a hajók gőzsípjának búgása hallatszik néha-néha ide. Olyan 
bensőséges ez a tér, akár egy barátságos terem. Lépten-nyomon ismerősök, aki-
ket pedig pár napig nem láttunk, azokkal itt biztosan ismét összetalálkozunk. 
Elutazók, újonnan érkezők, hajóra várakozók és hajóról visszatérők folyton vál-
takoznak. Jön és megy a szálló omnibusza és az — Ite — a mi hordárunknak 
olasz kartársa, alig győzi hosszú, kétkerekű kocsijával a podgyászokat szállítani. 

Hát még ha kellemes nyári délutánon, mikor engedett már a nagy meleg, 
megszólal a téren a Banda cittadina! Milyen felejthetetlen látvány ez! Halk mo-
rajlással hömpölyög végig a tömeg a zene ritmikus hangjai mellett. Majdnem min-
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denki fehér ruhát visel — még a sartorellák és tabachinák is csinos fehér öltö-
zékben — úgy hogy fehérségben úszik az egész tér . . . 

No, most egy kis fagylalt — gelati — jól esnék, vagy talán inkább egy feke-
tét iszunk. Talán a Café Európában, hol kancsóból öntik csészékbe s bőségesen 
mérik, úgy hogy a csésze alja is tele lesz zamatos fekete lével. A Café Európa 
is régi ismerősünk, gyakran ittunk itt feketét — jobb dolog hiányában — azaz 
piccolo nerót ittunk, mert hát nem mindig szerettük, ha mindjárt idegennek néz-
nek. A fizetőpincérnek is hangosan azt kiáltottuk: pagare. Itt írtuk meg a kávé-
ház terraszán képeslapjainkat, amikről a világért sem hagytuk volna el az olasz 
szöveget: Un saluto da Fiume — A rivederci 1 Ugy ám! És bujtuk az olasz 
lapokat, melyeket nem értettünk, s a rikkancstól is következetesen a — La Voce-t 
vettük meg. 

A Corson való séta is igen szórakoztató . . . A városi torony óráján per-
cenkint előugrálnak a nagy fekete számok, melyek az idő múlását jelzik. Mennyi 
szép emléktárgy a kirakatokban : tengerikagylók, fényképek, fekete moretti-k és 
sokféle más, kedves apróság. 

Büszke önérzettel állapítottuk meg — hogy is kerülte volna el figyelmün-
ket — hogy Csizmadia Péter honfitársunk magyar szövegű cégtábláján magyar 
borbélymesternek nevezi magát s elmosolyodunk, mikor láttuk, hogy a közismert 
Kohn Jakab — már mint Giaccomo Kohn kínálja norinbergi díszmű és egyéb 
dísztelen árúit. 

A Corson botlottunk bele annak idején elég ügyetlenül Mayer úrba, aki 
cseppet sem neheztelve, ezt az alkalmat mindjárt felhasználta arra, hogy velünk 
megismerkedjék és elmesélje nekünk anconai útját, melyet meglehetős viharban 
tett meg, amint azt előttünk ünnepélyes komolysággal ismételten hangsúlyozta. 
Istenem, mennyire imponált nekünk akkor ez az ember, aki viharos tengeren 
szelte át az Adriát, holott mi még Cirkvenicán túl sem jutottunk el s a Canal 
del Maltempo-ban is hiába vártuk az óhajtott tengeri vihart. 

De nézzünk be egy kicsit az ó-város fülledt sikátoraiba is. Milyen az élet 
erre, hol a napsugár csak vendégszerepelni jár és ahol a szemközt álló házak 
oly közel hajolnak egymásra, mintha ölelkezni akarnának. Ráismerek az olajszagú 
osteriára, melynek egyik sarkában állandóan ott ég az örökmécses a Mária képe 
előtt, ahol egykor olasz bor mellett magyar nótákat danoltunk. Csak a magyar 
Alföldről ideszakadt fiumei pénzügyőr barátaink hiányzanak, akik oly kedvesek 
voltak mindig velünk magyarokkal szemben és — ismét innánk vigan a nos-
tránóból. 

Most pedig, változatosság kedvéért, el egy kis friss levegőre a Giardino 
publico-ba. Messze tájak érdekes növényvilága fogad. Itt láttuk meg a valóságban 
a bibliából való ismerősünket, a libanoni cédrust. Itt merengtünk el, álmokat 
szőve, a babérliget hűs árnyékában és érdeklődéssel vettük szemügyre a bam-
busznádat, melynek egyik fajrokonával valamikor régen kiporolták a nadrágun-
kat — persze mikor mi benne voltunk. Hát ha megéhezem, maccaronit, spa-
ghettit, melanzánét s jóféle halat : branzinót, orádát, tonnót, vájjon hol egyek ? 
Hová térjek be ? Vájjon hová máshová mint a Leon D'oro-ba vagy a Ristoria 
Adriába. Itt lehet csak dúskálódni az olasz konyha remekeiben. Vájjon ott talá-

9 
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lom-e a kiérdemült hajóskapitányokat — az öreg tengeri fókákat — capitano 
mercantile barátainkat, akik a törzsasztalnál kártyázás közben salátát ettek, me-
lyet maguk készítettek el ott nyomban az asztalon. 

Minél többfelé nézek, annál inkább sarkal a vágy, hogy mindent újból meg-
lássak . . . 

De édes Fiumém ! nem nevezetességeidet akarom felfedezni, csupán az em-
lékek egy-egy állomásánál vesztegelek. A halcsarnok, az aquárium, mely bár nem 
oly híres, mint például a nápolyi, de nekünk mégis megmutatta a tenger titkait, a 
Terzatto, a Madonna del Mare ősrégi fogadalmi templomával, a csendes temető 
— a cimetrio — bús ciprusaival és sok egyéb — mind, mind kedves emlékünk. 
S hogy lásd, mennyi őszinteséggel viseltetünk irántad, bevallom azt is, hogy 
mikor már megismertünk, s megszoktunk, hát néha talán unatkoztunk is kissé 
idelent, különösen mikor perzselő nyár idején a sirokkó forró lehellete folytoga-
tott Fiumárától Cantridáig — nem igen nagy a távolság — sokszor róttuk végig 
az útat, de biz a nagy melegben nem volt kellemes a séta, s örömest kerestünk 
valahol másutt egy kis árnyékot. 

No de azért mindig nagyon nagyon ragaszkodtunk hozzád szeretett Fiume 1 
Oly nagy volt a te vonzó erőd mindig, hogyha egy ideig nem láttunk, hát 

akkor vissza kellett jönnünk, hogy felfrissüljünk, felüdüljünk a te látásodban. 
Te voltál a kezdet s később te voltál kiinduló pontja minden további ter-

vünknek. Mert bizony nem voltunk mindig oly szerény igényűek, mint mikor 
eleinte úgy kettős ünnepek alkalmával sovány zsebpénzzel néhány napra meg-
látogattunk. Később messze jutottunk már el biztos révedből, nem elégedtünk 
meg a Quarneró szigetvilágával s a dalmát partvidékkel. — Az Adria hajók 
messze tengerekre vittek minket el idegen népek közé, el egészen Afrikáig. Meg-
tanultunk ismerni idegen világokat. Igazi viharban is volt részünk a háborgó 
tengeren, mely végeláthatatlan volt. Nem kellett félszemünket lehunynunk — mint 
mikor partvidékeden hajókáztunk — hogy a nyilt tenger illúziójában legyen 
részünk és nem imponált többé Máyer úr. 

És ezt mind-mind neked köszönhetjük! Mert te tanítottál meg a tenger 
szeretetére, s te ismertetted meg velünk ezt a fenséges, szinte öncélú világot. 

Nem is tudják, hogy mi voltál te nekünk Fiume! 
Mi büszkék voltunk híredre, sok magyar millióval megalapozott közgazda-

sági jelentőségedre, de mégsem ez volt az amiért oly nagyon szeretünk. 
Minket Adriajárókat, akik téged oly önzetlenül szivünkbe zártunk, nem 

muló szórakozás, sem anyagias érdekek nem kötöttek hozzád. 
Nekünk tanítómesterünk voltál — legjobb, legkedvesebb barátunk I Letűnt 

ifjúságunk szép emlékcr férfikorunk tapasztalatainak kútforrása, — egy kitöröl-
hetetlen vonás a lelkünkből, egy csepp a mi szivünk véréből. 

Idegen arculatra s szokásaidra — és mégis a mienk; idegen és mégis 
magyar — telve a magyar előidők évszázados hagyományaival, a magyar Genius 
lehelletével. A horvát szó mellett kellemesen hangzott az olasz beszéd, és ha 
megfordultunk, a magyar nyelv zenéje csendült meg fülünkbe. Valami csodálatos 
keveréke a színeknek, érzéseknek és gondolatoknak. 
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Olyan voltál, mint családunk egy tagja, szeretett rokonunk, aki sokáig kül-
földön élt s akin már sok az idegen vonás. De azért mégis csak a mi vérünk, 
a mi hozzátartozónk. 

Ha messzi útról visszatérve, ismét lábunk alatt éreztük talajodat, ha ismét 
a te közeledbe jutottunk, — boldogan kiáltottunk fel, mint a hazatért gyermek: 
No, itthon vagyunk ! . . . 

Ez az, ami téged oly véghetetlenül bájossá, vonzóvá és felejthetetlenné 
tett — ez az, amiért még emléked előtt is sírva borulunk le . . . 

És most mindennek vége legyen ? 
Te leghűségesebb! Fiume fidelissima ! Magyarország gyémántja, boglárja te! 

—• gondolod, hogy ez lehetséges; gondolod, hogy mi ezt elviselhetjük ? 
Bocsáss meg drága Fiume, nagyon nehéz a szívem . . . Megyek . . . Érzem 

a valóságot ismét magam körül; a képzelet színes képei foszladoznak, elmosód-
nak. Visszahozott ismét a sas nyomorúságunkba. . . 

Búcsúzásképpen, a kellemes illúziókból csupán címered jelmondata zsong 
még lágyan, halkan a fülembe: Indeflcienter. Lankadatlanúl! Helyes: lankadat-
lanúl . . . ott él bizonyára a lelketekben a kitörölhetetlen emléke annak a közel 
másfélszázados magyar uralomnak, amely virágzóvá, gazdaggá, nagygyá, világ-
kikötővé tett téged, te egykor jelentéktelen halászvároska; vagyonos polgárokká 
titeket, szerény halász és kisiparos nép. S amikor a sivár jelent összehasonlít-
játok a ragyogó közelmúlttal, vájjon nem bánt-e a lelkiismeret, hogy oly köny-
nyelmüen megcsúfoltátok a „fidelissima" jelzőt? 

Oh, érzem és értem én, hogy lelketek mélyén ma is ott lappang a titkos 
vágy, a néma sóvárgás, hogy mint a tékozló fiú: lehajtott fővel, bűnbánóan 
visszatérjetek a szerető édesanya ölelő karjaiba. 

Addig is Isten veled Fiume, te egykori legdrágább ékköve Szent István koro-
nájának, te dédelgetett „urbs fidelissima", te „mártír város". Várunk „indeflcienter". 

A rivederci! 

91 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
A német Atlanti-óceáni expedíció föld-

tani kutatásai. Az A t l a n t i - ó c e á n 20. 
szélességi foka és az an ta rk t ikus jég ha-
tára i között fo lyamatban levő tengerku-
ta tó expedíció a „Meteor" fedélzetén a 
f r i s s anyagok vizsgálatával Pratje geo-
lógust bizta meg, akinek a közelmúltban 
megjelent előzetes beszámolójában sok 
érdekes ú j eredményt találunk. A siiríi 
észlelési hálózat, 7i/o szélességi fokon-
ként készítet t 14 keresztmetszetben, 3—5 
hosszúsági fokonként végzett mérésekkel 
nagyban hozzájárul m a j d az At lan t i -
óceánra vonatkozó eddigi ismereteink 
gyarapításához. 

A fö ld tan i vizsgálat cél ja ira szolgáló 
üledékminták vétele nemcsak a fenék-
színről történik, hanem a múltak tapasz-
ta la ta i a lapján 04 cm. hosszú min tavé te l t 
is lehetővé tevő üvegcsőben o lyanformán 
jön a felszínre, hogy még a tengerv íz 
zárórétege is r a j t a van. Ahol az üledékek 
különösen homokos volta a tolócsövek 
használatá t lehetet lenné teszi, ott fogó-
készülékkel 7 l i ter üledéket is fö lhúz tak . 
Az így nyert üledékmintákon a leg-
szembeötlőbb jelenségek (szín, rétegezet t-
ség stb.) vizsgálhatók az anyag kivéte le 
nélkül. 

A födélzeten végzett l abora tór iumi 
vizsgálat alkalmával az anyag fe lé t a 
csőből ki tol ták s a későbbi részletes vizs-
gálat cél jaira azonnal paraff inba öntve, 
rögzítet ték. A többi anyag színét az 
Ostwald-féle színskála alapján megálla-
pítva, annak különböző részeit elektro-
mos kemencében 100 fok hőmérséklet 
mellet t 3 órán át heví t ik , hogv higrosz-
kópikus v íz tar ta lmát megállapí thassák. 
Ez á l ta l a legtöbb üledék súlyának min t -
egy 40—50 százalékát veszti, egyes kü-
lönleges esetekben ennél kevesebbet vagy 

többet is. Ezután következik az alkália-
tar ta lom meghatározása. 

A fedélzeten tör ténik az üledékminták 
iszapolása is, még pedig csak fr iss , nem 
kiheví te t t anyag a lapján, azonkívül ten-
gervízzel, mely tudvalevőleg gyorsabban 
ülepít , e lektrol i t ikus ha tású . Az édesvíz 
és tengervíz ülepítő képessége között mu-
tatkozó különbséget minden esetben meg-
állapítva, az üledékek ásványos összeté-
telét, szemcsenagyságát vizsgálják. Le-
zárják ezt a fedélzeti előzetes vizsgálatot 
a mikroszkópi polarizációs vizsgálatok 
fr iss anyagon és megszi lárdí tot t , csiszo-
latok étetésével, az ércvizsgálat módjára . 

A „Meteor" fedélzetén végzett eddigi 
vizsgálatok végleges eredményei még 
nincsenek összeállítva, egyes ú j tények 
azonban máris mutatkoznak, különösen 
az egyes üledékek el ter jedésére vonatko-
zólag. í g y megállapítható, hogy a glau-
konit jóval nagyobb el ter jedésű, a ptero-
podás iszap pedig a subtrópusi hátsá-
gokon a globigerinás iszap különleges 
féleségének bizonyult. Érdekes a mély-
tengeri iszap nagyobb kiterjedéséne.v 
megállapí tása is, nemkülönben az a tény, 
hogy helyenként vékony, t iszta homokos 
rétegek települnek benne. 

Az üledékek a lkál ia tar ta lma legtöbb-
ször a mélységgel csökken, különösen o 
rétegzettség nélküli üledékekben. A víz-
oszlop és az üledékek oxidációs képessége 
közötti viszony szempontjából k i t űn t , 
hogy az oxigént erősen használó, kén-
hidrogénes üledékek felszínén levő víz 
normális oxigéntar ta lmat muta t . Érdekes 
összefüggést találtak a fenékrelief és az 
üledékek szemcsenagysága között, amit az 
áramlásokkal hoznak kapcsolatba. Az 
akuszt ikus mélységmérővel sürüen vég-
zett pontos mélységmérésekből (1. „A 
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Tenger" I I I — I V . sz.) a fenék erősen 
tagolt jellege adódik, a változatos for-
mák le fu tásának rekonstruálási lehető-
ségével. 

A tengerfenék vizsgálatait kiegészí-
te t t e a kikötőhelyek környékének föld-
tani átvizsgálása is, úgy, hogy végered-
ményben a fö ld tan i eredmények kivite-
lük módjában ós jelentőségében méltóan 
csatlakoznak a többi tudományos vizsgá-
latok eredményeihez. Vadász Elemér. 

Modern halászati kísérletek az Adrián. 
A „jóváté te l i" számlára Olaszország több 
modern halászgőzöst épí t te te t t Németor-
szágban. Egyrészüket az olaszok íz 
Északi-tengeren foglalkoztat ták, de a 
„Perseo" és az „Orsa" nevű gőzösöket az 
Adr ián ál l í to t ták szolgálatba és a vele 
jö t t német személyzet segítségével huza-
mosabb ideig végeztek velük fenékhálók-
kal halászati kísérleteket. Az eredmény-
ről a szaklapok nemrég számoltak be. A 
két gőzös anyakikötőjévé Bar le t t á t te t ték 
meg. Miután szenet és jeget ha józ tak be, 
Anconába mentek,, ma jd Pelagosát keres-
ték fel. Pelagosa magasságában végezték 
150 m.-es mélységben az első kísérletet,. 
Az eredmény az Északi-tengerhez hason-
l í tva, meglehetősen sovány volt, mer t 
négy órai vontatás u tán a hálóban mind-
össze két mázsa hal volt. Mi, akik az 
Adriához vagyunk szokva, ezt az ered-
ményt is kielégítőnek talál juk. Az adr ia i 
halászok igen megvolnának elégedve, ha 
óránként félmázsa hala t fogha tnának . 

A „Perseo" gépében a kísérlet u tán 
hiba tör tén t és vissza kellett t é rn i e An-
conába. Ott a legénység egy részét olaszra 
cserélték ki, m a j d a további két hónap 
a la t t teljesen leváltották. E két hónap 
a la t t Pólától K a t t a r ó i g igen sok helyen 
halásztak úgy sekély, mint mély vízben, 
nyí l t tengerben és a szigetvilágban. A 
zsákmány néhány óra leforgása a la t t 
1—5 mázsáig váltakozott. E g y izben 
nyolcvan kilós teknős is ke rü l t háló-
jukba. A „Perseo" tes tvérhajó ja , az 
„Orsa" Pomo-sziget közelében kiadós 
korallszir tet fedezet t fe l és 13.000 l ira 
é r tékű zsákmányra t e t t szert. Ez a ko-
ra l lpad idáig ismeretlen volt. Gra-
bowsky f inkenwárdi kapitány, aki a ha jó t 
I tá l iába vezette és a kísérleteket végezte, 

beszámolójában megemlí t i , hogy a térké-
pek igen hiányosan tün t e t i k fel a fenék-
t a l a j minőségét. H a a Magyar Adr ia-
Egyesüle t expedícióinak tudományos 
eredményei t t izenkét év óta nem lepné 
a por a fiókban, a német ha jóskapi tány-
nak kevesebb oka lehetet t volna pa-
naszra. 

Grabowsky kap i t ány jelentésében ta-
paszta la ta i a lapján nem nagy jövőt jósol 
az Adr ián a nagyüzemű halászatnak. A 
tavaszi szárdiniahalászatot , ha német há-
lókkal űzik, kifizetődőnek t a r t j a . Megem-
lí t i , hogy a kis halászgőzösök anyakikö-
tő je Ancona. A halászat i kísérletek zsák-
mányá t ősszel és té len Rómába küldték , 
mivel ott kétszeres áron tudták értéke-
sí teni , mint a p a r t i városokban. Egy-egy 
halászat i kísérlet ideje 6—7 n a p r a ter-
jedt . A német halászkapi tány úgy véli, 
hogy az olasz nagyhalászatnak a ma-
rokkói partokon lehet keresnivalója. A 
Marseilleban állomásozó angol halászgő-
zösök, amelyek Marokkó p a r t j a i r a jár-
nak halászni, 25—30 kg. hala t hoztak 
piacra . Ugy látszik, ezen a példán okulva, 
az olasz halászati igazgatás is Marokkó 
felé tekint , mert a német vizeken halászó 
gőzösöket Genovába rendelték és kísérle-
te t tesznek, hogy a marokkói halászatba 
belekapcsolódjanak. 

Norderney félszigetté akar előlépni. 
A német szigetek lakossága sehogy sem 
tud beletörődni izolált helyzetébe. Évek-
kel ezelőtt Rügen-szigetén volt nagy moz-
golódás arra, hogy híddal kössék össze 
őket a szárazulattal , most pedig Norde r -
ney akar hűt lenné válni a tengerhez. A 
sziget polgármestere ter jedelmes memo-
rándumot nyú j t o t t be a birodalmi kor-
mányhoz, amelyben a lakosság nevében 
azt a kívánságot fe jez i ki, hogy szigetü-
ket kössék össze a szárazfölddel és ezen 
építsenek vasútat Norderneyre . A memo-
r a n d u m szakértőkre is hivatkozik, akik 
szer int a vasúti töl tés mellett hamarosan 
homok rakódnék le és Norderneyből rö-
vid idő alatt igazi félsziget válnék. A 
Wat t - tenger áramlási viszonyai igazolják 
ezt a feltevést. A német kormánynak 
azonban egyelőre nagyobb gond ja i van-
nak, min t ilyen erőszakos beavatkozás a 
tenger munkájába. ( — t . ) 
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Fiume kikötőjének forgalma 1925-
b e n . Az „II piccolo della Sera di Trieste" 
í r j a : Bár Fiúménak a forgalma az 1925-ik 
évben növekedett, azonban a háború előtti 
forgalomnak csak alig 1//3-át érte el. Hivatalos 
statisztika alapján a „Mártír Város" (sic: 
Cittá Mártíré) tengeri behozatala 411,446 
tonnányi volt, kivitele 307,410 tonnát ért el, 
az összforgalom pedig az előző évét 316,000 
tonnával haladta meg. Osszehasonlításképen 
megjegyzendő, hogy az 1913. év összfor-
galma 2.250,000 tonnát tett ki. 

A behozatali cikkek között sorjában a 
kővetkezők szerepelnek: foszfátok, kőszén, 

vasérc, gépek, hántolatlan rizs, szesz, kávé 
ós l iszt ; a kiviteli cikkek között pedig fa, 
a nyersolaj raffinált termékei, liszt ós a 
chemiai ipar termékei szerepelnek tömegesen. 
A jövő évben, amikor is a Jugoslaviával 
ós Magyarországgal kötött kereskedelmi 
szerződés, valamint az Adria tarifa hatása 
is mutatkozni fog, a forgalom növekedésével 
számolhatunk. Az „Istituto Federale di 
Credito delle Tre Venezie" által Fiume 
kereskedelmének nyúj to t t előnyök, Fiume 
iparának nyújtot t 25 milliós hitel és a kor-
mány támogatása nem fogják hatásukat el-
téveszteni. H. E. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S E K . 
Mit der Grand Fleet im Weltkrieg. 

Erinnerungen eines TheÜnehmerS von G. 
von Schoultz Kommodore und chef der Finn-
landischen Flotté. Deutsch von Hermann 
Souchon, Oberleutnant zur See a. D. Mit 
10 Schlachtskizzen. Leipzig, Verlag von K. F. 
Koehler 1925. A szerző arcképével. 478. I. 

A világháború — különösen pedig a ten-
geri hadmüveletek — óriási terjedelmű iro-
dalmának egyik kimagasló terméke ez a mű. 
Illusztris szerzője szíves volt — szerkesz-
tőnk kérésére — azoknak az élményeinek, 
melyeket ebben a könyvben oly mindenre 
kiterjedő éles megfigyelésről tanúskodó köz-
vetlenséggel, oly pártatlan kritikai nézőpont-
ból tárgyal, rövid, de jellegzetes nagy voná-
sokban leírt vázlatát sajátkezüleg í r t német 
nyelven „d. Tenger" rendelkezésére bocsá-
tani, amiért is úgy t. olvasóink, mint ma-
gunk nevében hálás köszönettel adózunk a 
nagytekintélyű szerzőnek. Az ő cikke — 
melyet e füzet élén közlünk — egyszers-
mind tájékozást nyú j t nagy müvének a tar-
talmáról is. 

Négy könyvre osztja emlékezéseit. Az 
első címe : A csata előtt. Tiz fejezetben tár-
gyalja az angol hadiflottához való kikül-
dését, a Herculesen, a Scapa Flow-flotta 
állomáson, Londoni látogatásán, m a j d Péter-
várott a flottánál, Jellicoe admirálisnál, 
Cromartyban s a csata előtt szerzett élmé-
nyeit. A második könyv hét fejezetével a 
Skagerraki csatának van szentelve. Erre 
vonatkozó nagyérdekű megállapításai cikké-
ben jellegzetes kifejezésre jutnak. A harma-
dik könyv a tengeralattjáró háború jegyé-
ben igen érdekesen írja le azokat az izgal-
makat, melyeket az angol közönségben a 
tengeri hadviselés keltett, s az angol flotta 

változatos eseményeit s Anglia krit ikus 
helyzetét. A negyedik könyv két fejezetben 
azokat az eseményeket- ismerteti, amelyek 
a hadi helyzetnek a nyugat i hatalmak javára 
történt megváltozásával következtek be. Az 
éles megfigyelésnek, a hadászati és politikai 
éles látásnak, az események szakavatott, 
pártat lan megítélésének oly jellegzetes tanú-
ságtételével találkozunk e nm minden feje-
zetében, azok minden részletében, hogy 
ezek nemcsak a múltról adnak hü képet, 
de kritikai megállapításai rendkívül sok 
tanulságot nyúj tanak a jövőre is. Ezek 
mellett a szerző előadásmódja, elbeszélései-
nek közvetlensége és színessége élvezetes 
olvasmányt nyúj tanak annak is, akit külön-
ben a világháborúnak ezek a részletei köz-
vetlenül talán kevésbbé érdekelnek. 

Gr. 13. 

Erinnerungen. Von Alfréd von Tirpitz. 
Gekürzte Volksausgabe bearbeitet von Fre-
gattenkapitán a. D. Erich Edgár Schulze. 
Leipzig Verlag von K. F. Koehler. 1925. 
A szerző arcképével. 224. I. 

A német haditengerészet úgyszólván össze-
nőtt Tirpitz-cel. Amikor ő 1865 tavaszán 
belépett a berlini tengerészkadétiskolába, 
akkor a porosz haditengerészet még csak 
embrióban volt. A tulajdonképeni lendület 
e téren csak az 1870—71. évi porosz-francia 
háború után indult meg, a német biroda-
lom megalakulásával. De még ekkor is csak 
lassan érlelődött meg a német politikai kö-
rökben és a közvéleményben a haditenge-
részet céltudatos fejlesztésének nagy jelentő-
sége. 

Tirpitz már 29 éves volt, amikor állandó 
és önálló hatáskört kapott, a torpedó-flottilla 
élére állíttatván. Ettől kezdve együtt haladt 
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előre a torpedó-ügy fejlődésével. Nagy buz-
galommal tanulmányozza a tengeri hadvise-
lés történetét, behatóan foglalkozik a tengeri 
taktikai kérdésekkel. 1890 őszén a császár 
kinevezi a keleti tengeri állomás vezérkari 
főnökévé, majd 1892. januárban, mint a 
tengerészeti vezérkar főnőkét Berlinbe a fő-
parancsnoksághoz hívják be. Teljes erővel 
fekszik neki a hadiflotta fejlesztésének. Az 
a meggyőződés vezérli, hogy a német ten-
geri érdekek védelmére megfelelő hadiflotta 
szükséges, mint a Fortnightly Review 1893-
ban találóan í r t a : „A kereskedelem vagy 
teremt olyan haditengerészetet, mely elég 
erős arra, hogy megvédje, vagy átmegy 
idegen kereskedők kezébe, akik élveznek 
ilyen védelmet." 

Tengeri világhatalommá kívánta a német-
séget fejleszteni s igen érdekesen irja le 
az ennek kiküzdése érdekében kifejtett cél-
tudatos, semmi nehézségtől vissza nem 
riadó lankadatlan tevékenységét. Rendkívül 
érdekesek a könyvnek azok a fejezetei, 
melyekben Bismarkkal, a császárral való 
tárgyalásait, a német-chinai különítmény: 
Tsinghau megteremtését, mely egészen az 
ő müve, a flottatörvény létrejövetelét, a 
hajóhad kiépítését, a haditengerészet és a 
külügyi politika kapcsolatát, majd Anglia 
és a német flotta egymáshoz való viszonyát 
ismerteti. 

S amikor ideér, amikor megállapítja a 
német tengeri hatalom világszerte érvénye-
sülő e re jé t : ekkor kitör a világháború, 
melyben csodákat müvei a német haditen-
gerészet s örök időkre dicsőséget szerez a 
német névnek, mígnem beáll az összeomlás 
s a német flotta a nagy magasságból a 
mélységbe zuhan. 

l)e a dicsőséges mult bíztató reményt 
nyú j t a feltámadásra. Amint Tirpitz érde-
kes könyvének zárószavaiban í r j a : a német 
nép sohasem volt rabszolga. Ez a nép két-
ezer év óta minden összeomlásból ismét föl-
emelkedett. Ezt a hitet, ezt a célt kívánják 
szolgálni Tirpitz emlékiratai is. G. 

Weltkrisis 1911—1914. Von Winston 
S. Churchill Ehemaliger enylischer Marine-
minister (First Lord of the Admiralty.) 
Berechtigte deutsche Ausgahe iibersetzt von 
Hellmuth von Schulz Fregattenkapitán a. D. 
Verlag von K. F. Koehler in Leipzig 1924. 

A szerző 1911. okt. 25-től 1915. május 
28-ig volt felelős vezetője az angol tenger-
nagyi hivatalnak. Ebbe az időközbe esik a 
Németország elleni háború előkészületeinek 
a befejezése, a flottának a háború kitörése 
előtti mozgósítása és koncentrációja, a blokád 
megszervezése, az angol haderők összevonása 

a világ minden részéből 1914-ben, a világ-
tengerek megtisztítása az összes német cir-
kálóktól, a flotta megerősítése ú j építésekkel 
1914. és 1915-ben, a kereskedelmi hajózás 
ellen a német tengeralattjárók által intézett 
első támadások elhárítása 1915-ben s a 
Dardanellák elleni hadmüvelet megindítása. 
Jellemzi ezt az időszakot a brit hadműve-
leti tervek teljes átdolgozása, egy gyors-
járatú csatahajó - osztag építése 38 cm-es 
ágyúkkal és olajtüzeléssel, s a brit flotta 
megerősítésére a parlament által az eddigi-
nél sokkal nagyobb összeg megszavazása. 
A háborúban ehhez az időszakhoz fűződik 
a helgolandi öböl, a Falkland - szigeteknél 
ós a Doggerbanknál kivívott győzelem s 
Antwerpen megmentésének a kísérlete. 
Emlékezetes ez az időszak: három angol 
cirkálót a hollandi partokon ér t balvégzet, 
Cradock tengernagy hajóhadának a veszte-
sége Coronelnél s a flotta sikertelen had-
művelete a Dardanelláknál. 

Mindezekről számos mű látott már nap-
világot, a legtöbb érdekelt vezető közölt 
megemlékezéseket és leleplezéseket angol 
és német részről egyaránt. Corbett, az ismert 
angol történetíró 1000 oldalas könyvet írt 
annak az időszaknak a tengeri csatáiról, 
amíg Churchill volt az admiralitás vezetője. 

Ily körülmények közt Churchill köteles-
ségének tartotta, hogy a tengeri hadviselés 
eseményeiről — ameddig ő volt a haditen-
gerészeti ügyek legfőbb vezetője, a hiva-
talos okmányok alapján, teljes tárgyilagos-
sággal beszámoljon. 

Az első tiz fejezetben rendkívül érdekes 
képét nyú j t j a a világháborút megelőző ese-
ményeknek, melyek már előre vetették az 
árnyékát az angol-német leszámolásnak s 
megindították a nagy világégést. A további 
tiz fejezet a tengeri hadviselés eseményeit 
s ezekre vonatkozóan az angol admiralitás 
intézkedéseit, a harcok különböző fázisait 
és eredményeit ismerteti, mindent alátámasz-
tott hivatalos okmányokkal és térképekkel. 

Aki a világháború tengeri hadviselése 
iránt érdeklődik, Churchill emlékirataiban — 
melyek a német hadvezetők és politikusok 
e nemű müveit sok tekintetben kiegészíteni 
hívatvák — rendkívül érdekes, tanulságos 
és megbízható kalauzt talál. Sz. 

Funkpeilungeii. Bichtungs- und Stand-
ortsbestimmung auf funktechnischen 
Wege. Von Oberingenieur A. Leib und 
Korvettkapitan a, I). Nitzsche. Mii 195 
Skizzen und Bildern. Verlegt bei E. S. 
Mittler und Sohn. Berlin. Ára fűzve 16 
M., egész vászonba kötve 18.50 M. 
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A lia,jó helyének meghatározása eddig 
főleg kétféleképpen t ö r t é n t : nyíl t tenge-
ren az égitestek magasságának lein érésé-
vel, a par t közelében pedig szárazföldi ob-
jektumokra való irányítással . Mindket tő 
optikai módszer s így ködös időben, ami-
kor csak igen kis távolságig lehet lá tni , 
használhatatlan. Az, hogy a hajó helye 
nem határozható meg pontosan, m i n d k é t 
esetben legalább is időveszteséget je lent . 
Nyí l t tengeren ugyan i s a hajó i lyenkor 
gyakran eltér a legrövidebb ú t i ránytó l , a 
p a r t közelében pedig a zátonyraj irtás ve-
szélyének elkerülése véget t egy helyben 
kell vesztegelnie. É r the tő tehát az a régi-
törekvés, olyan módszert találni, amely-
lyel az időjárásitól függet lenül lehet a 
helyet meghatározni. E oélra az elektromos 
hullámok kitűnően beváltak. 

Leib ós Nitzsche könyve, mely a ha jó he-
lyének elektromos hul lámok segítségévei 
való nteghatározásáit tárgyal ja , az első ilyen 
t á rgyú munka, amely Németországban 
megjelent. A munka két részből á l l : a 
technikai ós a hajózástani részből. A tech-
nika i részben a szerzőik az elektrotechnika 
legelemibb fogalmainak (az elektromos 
taszí tás és vonzás, a pozitív és nega t ív 
elektromosság, a vezetők ós szigetelők stb.) 
rövid ismertetése utón bevezetést adnak 
az elektromos rezgések technikájába, m a j d 
az i t t használatos műszerek fejlődésének 
tör ténetét vázolva, a mellékelt ábrák alap-
ján részletesen le í r ják a legmodernebb 
műszereket s Ih'í utasításokkal szolgálnak 
azok feláll í tására és kezelésére vonatkozó-
lag. Külön pont foglalkozik a zavaró ha-
tások kikerülésével, illetve figyelembevé-
telével. A második rósz eleje „Vorbe-
gr i f fe" címen ismerteti a geográfiai hosz-
szúság és szélesség fogalmát , a használatos 
tórképvetületeket és az i rány tűre vonat-
kozó szükséges tudnivalókat . A második-
rész tulajdonképpeni tá rgya a helymeg-
határozás módszereinek ismertetése. A 

szerzők e részben számos gyakorlati út-
muta tás t adnak s a számítások menetét 
példákkal illusztrálják. A munka elsősor-
ban tengerészek részére szakkönyvniLk van 
szánva, de haszonnal fo rga tha t j a min-
denki, aki ezen érdekes tárgykörben tájé-
kozódni óhajt . M. K. 

Der Suezkanal . Seine Gesjchichte und 
seine wirtscliaftspolitische Bedeutung für 
Európa, Indien und Aegypten. Von Ing. 
Dr. e. h. Alfréd Birk Professor an der 
Deutschen Technischen llochschule, Prag 
•und Ingenieur Kari Hermann Müller— 
Hamburg. Verlag von Brysen et Maasch. 
Hamburg, 1925. 

A könyv tulajdonképeni célja, hogy 
lelkiismeretes kutatás a lap ján fel tár ja a 
világ előt t a Suez-csatorna alapítása kö-
rül e lkövetet t legdurvább hatalmi, pénz-
beli visszaélést és az utolsó század leg-
gonoszabb politikai és gazdaságpolitikai 
caelszövényét, amelyekkel a csatorna egyik 
tevékeny és érdemes a lapí tójá t , Negre l l i t s 
úgyszintén Bruckot, az őket jogosan meg-
illető részesedésből a f r anc iák és angolok 
kisemmizték. Hogy ezt bebizonyítsa, Birk 
tanár igen részletesen ós behatóan meg-
tárgyal ja a Suez-csatorna alapításának 
tör téneté t s okmányokra és Lesseps leve-
leire hivatkozva, k imuta t j a Negrelli jogos 
részét a vállalatban, melytől csalárdság-
gal és hatalmi erőszakkal elütötték. S 
amikor az örökösök perrel támadták 
meg az angol-francia csatorna-társaságot, 
az örökösök által a per vitelére fölkér t 
akkori jóruevü fiatal f ranc ia ügyvéd, Poin-
caré, a neki átadott okmányokat á t j á t -
szotta a francia-angol csatorna-érdekei t-
sógnek, ezt is egy lépcsőnek használván 
céltudatos karriérjéhez. 

A szerzők rendkívül érdekesem világít ják 
meg ezt a megbotránkoztató cselszövést s 
tovább kívánnak harcolni a csalárd módon 
ós ha ta lmi erőszakkal megrövidí te t t rész-
tulajdonosok jogaiért. Sz—ő. 
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UNGARN UND DIE FIUME—SPALATO-FRAGE. 
V o n : W I L H E L M v. BRUNNER. 

Ungarn besafi vor dem Friedensdiktat von Trianon an dem nordöstlischen 
Teil des Adriatischen Meeres einen Küstenstreifen von ca 130 Km. Lángé, an 
dessen nördlichster Spitze, im Golf von Quarnero, die Hafenstadt Fiume liegt. 
Die Stadt, die unbedeutende Unterbrechungen ausgenommen seit Jahrhunderten 
zu Ungarn gehörte, fiel nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich im Jahre 
1867 an Ungarn zurück, was für Fiume in politischer und wirtschaftlicher Bezie-
hung von einschneidender Bedeutung war. Es war bestimmt, den enorm anwach-
senden Aussenhandel des Landes auf dem Seewege abzuwickeln un zu fördern. 
Die verschiedenen ungarischen Regierungen betrachteten es als ihre heilige Pflicht, 
den Hafen so auszubauen, dal3 er den Ansprüchen unseres Aussenhandels (dem 
einzigen ungarischen Hafen gegenüber) gewachsen sei. Das war keine leichte 
Arbeit. Jeder Fuöbreit Landes für die Hafenanlagen und Lagerháuser, sogar für 
den weiteren Ausbau der Stadt, musste dem Meere abgerungen werden, da die 
Stadt, am Fufie des Karstes, auf Kalkfelsen gebaut, sehr ungüstig lag, und die 
See bedeutende Tiefen aufwies. „Mit der dieser Nation eigenen Energie und Aus-
dauer schuf sie sich hier, trotz ungünstiger Küstenverháltnisse einen künstlichen 
Hafen, der gleichzeitig ein Denkmal sein sollte für die Leistungsfáhigkeit dieses 
Volkes"-schreibt ein Österreicher,* und es ist eine unbestreitbare Hochleistung, 
ein Meisterwerk ungarischer lngenieure, die — mit den technischen Mitteln des 
vorigen Jahrhunderts — bis zu 40 Meter Tief im Meere bauend, diese herrlichen 
Kais und den Wellenbrecher schufen und Fiume zu einem der sichersten und 
leicht befahrbarsten Háfen ausbauten. Durch Aufschüttung des Meeres wurde 
61 Ha. Gelánde gewonnen, wo die gebauten Lagerháuser die Fracht von 13800 
Eisenbahnwaggons aufnehmen können und am offenen Gelánde eine solche von 

* Peter Handel-Mazzetti: Die österreichisch-ungarische Kriegsmarine vor und im Weltkriege. S. 17. 



126 A T E N G E R . 

6000 Waggons unterzubringen ist. Im Jahre 1867 hatte Fiume bloss einen kleinen 
Wellenbrecher von 260 Meter Lángé und den kleinen Molo Adamich; Schiffe 
von kaum einigen hundert Tonnen mussten schon an der Reede ankern. Vor dem 
Kriege betrug die Lángé der Kais 6300 Meter, die des Wellenbrechers 2060 
Meter, und der Hafen umfasste 62'2 Ha. geschützte Wasserfláche. 

Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung Ungarns seit 1867, die Ansied-
lung der Industrie im Lande, die sich schon in wenigen Jahre eine bedeutende 
Rolle in unserem Export gesichert hat, habén auch Fiume zu einer Blüte gebracht, 
die kaum erwartet wurde. Das gilt auch für unsere Seeschiffahrt, die durch die 
kráftige Unterstützung des Staates zu einer ansehenlichen Flotté heranwuchs. 
Ura einen unnötigen Konkurrenzkampf zwischen ungarischen und österreichischen 
Reederein sowie zwischen den Háfen Fiume und Triest zu vermeiden, schlossen 
Ungarn und Österreich ein Abkommen, wonach, in Anbetracht der hauptsáchlich 
landwirtschaftlichen Interessen Ungarns, Fiume den westlichen, Triest dagegen, 
entsprechend den österreichischen Industrieinteressen, den östlichen Verkehr der 
Monarchie versehen sollte, und in diesem Sinne die Linienschiffart unterstützt 
wurde. Ungarn liefi auch der Trampschiffahrt stattliche Unterstützung zukommen, 
die im Interesse unserer Wirtschaft allerdings nötig war Durch die Verfügunge n 
des Gesetzartikels VI. von 1907 über Unterstützung der freien Schiffahrt 
waren die Trampschiffe verpflichtet, jáhrlich mindestens einmal einen inlándischen 
Hafen (oder Donauhafen, wie Braila und Galatz) mit für Ungarn bestimmter 
Mindestladung von 73 der Tonnage anzulaufen; dadurch wurde erreicht, dass 
auch kleinere Warenmengen, d. h. Teilladungen durch heimische Háfen (und 
Schiffe) ins Land kamen, deren Verschiffung nach ungarischen Háfen ein auslán-
discher Reeder gar nicht, oder aber nur zu höheren Frachten übernommen hátte. 

Die Entwicklung der ungarischen Handelsflotte ist aus folgenden Zahlen 
ersichtlich :* 

D a m p f e r S e g l e r Zusammen 

J a h r 
Zahl Netto- Zahl Netto- Z a h l Netto-Zahl tonnen Zahl tonnen Z a h l tonnen 

1867 362 71585 3 6 2 71585 
1870 — — 3 7 5 78156 3 7 5 78156 
1875 4 276 3 6 9 71531 3 7 3 71807 
1880 6 181 3 2 7 69446 3 3 3 69627 
1885 2 3 6371 257 62624 2 8 0 68995 
1890 3 8 10378 209 43916 247 54294 
1895 6 4 37818 176 2 / 7 5 8 2 4 0 55576 
1900 7 8 56391 137 12674 215 69065 
1905 9 5 89736 94 2349 189 92085 
1910 114 109831 8 8 1395 202 111226 
1913 134 142539 96 1211 2 3 0 143750 

* U n g a r i s c h e Statist ische Mitteilungen. Bd. 54. Fiumes Schiffs — und Warenve rkeh r 1913. 
Da das Schif f regis ter jáhrlich, mi t E n d e September abgeschlossen w u r d e , enthált der Auswe i s den 
jáhrlichen Schi f f ss tand per E n d e September . 
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Auffallend Ist die grosse Zahl der Segelschiffe im Jahre 1867, von denen 
148 mit einer Tonnage von 66494 auf lange Fahrt gingen. In den folgenden Jahren 
vermehrte sich zwar die Zahl der Segler, doch nur vorübergehend, und ihr 
Schicksal wurde durch die Dampfschiffe besiegelt. Unsere Dampferflotte nahm 
ihren Aufschwung nach Gründung der „Adria" kgl. ungarischen Seeschiffahrts — 
Aktiengesellschaft im Jahre 1882, die dann durch regelmássige staatlich unterstützte-
Schiffartslinien Fiume in den Weltverkehr einschaltete. Ihre Flotté záhlte in 1913 
32 Schiffe, die 72.979 Bruttotonnen representierten. Die fahrplanmássige Ver-
frachtungsmöglichkeit von jeder Warenmenge trug nicht wenig zu der grófién 
Entvvicklug bei. Das schon erwáhnte Gesetz betr. die Unterstützung der Tramp-
schiffahrt vvirkte áusserst belebend auf unsere freie Schiffahrt, und die auf Grund 
dieses Gesetzes im Jahre 1907 gegründete „Atlantica" Seeschiffahrts-Aktien-
gesellschaft wurde in wenigen Jahren eine der bedeutendsten ungarischen Reede-
reien, deren aus 11 Schiffen bestehende Flotté mit 43.832 Bruttotonnen an zweiter 
Stelle stand- Von den im Jahre 1913 im Betrieb befindlichen 134 Dampfern waren 
68 mit 206647 btto. reg. Tonnen und mit 131763 Nettotonnen für die lange Fahrt, 
3 Schiffe mit 2258 Bruttó- und 1439 Nettotonnen für die groBe Künsenschiffahrt, 
und 63 Schiffe mit 17004 Bruttó und 9337 Nettotonnen für die kleine Küsten-
schiffahrt bestimmt. Der bruttó Raumgehalt der 230 Schiffe (mit Segler) betrug 
227.120 Tonnen. Bis September 1914 erhöhte sich die Zahl der Dampfern auf 
lange P'ahrt auf 70 mit 213.835 Bruttó—und 136.107 Nettotonnen, die der Schiffe 
auf groBe k'üstens hiffahrt auf 4 mit 3690 Bruttó—und 2322 Nettotonnen und der 
Raumgehalt der 63 Dampfern auf kleine Küstenschiffahrt auf 18.465 Bruttó- und 
9477 Nettotonen. Die Gesammtzahl der Schiffe blieb jedoch unverándert, da der 
4 Neubauten gegenüber ebensoviel Schiffe aus der Liste gestrichen wurden. So 
betrug die Tonnage unserer Handelsflotte im September 1914: 236040 Brutto-
149.062 Nettotonnen. Ein bedeutender Anwuchs der Zahl und Tonnage 
der Schiffe w a r — durch die schon erteilten Bauauftráge — für 1914/15 zu 
erwarten. 

Zur Hebung der ungarischen Schiff- und Schiffmaschienenbau-Industrie 
bekamen auch unsere Reeder Unterstützungen für die im Lande gebauten Schiffe 
bezw. Maschinen. Dies hatte zur Folge, dass in Fiume die Schiffbauindustrie 
sich lebhaft entwickelte, insbesondere die Danubius Schiffswerft, die auch unserer 
Kriegsmarine u. a. die hervorragenden Tb.-Zerstörer der „Csepel" Klasse und das 
"20000 Tonnen Grofikampfschiff „Szent István" lieferte. 

Durch den regen Verkehr wurde auch Fiume bald eine der gröfiten Industrie-
stádte Ungarns. Die Reisschálfabrik (die grösste in der ehemaligen Monarchie), 
die Stárkefabrik, Petroleumraffinerie. die Schiffswerfte, die Whitehead-Torpedo-
fabrik, Schokoladenfabrik, die staatliche Tabakfabrik bescháftigten Tausende von 
Arbeitern, und in schöner Entwicklung waren die Kaffeeschálerei- und brennerei 
sowie die Bierbrauerei begriffen. 

Das arme Físcherdorf mit einem bescheidenen Güterumschlag wurde in 
.einigen Jahrzehnten eine wohlhabende Hafenstadt und ein ernster Rivale Triests. 

Die Entwicklung, die der Stadt durch das ungarische Hinterland zuteil 
9* 
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geworden, zeigt sich uns am besten im der Statistik. Den Handel zur See — in 
fünfjáhrigen Ziffern — zeigt uns die folgende Übersicht: * 

J a h r 

E i n f u h r A u s f u h r Z u s a m m e n Anteil vom 
Werte in°/o 

J a h r 
Meterzentner 

Wert in 
tausend 

Gold-
kronen 

Meterzentner 
Wert in 
tausend 

Gold-
kronen 

Meterzentner 
Wert in 
tausend 

Gold-
kronen 

Ein-
fuhr 

Aus-
fuhr 

1867 
1870 
1875 
1880 
1885 
1890 
1895 
1900 
1905 
1910 
1913 

423.721 
653.945 
738.338 
667.736 

2,183.383 
2,678.783 
4,688.427 
3,789.322 
6,111.761 
6,955.877 
9.229.592 

12.331 
15.903 
17.769 
15.703 
43 .765 
57.332 

126.751 
90 .768 

127.332 
152.920 
213.410 

604 .734 
513 .516 

1,142.061 
2 ,189.541 
5 ,277 .076 
5 ,468 .360 
5 ,082 .097 
7 ,988 .996 
7 ,852 .870 
8 ,288 .931 

11,738.827 

10.890 
10.859 
17.363 
38.725 

108.667 
120.118 
116.492 
165.010 
16Í.386 
184.925 
264.594 

1,028.455 
1,167.461 
1,880.399 
2,857.277 
7,460.459 
8 ,147 .143 
9 ,770.524 

11,778 318 
13,964.631 
15,244.808 
20,968.419 

23.221 
26 .762 
35.132 
54 .428 

152.432 
177.450 
243.243 
255 .778 
295.718 
337 .845 
478 .004 

53.1 
59.4 
50.6 
28.8 
28.7 
32 3 
52.1 
35.5 
43.1 
45.3 
44.6 

46.9 
40.6 
49.4 
71 2 
71.3 
67.7 
47.9 
64.5 
56.9 
54.7 
55.4 

Den Verkehr charakterisiert besonders das erhebliche LJbergewicht der 
Ausfuhr gegenüber der Einfuhr, in welcher Beziehung Fiume unter allén europá-
ischen Háfen einzig dasteht, was darauf zurückzuführen ist, dass Fiume, ent-
sprechend seinem Hinterlande, der Exporthafen für die massenhaften und dem 
Gewichte nach ausgiebigeren Ackerbau- und Forstprodukte war. 

An der Einfuhr zur See habén einige überseeische Rohstoffe einen überwie-
genden Anteil, welche zum Teil in Fiume aufgearbeitet, zum Teil aber weit ins 
Binnenland transportiert wurden, und deren Importverkehr durch die bedeu-
tende Eisenbahntarifermáfiigungen (Adria-Tarií) Fiume zugeleitet werden konnte. 
An erster Stelle** steht hier R o h r e i s (1.260,705 Q, im Werte von 26.220,361. 
Goldkronen) aus Britisch-Indien und Straits-Settlements, sowie aus Siam ; 
P h o s p h a t e r d e (1.1 184,930 Q, 8.214,448 GK) aus Brit.-Indien und 
Straits-Settl., Tunis, U. S. Amerika und Australien; K o h l é (2.278,592 Q, 
6.806,959. GK) aus England ; W e i n (420.254 Q, 15.971,323. GK) aus Österreich 
(Dalmatien) und Griechenland. Bis 1903 stand die Weineinfuhr, als ein Fünftel 
der Gesammteinfuhr Fiumes, an erster Stelle. Der gröfite Teil des eingeführten 
Weines stammte aus Italien. Nach diesem Jahre sank der Einfuhr auf ein Minimum, 
welcher Umstand der Auíhebung der Weinzollklausel zuzuschreiben ist. Eine 
Ausnahmebestimmung besagt námlich, dass zur Erhaltung des guten Rufes der 
ungarischen Weine im Fiumaner Freihafen Kunstwein weder importiert noch 
hergestellt werden darf, ja selbst Behandlung solcher Weine ist untersagt. 
Kunstweine dürfen zwar in das Freihatengebiet eingeführt aber nicht in den 
ungarischen Konsum gebracht werden, und selbst ihre Verfrachtung ins Ausland 
ist nur dann gestattet, wenn sie als solche bezeichnet sind. Durch diese Verfügung 
sank die Einfuhr von 857.146 Q 1903 auf 293.087 Q 1904, doch ist seit 

* Ungarische Statistische Mitteilungen. Bd. 54. Fiumes Schi f fs — und Warenverkehr . 1913. 
** Die Daten beziechen s ich auf das Jahr 1913, und wurden aus den Ungar ischen Statistischen 

Mitteilungen, Bd. 54 (Fiumes Schi f fs und Warenve rkeh r 1913) entnommen, 
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1906 eine allináhliche Steigerung zu verzeichnen. Wichtig ist noch in der Ein-
fuhr je nach dem Ergebnis der ungarischen Ernte die iMais e i n f u h r (618.104 
Q 8.093,722. GK) aus Argentinien und Románien, sowie - W o l l e (115.646 Q 
18.221,070. GK) und J u t e (181.065 Q 11.588,160. GK) aus den Vereinigten 
Staaten, Brit.-Indien, Strait-Settlements und England, ferner A g r u m i (190.717 
Q 4.005,057. GK) aus Italien und K a f f e e (34.615 Q 5.424,010. GK) aus Brasilien. 

Fiume war in erster Reihe Zucker- und Holzexporthafen. Früher stand es 
im Dienste des ungarischen Getreide- und Mehlexportes, und es war aus der 
Richtung der Linien der „Adria" Seeschiffahrtsgeselschaft zu sehen, dass die 
Hauptaufgabe unserer Schiffahrtspolitik die Sicherung der Verfrachtung des, nach 
den westeuropáischen Márkten gravitierenden Mehls und der Gerste war. Infolge 
der eingetretenen Aenderungen in der Zollpolitik der Monarchie wurde unser 
Mehl aus den altén, wichtigen Márkten verdrángt, und so spielte Fiume vor dem 
Kriege nur eine Rolle in der Befriedigung des Mehlbedarfes der österreichischen 
Küste. Dem Wert nach stand im Jahre 1913 der Zucker-Export an erster Stelle, 
u .z . Sand- und Kristallzucker (1.992,765 Q 56.594,526. GK) nach England, 
Brit.-Indien und Straits Settlements, und nach der Türkéi, Rohzucker (1.684,101 Q 
36.797,606 GK) nach England. Der Zuckerexport vertrat 3 8 % des Wertes des 
Exports von Fiume. Der Menge nach stand im selben Jahre der H o 1 z-Export an 
erster Stelle, insbesondere Schnittholz (2,189.386 O 22,613.273. — GK), das 
zum gröfiten Teil nach Italien, Frankreich (sowie nach dessen afrikanischen Kolo-
nien) Griechenland und Spanien geliefert wurde, weiters Brennholz, Frafidauben, 
Schupper (741.928 Q 4,696.397 — G K ) , welche hauptsáchlich für Tripolis, Frank-
reich, Italien und Griechenland bestimmt waren. Der M e h l - E x p o r t von Fiume 
(753.340 Q 23,943.456.— GK) trug durchwegs lokálén Charakter, da bloss der 
Export nach Österreich von Bedeutung war. Obwohl wir die westeuropáischen 
und transatlantischen Márkte fast gánzlich verloren habén, ging noch ein Teil des 
Mehlexports nach England und Brasilien. Bedeutend war noch — er blieb aber weit 
hinter dem vorerwáhnten zurüch — der B o h n e n-Export (229,357 Q 6,192.369'— 
GK) nach Italien, den Vereinigten Staaten, Frankreich und Holland weiters der 
Export von P a r a f f i n (136,743 Q 6,153.435.— GK) nach Italien, Frankreich, 
auch Japan, und von M a g n e s i t (674.999 Q 4,454.993 — GK) gröfitenteils nach 
den Vereinigten Staaten und teilweise nach England. Der Export von Industrie-
erzeugnifien war in Fiume bedeutungslos. 

Wie wir bereits aus obigem ersehen können, kamen als Einfuhrlánder 
besonders England, Brit-Indien und Straits-Settlements, Österreich, Italien, die 
Vereinigten Staaten, Argentinien, Tunis, Frankreich, Holland, Brasilien und Aus-
tralien, als Ausfuhrlánder England, Österreich, Italien, Brit-Indien und Straits-
Settlements, die Vereinigten Staaten, Türkéi, Egypten, Frankreich und Griechen-
land in Betracht. 

Es ist natürlich, dass diese Entwicklung des Warenverkehrs zur See auch 
die des Schiffsverkehrs entsprechend gesteigert hat, was aus folgenden Zahlen 
ersichtlich ist: 
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Schiffsverkehr in Fiume von 1867 bls 1913, in fünfjahringen Zahlen 

J a h r 

A n k u n f t A b f a h r t 

J a h r Zahl der 
Schifte T o n n a g e Zahl der 

Schi ffe Tonnage 

1867* 6.137 109.071 6 .283 120 905 
1870 2.046 130.170 2.062 143.213 
1875 2.595 167.995 2.570 169.458 
1880 2.682 3 4 2 . 6 4 3 2.660 339.287 
1885 4.315 719 .490 4 .304 723.100 
1890 5.471 8 8 3 585 5 .435 874.553 
1895 7.023 1 ,063.970 7.006 1,060.538 
1900 10.739** 1,681.151 10.(33*" 1,684.329 
190o 8 .455 2 ,212 .976 8 .558 2,120 747 
1910 8.971 2 ,373 .357 8.967 2,388.258 
1913 9.536 2 ,898 .734 9 .515 2,892.538 

Die Zahl der im Nachbahrverkehr ein- und ausge lau fenen Schiffe 
be t rug im J a h r e 1 9 1 3 : 12.198. 

Am Schiffsverkehr beteiligten sich hauptsáchlich ungarische, österreichische, 
italienische, englische, deutsche und griechische Schiffe. 

Fiumes Personenverkehrs war im Nahverkehr sowie im Dalmatienverkehr 
bedeutend. Den Auswandererverkehr versah — auf Grund eines Vertrages mit 
dem Staate- die Cunard Linie, deren Dampfer im Jahre 1913 22.009 Aus- und 
6.067 Einwanderer beförderten. 

Aus den Ausgeführten sehen wir zur Genüge, wie Fiume durch die tat-
kráftige Unterstützung des Staates, durch Zuleitung des ungarischen Aussenhan-
dels der bedeutendste Hafen der Adria und gefáhrlichste Rivale von Triest 
wurde. Aber nicht nur auf Fiume, sondern auch auf den ungarischen Handel 
und auf die Industrie wirkte fördernd die Möglichkeit der unmittelbaren Verbin-
dung mit den Weltmárkten. 

Der Krieg hatte den Verkehr von Fiume nicht stillgelegt. Er spielte eine 
bedeutende Rolle bei der Verpflegung unserer Truppén in Albanien und Montenegro. 

* 

Was der Krieg nicht imstande war zu wollbringen, hat der Friede erreicht. 
Im November 1918 löste sich Kroatien und Slavonien von der ungarischen Krone, 
wodurch Ungarn vom Meere, von Fiume abgeschnitten wurde. Nach Fiume war 
der Eisenbahnverkehr nunmehr unterbunden, da die Geleise an manchen Stellen 
von kroatischen Banden zerstőrt wurden. Im Hafen wurde es still, an den Kais 
und Anlagen wucherte mit der Zeit Gras ; es begann ein Wettlaufen um den 
Besitz von Fiume, es entstand, zum Erstaunen vieler, die „Fiume Frage". Von 
rein ökonomischen Standpunkte aus muss die Berechtigung dieser Frage bes-
tritten werden. Fiume lebte durch Ungarn es war das Ausfallstor unseres Wirt-
schaftlebens. Ungarn war und bleibt sein natürliches Hinterland. Fiume ist der 

* In den Zahlen vom J a h r e 1867 sind a u c h die Segler un t e r 10 Tonnen enthal ten , wáhrend 
in den fo lgenden Jahren nur Segler über 10 T o n n e n . 

" In dieser. Zahlen sind die Personenfahr ten zwischen F iume und Abbazia mit inbegriffen. 
Die übrigen Zahlen enthal ten die Loka l -Per sonenfahr ten nicht. 
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Hafen von Ungarn. Der Siegesrausch wirkte aber betáubend. Bei der Abánderung 
der Grenzen in Európa wurden ökonomische Rücksichten, natürliche Faktorén 
aufier Acht gelassen. Es tőbe eben die hohe Politik. 

Triest wurde an Italien angegliedert. Was sollte aber mit Fiume geschehen ? 
Im Londoner Pakt wurde es bereits Jugoslavien zugesprochen; Mr. Wilson's 
Bluff gestattete aber der Bevölkerung Fiumes die Selbstbestimmung, die, als Stadt 
mit italienischer Kultur, zum Regno wollte, wass sie auch, nach der Besetzung 
der Stadt durch die Interalliierten Truppén, zum Ausdruck gebracht hat. 

Kaum wollte man Fiume zu einer freien Stadt erkláren, als D'Annunzio 
sie im September 1919 einnahm. Als die Expedition des Dichters abgeschlossen 
war, begann der Kampf zwischen den Anhángern der Anschlufibewegung un den 
Autonomisten, welcher zu gunsten der letzteren entschieden wurde. Die freie 
Stadt Fiume kam aber bald in eine schwierige Lage, da Italien sie nicht unter-
stützte. Es wuste, weshalb. Ohne gröfiere Schwierigkeiten gelang es den Italienern 
1924 die Stadt zu okkupieren. „The motives behind this support, ostensibly senti-
mental, are in reality quite practical. The rival port of Trieste, now under Ita-
lien rule, would have a dangerous competitor in a free Fiume, and the annexation 
of Fiume to Italy is to be the first stage in a political war upon its future exis-
tence, in which the control exercised from Romé would be directed to handi-
capping the commercial recovery of Fiume and diverting as much as possible 
of its trade to Triest". Diese Ausführungen des Manchester Guardian Commer-
cial* (Reconstruction in Európa) vom 18. Mai 1924 lassen den wahren Grund der 
Annexion erkennen. 

Durch den AnschluC wurde Fiume der sechsunddreisssigste Hafen Italiens ; 
dagegen wáre es der erste Hafen von Jugoslavien gewesen, wáre es 

diesem Staate angegliedert worden. Zu diesen Tatsachen sind Kommentare über-
flüssig. Durch letztere Lösung, oder als freie Stadt wáre es möglich gewesen, 
durch einen entsprechenden Handelsvertrag zwischen Ungarn und Jugoslavien 
das ungarische Hinterland wieder in Fiumes Bereich zu ziehen. 

Allmáhlich beginnt sich der Verkehr in Fiume doch wieder einigermafien 
zu beleben. Nach den Jahren der Abenteuer war 1922 ein Güterverkehr von 
1,221.260 Q, 1923 ein solcher von 2,090.060 Q, 1924 4,021.970 Q und 
im Jahre 1925 7,188.853 Q zu verzeichnen,** und im Import spielten Kohlé, 
Phosphat, Öl und Rohreis, im Export Holz, Zucker aus Ungarn, Öl und Bohnen 
eine Rolle. Die Entwicklung des Verkehrs bleibt aber weit hinter dem von Triest 
zurück, welche Stadt noch gegen die Förderungsbestrebungen der italienischen 
Regierung, Venedig den Ádriatischen Verkehr zuzuleiten, kámpfen muss. 

An der Adria kámpfen zurzeit vier Hafen um den SchifTsverkehr: Venedig, 
Triest, Fiume und Spalato. Als unmittelbare Konkurrenten stehen Venedig und 
Triest, ferner Fiume und Spalato einander gegenüber. 

Venedig, einst die ganze Adria beherrschend, mu(3te vor Triest zurück-
weichen. Der Hafenvehrkehr Triests erhöhte sich sprunghaft gegenüber dem 
von Venedigs, und wáhrend der Schiffsvehrkehr um 1884 der beiden Hafen 

* Fiume to-day. By Captain H. Thianich. S. 85. 
** II piccolo della sera di Trieste. pag. 111. 3 marzo 1926. 
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nach Zahl und Tonnage der Schiffe ungefáhr gleich war,wies der Schiffsverkehr 
der Rivalen im XX. Jahrhundert folgende Zahlen auf : 

J a h r 

T r i e s t V e n e d i g 

J a h r 
Zah l der 
Schif fe 

T o n n a g e 
derse lben in 
Ne t to tonnen 

Zahl der 
Schiffe 

T o n n a g e 
derse lben in 
Net to tonnen 

1900 
1905 
1910 
1913 

16 .975 
18 .226 
2 3 . 6 8 0 
2 8 . 4 1 7 

4 ,325 .510 
6 ,010 .824 
8 ,408 .620 

10,955.519 

6.361 
6.682 
d.175 
8.077 

2 ,613.034 
3 ,450 908 
4 ,315.452 
4 ,602 .783 

Alle erneuten Bemühungen der italienischen Regierung nach dem Kriege, 
durch Erweiterung des Hafens von Venedig, durch ihre Verkehrspolitik, durch 
Umarbeitung des Tarifsystems, durch reiche Unterstützung der Schiffahrtsgesell-
schaften, den Güterverkehr nach Venedig zu lenken, schlugen fehl, da die geopfer-
ten Geldmittel in keinem Verháltnis mit dem kleinen Erfolg (Anwachsen der 
Passagierzahl) stehen. 

Die günstige Lage und das natürliche Hinterlqnd sowie die altén Han-
delsbezienungen des ehemals österreichischen Hafens habén denselben aus seinem 
nachkriegszeitlichen Tiefstand, der den Schiffsverkehr auf den Stand der Zeit 
vor dem Jahre 1900 herabdrückte, gehoben, und durch die záhe Arbeit der 
Triestiner, die Verbindungen mit dem altén Hinterlande wieder herzustellen, ist 
es allmáhlich gelungen, die Position als Ein- und Ausfuhrhalen der Nachfolge-
staaten Österreichs zu erringen, so dafi der Schiffsverkehr und Güterumschlag 
schon erheblich mehr als die Hálfte des Vorkriegsstandes betrágt. 

Jugoslavien rüstet sich, seine günstige Lage an der Adria auszunutzen. Auf 
Grund des Friedens von Rapallo, hat es den Holzhafen (Baross-Hafen) von Fiume 
mit dem westlichen, von Fiume durch die Fiumara getrennten Stadtteil, Susak, 
erhalten. Der Verkehr des Susaker Hafens hatte einen erfreulichen Aufschwung 
genommen, der aber nur von vorübergehender Natúr war. Jugoslavien gedenkt 
jetzt, den hafen von Spalato zur Ausgangspforte an die See zu erheben. 

Spalato, die Residenz des Kaisers Diocletian, besitzt einen geráumigen, 
tiefen, durch drei Inseln vor der See geschützen und gut navigierbaren Hafen. 
Obgleich die Stadt nur seit kurzem eine direkte Bahnverbindung mit ihrem 
Hinterlande besitzt (vor 1925 endeten die nach Sebeniko und Sinj ausgehenden 
Bahnen in einem unfruchtbarem Lande), hatte der Schiffsverkehr schon vor dem 
Kriege eine bestimmte Entwicklung genommen. An einlaufenden Schiffen (fast 
alle in der Küstenschiffahrt tatig) záhlte man im Jahre 1900: 3880, 1913:6865 
mit einer nettó Tonnage von 702.474 resp. 1.821,867 und an auslaufenden 
Schiffen 3853 resp. 6833 mit einer Tonnage von 700.825 bezw. 1.816,052. Der 
Güterumschlag, der 1906: 903.399 Q betrug, erhőhte sich bis 1913 auf 1.693,232 Q, 
alsó um 80 % . Da Spaloto durch die Vollendung der Eisenbahnlinie überGospi$-
Ogulin einen direkten AnschluB an die Zagreb-Fiume Linie erhalten hat, und 
Bosniens Schmalspurbahnen ihren Endpunkt ebenfalls in Spalato erhalten sollen, 
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sieht diese Stadt einer schönen Etwicklung entgegen. Spalato ist der Zukunfts-
hafen des Balkans der schon im Jahre 1925* einen Güterumschlag von 1,010.800. 
Q Einfuhr und 5,041.520 Q Ausfuhr erreichte, zusamen alsó 6,052.320 Q, und 
so kaum hinter dem von Fiume — in gleichem Zeitraum — steht und den Güter-
umschlag ihres unmittelbaren Rivalen, Sebenico, mit 22% übertrifft. 

Spalato mufi aber zuerst den Aufgaben, die die jugoslavische Regierung 
ihm gestellt hat, gewachsen sein und benötigt einen Ausbau des Hafens, die 
Errichtung von Hafenanlagen, Lagerháusern, etc.; dann wird Spalato ein gefáhrlicher 
Rivale nicht nur für Triest und Fiume werden, sondern wird auch von Galatz, 
Saloniki und Konstantinopel manche Ladung an sich ziehen. 

* 

Bekanntlich hat der jugoslavische AuGenminister, Nincsics, im Október d. Js. 
die Aufierung getan, dass Ungarn den freien Weg zur See nötig habe. Erfindet 
es natürlich, dass Ungarn bestrebt sei, eine freie Zone an der Adria zu erhalten, 
und die Zeit sei nicht mehr ferne, dass Ungarn dieses Ziel erreichen werde. Er 
bezeichnete gleichnete Spalato als Hafen, durch welchen Ungarn einen freien 
Ausgang zur See erhalten könne. 

Diese Aufierung Nincsics', die als eine weitere Annáherung der Nachbarstaaten 
Ungarn und Jugoslavien anzusehen ist, hat, sowohl in Ungarn als auch in Italien, 
ein begrtindetes Aufsehen erregt. In Ungarn hat sich die Ansicht eingebürgert, 
als ungarischer Hafen könne nur Fiume in Betracht kommen; die Italiener und 
Fiumaner hoffen ebenfalls, dass sie das alte und natürliche Hinterland wieder 
für sich gewinnen können, und sahen daher durch Nincsics' Aufierung ihre Hoff-
nungen und Pláne gefáhrdet. 

Bei der Entscheidung der Frage, ob Fiume oder Spalato für uns als Seehafen 
in Betracht kommen könne, sind zahlreiche Fragen zu erörtern, obwohl für 
Ungarn — unter den gegebenen Verháltnifien — blos eine Möglichkeit geboten ist. 

Nincsics' ÁuBerung enthált nur eine Neuigkeit, u. z. das Anbieten von 
Spalato zur Abwicklung des ungarischen Seeverkehrs. Laut Artikel 294 des 
Friedensdiktates von Trianon gebührt uns eine freie Zone an der Adria, und 
auch der freie Weg zum Adriatischen Meer ist uns zugesichert, desgleichen der 
freie Durchgang durch die Nachfolgestaaten der Monarchie. Leider aber sind die 
Bedingungen zur Ausübung dieses Rechtes, insbesondere die Benützung der Hafen 
und Ihrer freien Gebiete sowie der dorthin führenden Eisenbahnlinien im Friedens-
diktat nicht geregegelt, und dies weist Ungarn zur diesbzgl. Vereinbarung mit den 
interessierten Staaten. Diese Verfügung, die für die ganze Frage ausschlaggebend 
ist, sei schon an dieser Stelle betont. 

Von Ungarn aus führt der Weg zu den Hafen des Adriatischen Meeres, 
gleichgültig ob nach Triest, Fiume oder Spaloto, durch Jugoslavien. Fiumes 
Entwicklung ist nicht zuletzt weitgehenden Tarifermássigungen zuzuschreiben, die 
die kgl. ungarische Staatseisenbahnen im Rahmen des sogenannten Adria-Tarifs 
den über Fiume gehenden Frachten gewáhrt habén, und die eben nur die Selbstkosten 

* Boll. Mens. d. Lloyd Triest ino Soc. Nav . — Trieste 1926, No 10. S. 14. 
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deckten. Diese Tarifbegünstigurigen benötigen unsere Waren auch in der Zukunft, 
"sonst würden unserer Wirtschaft keine nennenswerten Vorteile aus der direkten 
Seeverbindung erwachsen. Gegenwártig können wir durch Gebrauch des 
österreichisch- jugoslavischen Tarifabkommens durch Triest unseren Verkehr mit 
Vorteil abwickeln. Ungarn müsste daher mit Jugoslavien ein Tarifabkommen 
treffen um seinen Verkehr in irgendeinen adriatischen Hafen lenken zu können. 
Ist es aber vorauszusetzen, dass Jugoslavien uns TarifermáGigungen gewáhrt, 
um dadurch den Verkehr eines fremden, italienischen Hafens, Fiumes, des Rivalen 
von Spalato, mit unserer Ein- und Ausfuhr zur See zu erhöhen, ja sogar den 
Blutkreislauf des ungarischen Wirtschaftslebens vvieder nach Fiume zurückzuleiten ? 
Das alles zu einer Zeit, da Jugoslavien auch bestrebt ist, einen seiner Hafen, der 
auch für Ungarn — unter gewissen Bedingungen — günstig gelegen ist, zur 
Blüte zu . bringen, welches Ziel durch Zuleitung seines eigenen sowie des 
ungarischen Verkehrs entschieden erreicht werden könnte ? 

Wenn Ungarn Fiume wáhlen würde, bekáme es zwar einen im Lande 
schon wohlbekannten, gut ausgerüsteten Hafen (wo allerdings viele Instand-
setzungen nötig sind), man müsste aber sowohl mit Italien, als auch mit 
Jugoslavien die nötigen Vereinbarungen treffen. Die dabei sicherlich entstehenden 
Schwierigkeiten wurden bereits erwáhnt. Ungarn würde aber Gefahr laufen — 
wenn auch mit Jugoslavien ein Abkommen möglich wáre — im Falle einer 
Spannung oder Zwistigkeit zwischen Jugoslavien und Italien vom Meere abge-
schnitten zu werden. 

Wenn wir Spalato wáhlen, so stehen wir nur den Jugoslaven gegenüber, 
bei denen wir — schon in ihrem eigenen Interesse — auf volles Verstándnis und 
Entgegenkommen rechnen dürfen. Nach Spalato führt die Eisenbahnlinie durch 
Jugoslavien. Die Ware geht aus Ungarn, einerlei ob nach Fiume oder Spalato, 
von der Grenze bei Gyékényes durch Zagreb nach Ogulin, wo die Abzweigung 
nach Spaloto erfolgt. Von Ogulin nach Fiume betrágt die Entfernung 120 Km, 
nach Spaloto dagegen 318 Km; es besteht daher eine Differenz von 198 Km. 
So liegt uns in dieser Hinsicht Spalato ungünstiger, obwohl das Schiff von 
Spalato eine kürzere Strecke zu dem Mittelmeer zurückzulegen hat als von Fiume. 
Hingegen habén die durch Spaloto geleiteten Waren eine bedeutend höhere 
Eisenbahnfracht zu tragen als die über Fiume geleiteten, da trotz des lángeren 
Seeweges die Schiffrachten erheblich niedriger sind. So ist uns Spalato nur in 
dem Falle günstiger, wenn wir mit Jugoslavien eine Tarifvereinbarung schliefien 
könnten, wonach die Verfrachtung unserer Waren auf der Ogulin-Knin-Spalato 
Linie nicht mehr kostet als auf der Ogulin-Fiume Linie. Da es in Jugoslaviens 
Interesse liegt, unseren Verkehr nach Spalato zu lenken, wird Jugoslavien auf 
diese Begünstigung voraussichtlich eingehen. Wir müssen auch in diesem Falle 
in Kauf nehmen, dass in Spalato zurzeit nicht diejenigen Einrichtungen zur 
Verfügung stehen, die zur glatten Abwicklung unseres Verkehrs nötig waren. 

In Fume finden wir die durch den ungarischen Staat gebauten Moli, 
Lagerhauser, Zollabfertigungseinrichtungen, Büroráumlichkeiten und die nötigen 
Wohnungen fertig vor, deren Benützung uns seitens der italienischen Regierung 
evtl. auch ohne Gegenleistung gestattet sein würde, und Fiume, „la Citta Martire" 
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— wie II Piccolo della Sera di Trieste am 3. Márz d. J. Fiume bezeichnete — 
durch unseren Verkehr zu einer neuen Blüte zu bringen. In Spalato müsste man 
diese Einrichtungen alle neu schaffen, und von Rumpfungarn ist nichtzu erwarten, 
dass der Staat auf fremdem Territórium Kapitalien investieren, die fehlenden 
Einrichtungen in Spalato für unseren Verkehr bauen vverde. Dazu fehlt uns das 
Geld; dann aber ist auch die Gestaltung der internationalen Beziehungen nicht 
vorauszusehen. Das müsste schon Jugoslavien auf sich nehmen und uns die 
Benützung der Einrichtungen zu einer Taxe überlassen, so dafi wir alles in allém 
Spalato vorteilhafter benützen könnten als Fiume. 

Ich glaube die Probleme dieser Frage klar dargelegt zu habén. Entscheiden 
wird — wie immer — die hohe Politik, die in diesem Falle vor eine schwere 
Aufgabe gestellt ist, da wir Italien ebenso wie Jugoslavien freundschaftlich gegen-
überstehen und diese freundschaftlichen Beziehungen aufrechterhalten wollen. 
Realpolitisch betrachtet, das sei auch unseren italienischen Freunden gesagt, die 
es ja wohl auch einsehen werden, kommt für uns Spalato in Frage, wenn die 
erwáhnten Bedingungen erfüllt werden. Aber eines muss überlegt werden, bevor 
die Entscheidung getroffen wird. Heute steht das zerstückelte Ungarn ohne 
annáhernd dasselbe Wirtschaítsgebiet, dasselbe Hinterland da, das einst hinter 
Fiume stand. Ob der zukünftige See verkehr Rumpfungarns von solcher 
Bedeutung wird, dass wir auch dafür gröfiere Opfern bringen könnten, ist zu 
bezweifeln. Wir brauchen heute nur Freunde und die natürlichen Absatzgebiete 
Rumpfungarns. Und die sind nicht in der Ferne, sondern in unserer unmittelbaren 
Náhe zu suchen. Wenn uns dies gelungen ist, werden wir auch den entspre-
chenden Weg zur See finden. 



A TENGER RAGADOZÓI. 
Irta : GARÁDY VIKTOR. 

Nehéz a halász ember sorsa. Nem elég, hogy egyre kevesbedik a „fóka" 
hanem „az eszkimó" vagyis a versenytárs is egyre több lesz. S még hozzá a 
tengerben magában is erős konkurensei vannak. Az emlősök között a tenger 
halászat legnagyobb ellenségei a delfinek. Az Adriában háromféle delfin é l : a 
közönséges delfin (Delphinus delphis L.), a szuszogó delfin (Délphinus tursio 
FBR. = Ttirsiops tursio GERV. = Tursio truncatus NARDO. = Delphinus 
truncatus MNTGU.) és a bika-delfin (Delphinus griseus CUV. = Grampus 
griseus GRAY.) A két utóbbi csak ritkán fordul elő az Adriában, annál gyakoribb 
azonban a közönséges delfin, amely az adriai tengerben hol egyenkint vagy 
másodmagával, hol pedig kisebb-nagyobb csapatokban (csordákban) csaknem 
mindenütt és mindenkor látható. Vannek ugyan évek, amikor ritkábban itt-ott 
elvétve mutatkozik, de vannak aztán olyanok is, amikor a delfinek valósággal 
ellepik a tengert. A számuk mindig attól függ, hogy milyen nagy mennyiségben 
jelennek meg azok a tömeg halak, amelyek nekik táplálékul szolgálnak. 

Minél több pl. a szárdella vagy a skombri, annál gyakrabban és annál 
nagyobb számban láthatók a delfinek. Nem egyszer megesik, hogy a tenger egy-
egy részéből hirtelen eltűnnek a delfinek, s hetekig, sőt hónapokig nem térnek 
vissza. Ilyenkor bizonyosan egy vagy több nagyobb cápa vetődött oda s a cápa 
pedig a legveszedelmesebb ellensége a delfinnek, s ez a mihelyst neszét veszi a 
vérengző tengeri szörnyetegnek, azonnal kereket old. Annyira fél a cápától, hogy 
messze vizekre elmenekül előle. 

A közönséges delfin könnyen megkülönböztethető az előbb említett két 
rokonától. A három közül ő a legkisebb. Sohasem nő nagyobbra két méternél. 
Míglen a másik kettő rendesen 3—4 méter hosszú, söt a szuszogó delfin ötödfél 
méter hosszúra is megnő. A szinük is más-más. A közönséges delfin testének a 
felső része zöldes fekete, a szuszogó delfiné szürkés vagy zöldes, világosabb 
foltokkal, a bika-delfiné pedig kékes-fekete. Mindháromnak a hasa fehér. Az alak-
juk is különböző. 
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A közönséges delfin széles orsoalakú. Állkapcsai csőrszerűen megnyúltak. 
A közönséges delfin csőre jóval hosszabb, mint a szuszogó delfiné. Ez utóbbinál 
az alsó állkapocs hosszabb, mint a felső. A teste karcsúbb, mint a közönséges 
delfiné, a háti úszója pedig magasabb, szélesebb és kevésbbé hegyes, amiért ís 
a tengerben, ha előttünk úszik és bukdácsol messzebbről is könnyen felismer-
hető. A bika-delfin feje széles, lapított, a csőre pedig nagyon rövid és széles. 

Némelyek szerint a közönséges barna delfin (Phocaena communis LESS. 
= Delphinus phocaena L.) is előfordulna az Adriában, állítólag a Narenta, de 
különösen a Pó torkolatánál és magukban e folyókban is látták volna. Brusina 
és Giglioli véleménye szerint azonban valószínű, hogy ezt a delfint összetévesz-
tik a közönséges delfinnel. Ami nagyon könnyen meglehet, mert magam sem 
láttam még' ezt a delfint az Adriában, ámbátor évek hosszú során át figyelem 
és kutatom vizeit. 

A fiumei öbölben fogot t 2 50 ra. h o s s z ú szuszogó delfin ( D e l p h i n u s t u r s i o . ) 

A barna delfin valamennyi rokona között a legkisebb. Hossza ritkán haladja 
meg a félmétert. A színe feketés-barna vagy fekete, zöldes vagy violaszinü 
reflekszekkel. A hasa fehér. A feje kerek s csőr nélkül való szájban végződik. 
Éppen ezért igen könnyen meg lehet különböztetni a közönséges delfintől. Inkább 
a parti vizekben tartózkodik és gyakran a folyókba is felvándorol. Láttak már a 
Szajnában Párisnál, a Themseben Greenvichnél, az Elbában Magdeburgnál barna 
delfint, sőt a Rajnában Baselig hatolt egy-egy példány, mintegy 900 kilométernyi 
távolságban a torkolattól. Ez a kis delfin és a nálánál jóval nagyobb bikadelfin 
nagy károkat okoz különösen a francia szárdinia halászoknak, akik dinamit-rob-
bantásokkal iparkodnak elhárítani hálóiktól a veszedelmes tengeri ragadozókat. 

Az Adriában a közönséges delfin okoz nagy hárokat a halászatnak. Átkozza 
is a halász valahányszor megpillantja. De nem úgy a tengeri utas, akinek arca 
felvidul, mihelyst valami delfin ötlik a szemébe. Örömmel tekint reá, valahány-
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szor a hajója körül felbukkan, mert úgyszólván életet varázsol a sík tenger 
kietlen egyformaságába. De a delfin megjelenése okát a hajó közelében sokan 
félremagyarázzák. Legtöbben azt állítják, hogy a delfin érdekből követné a hajó-
kat, hogy t. i. a hajóról elejtett vagy ledobott táplálékot lesné. Ami pedig nem 
áll, mert a delfinnek igen sok táplálékra van szüksége, hogy a teste melegét a 
víz alacsony hőfokától megóvja. 

Már pedig a hajóról nem valami sok táplálékot juttatnak neki. A delfinnek 
pedig legalább is tiz kilogramm halra van szüksége egy napra. Ha nem szerez-
het ennyi táplálékot, csakhamar megbetegszik és elpusztul. Akárhányszor fognak 
olyan delfint, amelynek teste erősen lesoványodott. Néha nem egyéb, mint csont 
és bőr. Ami nyilván a mellett tanúskodik, hogy az állat nem birta a szükséges 
táplálékot megszerezni. És bizonyosan sok az ilyen delfin, s ennek a körül-
ménynek is tulajdonítható, hogy ez a meglehetős nagy tengeri állat, amely szer-
vezeténél fogva az úszásnak egyik legkiválóbb mestere, nem birt a hatalmas 
környezetnek megfelelőleg nagyobb számban elszaporodni. 

Sokkal inkább elfogadható állítás, hogy a delfin csupa kedvtelésből, mulat-
ságból kiséri a hajókat. Igen sokszor alkalmam volt meggyőződni róla, valahány-
szor a „Klotild" nevű gőzössel künn jártam a tengeren, hogy a delfin csakugyan 
mulatságból közeledik a hajóhoz. Amikor pár száz méternyi távolságból meg-
pillantottam az állatot, biztos voltam benne, hogy kisidő múlva ott terem a gőzö-
sünk mellett. És ilyenkor sohasem tévedtem. 

Alighogy ott termett, tüstént a hajó orra elé szökött s úgy kisért vagy 
helyesebben mondva vezetett bennünket, néha 20—30 percig, villámsebesen 
úszva előttünk, majd közvetlen a hajó orra előtt, majd pár méternyi távolságban 
tőle. S ezt látván, nem is gondolhattam rá, hogy az állat azért közeledett a 
hajóhoz, hogy a róla elejtett táplálékot lesse. Mert hiszen akkor nem rohant 
volna mindig gőzösünk előtt oly szédítő sebességgel, hogy aztán nem törődve 
velünk ismét eltűnjék. 

Igazi gyönyörűség végig nézni játékukat, különösen amikor sokan jelennek 
meg egyszerre egy helyen. Alighogy a hajót észreveszik, gyors iramodással ipar-
kodnak felénk, s egyet kanyarodva, részben hajónk orra előtt, részben pedig a 
két oldalán, villámsebesen törtetnek előre. Egyre jobban közelednek hozzánk, 
mintha mutogatni akarnák, hogy mekkora nagy mesterek az úszásban. Orsó-
alakú testük ugy forog a vízben, mint a pergettyü. Néha úgy rémlik, mintha 
végképpen eltűnnének, de a rákövetkező pillanatban már ismét felütik a fejüket s 
olyan mozdulatokat tesznek, mintha cigánykereket vetnének a vízben. Majd ismét 
eltűnnek, de kevéssel utóbb hirtelen ugrással künn teremnek a vízből s tótágast 
állanak a habok között. A sok delfin bugdácsolása pokoli zajt üt a hajó körül. 

És aztán újra kezdik. Egynémelyik messzire elveti magát a vízből, egyre 
föl- s alábukva, majd egész testével felágaskodva, egyet-egyet perdül a farkán, 
mintha valami fantasztikus táncot járna. A másik egészen közel úszik a hajóhoz, 
mire hirtelen felszökik és hanyattesve tűnik el a habok között. De rá alig egy-
két pillanatra már valami ötszáz lépésnyi távolságban bukik fel újra. Szinte hihe-
tetlennek tetszik, hogy oly rövid idő alatt akkora utat bír megtenni. Néhány 
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perc múlva már a hajónk túlsó oldalán tűnik föl, a habokon játszva, mókázva, 
dévajkodva, mint valami rakoncátlan, szilaj kis csikó. 

Ilyen a delfin. És amikor végképpen eltűnik, szinte sajnáljuk, hogy elpár-
tolt tőlünk, elhagyott bennünket és nem mulattat többé vidám és vonzó játéká-
val. A hajósember már az antik kortól kezdve kedveli a delfint, játszi és társas 
természete miatt. Örül, ha észreveszi, amint a habok közül hirtelen felbukik és 
szívesen látja, ha az árván lézengő hajót a nyílt tengeren kiséri. Különösen az 
antik korban játszott nagy szerepet a delfin az ember életében. Az antik kori 
ember képzelete valóságos legendás alakot varázsolt belőle. És aligha van állat, 
amely oly kiváló helyet tudott volna kivivni a képzőművészetben, mint a delfin. 
Ritkán látunk monumentális kutat stilizált delfin nélkül, amely igen kedvelt moti-
vuma az ornamentikának, Pompei fali festményein gyakran látunk száguldó del-
fineket, amelyeken szerelmes leveleket hordozó amorettek állnak vagy ülnek. 

A mitológiában is kiváló szerep jutott a delfinnek. Delfinek húzták a tenge-
reknek parancsoló Poseidon kagylóból való díszes hintaját az engedelmeskedő 
hullámok fölött. Az antik világ hatalmas istene környezetéhez tartozó delfin 
bizonyosan nagy tiszteletben állott az akkori embernél. És ez a tiszlelet átszállott 
a későbbi kor emberére is, nyomai pedig ott láthatók még most a mai tenger-
parti ember érzelmi világában, aki épp oly védelemben a részesíti a delfint, mint 
szárazföldi ember a gólyát vagy a fecskét. 

A halász nem igen üldözi, de nincs is hozzá a szükséges eszköze, azonban 
ha megvolna, akkor sem tenné, ámbátor nagy kárt okoz neki, amikor a hálója 
elől a halat elzavarja. Inkább futni engedi, nehogy valahogyan a hálója mellé 
jússon, mert akkor könnyen tönkre tehetné. Épp ezért a természetbúvár nehezen 
jut egy-egy delfinhez. Hacsak maga nem szánja rá magát, hogy vadászatot ren-
dezzen ellene. Nagy néha egy-egy példány eljut ugyan a halpiacra is, amely 
véletlenül belefúlt a tengerbe. Ami bezzeg elég furcsán hangzik, amikor vízben 
élő állatról van szó. Vak mohóságában a halakat üldöző állat olykor annyira 
belegabalyodik a halászember hálójába, hogy nem szállhat fel többé a felszínre, 
és ekkor nyomorultan elpusztul. Persze annál az egyszerű oknál fogva, mert a 
delfin emlős állat lévén, tüdővel lélekzik. Hogy pedig a tüdejét megtölthesse 
levegővel, kénytelen koronkint a víz felszínére emelkedni s ha ezt meg nem 
teheti, elpusztul. 

Ámbátor a delfinnek nagy tüdeje van és sok levegőt raktározhat el benne, 
mégis öt percnél tovább nem maradhat a víz alatt, ahol egyébiránt 60—100 
méternyi mélységbe is lehatol. Ha a felszínre kerül, a legcsekélyebb megerőltetés 
nélkül tud rajta lebegni. Mert a súlya alig különbözik a tengerviz fajsúlyától. 
Ezt az állat természetesen annak a vastag szalonnarétegnek köszönheti, amely 
a testét a bőrtakarója alatt körülveszi, s amely persze erősen csökkenti a test 
fajsúlyát. Ha a delfinnek nem volna meg ez a tulajdonsága, úgyszólván sohasem 
pihenhetne. Pedig az olyan testnek, amely oly hatalmas munkát végez, pihenésre 
van szüksége. Tehát a delfin is alszik, mint akár a többi emlősállat, s néha 
hallani is őt, valamely védett és csendes öbölben, amint az éjszakai csöndben 
erősen szuszog vagy hortyog. 

Csupán a feje búbja áll ki ilyenkor a vizből, ezen van az állat egyetlen-
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egy orrlyuka s ezen át is lélekszik. Az orlyuk a csapóajtóhoz hasonló billentyű-
vel van ellátva, amely menten lecsukódik, alighogy az állat leszáll a mélységbe. 
Ha aztán fel akar szállni, a billentyű felcsapódik s a delfin nagy erővel kiszo-
rítja az orrlyukakon át a levegőt. A száján át a delfin nem lélekzik, mert az 
orrnyílás közvetlen összeköttetésben van a meghosszabbított gégével. A delfin, 
mint akárcsak a hal, nyitott szájjal úszhat, és sohasem foroghat abban a vesze-
delemben, hogy megfuladjon, mivelhogy a szájüregből a nyelőcsőbe vezető út a 
csőalaku gégének mind a két oldalán vezet el. 

Azért is oly nagy mester az úszásban s nincs is állat a tengerben, amely 
sebesebben tudna nálánál úszni. A farkuszója segítségével tolja előre a testét. A 
farkuszója pedig vízszintesen áll, s nem függőlegesen, mint a halaknál látható. 
Ezt a farkúszót — hatalmas izmai révén — oly sebesen tudja forgatni a delfin, 
hogy úgy tűnik fel, mintha a gőzhajó csavarkereke volna, s olyan szolgálatot is 
tesz az neki, mint akárcsak ez utóbbi a gőzhajónak. 

Nyílsebes úszását csupán az anyai gondok korlátozzák, amikor ugyanis a 
csemetéjét szoptatja. Ekkor is fogható el leghamarább. Nagyon félti a magzatját, 
s ha ez veszedelemben forog, a halálnak is neki megy. Akárhányszor megesik, 
hogy amikor a kölykét elfogják, addig-addig settenkedik a hajó körül, valamíg 
őt is el nem ejtik. Ritkán van egy kölykénél több, ami rá nézve nagy szerencse, 
mert egy is elég gondot okoz neki. 

A szoptatás egyébiránt nagy nehézségekkel járna a vízben, azonban a 
gondviselő természet itt sem mulasztotta el, hogy a bajon segítsen. A fiatal 
delfin voltaképpen nem szopik. E fáradtságtól akként kiméli meg az anya a 
csecsemőt, hogy a sűrű tejét egyszerűen a szájába fecskendezi. Külsőleg látható 
tőgye nincs is a delfinnek, csak a csecsbimbók vehetők észre, amelyek egy-egy 
zacskóban vannak elhelyezve, ennek hasadékszerü nyílásai pedig az alfelnyilás 
mindkét oldalán láthatók. Ezekbe a zacskókba dugja a csecsemő-delfin hosszú, 
hegyes csőrét, hogy az anyai táplálékot magához vehesse. 

Halászati szempontból leginkább az érdekel bennünket, hogy milyen, illetve 
miből áll e tengeri állat tápláléka, s hogyan szerzi azt meg. A delfin a legvesze-
delmesebb tengeri ragadozók egyike. Mindent felfal, ami útjába esik s elébe 
kerül. És hogy milyen szörnyű pusztításokat visz véghez a parti vizek halállo-
mányában, megmutatja a tenger fövényes feneke, amikor apály idején a vizek 
eltűnnek róla és látni engedik a félig felfalt tömérdek sok különféle hal marad-
ványait, mint pusztításainak kézzelfogható bizonyítékait. 

Tudvalevő dolog, hogy a parti vizekben tartózkodnak a legértékesebb 
halak, ennélfogva valóságos veszedelmet jelent a halászra nézve, ha a delfin 
e vizekbe ellátogat. Persze ezt csak akkor teszi, ha nyíltabb vizekben nem talál-
kozik a tömeghal csapataival. Voltaképpen ez az ő kenyere. 

Ha valahol a nyilt vízen sok sirály verődik össze, ott bizonyosan delfinek 
is vannak. A tengerparti ember tudja, hogy ezek az állatok szardella-rajokra 
vadásznak a mélyebb vizekben. Azokat üldözik, hajszolják, hogy minél többet 
ejtsenek hatalmukba. Az apró halak milliói persze eszeveszetten menekülnek a 
veszedelmes ellenség elől és a felső vizekbe iparkodnak, ahol természetesen a 
sok sirálynak esnek áldozatúl. Gyakran megesik, hogy a szardellák vagy a 
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skombrik rajait az elvetett méthálóig üldözi a delfin, s ilyenkor bizony a kifeszí-
tett hálónak is nekimegy, amit csakhamar tönkre is tesz, persze nagy kárt okozva 
ezzel a halásznak. 

És ezen a bajon a halász nem igen segíthet, mert á delfin hirtelen, várat-
lanul szokott megjelenni az elvetett szardínia- vagy skombri-fogó háló előtt, 
amikor már amúgy is hiábavaló volna az onnan való elhárítása. Mert a delfin 
az üldözés hevében csaknem mindig neki megy a hálónak, amit vagy magával 
ragad, vagy pedig foszlányokra tép széjjel. 

De ennél sokkal nagyobb ká-
rokat okoz a delfin a fenékjáró 
hálóval való halászatnál, és sajnos, 
van eset rá, amikor ezt teljesen 
használhatatlanná is teszi. Egész 
delfin-csordák szoktak a fenékjáró 
hálót vontató vitorlás vagy motoros 
halászbárkák körül megjelenni, a 
hálót követve a tenger fenekén s 
üldözve és felfalva a halakat, ami-
ket a háló felzaklatott. De még 
hagyján, ha ezzel megelégednének, 
azonban akárhányszor magát a 
hallal megtelt fenékjáró hálót is 
megtámadják és kúpalakú, erős 
fogaikkal a hálót szétszaggatják 
és a benne levő halat felfalják. 

És mivelhogy a delfinnek 
igen sok foga van, néha annyira 
szétrágja a hálót, hogy az abba 
került hal csakhamar kiszabadúl 
belőle, s nem egyszer megesik, 
hogy a három vagy négy óráig 
vontatott fenékjáró háló üresen 
kerül föl a halászbárka födélze-
tére. Ilyenkor természetesen maga 
a fenékjáró háló is hasznavehe-
tetlenné lesz, s amig nagy költséggel ki nem javítják, újjal kell kicserélni és 
ekként folytatni aztán a halászatot. De nem egyszer az is megesik, hogy ezt az 
újat is kikezdik a delfinek, s ekkor a halász kénytelen egyelőre abbahagyni a 
halászatot, mert mindenik halászbárkán csak egy tartalékháló van. 

Amióta intenzivebb módon űzik a Kvarnerón a fenékjáró hálóval való 
halászatot, a delfinek feltűnő nagy számban fordulnak elő vizeinkben. Néha egész 
csordák nyargalnak a fenékjáró hálót vontató motoros halászbárkák körül, amikor 
ugyanis lélekzetvétel végett felszállnak a víz felületére. Azonban rendesen a ten-
ger fenekén járó hálót követik, hogy a fenéken élő felzaklatott halat hatalmukba ejtsék. 
Mig a vakmerőbbek lyukat rágnak a háló zsákján s a belőle kiszabaduló halat felfalják. 

10 

Hol a h a l ? A halászbárkára felvont üres fenék j á r ó háló, 
amelyet a delfinek ös sze rág tak s méte rmázsáná l t öbb 

halat kiet tek belőle. 
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Hogy a veszedelmes tengeri rablók garázdálkodásának valamiképpen elejét 
vegyék, az egyik halász-társaság megfelelő fegyverrel látta el a halászbárkáit. A 
delfinek azonban ezen is kifognak. Pontosan meg tudják jegyezni, hogy melyik 
halászbárkán durran eí a puska, és ekkor jól ügyelnek, nehogy ennek a bárká-
nak a közelében bukjanak föl lélegzetvétel végett. Jó messzire elúsznak s csak 
megfelelő távolságban emelkednek föl a víz felületére lélekzeni, s aztán leszáll-
nak a mély vízbe és úgy közelednek a kiszemelt bárka hálójához. És ekkor a 
társai sem mutatkoznak többé a megjegyzett bárka közelében, sőt még az új 
jövevények sem. 

Akárhányszor megfigyeltem a halászbárka fedélzetéről, hogy a delfin, amelyre 
rálőttünk s nem esett neki baja, ha észrevette, hogy delfinek közelednek a bár-
kánk felé messziről, rohanva sietett hozzájuk, hogy figyelmeztesse őket a vesze-

Fenékjáró há lóva l fogott 2 '50 m. hosszú delfin. 

delemre. És azok nem is merészkedtek többé a halászbárkánkhoz közeledni. 
Irányt változtattak és végképpen eltűntek. 

Egyszer valami 10—15 delfin bukdácsolt a halászbárkánk körül, amint a 
fenékjáró hálót vontattuk. Ekkor úgy határoztuk, hogy szigonnyal vadászunk 
majd rájuk. De alig vette kezébe emberünk a szigonyt, a delfinek eltűntek. De 
rá nemsokára ismét megjelentek, s alig hogy az egyik, amely nagyon közel bu-
kott fel a bárkánk mellett, megpillantotta emberünket, ahogy a szigonyt utána 
akarta vetni, hirtelen eltűnt, és eltűnt vele együtt valamennyi s nem mutatkozott 
többé órákhosszat. 

Meg vagyok róla győződve, hogy a delfinek egymást értesítik a közelgő 
veszedelemről. Azt is tapasztaltam, hogy a delfin-csorda sohasem bukik fel egy-
szerre a halászbárka közelében, hanem előbb tisztes távolságban megállapodik. 
Mindig egyet küldenek előre, hogy kiszimatolja, nem fenyegeti-e őket valami 
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veszedelem. És csak akkor, ha ez visszamegy hozzájuk és nyilván arról értesíti 
•őket, hogy szabad az út, merészkednek közelebb úszni a halászbárkához. 

A delfin végtelen okos állat és nagy intelligenciájáról az agyveleje tanús-
kodik. A rajta látható nagyszámú tekervények kiváló szellemi képességére mutat-
nak. Ugyanerre vall az agyvelő nagy és súlyos volta is. Jóval súlyosabb a ló 
és az ökör agyvelejénél, sőt az embernek aránylag hatalmas agyvelejénél is 
nehezebb, amely eset az összes állatok között csupán az elefántnál és a bálná-
nál áll fönn. 

Ha a delfin húsa Ízletes volna, bizonyosan irtó-háborut indítanának ellene. 
Nagy szerencséje azonban, hogy a húsát nem eszik, mert halzsíros és kellemet-
len az íze. Látni ugyan néha sötétpiros húsát, állítólag a vesepecsenyéjét, föl-
szeletelve a fiumei halárus padján, de ritka ember eszi. Ügy látszik, hogy a 
zenggiek szeretik a delfin húsát, mert ahányat a fiumei öbölben vagy a Morlák-
csatornában fognak, valamennyit Zenggbe szállítják, ahol a mészárszékben szok-
ták kimérni. A háború alatt Fiúméban is megették a delfin húsát. Pörköltet vagy 
gulyást főztek belőle. Delfin-pörkölt, delfin-gulyás I Mire nem bírta rá az embert 
a háború ? 

A delfinnek — amint már említettem — naponta legalább is tíz kilogramm 
halat kell fogyasztania. Erre a nagymennyiségű táplálékra pedig azért van neki 
szüksége, mert a delfin emlős állat s a vére meleg, mintegy 35'6° C. A tápláléka 
pedig nem egyéb, mint fűtő-anyag. Azért kell tehát annyi fűtő-anyagot fogyasz-
tania, nehogy a test melege a hideg vízben lehűljön. A hiányos táplálkozás a 
test lehűlését vonná maga után, amitől a delfin könnyen elpusztulna. Tehát azért 
olyan falánk, azért olyan mohó, azért okoz annyi kárt a halásznak. 

10* 



GYÓGYSZEREK A TENGERBEN 
I r t a : LEIDENFROST GYULA. 

A legnagyobb és leggazdagabb patika a föld kerekségén Neptun birtokában 
van. Azúrkék, vagy smaragdzöld a boltozata, mérhetetlen raktárai vannak alatta. 
Cégér nem kell neki. Az ember régtől fogva ismeri a tenger gyógyító hatását. 
Euripidész már azt mondja, hogy „a tenger az ember minden baját lemossa", s 
hajlandó vagyok neki igazat adni. Engem legalább is mindig a tenger gyógyított 
meg. Sok egyéb között ezért is rajongok érte annyira. Manapság az orvosok nem 
annyira a betegségek gyógyításában, mint megelőzésében tulajdonítanak nagy 
hatást a tengeri fürdőknek. Tudományukba nem avatkozom, velük vitába nem 
szállok, de hiába tagadják én előttem sós levegőjét, makacsul hiszek ebben is. 
Magamon tapasztaltam. Annyira természetesen nem megyek, mint IV. Henrik 
francia király udvari orvosai, akik a veszteség ellen is tengeri fürdőket rendeltek. 
Nem embernek hanem kutyának. Fanor volt a neve ennek a hires kuvasznak. 
Följegyzé a krónikás pontosan a fontos eseményt, hogy 1604-ben érte utói az 
ebek végzete, s az udvarbéli tudós felcserek Dieppebe küldték, ahol különös 
megtiszteltetéssel, fényes ünnepséggel fogadták a fejedelmi kegyencet. Meggyó-
gyult-e az udvari kutya vagy sem, arról már nem szól a krónika. Fürdőtoalettjét 
sem irja le. Ha csakugyan veszett volt, az ellen még a csodatevő tenger sem 
használt. 

Neptun gyógytára csak méreteiben üt el a szárazföldi patikától. Araiban 
nem különbözik. Patikaáron lehet tőle kicsikarni szereit. Ez az oka, hogy hatal-
mas raktáraiból az ember manapság még nem merít elegendőt. Régóta folyik a 
próbálkozás, hogyan lehetne a tenger vizében rejlő kincseket kitermelni, sok apró 
üzem sikerrel is dolgozott, de a vegyészeti tudomány haladása háttérbe nyomta 
ezeket. Olcsóbb eljárással többet termelnek ugyanazokból az anyagokból, amiket 
a tenger csak nagy költséggel hajlandó átengedni az ember számára. A háború 
alatt és azóta még többet foglalkoznak a tengervíz kibányászásával különösen 
azokban az államokban, amelyek a német vegyészeti ipartól akarnák magukat 
függetleníteni. Nagyon sok gyakorlati eredménnyel azonban nem járt idáig a sok 
kísérletezgetés. A termelési költségek többnyire elnyelik a hasznot. 
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Mi rejlik Pozeidon azúrkék, smaragdzöld patikájában ? Erre a kérdésre a 
vegyészek adják meg a választ. Idáig, ha jól összeszámolom, valami harminckét-
féle elemet találtak különböző vegyületek alakjában a tenger vizében. Van ott 
még bizonnyal több is, sőt kétségtelenül megvan valamennyi. Majd, ha az elemző 
módszerek annyira tökéletesednek, rábukkannak a többire is. Az elemek egy 
része ugyanis csak végtelen parányi mennyiségben van a tengervízben. Aránylag 
könnyebben kimutatható a nátrium, kálium, kalcium, magnézium, alumínium, vas, 
klór, bróm, jód, kén, foszfor és szilícium, csekélyebb mennyiségben van lítium, 
rubidium, cézium, bárium, sztroncium, arzén és több fém. Némely részükről csak 
úgy vettünk tudomást, hogy tengeri élőlények testében találták, ezek viszont 
csak a tenger vizéből vehették föl. Egy liter tengervízben átlagosan 27.95 gramm 
konyhasót, 3.31 gr klórmagnéziumot, 0.05 gr brómmagzériumot, 2.34 keserűsót, 
1.36 gr gipszet, 0.04 gr kettősszénsavas meszet és 0.57 gr klórkálit találtak fel-
oldva a vízkóstolók. Ennyi mindenféléből áll az óceáni patika raktára. 

Az ember sokfélekép igyekezett hozzáférkőzni ehez a raktárhoz. Csak a 
németek nem törték magukat utána. Számukra a hajdani tenger, a stassfurti 
kálisótelepek alakjában halmozta fel mindazt, amit a mostani tengerekből nagy 
fáradsággal iparkodnak kitermelni. A jódot és a brómot, ezt a két fontos orvos-
szert tengeri moszatok hamujában fedezte fel Courtois és Balard a mult század 
első harmadába. Courtois mester szappanfőző műhelyt tartott fenn Párizs egyik 
külvárosában. A szerény szappanos mester értett valamit a vegyészet tudomá-
nyához is és cseppet sem lepődött meg, amikor 1811-ben egy izben ibolyás gőz 
szállt fel fazekaiból. Utána nézett a dolognak, s kitűnt, hogy a legény aznap 
túlerősre csinálta a lúgot. Ez a lúg pedig moszatszódából készült, világos tehát, 
hogy ama ibolyafüstös anyag is ebben rejtőzik. Színéről elnevezte „jodine"-nak 
és felfedezésével meghosszabbította a Kelpfőző-ipar életét. Angliában és szigetein 
Kelpnek, a francia partokon varee-nek, vagy barille-nak nevezik a tengeri mosza-
tokból készült hamut, Courtois felfedezése után a hivatásos vegyészek is rá vetet-
ték magukat a tengeri moszatokra. Magában a tengervizében hiába keresték a 
jódot a vegyészek ámbár előttük is nyilvánvaló volt, hogy a moszatok csak a 
tengerből vehették fel. Első izben Köttstorfer József fiumei tanárnak sikerült a 
jódot a tenger vizéből kimutatni. Elemezései szerint az Adria vizében félhektón-
kint 1 miligramm jód van. Nála sokkal nagyobb értéket kapott Gautier, aki ugy 
találta, hogy a Földközi-tenger vize literenkint 2.4 mg jódot tartalmaz Szerinte 
ebből a mennyiségből 1.9 mg-ot a moszatok testében lehet találni. Kováid Emil 
Quarneró vizének jódtartalmát literenkint 0.143 mgr-ban határozta meg. Bugarszky 
István és Horvát Béla literenkint 0.07 mgr-ot mért. Maucha Rezső, a második 
magyar Adria-expedició kiváló vegyésze, az Adria középső részéből merített víz-
mintákból átlag 0.178 mgr jódot mutatott ki. Winkler Lajos, a budapesti egyetem 
nagyhírű professzora 1915-ben a Quarneróból származó vízmintákban literenkint 
0.037 mgr jódot talált. A barna moszatok közül a Laminaria- és Fucus-félékben 
van aránylag sok jód, amelyet ugy nyernek belőlük, hogy az előbb megerjesz-
tett moszattömeget elszenesítik. A hamut moszatszódának nevezik. Az eljárás 
meglehetősen szaporátlan munka, mert huszonkét tonna algából csak egy tonna 
moszatszóda lesz. A moszathamut kilúgozzák és hosszadalmas műveletek segít-
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ségével végül kiválasztják belőle a jódot. A moszatszódakészítés központja Glas-
gowban és az Orkney-szigeteken volt. Az utóbbi helyen, több mint húszezer 
embernek adott kenyeret. Írországban, Normandiában, Norvégiában és Oroszor-
szág Fekete-tengeri partjain is sok kis üzem foglalkozott jód előállítással, mig a 
német vegyészek ki nem találták, hogy chilei salétrom anyalúgjából jóval olcsób-
ban lehet jódot kitermelni. A háború előtt Chile fedezte a világ jódszükségleté-
nek két harmadát. 1913-ban még csak 427 tonnát termelt, 1923-ban már 636 tonnát. 

Észak-Amerikában kisebb telepek már 1906 óta foglalkoznak azzal, hogy a 
tengeri moszatok magas kálitartalmát hasznosítsák. Különösen a délkaliforniai 
partokon fordul elő nagy mennyiségben a Macrocystis pyrifera nevü óriásmoszat 
és a Nereocystis Luetkeana. Ez a két moszatfaj a sziklás partokon 10—40 méter 
mélységig valóságos tengeralatti erdőket alkot. Papiroson kiszámították, hogy ha 
valamennyi moszatot sikerülne kihalászni, nyolc milló tonna klórkálit lehetne 
belőlük kitermelni. Ez igen szép mennyiség, de némi bajok vannak a kitermelés 
körül. Az óriásmoszatokat előbb kiszárítják, majd megőrlik és vizben áztatják. A 
víz többszörös elpárologtatásával és egyéb eljárással végül megkapják a klórkálit. 
Ez a hosszadalmas módszer igen sokba kerül és nem mindig fizetődik ki. A 
kiszárított moszattömegben 30 százalék klórkáli is van, de még nem tartanak ott, 
hogy gazdaságosan ki is tudnák termelni. Amerikában tíz esztendei kísérletezés 
után odáig jutottak, hogy naponta ezerötszáz tonna moszatot dolgoznak fel, de 
ebből csak ötven tonna klorkálit kapnak, ami elenyésző töredéke az Egyesült 
Államok szükségletének. 

Dél-Kalifornia partjain él a Pelagophycus porra nevű moszat is, amelynek 
sokkal nagyobb a kálitartalma, de ennél meg az a baj, hogy nincs belőle ele-
gendő. Az üzemek különben is nagyon tartanak attól, hogy a nyersanyag idővel 
elfogy, mivel a tengeralatti erdőket meglehetősen rablógazdálkodással termelik ki. 
Abból, amit a viharok partra vetnek, a gyárak nem tarthatják fenn üzemüket, 
ha pedig messzebbről hozatják, a kihalászás és szállítás költségei veszélyeztetik 
a jövedelmet. A német kálisó-iparnak tehát egyelőre nincs mit tartania a tenger 
versenyétől. Legalább is addig nem, míg a kitermelési költségeket csökkenteni 
nem tudják. 

Sokkal előbbre jutottak a yenkik a brómkitermelés terén. Az „Ethyl Gaso-
line Co", Dupont de nemours Company) birtokában van annak a titoknak, hogyan 
lehet közvetlenül a tenger vizéből kitermelni a brómot. Ez a gyár már néhány 
év óta működik, de most merész újításra határozta el magát. Eddig a tenger-
vizet szivattyúzták a gyárba, ami költséges volt. Fordítottak hát egyet a dolgon, 
s most a gyárat viszik a tengerre. A vállalat az Egyesült Államok hajózási hiva-
talától megvásárolta a „Laké Herminia" nevű négyezer tonnás hajót, átkeresz-
telték a vegyészek fülében szebben hangzó „Ethyl" névre és nagy úszó gyárrá 
alakították át. Sem a vegyészeti ipar, sem a hajózás nem látott még idáig ilyen 
csodát. A tenger vizében minden 1,700.000-ed részre egy brómrész esik. Maucha 
Rezső a második magyar tengerkutató expedíción az Adria vizében literenként 
0'0795—0"0840 gr. brómot talált. A brómmeghatározás módszerét Winkler Lajos 
egyetemi professzor dolgozta ki. Az úszó gyár gépei percenként harmincezer 
liter vizet szivattyúznak be és úgy számították, hogy havonta negyvenötezer kiló 



GYÓGYSZEREK A TENGERBEN 1 4 7 

brómot nyernek. Az „Ethyl" a mult év áprilisának közepén indult el cirkáló út-
jára a delawarei Wilmington kikötőjéből minden számítása bevált, de a tenger-
járó gyárat mégis leszerelik. Közben ugyanis az történt, hogy a vegyészeti ipar 
brómszükséglete tetemesen csökkent, feleslegessé vált tehát a gyárhajó is. Akár-
mennyire érdekes lett volna, a tenger mégsem népesedik be úszó gyárvárosokkal. 

* 

A tenger nagy patikájában gyapot is kapható. A háború alatt Japánban is 
erősen megcsappant a gyapotkészlet. Pótlásáról kellett gondoskodni. A tokiói 
kísérleti laboratórium meg is találta a pótanyagot a „sumago", vagy „gomo-gomo" 
nevű tengeri moszat rostjaiban. Mi rejtőzik e japán nevek mögött, nem sikerült 
megállapítanom. A hírt a „Japan Advertiser" című napilap közölte s az nem 
sokat törődött tudományos nevével. Valamelyik igen közönséges tengeri moszat 
lehet, amely a távolkeleti szigetország partjain mindenhol óriási mennyiségben él. 
A sumago-moszat rostjait a japánok már régóta használják tömítésre, de hogy a 
gyapot pótlására is alkalmas, azt a tokiói intézet fedezte fel. A kikészítési 
eljárást szabadalmaztatták is. Az említett lap szerint a háborús években 375.000 
tonnát dolgoztak fel belőle évente gyapotpótlónak. A sumago-gyapot állítólag jól 
bevált és mindenben helyettesítette az igazi gyapotot. 

Neptun gyógytára a kozmetikusok számára is szállít szereket. Az ókorban 
nagy szerepet játszott a kozmetikában a tengeri nyúlnak nevezett csiga (Aplysia 
depilans) váladéka, amelyet rendkívül mérgesnek tartottak és hajvesztő szernek 
használtak. Nero boszorkánya, Locusta állítólag szintén ebből készítette mérgeit. 
Ezt a csigát, amely a Földközi-tengerben elég közönséges, ha ingereljük, folya-
dékot választ ki, amely ibolyaszínűvé válik. Vegyészek megállapították, hogy a 
váladék kémiai tulajdonságai nagyon hasonlítanak az anilin festékekéhez, egyéb-
ként azonban nem mérges és szőrvesztésre sem alkalmas. Annál biztosabb hatása 
van, — legalább is így mondják — az u. n. bandolinenak, amety „hajerősítő" 
szer. Sajnos, magamon már nem tapasztalkatom ki. Abból a tengeri moszatból 
készül, amely carraghen néven kerül a patikákba. 

A modern orvosi gyakorlat nem sokat fogyaszt Neptun raktárából. Annál 
többet a tengerparti javasasszonyok és a tengerész népség. Az „aethiopis vege-
tabilís"-t, ami bizonyos barnamoszat szene, már kétszáz évvel ezelőtt használták 
görvélykór ellen. Épp így a szivacsok szenét is. A bennük levő jód és bróm 
eléggé megmagyarázza gyógyító hatásukat, amire a tengerparti ember hamar 
rájött. A matrózok skorbut ellen is algákat használnak. Nyilván vitamintartal-
muk segít a bajon. A tengerparti füves asszonyok moszatokkal gyógyítják a gyul-
ladásokat, a köszvényt, vesebajt, sőt a tüdőbajt is. Használják a moszatokat elhá-
lyasodás ellen is, a gilisztákat pedig a „korzikai féregmohával", vagyis az Alsi-
dium helminthochorton nevű moszattal hajtatják el. Az Északi-tenger mentén 
ugyanerre a célra többféle tengeri alga keverékét alkalmazzák, a hamburgi piacon 
pedig a Polysiphonia violascens nevű féreghajtó moszatot vásárolják nagyban a 
patikusok. A régi orvosi művekben sokat emlegetett „pilae marinae" az egyik 
tengeri fű (Posidonia Caulini) partra vetett csomóiból áll. Hajdan féreghajtó sze-
rül használták. Elszenesítve golyvásoknak rendelték és jódtartalmának tulajdo-
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nítható, ha volt valamelyes hatása. Ugyanezt a szert külsőleg hajhullás ellen 
alkalmazták. Úgy látszik, mindenre jó volt. 

Dalmáciában, a Sabioncello-félszigeten levő Zuljana faluban az angolkóros 
gyermekek derékalját mustban áztatott tengeri fűvel („voga od mora" — Zostera) 
töltik meg. Ha a gyerek kinövi a bajt, szentül hiszik, hogy a tengeri fűből készí-
tett fekvőhely segített rajta. Ugyanebben a faluban a tintahal (szépia) tintazacs-
kóját teszik a sebre, hogy a szálkát „kihúzza". A „polimusá", a krónikus váltó-
láz ellen hagymás szardellát etetnek a beteggel, de használ — legalább így hiszik 
— porrá tört tengeri tornyos csiga (Turitella) is. A csigaport még csak be sem 
kell venni, csak borssal összekeverve a cipőbe kell hinteni és megvéd a malá-
riától. Nagy tévedés volna azonban azt hinni, hogy erre a célra bármilyen tornyos 
csiga alkalmas. Csak az használ, amit a zuljanai parton épült Mária templom köze-
lében szednek. Az „ogrei" kagylóval viszont szemölcsöt lehet irtani, akár a pokolkővel. 

A „szemmelverés", a „ráolvasás" és „elkiáltás" ellen a dalmaták és olaszok 
hite szerint, a nyakba akasztott, vagy a sapkába rejtett kláris véd meg teljes 
biztossággal, ha pedig 7 napig olyan vizet iszunk, amelyben korallt áztattunk, 
sohasem esünk sárgaságba. Plinins is inkább orvosságnak, mint ékszernek tekin-
tette a klárist. Receptje szerint a korallt borban kell feloldani (igen ecetes boro-
kat ihatott szegény Plinius!) és esténkint idogálni. Ez az ital sokféle betegségtől 
véd meg. A kláris csodatevő hatásába vetett hit Keletről, állítólag magától Zoro-
asztertől származik. Indiában a papok koralldarabkákat akasztgatnak a hivők 
ruháira, hogy a veszedelmek elkerüljék őket. A középkorban szentül hitték, hogy 
a kláris elhárítja a villámcsapást, elkergeti a zivatart és megóv a „tesszáliai va-
rázslat" borzalmaitól. Úgy bizony 1 

* 

A mai gyógyszertárak drogjai közt csak kevés tengeri termék szerepel. Az 
„irlandi moha" vagy carragheen a Gigartina mamillosa és a Chondrus crispus 
nevű moszatból készül. Ezeket a vörös algákat Írország, Bretagne és Amerika 
partjain gyűjtik. Megszárítva szarúkeménnyé válnak. Nyálkaoldó szernek használ-
ják. Az irlandi mohából egyébként jódot is termelnek. Kocsonya- és gyógyszer-
készítéshez az agar-agar nezű vörös moszatot alkalmazzák. A Gracilaria liche-
noides a ceyloni, az Eucheoma spinosum nevű pedig a jávai és madagaszkári 
agar-agart szolgáltatja. Az agar-agar-kocsonyát a bakteriológusok tápanyagnak 
használják baktériumok tenyésztésére. Az agar-agar gyártás terén egész a leg-
újabb időkig Japán vezetett és valósággal monopóliumot teremtett. Eltekintve 
attól, hogy a gyártás nyersanyagául szolgáló moszatok Japánban valóságos nép-
táplálék gyanánt szerepelnek, agar-agarból a japán gyárak csak az Egyesült Álla-
mokba 240 tonnát szállítottak évenkint, Európába pedig még többet. Az ameri-
kaiak 1921-ben Glendaléban, Los Angeles külvárosában agar-agargyárat alapí-
tottak, amely naponta már Va tonnát termel és a japán árút csaknem teljesen 
kiszorította. A nyersanyagot a mexikói és Kaliforniai-öbölből kapják. A Lami-
naria Cloustoni nevű barnamoszat nyelét megszárítva „stipites Laminariae" néven 
hozzák forgalomba. Az a tulajdonsága van, hogy vízben egyenletesen megdúz-
zad s emiatt sebek kitágítására és nyitvatartására használják fel Az amerikai 
gyógytárakban „Poio Goto" (golyvafa) néven nagy tengeri algák u. n. szárát árulják. 
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A gyermekek réme és áldása a csukamájolaj is tengeri termék. A csuká-
hoz nincs semmi köze, mivel a tőkehal májából sajtolják. Csukamájolaj (oleum 
jecoris aselli fuscum) készítéséhez csak teljesen egészséges tőkehalmájakat hasz-
nálnak fel. Az Északi-tengeren, Izland és Új Fundland környékén, a Skagerrak-
ban és a Fehér-tengeren dolgozó halászhajók hűtőkamrákban gyűjtik a nyers-
anyagot és hazaérkezéskor nyomban feldolgozzák. A csukamájolaj gyengén hal-
ízű, halványsárga, kevés jódot és brómot is tartalmaz, de gyógyító hatását nem 
ezeknek köszönheti, hanem annak, hogy az összes zsiradékok között a legköny-
nyebben emésztődik és szívódik fel, emellett mint Hjort megállapította, igen sok 
vitamin is van benne. Portier 1925-ben megjelent értekezésében, amely a ten-
geri élőlények vitamintartalmáról szól, föltételezi, hogy a tőkehal májzsiradéká-
ban speciális angolkór ellenes vitamin is van. Drummond professzor szerint ez 
a vitamin a cápák májában is megvan. A legyöngült szervezet és fejlődésben 
levő gyermekek számára emiatt megbecsülhetetlen. Halszagát hamarosan meg-
szokják a gyermekek. Különben illatosítják és ízesítik is. A csukamájolaj tartós-
ságát azzal növelik, hogy carragheent kevernek bele. A legtöbb csukamájolajat 
Bergen szállítja. Legdrágább az ujfundlandi fehér olaj, amelyet a londoni piac szállít. 

A tengeri halak ma már az organoterápiában is nagy szerephez jutottak. 
A „Challenger Society" egyik legutóbbi ülésén Maurice jelentette be, hogy a brit 
egészségügyi hivatal, miután a vágóhidakról nem kap elegendő mennyiségű juh-
hasnyálmirigyet, tengeri halak pankreászából készítteti az insulint, a cukorbetegek 
gyógyszerét. Az idén Csonka-Magyarországot feltűnően olcsó insulinnal árasz-
tották el. Ez a készítmény Hollandiából származik, s hír szerint azért tudják olyan 
olcsón forgalomba hozni, mivel szintén tengeri halak hasnyálmirigyeiből gyártják. 

* 

Újabban nagyon divatba jött az ámbrás kölni víz, amelynek Kölnnel annyi 
kapcsolata van, mint a csukamájolajnak a csukával. Gondolom, sokan nem tud-
ják, hogy ezt az illatszert is a tengernek köszönhetik. Keleten ősidőktől fogva 
kedvelik, nálunk a divat most kapta fel. Nem tudom, ezentúl is olyan illatosnak 
fogják-e találni az ámbrát, ha elárulom az eredetét. Sokat vitatkoztak ezen is a 
tudósok, de ma már eldöntöttnek vehetjük a kérdést. Voltak, akik azt hitték, 
hogy az ámbra a nagyfejű, más néven ámbrás cet májának, vagy hólyagjának 
beteges terméke, mint az epe- és a hólyagkő, mások bizonyos bőrmirigyek vála-
dékának tekintették, mint a mosuszt. Annak, hogy a vélemények ennyire eltértek, 
az az oka, hogy az ámbrát többnyire a tengerből halásszák ki. Madagaszkár, 
Szurinam, Jáva és Japán partjain nagy viharok után a tengerfelszínén úszó 
ámbracsomókat hálóval gyűjtik össze. Az ámbracsomók súlya többnyire 30 gr 
és fél kiló közt van, az 5—10 kilós csomók már igen ritkák. Valmont de Bor-
nare jegyezte föl, hogy 1721-ben egy mázsás ámbratömböt látott, ha ugyan nem 
káprázott a szeme. Bayonne mellett 1741-ben egy nagyfejű cet jutott zátonyra. 
A halászok öt kilós ámbracsomóra bukkantak a belében. Egy norvég bálnavadász 
egyetlen példány beléből 20, egy másik 52 kiló ámbrát szedett ki. 

Kiichler írja, hogy Thornshavennél (Faeroer) két fizéterből 50.000 arany-
korona értékű ámbrát gyűjtöttek. Valamennyin túltesz azonban a „Morote" nevű 
spanyol cetvadászhajó zsákmánya. A „Morote" 1925 ben az Atlantí-oceánon egy 
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fizétert ejtett el, amelyben 103 kg. ámbrát találtak és 330.000 pezetán érté-
kesítették. 

Az ámbra tehát a nagyfejű cet beleiben keletkezik, s mivel benne igen 
gyakran találnak polipállkapcsokat, legvalószínűbb az a feltevés, hogy az ámbra 
tökéletlenül megemésztett pézsmapolipokból (Eledone moschata) származik. 
Richárd beteges emésztési terméknek tartja az ámbrát. A nagyfejű cet főeledele 
a kalmár (Loligo) névü lábasfejű, amelyet némely helyen vihar után milliószámra 
vet partra a tenger. Ha a cet ilyen óriási poliprajba kerül, mértéktelenül tele 
tömi magát, s ilyenkor keletkezik belében az ámbra. Ha a busaszökető (Physeter 
macrocephalus) nem volna telhetetlenül falánk, az emberiség alighanem meg volna 
fosztva az ámbrától. 

Az ámbra (ambra grisea, ambre gris) törékeny, át nem látszó, szürke, 
viaszkszerü anyag. Helyenként világosabb sávok is vannak benne. Melegítés alkal-
mával kellemes illatot áraszt. Forró borszeszben könnyen oldódik, s oldatából 
ambrain alakjában kristályosodik ki. Ebből készítik az illat- és füstölőszereket, 
továbbá a tinkturákat. Régebben, különösen a rómaiak orvosságnak is használták. 
Legértékesebb a világosszürke ámbra, amélyből keleten illatos gyöngysorokat és 
más ékszereket is készítenek. A fehér és a fekete ámbra (ambra nigra) való-
színűen műtermék, amelyet valamilyen gyantából mesterségesen gyártanak. Brazi-
liában valódi ámbrával ételeket is fűszereznek. 

A nagyfejű ámbrás cet másik terméke a cetvelő (sperma ceti, cetaceum, 
blanc de baleine, Walrat.) Az ámbrás cetre, amely egyébként a legnagyobb fogas 
cet, főkép a spermacet miatt vadásznak. Egy-egy állatból 2000 kiló cetvelőt 
nyernek. Az ámbrás cet megnő 25 méterre, súlya pedig gyakran megüti a másfél 
tonnát. Feje majdnem harmada a testhossznak. E hatalmas kobak koponyaüre-
geiben van a folyékony spermaceti. A cetvadászok meglékelik az üregeket és ki-
folyatják a cetvelőt. A folyadékot megszűrik, s igy a cetvelő-olajat elkülönítik a 
tulajdonképeni spermacetitől. Az olajat szappanfőzésre, gyapjúzsirozásra vagy 
kenőolajul használják fel. Magát a cetvelőt híg lúgokkal tisztítják, majd forró 
vízben mossák ki. 

A cetvelő, amely az orrjáratok mentén levő mirigyek váladéka, viaszkra 
emlékeztető, gyöngyházfényű zsirostapintatú anyag, de papirosan nem hagy zsir-
foltot, Főalkatrésze a cetin, amely a cetvelő alkoholos oldatából tisztán is kikris-
tályosítható. A spermaceti nehezen avasodik, s ezért igen alkalmas finomabb 
kenőcsök készítésére. A patikusok tapaszokat is gyártanak belőle, a kozmetikusok 
pedig különféle „szépségápolási" cikkeket, arc- és kézkenőcsöket. A híres „céme 
celeste", a „cold cream" és sok más pomádé főalkatrésze szintén a spermaceti. 
Angliában luxusgyertyákat öntenek belőle. 

* 

Hajdanában minden patikában lehetett kapni szépiacsontot is, ami a tintahal 
belső váza. Manapság legfeljebb fogport készítenek belőle, s az aranyművesek 
használják formázásra. A kanáriketrecek rácsa közé is szépiacsontot dugdosnak, 
hogy a madár csipegethesse. Keleten dísztárgyakat faragnak belőle, de ezek nem 
lehetnek valami tartósak, mert a szépiacsont, — amely egyébként nem is csont — 
igen puha. Fogpornak sem lehet a legkellemesebb, mivel jellemző halszaga van, 
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noha a tintahal nem hal, hanem lábasfejű puhatestű állat, a polip rokona. Ma 
már a tengeri szivacsok szene is eltűnt a gyógytárakból, pedig a mult század 
derekán, különösen a tengerparton golyva ellen még széltében használták. Való-
színűen jódtartalmával értek el kedvező eredményt. 

A régi rómaiak gyógyszerkönyvében sok tengeri állat szerepelt. Hajhullás 
ellen tengeri teknősök vérével kenték be a fejet, de ugyanez használt mindenféle 
arcpattanás ellen is. Fülbajok ellen a teknősvért asszonytejjel keverve cseppent-
gették a fülbe. Árpa-, vagy rozsliszttel, továbbá borral és ecettel keverve labda-
csokat készítettek belőle és nyavalyatörősöknek rendelték. Az, aki fogait évente 
háromszor teknősvérrel tisztította, sohasem kapott fogfájást. A tengeri teknősök 
vérével a római kuruzslók szemölcsöket veszttettek, szembajokat gyógyítottak és 
manduladaganatokat oszlattak el. Ecettel és levetett kigyóbőrrel vegyítve kitűnő 
szernek tartották eves fülfolyás ellen, s ebbeli hatását kevés ökörepe hozzáadá-
sával fokozni lehet. Aki pediglen álmatlanságban szenved, ne veronált vegyen be, 
hanem a fóka jobb oldali mellúszóját varrja a párnájába és menten mély álomba 
merül. A fóka zsirja —, ha nem tudnók, jegyezzük meg, — alkalmatos szer 
mindennemű sömör és ótvar, sőt rühesség ellen is. Kopasz koponyákra dús für-
töket varázsol, a daganatokat eloszlatja, s a női bajokat megszünteti. Szóval 
valóságos csodaszer. A fókaszalonnával vetekszik a zsigerek hatása. A gutaütést, 
szédülést, agybetegségeket és a nyavalyatörést legjobb fókamájjal, léppel, tüdővel 
gyógyítani. Kívánatra a veszetségen is segítenek. Vérét megszárítva borba keverik, 
s a köszvény azt sem tudja, hová meneküljön előle. A szembetegségeknek fóka-
epe az ellenszere. Szénné égett csontjainak az angyalcsinálók veszik hasznát. 
Tanácsos a háznál egy-két angyalcápát is tartani, mivel szerveiből — legalább is-
a középkorban — kitűnő gyógyszereket tudtak készíteni. 

* 

Helyenként a tenger iszapja is gyógyító hatású. A déloroszországi lagúnák, 
az ú. n. limánok és a Balti-tenger keleti partjain régóta tudnak erről. A limánok 
s a Keleti-tenger partjain mélyen benyomuló apró öblök fenekén feketés, kásás 
iszap van, amely vaskénegtartalmú. Ebben az iszapban igen sok kénbaktérium 
és működésűk következtében sok szabad kén is van. Ösel-szigetén Arensburg és 
Kielkond, Észtországban Hapsal, a Fekete-tenger mentén Odessza fürdőjét már 
több, mint száz év óta a tengeri iszap kedvéért keresik fel a betegek. Az arens 
burgi tengeri iszapban a kénbaktériumok bíborpiros telepei szabad szemmel is 
láthatók. A kénes iszapot burkolásra és iszapfürdőül alkalmazzák. A Chadshibey-
limánok iszapját rádium- és tóriumtartalma miatt ugyanilyen módon használják 
fel gyógyításra. A tenger vízében és üledékeiben, mint Joly Werner és mások 
kimutatták, aránylag sok rádium van. 

A tengeri patika leltára ezzel még nem merült ki, de ugyan ki győzne 
mindent felsorolni ? Garmadával van ott raktáron még sok egyéb hasznos anyag. 
Csak egyetlen egy szert nem találunk benne. Orvosságot a tenger utáni nosz-
talgia ellen. 



A NÉMET CSATORNAHÁLÓZAT KIBŐVÍTÉSE. 

— A HANSA-CSATORNA. — 

Ir ta : B R U N N E R V I L M O S . 

Ha ma valamilyen aktuális gazdaságpolitikai kérdést tárgyalunk és vizsgál-
juk, hogy mely külső okok vetették fel az eszmét, mi kényszeríti a gazdaságot, 
hogy boldogulására új utakat keressen, úgy mindig egy eredőre jutunk, mindig 
Európa gazdasági életének rákfenéjében találjuk az indító okokat : a békeszerző-
désekben. Ezen szerződések oktalanságát — nyíltan vagy hallgatólag — ma azok 
is elismerik, akik diktálták; de a győzők mai politikai tényezői nem rendelkez-
nek az önbeismeréssel és bátorsággal, hogy Európa válságán generálisan, a béke-
szerződések gyökeres revíziójával segítsenek. Ez tagadhatatlanul súlyos feladat 
is volna; nyolc évvel ezelőtt könnyű volt Európa térképére új határokat bele-
rajzolni, amelyeken a határkiigazító bizottságok is alig mertek számba se jövő 
változtatásokat eszközölni. Próbálnák csak most meg I — így hát minden nemzet-
gazdaság úgy segít magán ahogy tud, tökéletesíti a termelés technikáját, olcsó 
szállítási alkalmatosságokra törekszik, röviden: csökkenteni igyekszik a termelés 
költségeit. 

A versaillesi békeszerződés a német államvasutakból, miután az birodalmi 
vasúti társasággá kényszerült átalakulni, egy lehető nagy nyereség elérésére ala-
pított vállalatot csinált, mely ezen minőségben már nem képes a német közgaz-
daságot úgy szolgálni, ahogy annak strukturája azt megkívánná. Ez a tény teszi 
kívánatossá a másik legjelentősebb közlekedési eszköznek, a víziútnak fokozott 
kihasználását. A folyók szabályozása s azoknak a legrövidebb úton csatornákkal 
való összekötése: Közép- és Délnémetországnak olcsó víziúton a tengerhez való 
közelebbhozása áll ma a német gazdaságpolitika előterében. Ha Németország mai 
csatornahálózatát nézzük, úgy látjuk, hogy ott a közlekedés ezen olcsó útja 
mindig megfelelő méltatásra talált. Erről bizonyságot tesznek a Nordostseekanal, 
mely az Északi- és Keletitengert köti össze, a Mittellandkanal a Rajnától a We-
serig, a Dortmund—Ems-kanal, az Elba—Trave-kanal s a számos kisebb, de 
jelentőségében nagy csatorna. 
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A meglevő csatornáknak a mai vízijárműveknek megfelelő kiépítését, a meg-
változott gazdasági viszonyok folytán szükségesnek mutatkozó új csatornák 
építését és folyamszabályozások keresztülvitelét mind erősebben sürgetik Német-
ország gazdasági körei. Eltekintve a megépítésüktől várható jelentős előnyök-
től, pillanatnyi haszna az építkezésnek a munkanélküliség csökkentése, ami a 
munkapiac mai helyzeténél nem csekély jelentőségű, ha meggondoljuk, hogy az 
ily építkezések közvetlenül és közvetve hány embernek nyújtanak munkaalkalmat. 
Ez egyedül azonban még nem indokolná a német gazdaság által kifejezésre jut-
tatott nagyméretű csatornaépítkezések megvalósítását, ha a gazdasági szükséges-
ség azokat nem parancsolná. 

Az építés alatt álló nagyobb csatorna vagy csatornázási munkálatok közül 
megemlítjük: 

1. a Neckar csatornázását a Mannheim—Plochingen szakaszon, 
2. a Rajna—Majna—Duna csatornát, 
3. a Rajna — Herne-csatorna második torkolatát, 
4. a Mittelland-csatorna 1927-ben elkészülő Hannover—Peine-szakaszát, 
5. az Odera—Spree-csatorna kiépítését'; 
6. a Rajna jobboldalán a Lippe oldal-csatornát befejezéséhez közeledik, 

sőt egy szakaszát (Datteln—Damm) már 1921-ben átadták a forgalomnak. 
A német gazdasági tényezők a következő víziutak megvalósítását sürgetik: 
1. a közvetlenül a háború kitörése előtt elkészült Mittelland-kanal további 

építését Hannoverből az Ihle—Plauer csatornával való összeköttetés megteremtése 
céljából, ami által a délről északnak folyó német folyók nyugat—keleti összaköttetése 
valósulna meg, Berlint a meglevő víziutak folytán, a nyugat- és keletfelé irányuló 
forgalom középpontjává s a mezőgazdasági kelet és ipari nyugat árúforgalmának 
vízi uton történő közvetlen lebonyolítását lehetővé tenné; 

2. a Dortmund—Ems-csatorna kibővítése, mely mai méreteiben már majd-
nem elérte teljesítőképességének határát; 

3. a Weser szabályozását a mai forgalmi követelményeknek megfelelően; 
4. a Weser csatornázását Hannover—Mündentől Eschvvegeig, ami főleg 

a thüringiai káliipar érdekeit szolgálná; 
5. az Achenből Rheydt—M.-Gladbachon keresztül a Rajnába (Neufinél) 

menő csatorna megépítésének előmozdítására csak nemrég alakult egy egyesület. 
Legelőször kellett volna talán említeni a gazdasági jelentőségében legfonto-

sabb csatornatervet, a Hansa-csatornát, amellyel ez alkalommal bővebben foglal-
kozunk. Ez a csatorna a német ipar középpontját, a rajna-westfáliai iparvidéket 
fogja — az Ems, Weser és Elba útján — az Északitenger német kikötőivel 
összekötni s a legrövidebb víziösszeköttetést fogja képezni ezen terület és a 
Keletitenger között. Mint egy mielőbb a megvalósítás stádiumába lépő tervről 
beszélhetünk, mert a csatorna megépítését már a német kormány is elhatározta, 
s csupán a csatorna irányára és a szükséges fedezet előteremtésére nézve folynak 
tárgyalások a kormány és az érdekeltek között. 

A Hansa-csatorna nagy jelentőségét mi sem mutatja jobban, mint az a 
tény, hogy építésének szükségességét a német gazdaság minden rétege elismerte. 
Versenyképessé teszi a német termelést a külfölddel szemben. Ma minden állam 
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-elkeseredett küzdelmet folytat a régi elhelyezési területek visszaszerzésére vagy 
ú j elhelyezési területek szerzésére s ismeretes a német és angol széntermelés 
küzdelme a világpiacon. A Hansa-csatorna első feladata volna ezt a versenyt 
a németek javára eldönteni. A csatorna a Ruhr-vidék széntermelésének 
volna levezető útja. A ruhrvidéki széntermelés helyzete nagyon kedvezőtlen, amit 
legjobban bizonyít, hogy 1925 januárjától ez év áprilisáig 105.000 bányászt vol-
tak kénytelenek elbocsátani, ami az ott foglalkoztatott bányászok több mint 
negyedrésze. További elbocsátások csupán az angol bányászsztrájk beállta folytán 
voltak elkerülhetők, mely sztrájk a Ruhr-vidék széntermelésének helyzetére átme-
netileg könnyítőén hatott. Ez a sztrájk is tulajdonképpen az angol széntermelők 
versenyképességének fokozása érdekében életbeléptetni kivánt intézkedések követ-
kezménye volt, amennyiben a munkaidő emelése és a bérek csökkentése útján 
versenyképességüket fokozni kívánták annyira, hogy a német széntermelés által 
veszélyeztetett szénelhelyezési területeket a maguk részére biztosíthassák. Lap-
közlemények szerint a sztrájk az angol termelők győzelmével végződött, ami a 
német széntermelésre a helyzet további rosszabbodását és a munkanélküliség 
emelkedését jelenti. Mindezek alapján megérthető, hogy a német termelők minden 
erővel igyekeznek elhelyezési lehetőségüket növelni. Délnémetország alig jöhet 
számításba különösen akkor, ha a Saar-vidék Németországhoz visszakerült; 
ellenkezőleg, ez esetben a ruhrvidéki szén valószínűleg ki fog szorulni onnan, 
így új elhelyezési területet a külföldi verseny kiszorítása által lehetne csupán 
szerezni. Érdekes jelenség Németországban, hogy míg a német széntermelés elhe-
lyezőterület hiányában válsággal küzd, addig az angol szén behozatala az 
országba eléggé jelentős, úgy hogy pl. 1925-ben a német partvidék szénszük-
ségletének fedezése 50%-ban angol szénnel történt. Szükséges az emiitettek alap-
ján ezen anomália megszüntetése s a német törekvések oda irányulnak, hogy az 
Északi- és Keletitengerhez csatlakozó fogyasztási területek szénellátását maguk-
nak biztosítsák. Ez nemcsak a szén szempontjából fontos, hanem a Ruhr-mellék 
egyéb nagy tömegárútermelése, valamint a Hamburgon és Brémán át jövő beho-
zatal visszfuvarja szempontjából is. A termékek elhelyezését főleg a német fuvar-
költségek akadályozzák meg. így pl. a háború előtt egy tonna szén vasúti fuvar-
költsége a Ruhrvidékről Hamburg fogyasztóterületére 5'60 márka volt, míg ma 
8 '50 márka. Ezzel szemben az angol szén fuvarköltsége ugyaoda 1913-ban 3'50, 
ma 5'65 márka tonnánként, ami a német szén terhére közel 3 márka több-
letet jelent. Az angol szén ezen fuvarköltségelőnye a német szén részére tartha-
tatlan helyzetet teremtett az említett területen, amit fokoz még, hogy az angol 
szén előnyösebben bányászható, mint a német. Ha az angol szénnek legalább is 
a fuvarköltségelőnye nem hárítható el, úgy a német szén helyzete itt remény-
telen, mert egyéb mód nem mutatkozik az angol termelési fölény ellensúlyozá-
sára. A német szénbányászat technikai berendezésének tökéletesítésére az utóbbi 
években minden lehetőt megtett ; míg 1919-ben a szénszállítás a bányákban 
5%-ig történt gépek segítségével, ma már ez 50'4%-ra emelkedett. Inkább szá-
molható azzal, hogy az angolok szénbányászatuk technikai berendezéseit a néme-
tekével egy színvonalra igyekeznek majd hozni, mínekfolytán a németek technikai 
előnyüket sem tarthatják meg. 
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A külföldi szén kiszorítása a német parthajózás érdekkörébe tartozó terüle-
tekről így csupán olykép képzelhető el, hogy az érdekelt termelési terület és a 
német kikötők között közvetlen vízi összeköttetést létesítnek, ami a szakértők 
szerint lehetővé tenné, hogy a szenet, a Ruhrtól Hamburgig víziuton szállítva, 
csupán ca 4"50 márka fuvarköltség terhelje, ami az angollal szemben jelentős 
előnyt biztosítana. A 3 milió tonnát kitevő angol szén-behozatal kiküszöbölése 
20.000 bányásznak biztosítana munkát. Ezen víziút hiánya a háború utáni évek-
ben abban is mutatta hatását, hogy Rotterdam és Amsterdam a német kikötőket 
erősen visszaszorította. 

A háború előtt Hamburg volt a kontinens legnagyobb forgalmú kikötője; 
Antwerpen forgalma 1924-ben felülmulta Hamburg kikötőjét és számolható azzal, 
hogy Rotterdam méginkább előtérbe fog kerülni, ha a német kikötők versenyké-
pességének emeléséről nem gondoskodnak. Mindaddig, amig az út a Ruhr vidéké-
ről nyugat felől előnyösebb, a német kikötők forgalmának lényeges emelése nem 
várható. De elképzelhető és lehetséges is, hogy a Hansa-csatorna a keleti Ruhr-
vidék részére oly közlekedő útat teremt, mely a nyugat felé, nem német kikötőkbe 
irányuló útakkal egyenértékű lenne. 

Az osnabrücki gazdaságterület textilipara is előnyösebben termelhetne a 
csatorna révén. A szükséges gyapjút külföldről hozzák (egyéb nyers és félgyárt-
mányokról nem is szólva) s minthogy az drága, a tőkehiány' nem engedi meg, 
hogy nagyobb tömegben tartsák raktáron, s így az állandóan szükséges utánpót-
lás olcsó viziúton való lebonyolítása a gyárosoknak fuvarelőnyt, Hamburgnak, 
Brémának forgalom emelkedést, a német fizetési mérlegben a külföldre fizetett 
fuvardíjak csökkenését, a nemzetgazdaságra nézve pedig az olcsóbb termelés az 
árak csökkenését s a piac. fellendülését jelenti. 

De nemcsak a textiliparra nézve áll ez, hanem a többi iparágakra is, pl. 
a margaringyártása, melynek nyersanyagai akkor szintén Hamburgon és Brémán 
keresztül viziúton lennének szállíthatók. A csatorna lehetővé tenné Wittlage és Ber-
senbrück mocsaras területeiből tőzegbrikett előállítását, ami a házi tűzhely részére 
igen alkalmas; jelenleg elhelyezése azért ütközik nagy nehézségbe, mert ez a 
terület minden nagyobb közlekedési úttól távol esik. — Uj települési helyek ke-
letkeznének s az iparnak egyes kedvező helyeken való agglemoratióját, a ked-
vező víziszállitási lehetőség folytán, deglomeratiós folyamat váltaná fel. 

Nem jelentéktelen a Hansa-csatorna megépítésének mezőgazdasági jelentő-
sége. A csatorna érdekterületébe mintegy 94.000 ha. mocsaras terület esik, mely-
ből 60.000 ha még lecsapolatlan; azonkívül a csatorna 32 km hosszúságban 
kietlen pusztaságon vezetne keresztül, aminek termékennyé tételét nagyban 
előmozdítaná a csatorna, attól eltekintve, hogy a csatorna által átszelt lapályo-
kon az árvizeket megszüntethetné. 

A csatorna vezetésének irányára nézve azonban csak nemrég jött létre a 
megegyezés a gazdasági körök s a birodalmi közlekedésügyi miniszter között. 
Az érdekeltek már 1922-ben megegyeztek a csatorna irányára nézve, amit most 
a birodalmi közlekedésügyi miniszter is elfogadott E szerint a csatorna egyenes 
irányban épülne, s Bramscheból kiindulólag Áchimon keresztül Hamburgban 
volna végpontja. A közlekedésügyi ministerium a Rajna—Ruhr-vidéket a 
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Mittelland-csatorna, a csatornázott Weser és az Áchim—Weser-csatornaszakaszon 
tervezte az Elbával összekötni. Ezt a tervet a minisztérium is elvetette most. 
A Ruhr-kerületet keletre Bramscheig a már meglevő Rajna—Weserkanal köti 
össze. Itt az említett csatorna északkeleti irányba ágazik el, hogy azután — a 
Dümmertótól délre haladva — Áchimnál a Wesert átszelje s a Lüneburger Heide 
magaslatait északra elkerülve Hamburg—Harburgnál az Elbába torkolna. Ez 
volna a közvetlen, „valódi" Hansa csatorna. 

A csatorna kölségeit a közlekedésügyi miniszter f. é. aug. 9-én kelt 17 sz. 
emlékirata, hozzávetőleges számítások alapján, 302 millió márkára teszi. Nem hiva-
talos, de ugyancsak szakértők által végzett számítások az építés költségeit 183 illető-
leg 217 millió márkában állapították meg. A közlekedésügyi minisztérium és a 
szakértők által megállapított összegek közötti különbözet onnan áll elő, hogy a 
minisztérium a teljes gátvonalat úgyszintén zsilipeket is 1600 tonnás, míg a szak-
értők csupán 1000 tonnás hajókra számították. A csatornának 1600 tonnás hajókra 
való építése magában véve helyes lenne, ha belátható időn belül a német bei-
hajózás ezen hajónagyságokra áttérne, mert a gátvonalaknak későbbi kibővítése 
alig lehetséges. A gazdasági körök véleménye szerint azonban a tengeri kikö-
tőkkel való forgalomban ez alig fog bekövetkezni, mert 1000 tonnán felüli uszá-
lyok esetlenek és a német tengeri kikötőkben alig használhatók fel. 

A csatorna előrelátható forgalmát évi 12 millió tonnára teszik, ha a gazda-
sági körök által kivánt egyenes csatornát építik meg. A Mittelland csatorna, a 
Wesernek Minden—Áchim szakasza felhasználásával az Elbeig építendő csa-
torna megépítése esetén természetesen ez a forgalom nem volna várható, mert 
túlnagy kerülőt csinál, s a gyakorlat már bebizonyította, hogy csupán a lehető-
leg légvonalat követő csatorna-összeköttelés teljesítőképes. Az összköltségek 
helyes kiszámításával a kerülő mindig drágább lesz még akkor is, ha a csator-
názott Weseren semmiféle illetéket sem szednek. A légvonalat követő Hansa-
csatorna magasabb illetékei megtérülnek az alacsonyabb hajóüzemi-költségeknél, 
mert az egyenes csatorna egyenes utat, egységes vontatási üzemet, keve-
sebb szén fogyasztást és lényegesen gyorsabb uszályforgalmat biztosít. S épp 
ez az időnyereség az, ami a szállítási út megválasztásánál döntő. A mindenen 
át történő szállítás 100 üzem-kilóméterrel hosszabb útat jelentene, ami legalább 
2 nappal hosszabbítaná meg a szállítási időt. S minthogy a csatorna nemcsak a 
szénszállítás, hanem a Ruhr-vidék ki és bevitelének nagyrészét volna hívatva 
lebonyolítani, igy a gyorsított szállítás feltétlenül kívánatos és csak ez esetben 
tudná az Antverpenbe és Rotterdamba menő kedvező víziút-összeköttetésekkel a 
versenyt felvenni. 

Az egyenes csatorna-vonal a szállítási gyorsaságot — ha az uszályt sze-
mélyzete rudakkal tolja előre — a különben általános óránkénti 4 '5 kilométer 
helyett 7 kilométerre emeli, s az éjszakai forgalom is különösebb nehézségek 
nélkül lesz lebonyolítható és gyors szállítmányok is vontató-hajók használata 
nélkül mehetnek a Hansa-csatornán; ez üzemköltség-megtakarítást jelent a hajó-
tulajdonosnak és a vontató-hajó csavarjainak a csatornán mutatkozó káros hatásai 
is elmaradnak. 
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Óvatos számítások szerint is a csatornába fektetett tőke 7'8—9'4 kamato-
zásával számítanak. 

A csatorna megépítése ellen felhangzott az az érv, hogy ha egy német-angol 
szénegyezmény létrejön, úgy a csatorna megépítésére nem lesz szükség. De ez 
nem áll. Minél inkább berendezkedik a német széntermelés a külföld versenye 
elleni harcra, s minél inkább képes saját erejéből a német szén elhelyezését a 
világpiacon biztosítani, annál inkább lesz képes egy nemzetközi termelési egyez-
mény megkötésénél a német gazdaság érdekeit sikerrel biztosítani. Felhozták még 
azt is, hogy a szénnek úgynevezett cseppfolyósításával belátható időn belül sze-
net már egyáltalában nem fognak szállítani, ez esetben azonban szállítható az 
olaj, s míg a termelés energia-forrásaként a szenet is használják, a szénszállítás 
nem szünhetik meg. De mint már említettük, a Hansa-csatorna nem kizárólag 
szénszállításra, hanem a Ruhr—Rajna—Wesfália-i iparcentrum ki- és beviteli for-
galmának lebonyolítására épülne. 

A Hansa-csatorna előmunkálatainak költségeire a birodalmi közlekedésügyi 
miniszter 1927. évre 200.000 birodalmi márkát irányzott elő. 

Az ismertetett folyamszabályozásoknál és csatornaépítkezéseknél, valamint 
folyamszabályozási és csatornaterveknél különös súlyt helyeznek áramelőállításra 
szolgáló vízierők nyerésére. Ezen olcsó energiaforrások létesítésének lehetősége 
nagyon előnyösen befolyásolja az ily nagy építkezésekhez szükséges tőke elő-
teremtését s a kamatozás biztosítását, ami mellett nem szabad elfelejteni azok 
nagy közgazdasági jelentőségét. 



DALMÁT RIVIÉRA. 
Irta : LEIDENFROST GYULA. 

Agyam legrejtettebb rekeszében, legkedvesebb emlékeim közt őrizgettem 
tizenkét álló éven át a dalmát Riviéra képét. A nyáron kitárult elém újra sokáig 
bezárt kapuja. Eltemetett emlékeim, a régi benyomások, hajdani kalandozások 
kiszabadult kísértetei rohantak meg, amikor a fehér hajó Dalmácia színes szirt-
jeinek útvesztőjén hordozott végig a zordon Bocche égostromló bérceiig. Eletem 
legszebb napjait újráztam meg képzeletben, amikor még a jó öreg Najadén hajóz-
tam végig ezeken a tájakon. 

Utam Susákról indult ki. Megnőtt azóta, hogy utoljára láttam. Mindjárt a 
hiddal szemben, amelyen a forgalmat Fiumével fenntarttják, hatalmas palota 
áll: a Jadranska Plovidba székháza. Az adriai tengerhajós társaság hajói bo-
nyolítják le a parti forgalmat, tartják fenn a dalmáciai gyors- és teherjáratokat, 
összeköttetést tartanak fenn Görögországgal, Velenczével és Zárával. Flottája 
nyolcvan hajóból áll. Közülük legnagyobb a Karagjorgje (Karagyorgye) 1204 
tonnás, kétkéményes luxusgőzös. Ismerős volt előttem a gőzös is, a kéményjelzés 
is. Piros szalagon fehér csillag. Ez volt valamikor a magyar-horvát tengerhajós 
társaság jelvénye, csak akkor a csillag oldaliszárai még nem voltak megkurtítva. 
A Jadranska Plovidba az Ungaro-Koratából és a régi Dalmazia-társaságból ala-
kult meg, s a Karagyorgye azelőtt a — Visegrád volt. Átkeresztelték a többi 
hajót is. 

A dalmáciai hajó a „Zagreb" (azelőtt „Gödöllő'1) — valóságos úszó hotel — 
a sokat emlegetett Baross-kikötőből indúl. Sokféle hajón utaztam én már világ-
életemben, de ekkora tisztaságot sehol sem tapasztaltam. Dalmácia felé a középső 
csatornán — Canale di Mezzo — megy ki az öbölből a hajó. Egyik oldala olasz 
birtok (Cherso-szigete), másik partját Veglia (Krk) alkotja. A fehér hajó lassan 
lebben ki a Baross-kikötőből. A reggeli napfény élesen világítja meg a környéket. 
Elhaladunk a Lazarus-hajógyár mellett, amely a nagy móló tövében épült és 
már délszláv területen van, míg maga a nagy hullámgát olasz birtok. A háttér-
ben a Recsina-szurdok színes sziklái bontakoznak ki a ködből, jobbra pedig a 
Monté Maggiore zárja a láthatárt. A hajó a rövidebb útat veszi a Quarnerolóra. 
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A kis Plavnik és Cherso közt a Canale della Corsián haladunk át. Itt van a 
Quarneró legmélyebb pont ja: 101 méter. Sokat halásztam itt hajdanán. Plavnik 
délszláv birtok. Sorban újulnak meg előttem a rég elfeledett emlékek. Az ott, 
Gregorio alatt, Arbe északnyugati csúcsán, Lopáró öble. Mikoriban ott fürdőztem 
bársonyos homokján és végignéztem a Quarneroló kék szőnyegén, akkor kezdték 
felfedezni. Hallom, azóta autóbuszjárat is van oda. Messziről villákat látok az 
öböl partján. Az én időmben még csak falusi viskók voltak. 

Susák után Arbe (Rab) a dalmáciai vonal első megállója. A sziget maga 
is dalmáciához tartozik már. Arbet a trójai háború után szikuli görögök alapí-
tották. Később római uralom alá került és virágzó kulturájú várossá vált. Majd 
a bizánci császárok tették rá kezüket, de 
uralmuk a X. századtól kezdve már csak 
névleges volt. Később a velencei dózsék-
nak hódolt meg a négytornyú város és 
ebből a korszakból számos kedves kis 
palota is maradt fenn. Bástyáit a magyar 
hadak is többször ostromolták, Arbe ter-
mékeny sziget. A bóra felől magas hegy-
vonulat védelmezi. A lucernát évente hat-
szor is kaszálják s az egyik kolostor kert-
jében datolyapálma virít. Arbe a Quarneró 
igazi gyöngye. Dómját a XIII. században 
építették, de campaniléja a XII. századból 
való. Ebben a toronyban van nagy Szent 
Kristóf harangja, amelybe a hagyomány 
szerint az arbeiek minden ékszerüket bele-
öntették. A dóm oltárában van elhelyezve 
Szt. Kristóf domborműves ezüst ereklye-
tartója, amelyet N a g y L a j o s királyunk 
felesége, Erzsébet ajándékozott a székes-
egyház számára. Arbénak három fürdője 
is van. A város tavasztól őszig zsúfolva 
van idegenekkel, akiket modern hotelek 
várnak. 

Innen Págó mellett visz a dalmát hajó Arbe. (A Pa lazzo Nimira kapu ja . ) 

útja. Zára előtt csak éppen elhajózunk. 
A nagy riva palotasora vakítóan ég a délutáni naptűzésben. A mólóról 
mozsárágyúval pufogtatnak. Éppen vitorlásverseny van. Zára most tudvalevően 
olasz birtok. A szigetvilág labirintusában bujkálva jutunk el estefelé Szebenikóba 
(Sibenik). Pompás kikötője éppen tele volt a Földközi-tengeri angol flotta hajói-
val. Szebenikó ipari város. Egykori keskenyvágányú vasútját, ép úgy, mint a 
spalatóit és a gravózait, rendes nyomtávolságúra építették ki a háború óta. Kikö-
tője a Kreka (Krka) folyó lesüllyedt völgye. Kisebb hajók egészen a legalsó víz-
esésig felhatolhatnak. Skradin közelében hatalmas vízművet létesítettek, amely 
20.000 lóerő villamos energiát termel. Innen kapja Szebenikó a világító és az 

T'flLflnsNinÍPÍ/ 
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ipari áramot. A páratlanúl szép zuhatag csöndes terrasszain pisztrángóriások lus-
tálkodnak a kristálytiszta vízben. Sibenik kikötőjéből főkép fát, bauxitot, karbidot, 
kalciumcianamidot, szenet, bort és likőröket exportálnak. Szebenikó ugyanis a 
maraschino-övbe esik. Ezért is olyan nehéz tőle megválni. 

A várost a hegyoldalon háromszoros erődítés övezi. Ezeket a XV. és a XVI. 
században építették. A harmadik erőd a kikötő szűk bejáratában van. Szebenikó 
legszebb műemléke a dóm, amely a XV. század folyamán épült a régi Szt. Jakab-

templom helyén. Az építkezést 
Antonio velencei mester kezdte 
meg, de a szentély, a három 
apszisz és a sekrestye utódá-
nak, György mesternek a műve. 
Giorgio nemcsak előkelő csa-
ládból származott — Orsini her-
ceg volt —, hanem korának 
egyik leghíresebb építő művé-
sze is. Dalmáciában a szebeni-
kói dómon kivül sok egyéb nagy 
alkotás őrzi emlékezetét. Halála 
után az építkezést a firenze 
Nicolo mester, ' majd a mestre 
Bartolommeo folytatta, de csak 
a zárai Mestichevich János fe-
jezte be. A szebenikói székes-
egyház egyebek között arról is 
nevezetes, hogy teljesen kőből 
van, építéséhez sem téglát, sem 
fát nem használtak. Ebben nincs 
is párja egész Európában. 

A dalmát gyorsvonal követ-
kező kikötője: Spalato (Split), 
ahová Solta és Bua közt vezet 
az út, de vonaton is elérhető. 
Kikötőjében sokkal élénkebben 
lüktet az élet, mint a háború 
előtt. A tenger felől érkező ide-
gent Diokleciánusz palotájának 
beépített maradványai kapják 

meg. Napokat el lehet bolyongani e fenséges romok között, ahol magyar emlékeket is 
őriznek. Amikor IV. Béla 1242-ben a tatárok elől Dalmáciába menekült, két leánya: 
Katalin és Margit Clissa v á r á b a n ' húzták meg magukat. A két királyleány ott is 
halt meg. Tetemüket kőkoporsóban szállították a közeli Spalatóba és a dóm főka-
puja feletti fülkébe temették el. A város közelében, a vasútvonal mentén fehér-
lenek Salona (Solin) romjai, amelyeket már csaknem teljesen kiástak. Az ása-
táskor gyűjtött tárgyakat a spalatói muzeumban őrzik. Amikor a barbárok Salo-

A szebenikói s zékesegyház . 
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nát feldúlták, a lakosság egyrésze Diokleciánusz palotájának romjai közé mene-
kült és ott fészkelte be magát. így keletkezett a VII. században Spalato. Dio-
kleciánusz palotája, amely egyúttal hatalmas erődítvény is volt, 295-től 305-ig 
épült. Diokleciánusz palotája falai közt fejezte be életét. Mauzóleumából épült a 
híres spalatói dóm. Román stílusu harangtornyát Salona romjaiból építették, s 
újabban restaurálták. Építését Magyarországi Mária, II. Károly nápolyi és szicíliai 
király felesége indította meg és Róbert Károly neje, Erzsébet magyar királyné 
fejeztette be. 

A város már régen túlnőtt a régi falakon és minden irányban terjeszkedik. 
Aki áttekintést akar róla kapni, legjobban teszi, ha megmássza a Marjan-hegyei, 
amelynek fái közül pompás kilátás nyílik a városra és környékére, a szemközti 
szigetvilágra és Dalmáczia egyik 
legkáprázatosabb öblére, a külön 
kis tengernek beillő Sette castelli-
öbölre. Partján sorra zarándokol-
hatunk a középkori kastélyokon, 
felkereshetjük a romantikus fek-
vésű Po//«d-kolostort, végül az 
öböl túlsó végén, Spalatóval átel-
lenben Trau (Trogir) tornyait 
pillantjuk meg. Trauba Spalatóból 
helyi gőzössel könnyebben eljut-
hatunk, mint szárazon, de akinek 
módjában van, annak inkább az 
előbbi útat ajánlom. A hét kastély 
romja igen jó átmenet Trau-hoz, 
ahol a középkor levegője csap 
meg. Nem, mintha ez a kis város 
maradi volna, hanem hangulata 
középkori. 

Trau egy része Bua-szigetén 
fekszik. A magyar történelemben 
ez a kis sziget is szerepel. Amikor 
a derék dalmaták IV. Béla kirá-
lyunknak pártját fogták és rejte-
gették a tatárok elől, a földönfutó uralkodó Spalatóból végül is ide menekült. 
Századokon keresztül a „király szigetének" is hivták Buát. Most forgó híd köti 
össze a szárazzal. A káprázatosan szép trau-i székesegyházat a hazánkból oda-
származott Treguanus püspök kezdte építtetni a XIII. század elején. A trau-i dóm-
ban őrzik IV. Béla koronázási palástjának maradványát is. IV. Bélát, akire a 
tatárok valósággal hajtóvadászatot rendeztek, bujdosásában elkísérte unokaöccse: 
Vilmos herceg, Balduin császár fia is, aki a király egyik leányát Margitot je-
gyezte el. Vilmos herceg Trau-ban hunyt el és IV. Béla kívánságára a dómban 
temették el. Sírja a főoltár alatt van, de felirata már elpusztult. A dóm főkapuját 
Radovan 1240-ben faragta. A harangtorony velencei gót stílusban épült. Trau 

R a g u z a . (Porta Pile. A kapu feletti fülkében 
Szt. Balázs, a város védőszen t j ének szobra.) 
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egyéb látnivalói: a dómtéren a XV. századból fennmaradt pompás loggia, az 
ízlésesen restaurált tanácsház, több régi palota, és a Camerlengo-kastély a város 
végén, amelyet a velenczei oroszlán díszít. 

Trautól és Spalatótól nehéz megválni, pedig az utasra az igazi meglepetés 
csak ezután következik. Spalatóig még a valószínűség talaján mozog az ember. 
A hét kastély öblében ez a talaj már kezd kicsúszni a lába alól, Trauban már 
féllábbal a középkorban bandukolunk, Raguzában pedig úgy érzi magát az ember, 
mintha az opera díszletes színpadára tévedt volna. Várfalakkal körülzárt mese-
beli város ez. Hajónk Gravoza (Gruzs) öblében köt ki, mivel Raguza (Dubrovnik) 
kikötője csak kis bárkák számára elegendő. A vasút, amely az Ombla-völgyén 
ereszkedik le a tenger színvonalára, bőven ontja Bosznia és Hercegovina fáját. 

r 

R a g u z a . (Onofrio di la Bava kút ja és a St. Salvatore templom.) 

Mozgalmas kikötői élet uralkodik most itt. A nyáron különösen nagy volt a 
sürgés-forgás, mivel a Mediterranean Fleet egy része horgonyozott huzamosab-
ban a kikötőben, a nagy csatahajók pedig a bejárat előtt, ahová a rejtélyes 
Ombla hömpölyögteti hullámait. 

Aki a világ zajától elvonúlni vagy üdülni kíván, legjobban teszi, ha a Lapad-
félszigeten telepedik meg. Kitűnő hotelekben és penziókban válogathat, balzsamos 
cipruserdőben hűsölhet, vagy egész nap a tengerben lubickolhat. Lapad a gravózai 
kikötőt határolja a tenger felől. Kikötői oldalán elegáns hotelek nézegetik magu-
kat az olajzöld vízben. A kikötő mélyén ott állt a kisded délszláv flottának egy 
része: három újtipusu torpedóűző és egy ciszterna-hajó. A torpedó-vadászokat a 

Duasavte HÁSIJ3A 
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hadisarc-számlára Németországban építették, a ciszterna-hajó ellenben régi isme-
rősünk: a „Najade", amelyen a magyar tengerkutató-bizottság két tudományos 
expedíciót rendezett. Most „Szisztnica" a neve. Soh' sem hittem volna, hogy 
valaha is viszontlátom! 

Gruzsból legszebb kirándulás az Ombla-forráshoz esik. Lehet menni kis 
barkasszal, vagy kocsin, de legszebb az apostolok lovain, a vízvezeték mentén. 
A folyó mindössze 5 kilométer hosszú, de mindjárt a forrásánál malmokat hajt. 
Nyilvánvaló tehát, hogy nem ott ered, ahol látszik, hanem valamelyik karsztos, 
föld alatt bujkáló folyó folytatása. Sokáig a Trebinsica- patakra gyanakodtak, 
amely Stonj (Stagno) mellett tűnik el a föld alá, de az összefüggést nem sike-
rült megállapítani Az Ombla-völgyben terem a híres Epidauro-bor, amitől nagyon 
vidáman és könnyedén megy a visszatérés. Gravózából villamos vasúton érjük 
el Raguzát. Az út villák közt, majd a magas tengerparton vezet a P/fe-kapuhoz. 
Várod, hogy fent a toronyban megszólal a kürt, ám ehelyett autók végtelen sora 
gördül ki a szűk várkapun. Várod, hogy bent a várfalon túl középkori lovagok 
libbennek eléd, helyettük nemzetközi sokadalmat találsz, amely fel-alá hömpölyög 
az egykori Stradonén, amelyet azóta Péter királyról neveztek el. Raguza bele-
kapcsolódott a világjáró turistaforgalomba. A „ T u s c a n i a " csak úgy ontja 
nyaranta a sok angolt és jenkit, akik Velencze után az Adria másik tündér-
városát is látni kívánják. 

Raguzát köröskörül falak és tornyok veszik körül. A Mincetta-torony 1464-ből 
maradt fenn. A kis Pile-öböl déli fokán sötétlik a Bokar-bástya. Vele szemben 
a fenségesen komor Fort Lorenzo dacol a tenger bősz ostromával. Pompás, 
büszke erőd. Egyszál sziklán épült. Ma csak egyszerű díszlet, hajdan bevehetet-
len bástyája volt a kis raguzai köztársaságnak, amelyet délszláv Aténnek is nevez-
nek. A Stradone helyén hajdan csatorna volt, amelyet később betemettek és a 
város főútvonalává vált. Innenső végén, ahogy a Pile-kapun belépünk, Onofrió 
di la Bava kútja és Szt. Szalvátor kis temploma kötnek magukhoz. Előbbit a 
régi vízvezeték látja el ma is. Ezért a kútért magáért érdemes Raguzába elza-
rándokolni. A pilei várkaput hajdan a ferencrendi barátok őrizték. Itt van tem-
plomuk és kolostoruk. A franciskánus kolostor udvara felejthetetlen mindenki 
előtt, aki egyszer is látta. Nyolcszögletes oszlopok kettős sora veszi körül. A mediter-
rán növényzet dús bozótjából vérvörös futórózsák szöknek fel Szt. Ferenc szobra köré. 

A korzó másik végét a P/ocse-kapu zárja el. Ezt meg a dominkánusok 
őrizték. Templomuk főékessége egy Tizian-kép. Kriptájában Szent István kirá-
lyunk koponyájának egy darabját őrzik ezüst ereklyetartóban. Raguzában egyéb-
ként több magyar ereklye és emlék is van. A székesegyházban őrzik Szt. István 
állkapcsát és Szt. László egyik lábszárcsontját, a franciskánusok templomában 
pedig Szt. László karcsontjai vannak aranyozott, trébelt ereklyetartóban. Raguza 
főterén, a vámház előtt áll a Roland oszlop. 1418-ban, vagy 1423-ban állították 
fel. Talapzatának feliratos kövét a városi múzeum őrzi, s ebből kitűnik, hogy az 
oszlopot Zsigmond uralkodása alatt készítették, Zsigmond neve a tornác alatti 
márványtáblán a rektorok palotáján (Knezsev Dvor) is olvasható. Ez a palota 
1388 és 1424 közt épült. Most királyi palotává tették meg. Eredetileg kétemele-
tes volt, de a felsőt az 1667-iki földrengés ledöntötte. A földrengés után Miche-
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lozzo, Donatello tanítványa építette újjá Orsini György segítségével. Kapuján 
világhíres bronzkopogtató van, amelyért Pierpont Morgan egész vagyont ígért. 
Emeleti nagytermét Bordone hires „Vénusz és Adonisz"-a díszíti. 

A dogana (vámház) épületét a firenzei Pasquale készítette 1520-ban. A 
hozzája csatlakozó őrház falán Onofrio di la Bava egy másik remekbe 
készült kútja van. A vámmal szemben van Szent Balázs dús olasz barokk 
stílusú temploma, e mellett pedig a székesegyház, amely az Oroszlán Richárd-
tól épített templom helyén áll. Egy kis téren, amelyen a vásárosok tarka 
csoportja zsibong, állították fel Gjivo Gundulics (1678—1721) horvát költő szob-
rát, újabban pedig Péter király reliefjét, amely Mestrovics műve. A Polcse-kapun 
keresztül jutunk a kis kikötőbe, ahonnan csónakon Lakromára (Lokrum) evez-
hetünk át. Az Adriának e bűbájos szigete most állami gyermeküdülő telep. Kár, 
hogy a régi motorosbárka-járatot megszüntették, mivel így az átkelés körülmé-
nyes. Lakromával szemközt a parton kilóméter hosszúságban villák sorakoznak 
egymás mellé, s itt van a kapu közelében Raguza fürdője is. Raguza kiránduló-
helye : Cavtat (Ragusa vecchia) és a Canali-vöÍgy (Konavlje), ahol a dalmaták 

P u n t a d 'Ostro . (A Bocche di C a t t a r o bejárati e rőd je . ) 

díszes nemzeti viselete versenyez a természet szinpompájával. Cavtat fölött a 
hegyen messziről feltűnik egy fehér kápolna. Racsic révész pompás mauzóleuma 
ez és Mestrovics építette. 

A kattarói öbölbe (Bocche di Cattaro, Boka Kotorska) a Canali-völgyön át 
is eljutni, de igy elesik az ember attól a fenséges látványtól, amit az öböl a ten-
ger felől nyújt. A bejárat érődéin túl balra kanyarodik a hajó az öböl első kar-
jába. Itt egy hegy tetején emelkedik Castelnnovo (Hercegnovi) városa. Falain sok 
küzdelem ment végbe a törökökkel. A Bocche partjait különben sok vérrel öntöz-
ték a századok folyamán. Hercegnovi fürdője mellett földrengéstől összeszabdalt 
bástya hirdeti az erődöv határát, a falak azonban errefelé már eltűntek. Castell-
nuovo kiváló klimatikus üdülőhely télen is, nyáron is. Modern hoteljeivel nagyobb 
idegenforgalomra van berendezve. Nem messze tőle van Zelenika, amelyet régeb-
ben a magyar középosztály igen kedvelt. Itt van a boszniai keskenyvágányú 
vasút végállomása is. Szemközt az öböl másik karjában Tivat (Teodo) házai 
fehérlenek. A háború előtt szénállomás volt. Most hadikikötőt és arzenált terveznek 
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oda. Tivatban fog végződni az a vasútvonal is, amely Szerbiát az Adriával fogja 
összekötni. A Teodói-öbölből a Le Catene-szoros visz át a tulajdonképpeni kattaroi 
öbölbe. A „Le catene" név azokra a láncokra vonatkozik, amelyekkel Nagy Lajos 
a szorost az ellenséges gályák ellen elzáratta. Lepetane után Perastót hagyja el a 
parton a hajó. Balra a Risanoi-öböl csábítja az utast. Bejáratában két parányi 
sziget ejti tévedésbe az embert. Mintha vízen úszó tutajok volnának. Az egyik 
híres búcsújáró hely, a másikon régebben kolostor volt. Köröskörül a Krivosije, 
a Radostak és a Lovcsen ormai vetnek árnyékot az öbölre. Kopár, fenyegetően 
égre meredő hegyek fenséges kerete ez a világszép öböl számára. Mélyen bent 
a hegy lábánál Kattaro (Kotor) terjeszkedik. Ez a dalmát hajóvonal végállomása, 
s aki autón nem megy tovább Montenegró felé annak elég az a két óra a város 
megtekintésére, míg a hajó ott időzik. A kéttornyú székesegyházban Szent Trifun 
relikviáit őrzik. Mögötte már meredek hegyfal következik, amelyen szinte a leve-
gőben függő várfalak kapaszkodnak fölfelé. Az öbölben a Bokeska-társaság kis 
fekete hajói tartják fenn az összeköttetést a városok között. 

Megvallom, a kattarói öböl szépségeiben csak akkor gyönyörködtem, mikor 
hajónk visszafelé vette útját. Odáig rég sóvárgott viszontlátás foglalt le. A talál-
kozás a hajóétterem nagy asztalán történt. Ott terpeszkedett gyengén ecetes 
olajban, finom fűszerben: a nagy tengeri fogas, a dentále, a szabad vizek büszke 
portyázója. Hányszor, de hányszor halásztam rá! Hajónk napokon át vontatta 
maga után a különleges horgot, ami a dentále iszonytató állkapcsának készült. 
Repült a csali, de az óvatos halfejedelem soha sem pedzette. íme, most itt mégis 
elém akadt! Tizen ültük körül, alaposan neki láttunk, még sem fogyott el fele 
sem, pedig bőven öntöztük Lissa tüzes veres nedűjével és a számoszi muskotály 
olimposzi italával. Csoda-e, ha a természeti szépségek háttérbe kerültek? Hiszen 
a Bocchét láttam már eleget, ha százszor látnám, mindig megcsodálnám. Ám a 
Bocche bármikor felkereshető, viszont a dentále nem mindennapi fogás még a 
Jadranska Plovidba híres konyháin sem. 

A hajó Spalato és Gravoza közt lefelé jövet is érinti Lesinát (Hvar) és Cursolát 
(Korcula). Lesinát az „Adria Madeirájának" is szokták nevezni. Klímája miatt rá is 
szolgált erre a névre. Termékeny völgyében gazdag mediterrán növényzet díszlik, de 
akad egyéb látnivaló is. Templomában a fiatalabbik Palma, a ferencrendiek zárdá-
jában pedig Francesco da Santa Croce, Bassano, Roselli és Palma egy-egy képe a 
nevezetesség. A régi „Corcyra nigra", vagyis Curcola félszigeten épült s régi vár-
falak avatják festői témává. Temploma egy Tintoretto-képet, továbbá Bassano és 
Ridolji egy-egy művét őrzi. Curcolán alul Raguza fölött már csak Meleda (Mijei) 
és Giuppana (Sipan) szigetek következnek. Kint a nyilt tengeren a Lagosta-
csoport, még odébb a magános Pelagosa és Cajola olasz birtokok. 

* 
* * 

A túrista számára nagy előny, hogy a Jadranska Plovidba hajóin Katta-
róig háromszor szakíthatja meg az utat, oda-vissza tehát hat várost látogathat 
meg a végállomáson kívül. Az egész úton végig mindenütt a legteljesebb előzé-
kenységgel találkozni. A dalmát Riviéra jól felkészülve várja az idegeneket. Pompás 
tájképei, gyógyító klímája, jó közlekedési viszonyai, modern szállodái már idáig is 
meglehetősen élénk idegenforgalmat vonzottak a dalmaták szépséges földjére. 



A KORALLOK OCEANOGRÁFIAI JELENTŐSÉGÉNEK 
ÚJABB SZEMPONTJAI. 

IRTA : Dr. VADÁSZ ELEMÉR. 

A korallok kifejezetten tengeri állatok, amelyek különleges létkörülményeik-
kel nemcsak a mai tengerek oceanográfiai vizsgálatánál jutnak szerephez, hanem 
talán az egyedüli állatok, amelyek a régmúlt földtani idők éghajlati viszonyainak 
megítélésénél is fölhasználhatók. Életmódjuk és előfordulásuk alapján magányos 
és telepes vagy zátonyépítő korallokat szoktunk megkülönböztetni. Az előbbiek a 
tengerek minden mélységében megtalálhatók, az utóbbiak csak meghatározott 
fizikai körülmények között. Az eddigi általánosan elterjedt fölfogás szerint a 
zátonyépítő korallok létföltétele a tiszta víz, csekély mélység (40 m), és állandó 
hőmérséklet (18—20°). Valóságos korallzátonyokat a mai tengerekben csak a 
trópusi tájakon ismerünk, amiből azt következtettük, hogy földünk különböző 
régebbi tengeri üledékeiben eltemetett hasonló korallképződmények ugyancsak 
meleg tengerekre, illetve egykori tropusokra utalnak. Ez a fölfogás annyira meg-
rögződött, hogy a magányos korallokat, amelyek nincsenek a 40 méteres mély-
séghez kötve, hanem nagyobb mélységekben is megtalálhatók, mélytengerieknek 
is nevezték. 

Ez a megkülönböztetés azonban helytelen, mert már Deecke reámutatott 
arra, hogy a földtani ó-korban élt négysugaru korallok és a tabulaták lényegesen 
más életkörülmények között éltek. A legújabbi évtizedek gondos gyakorlati és 
tudományos célú tengerkutató vizsgálataiból kitűnt, hogy vannak nagy mélység-
ben élő koralltelepek is. Ilyeneket a norvégek már 1768-ban említettek, majd 
később a „Gazella" rendszeresen gyűjtötte s legújabban a franciák részletesen 
ismertették. Kitűnt, hogy a mélytengeri telepekben a madrepora-félék négy faja 
van képviselve: a norvég halászok „fehér korallja", a Lophohelia prolifera és 
Amphihelia occulata, valamint a „sárga korallok", a Dendrophyllia ramea és 
D. cornigera. Ezek a korallok egy méter hosszúságra nőnek és nem nagykiter-
jedésű, összefüggéstelen telepeket alkotnak. Sziklás fenéken vagy iszapos aljazaton 
egyaránt tenyésznek és igen lassan növekednek. Az egyik spanyol kábelen hat 
év alatt 45 milliméterre növekedtek, ami évenként 7 és fél mm-nek felel meg. 
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Függélyes elterjedésük felső határa nagyjában a 200 méteres vonallal esik össze, 
Norvégiában általában 600 m mélységig találhatók, a francia, továbbá a spanyol-
portugál partokon azonban mélyebbre is lehúzódnak. Leggyakrabban a 200—400 
méter mélységekben találhatók, ez alatt ritkábbak; de gyűjtöttek még 1800 méter 
mélységből, sőt egy ízben 2640 méter mélységből is. Hangsúlyoznunk kell, hogy 
a gyűjtések mindig élő állapotban hozták fölszinre a korallállatokat. Előfordulnak 
Európa atlanti partvonalán végig, Gibraltártól Angliáig, Írországig. Gondos norvég 
kutatások életkörülményeik minden részletét tisztázták s abból kitűnt, hogy ez 
az előfordulás szoros kapcsolatban áll a Golf-áramlással s a tengernek változó 
hőmérsékletű felső tájai és a növényzettel borított részek alatti övekben élnek, 
37% sótartalom mellett. Hat foknál hidegebb vizben már nem tenyésznek. A 
Kristiana-fjordban subfosszilis alakban is megvannak, úgy, hogy itt mintegy 200 
méteres szárazföldi kiemelkedés mellett bizonyítanak. 

A koralltelepeknek ilyen mélységi előfordulása nagy jelentőségű a földtani 
következtetések szempontjából. A legrégibb földtani koroktól kezdve ugyanis 
nagyon gyakran találhatók az egykori tengeri üledékekben ilyen nagykiterjedésű 
összefüggő korallzátonyokkal nem egészen egyező, mégis határozott koralltelepek, 
amelyeknek jelenlétéből nem szükséges ezek szerint meleg égövekre következ-
tetnünk, mert mint az elmondottakból kitűnik, állandó hőmérsékletű áramlások 
jelenléte esetén nagy mélységben is előfordulhatnak. Az ilyen áramok lehetősége 
pedig nem csak a meleg égövekhez van kötve. Földünk ó-korából, a szilur- és 
devon időszakokból, valamint a középkorban különösen a felső-triászból, ezen-
kívül még a harmadidőszakból sok ilyen korallpad hasonló értelmű magyarázatá-
ról lehet szó, amiáltal nagyon sok ellenmondás lesz kiküszöbölhető ezeknek a 
korallpadoknak „melegövi, sekélytengeri" és az azokat bezáró üledékek ezzel 
esetleg ellenkezésben álló keletkezési lehetősége között. 

Éppen most mutatott reá Gerth hasonló ellenmondásra, mely a Csendes-
óceán Timor szigetéről megismert gazdag perm-korú korallfanna és a perm-korú 
eljegesedés okáúl föltételezett sarkeltolódás között fölmerül. Szerinte ez a korall-
fauna melegvizű alakokból áll, amelyek a 30. szélességi fokon túl nem élhettek, 
holott Wegener—Köppen legújabb föltevése szerint ez a rész a perm-korban a 
40—50. szélességi fok alatt lehetett. Más lapra tartozik, hogy a Wegener—Köppen-
féle, a maga egészében nagyon szépen fölépített elmélet földtanilag általában sem 
állja meg helyét, valamint az a tény is, hogy az eljegesedés okának magyaráza-
tában nem szükséges a sarkeltolódásokkal operálnunk, ettől eltekintve azonban 
fölvetődhet az a kérdés, hogy az adott esetben mutatkozó ellentét a biologiai és 
a geofizikai megállapítás között a korallok életmódjának föntebbi revíziójával 
nem volna-e kiküszöbölhető? A timori korallfauna még eddig meg nem jelent 
részletes leírásából ez a kérdés bizonyára tisztázható lesz. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
Madarászó lial. Ez a cim nem tévedés, 

ha szokatlanul hangzik is. F o r d í t v a nem 
volna benne semmi, ami fe l jegyzésre ér-
demes, hiszen minden iskolás gyerek 
tud j a , hogy a madarak egy része erős 
versenyt támaszt a halászoknak. Mada-
rászó halról azonban nem t u d t u n k idáig, 
míg a breton halászok az idei tavaszon 
nem fogtak egyet. Concarneau közelében 
kerü l t hálóba a nevezetes hal . É l az Ad-
riában is, de o t t eddig még nem akadt 
madarászó példány, pedig eleget fognak 
belőle. Jó hal, finom husú ha l az ördög-
hal (Lophius piscatorius), ha külseje 
nem is valami nagyon megnyerő. Széles, 
rücskös fe je és békaszája van , amelyből 
éles fogkoszrú mered elő. Egész külsején 
látszik, hogy fenéklakó hal. Egyet -ke t tő t 
rázkódik és már i s beletemetkezett a fe-
néktalajba. Nem látszik ki egyéb, min t az 
öblös békaszáj s a két m e r e d t szem. 
Tömpe orráról bojtos végű á rva bajusz-
szál lengedezik a vízben. Ez az öröghal 
csal i ja . így horgászik a mi leső harcsánk 
is az iszapos folyók fenekén. A jámbor 
ha l alig pedzi a csalit, már i s belül van 
a félelmetes fogak ritkás sövényén. 

Idáig ennyi t t u d t u n k az ördöghal élet-
módjáról . Nagy horgász, de hogy a ma-
dárfogáshoz is ér t , ki h i t t e volna? A bre-
ton halászok annak rendje s m ó d j a sze-
r i n t készítették elő piacra azt az ördög-
hala t , amelyik leleplezte f a j t á j á n a k ma-
darászó szenvedélyét. Az ö rdögha la t f e j 
nélkül viszik a halcsarnokba, hogy a 
visszataszító ábrázat el ne riassza a vevőt. 
Lefejezés u t án kizsigerelik s a szép fehér 
h ú s t kiterí t ik. A concarneaui ördöghal 
kibelezése nagy meglepetést re j tege te t t . 
Az ördöghal beléből két t e rmetes madár-
hu l lá t szedtek ki. Az egyik 27 cm. hosszú 
kacor-orrú búvármadár volt, — így ke-
resztelte el Hermán Ottó a Fratercula 

arctica-t, — a másik pedig 44 cm.-es 
Uria troille. A tol lazat állapota, s a hús 
é r in te t len volta amellett tanúskodot t , 
hogy a madaraka t kevéssel az előtt nyel te 
el a hal, hogy hálóba került . 

I t t most már a probléma: hogyan ju-
t o t t a concerneaui ördöghal ehhez a szo-
ka t l an zsákmányhoz? Döglött mada raka t 
nyel t el, vagy eleveneket? A madárhul la 
nem merül el, t ehá t csakis elevenen fog-
h a t t a meg őket, ámde hogyan j u t o t t a 
fenéklakó hal a gyorsröptű madarakhoz^ 
A kacor-orrú búvár ró l ismeretes, hogy 
akár három perc ig is kibír ja a víz alat t , 
s nem kevésbbé k i ta r tó bukómadár az 
u r i a is. Brehm szer in t a Fratercula hat-
van méterre is lebukik, valószínű tehát , 
hogy a két madár közös prédára csapott 
le s az üldözés hevében egész a fenékig 
buk tak le. Ot t v á r t rá juk az ördöghal 
szörnyű csapdája. Zsákmányszerzés he-
lye t t ők maguk estek áldozatul. A tenger-
mélyi t ragédia sohasem tudódot t volna 
ki, ha viszont a fenékszántó háló napzi -
lágra nem hozza a meredtszemü rablót. 

.(— st.) 
* 

U j kikötő Dél -Afr ikában . Ke le t i Dél-
A f r i k a tengeri forgalmának lebonyolítá-
sára a Delagoa Bayban fekvő és por tugá l 
fennhatóság a la t t álló Lourenz Marques 
volna hivatott , azonban dacára kedvező 
fekvésének, a por tugálok sohasem ford í -
t o t ak gondot a kikötő kiépítésére, úgy, 
hogy az a szükséges modern kikötőberen-
dezéseket ós felszereléseket nélkülözi. 

Transvaa l fo rga lmának lebonyolítá-
sára most egy külön tengeri k ikötőt ter-
veznek építeni az odavezető vasút egy-
ide jű megépítésével. A kikötő elhelyezé-
sére vagy Sordwahl vagy Kosi-Bay jön-
nek tekintetbe, s valószínű, hogy a dél-
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a f r i k a i kormány az utóbi t fog ja válasz-
t an i , minthogy i t t már 1897-ben mérése-
ket eszközöltek. A kikötőnek a modern 
követelményeknek megfelelő kiépí tése eca. 
10 millió font s ter l inget igényel. Br. T'\ 

* 

Egy új rotor. A Földközi- tenger i ú t j á -
ról nemrég visszatért „Barba ra" rotor-
motorha jó vezetői a rotorok kielégítő mű-
ködéséről számolnak be, főleg az i rány-
ban, hogy ha a h a j ó motora félerővel 
ment , a rotorok felhasználásával mégis a 
tel jes, 10—101/2 tenger i mérföld sebessé-
gét ér te el. 

Most egy ú jabb rotor fel találásáról jö t t 
h i r , melyet a finn Savonius konst ruál t , s 
konst rukciójá t i l letőleg a F le t tne r - ro to r 
és egy szárnyaskerék között állana. Sa-
vonius a F l e t tne r - ro to r t hosszában félbe-
metszi s a két ro tor fe le t olykép ál l í t ja 
egymással szembe, hogy egy kétszárnyú 
ro tor adódik. Enné l a fordulatszámot 
maga a szél szabályozza, ugy, hogy egy 
motor felesleges. A rotor teljesítőképes-
sége a feltaláló szer int a F le t tne r - ro to r 
50 %-a, ami még mindig a megfelelő 
vi tor lafelüle t 3—4-szeresének felel meg. 
K i s jármüvek részére s a szárazföldön 
energiaelőá.llításra meg fog felelni . 

Br. V. 

* 

Gibraltár mint kereskedelmi kikötő. 
Gibra l tár hadi k ikötő je jelentőségét az 
utóbbi években meglehetősen elveszítette, 
amivel ellentétben kereskedelmi kikötője 
nagy fejlődést vet t . A kikötő megnagyob-
bítására vonatkozó tervek a kikötőme-
dence vízfelületét a kétszeresére kíván-
ják ki ter jeszteni . Gibra l tá rnak azonban 
számolni kell a szomszédos spanyol és af-
r ika i kikötők versenyével, továbbá a szi-
gorú spanyol vámvizsgálat ta l ; az o t tani 
rakodás költségeit jelentősen emelik a 
magas kikötő- és átrakási illetékek, to-
vábbá, hogy a ha jók csupán bárkák köz-
vetítésével rakodhatnak, minthogy a ra-
kodópartokon nem szabad kikötniök. Gib-
ra l t á r azelőtt az a f r i ka i par tok forga lmát 
közvetítette, ami megszűnt azonban Me-
lilla, Oeuta és Casablanca kikötőinek 

megjaví tásával . Ennek dacára 1923-ban a 
Gibra l tá rba befu to t t ha jók tonna ta r t a lma 
közel 6 mill ió volt s ha jók ott mintegy 
423.000 tonna szenet vet tek fel. Br. V. 

* 

Nikolajew mint gabona- és érckiviteli 
kikötő. A háború előt t Nikola jew, Orosz-
ország első, a világ gabonakikötői között 
a ha rmad ik volt. Régi pozíciójának vissza-
szerzése céljából a kikötő kiépítéséhez és 
rakodó berendezéseinek tökéletesítéséhez 
fogtak most hozzá az oroszok, s az 
Otschokowból Nikolajewbe vezető t enge r i 
csatorna kiépítését is legközelebb meg-
kezdik, hogy az az o t t an i forgalomban 
tekinte tbe jövő minden nagyságú h a j ó 
részére hajózható legyen. A csatorna 2S 
láb mély. Nikolajew rakodópar t j ának 
hosszúsága 1500 m. jelenleg, hol 13 h a j ó 
köthet ki. Raktárháza i 10 millió pud ga-
bona befogadására alkalmasak. A 10 ön-
működő rakodót csak ú jabban á l l í to t ták 
fel s az elektromos üzemre berendezett 
rakodót is alaposan ki javí to t ták . A ga-
bonaátrakás céljaira épülő nagy elevátor 
üzembe helyezése u tán a hajók rakodási 
ideje lényegesen meg fog rövidülni. A ki-
kötő évente átlagban 10 hónapon á t jég-
mentes, csupán j a n u á r és február hó-
napokban képződik egy gyengébb jégré-
teg, a hajózás azonban akkor is jégtörök 
segítségével könnyen fenn ta r tha tó . A ki-
kötő kivi tele ez év első negyedében 31.180 
tonna gabona és 41.142 tonna érc vol t ; a 
második negyedben a gabonakivitel 4007 
tonnával csökkent ugyan, de az érckivi-
tel 69.959 tonnára emelkedett . Szakkö-
rökben általános vélemény, hogy Nikola-
jew szép fejlődésnek néz elé. 

Ezzel kapcsolatban megemlí t jük, hogy 
Oroszország elvesztett Kele t i - tenger i ki-
kötőinek pótlására a Nowgorod kormány-
zóságban eredő Luga folyó torkola tában, 
mely a finn öbölbe ömlik, kikötőt épí t , 
mely Reval téli k ikötőjé t legyen h iva tva 
pótolni . A Luga to rko la tá t és öblét ki-
mélyí t ik annyira , hogy a torkola t tó l a 
finn-öbölig építendő 5 km. hosszú és 16 lo 
angol láb mély csatorna megépítése u t á n 
az nagyobb mély já ra tú tengeri ha jókka l 
is megközelíthető legyen. A kikötőt elő-
ször m i n t fakikötőt használnák fel , m in t -
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hogy a Luga , dacára hogy sekély, főleg 
tavasszal fausz ta tásra nagyon alkalmas. 
Egy nagy fürősztelep ép í t ésé t már meg-
kezdették s az első elhajózásokat a 
jövő évre remélik. Br. V. 

* 

Az olasz halászat terjeszkedése. A 
Faeröer szigetek fővárosából, Thorhavn-
ból érkezett értesítés szer in t a Langt ing 
megengedte egy olasz halásztársaságnak, 
hogy a szigeteken egy halászgőzösállo-
mást berendezzen. A L a n g t i n g által sza-
bott fel tételek nem mondhatók enyhék-
nek. A kikötő, a feldolgozótelepek és a 
csomagoló helyiségek csupán a Langt ing 
által kijelölt helyeken lé tes í thetők s épí-
tésüknél a szigeten illetékességgel birok 
alkalmazandók. Kivétel t képeznek a kü-
lönleges szakképzettséggel rendelkező al-
kalmazottak, amennyiben a szigetlakók kö-
zött olyanok nem volnának. E feltételek 
vonatkoznak az üzem megkezdése után a 
szárazföldön, az uszódokknál, valamint a 
gőzösökön alkalmazandó személyzetre. A 
szerződés t a r t a m a a la t t t az olasz t á r sas ig 
évi 50.000 dán koronát fizet a Langt ing-
nak s gondoskodni tartozik arról , hogy 
ezen idő a la t t a Faeröer szigetekről 
Olaszországba szállított á r u k a t vám ne 
terhelje. Amennyiben ezt n e m sikerülne 
a társaságnak keresztülvinni , úgy a fize-
te t t vám és il leték a tá rsaság te rhére 
megy. 

Az engedély 1038. j anuá r 1-én jár le 
és a Lang t ing által esetről-esetre 5—5 
évre meghosszabbítható. A szerződés meg-
szűnése esetén a Langt ing jogosítva van 
az állomást á tvenni , azonban a társaság 
megváltási á r a t kérhet. 

A dán napi lapok állást fogla lnak a 
szerződés ellen s hangsúlyozzák, hogy a 
szigeteket Dán iának kellett volna kihasz-
nálni , ott a dán halászatnak bázist terem-
teni . Egy dán szakember szer in t azonban 
a nyí l t tenger i gőzhajóhalászat a dánokat 
soha nem érdekelte s a halászok saját 
kut tereikkel űzik mesterségüket . Külön-
ben is a háború alat t megkísérel t gö?.-
hajóhalászat ta l nem értek el b iz ta tó ered-
ményeket. 

Az olaszoknak kedvező a szigeteken a 
halászati bázis létesítése, ( ami t eredetileg 

a német par tokon gondoltak) , minthogy 
a versaillesi kényszerbéke a német halász-
gőzösök jelentékeny részét bir tokukba 
ju t t a t t a s így most mód jukban van az 
angolok ál tal feldolgozott és közvetíté-
sükkel behozott észak-tengeri halszük-
ségletüket közvetlenül fedezni. 

Az olasz társaság a német halászgőzö-
sökhöz olcsón hozzáju thato t t s állí tólag az 
olasz kormány is szubventionálja. A szi-
getlakóknak jól jön a megállapodás és az 
ot tani nagy munkanélkül iség enyhülését 
remélik. 

A „Po l i t iken" szerint a társaság 18 
nagy és modern halászgőzöst szándékozik 
a szigeteken állomásoztatni, továbbá 
úszódokkot, feldolgozótelepet, szárí tókat 
és r ak tá raka t kiván építeni . Egyidejűleg 
hajóvonalakat fog a Faeröer szigetekről 
Aberdeenba és Olaszországba beál l í tani 
a konzervált halak szállítására. Br. V. 

* 

Triest és Hamburg versenye. Tr ies t 
tengeri fo rga lma ez év első hé t hónapjá-
ban, s ta t iszt ikai adatok szerint , a múl t 
év hasonló időszakának forgalmával szen.-
ben csökkent. Az említett időben beho-
zatala 9,141.324 centales volt., (1925-ben 
11,890.519), kivi tele 5,626.91(5 centalest 
(1925-ben 5,659.864) te t t ki. í g y az össz-
tenger i forgalom az 1925. év hé t első 
hónapjának 33,086.907 centalás forgal-
mával szemben 1926-ban 28,307.679 cen-
talesra csökkent. 

A forgalom csökkenése azon kedvezmé-
nyekre vezethetők vissza, melyeket Né-
metország az Északi- és Kele t i - tenger i 
kikötőibe i rányuló forgalomra nézve 
Cseh-Szlovákiának biztosított . Ez a tény 
ér thető izgalmat okozott az érdekelt olasz 
körökben, mer t hatása Tr ies t t enger i 
á ru forga lmának csökkenésében mutatko-
zott, amivel szemben H a m b u r g tenger i 
forga lma örvendetesen emelkedik s -z 
1913. évi fo rga lma t már jelentősen túl-
ha ladta . A nómet-cseh megegyezés indo-
kolására az olasz Volta-ügynökség hivata-
los jelentést közölt, mely szerint „a P rága 
és Berlin között a kikötőkérdést illetőleg 
fo ly ta to t t tárgyalások a versail lesi szer-
ződés közvetlen és elkerülhetet len követ-
kezménye. A 363-ik cikk k i fe jeze t ten 
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mondja , hogy Németországnak a ham-
bu rg i és s te t t in i kikötőkben Cseh-Szlo-
vákia részére 00 évre szabad zónát kell 
biztosí tani ." A versaillesi szerződés 
ugyancsak kevéssé vet te tekinte tbe "z 
olasz érdekeket. 

Már ez évben tárgyalások folytak Fiú-
méban az olasz és német vasutak között 
T r i e s t és H a m b u r g egymással folyó ver-
senyének megszüntetésére. A tárgyaláso-
kon a németeken és olaszokon kívül, az 
osztrák, magyar és cseh vasutak képvi-
selői is résztvettek. Az ot t javasolt ideig-
lenes egyezmény letárgyalására és megkö-
tésére szeptember 17-től 20-ig Hamburg-
ban újból összejöttek a csehszlovák-Adria 
és osztrák-Adria forgalomban érdekelt 
olasz, jugoszláv, osztrák és csehszlovák 
vasutak, va lamint a Duna—Száva—Adr ia 
vasút i társaság és a német birodalmi vas-
u tak megbizottai. A tárgyalásokról a né-
met vasútigazgatóság jelentése tájékoz-
t a t . A F iúméban tö r t én t megállapodások-
nak megfelelően Hamburgban ideigle-
nesen szabályozták a kérdéseknek egy 
részét s csupán egy későbbi időpontra 
vet ték kilátásban az összes vitás kérdések 
végleges kiegyenlítését. 

A szokatlanul nehéz és bonyolult kér-
dések provizórikus szabályozása, valamint 
annak keresztülvitelük a hamburg i tárgya-
lásokon sikerül t . A két kikötő küzdelmé-
nek élét vet ték olyképp, hogy a német 
t enge r i kikötőkbe érvényes fuvar té te lek-

nek az adriai forgalomban Tr ies tbe irá-
nyuló szállításokra nézve az é rdekel t vas-
u t a k által való átvitelét, va lamint 
Triestbe érvényes fuvar té te leknek a né-
met tengeri kikötőkbe irányuló f u v a r o k r a 
nézve a német birodalmi vasutak által 
való átvételét egy év t a r t amára suspen-
dálták és a szükségnek megfelelően fenn-
álló fuvar té te leket pótolják. Ezek végle-
ges megszűnése a legközelebb meginduló, 
a versenytar i fakérdés végleges szabályo-
zását célzó tárgyalások menetétől f ü g g , 
A jelen megállapodás a vasútigazgató-
ságok jóváhagyását igényli s csupán a 
közzétételtől számítot t két hónap múlva 
lép hatályba. 

Olaszország minden erővel igyekszik 
Közép-Európa t enge r i forga lmát egyrészt 
Génuába, másrészt Velencébe és Triestbe 
i rányí tani . Ennek elérésére a tervek sem 
hiányzanak, csak meg kell valósí tani . A 
legújabb terv, ami t az olaszok felkarol-
tak, a Wien—Tries t között megépítendő 
csatorna terve, ami t két t u r in i mérnök 
tervez s amiről a „Deutsche Schi f fahr t ' ' 
f . ó. augusztus 15-i 10. száma ad l i ir t . A 
csatorna megépítése az utódál lamok és 
Dél-Németország forga lmának i rányára 
jelentős befolyást gyakorolna. Minthogy 
a tervet még nem hozták nyilvánosságra, 
így az egyelőre sem technikai, sem gaz-
dasági szempontokból nem tárgyalható . 

Br. V. 

KÖNYVISMERTETÉSEK. 

J. Johnstone: A study o! the 
oceans. 1926. 

TJj fö ldra jz i könyv jelent meg az angol 
könyvpiacon. A nagyközönség számára 
készült összefoglaló munka, melyben az 
olvasó a tengerek ismeretének minden ré-
széről felvilágosítást nyerhet . Szerzője a 
l iverpooli egyetem oceanograpliiai tan-
székének tanára , ki a bevezetésben fel-
h ív ja figyelmünket arra , hogy milyen 
nagy hatással voltak az oceanograpliiai 
ismeretek a gazdasági ós pol i t ikai életre 
és hogy viszont azok a nagy világkö.rüli 
utazások, melyek kereskedelmi utak fel-

fedezése céljából tör téntek, milyen fon-
tos geographiai és biológiai ismereteket 
eredményeztek. 

A könyv hét fe jeze t re oszlik. Bevezeté-
sül a föld lé t re jö t tének hypotliesiseit 
tá rgyal ja , ma jd á t t é r a föld felületének 
kialakulására és ezzel kapcsolatban a ten-
gerek keletkezésére, melynek idejét 
Kelvin 40 millió évvel ezelőttinek álla-
p í t j a meg; Jol ins ton a sótar ta lomra ala-
p í to t t számítások szer int 100 mill ió év 
előttinek t a r t j a , míg a legújabb feltevé-
sek szerint 1,000.000 év előtt keletkezett 
az első óceán. 



1 7 2 A T E N G E R . 

A víz a föld belsejéből ke rü l t felüle-
t é r e és a geológiai korszakokban mindig 
jobban és jobban ki ter jeszkedet t . 

A második fejezetben az ó-kornak 
óceánra vonatkozó ismereteit fog la l j a 
össze a szerző. H o g y hogyan f e j l ő d ö t t a 
tudományos f ö l d r a j z attól az időtől 
kezdve, amikor az első térképet ra jzo l ták 
(520. Kr . e.) egészen Straboig ( K r . u. 
19.). Mekkorának képzelték a l ako t t föl-
det és milyenek voltak térképeik? Ho-
gyan mértek fö ld ra j z i szélességet és 
hosszúságot? Megfigyelték az ár és apály 
tüneményét , sőt a r r a kell következtet-
nünk , hogy mélységméréseket is vé-
geztek. 

Ó-kori té rképeket is közöl, melyek ér-
dekesen v i lágí t ják meg az ó-kori népek-
nek a tenger és szárazföld eloszlására vo-
natkozó fe l fogásá t : Hecateusét, k i a föl-
det korongalakunak képzelte, mely a kö-
rü lö t t e levő óceánban mint sziget úszik, 
Herodotosét , ki m á r nagyobb szárazföld-
nek rajzolta a fö lde t , mely északra ha-
t á r t a l a n u l fo ly ta tód ik és ismerte m á r az 
At lan t i - és Ind ia i - tenger t . E ra tos thenes 
t é rképén a fö ldhálózat első k ísér le te i t 
l á t j u k , de a szélességi és hosszúsági kö-
rök még egyenes vonalak, míg P to lemaeus 
t é rképén már a projektio kezdetleges 
a lak jáva l ta lálkozunk. 

A harmadik f e j eze t a nagy t e n g e r i uta-
zásokról s így a szárazföldi felfedezésed-
ről szól, kezdve Marco Polo u tazásá tó l 
egészen Magellan földkörüli ú t j á i g . Az 
ó-korban valószínűleg többet t u d t a k az 
óceánról és ki ter jedéséről , min t amenny i 
a görögöktől ránk maradt , (ennek a tu-
dásnak halvány emlékei marad tak meg 
Odysseus bolyongásaiban), mer t a föní-
c ia iak bátor ha jó snép voltak, kik minden 
bizonyára az i s m e r t világrészeken t ú l is 
elkalandoztak, sőt valószínűleg A f r i k á t is 
körülhajózták. Ptolemaeustól egészen a 
X V . száad közepéig szünetelt a tudomá-
nyok és így a f ö l d r a j z müvelése is. Érde-
kesen világít ja m e g a szerző azokat a 
körülményeket , melyek a mohamedán bi-
rodalom megalakulása után az érdeklő-
dést ismeretlen t á j a k felé i r ány í to t t ák . 
E lmond ja , hogyan i n d u l t a po r tugá l Hen-
r i k herceg ösztönzésére egy á r amla t kelet 
felé , hogy Indiába vezető ú j ú t a t fedez-

zen fe l ős mint le t t ennek az eredménye 
A f r i k a körülhajózása és Amerika fe l fede-
zése. Milyen volt a tudomány állása Co-
lumbus előtt s mi lyen nehézségekkel kel-
let t megküdzenie, míg fáradságát végre 
siker koronázta? Hogyan következett 
Amer ika felfedezése u tán a Csendes-
óceán felfedezése és Magellan fö ldkörü l i 
utazása ? 

A negyedik fe jeze t az északi és déli 
sark fe lku ta tásá t t á rgya l ja . A X V I . szá-
zadban a föld legnagyobb része fel volt 
fedezve, csak az északi és déli sarkvidék 
volt még ismeret len. Zeno té rképe az 
északi sarkvidéket még úgy ábrázolja, 
hogy Norvégia Grönlanddal f ü g g össze 
és a ket tő közötti öbölben fekszik I s land 
szigete. Columbus sikerén felbuzdulva, 
V I I . Henr ik angol király megbízza 
Pabot - t , hogy az Atlant i -óceán másik ol-
da lán ismeretlen szárazföld u t án kutas-
son. E r r e megindul az angol expedit iók 
hosszú sora, melyeknek célja az At lan t i -
óceánból a Csendes-óceánba vezető keres-
kedelmi ú t felfedezése volt és amelyek az 
északi sark felfedezésére vezettek. Köny-
vünk le í r ja , kik voltak az elsők, kik a 
sa rkku ta tás fáradságos ú t j án e l indu l tak 
és kik voltak azok, kik szinte lépésről-lé-
pésre haladva, sok viszontagság és küz-
delem u tán mind jobban és jobban meg-
közelítették az északi sarkot. 

De megtalá l juk ebben a fejezetben a 
déli sark felfedezésének tör téneté t is. 
Ez t m á r Magellantól számíthat juk, mer t 
amikor az ő róla elnevezett szorost, 37 
nap i ú t a t téve, á tha józ ta és a Tüzfö ld re 
érkezet t , azt h i t te , hogy az Antark t i szon 
van. De csak m i u t á n számos bátor k u t a t ó 
a Csendes-óceán szigetjének egész cso-
p o r t j á t felfedezte, t ü n t ki, hogy a szige-
teken t ú l még nagy darabon óceán van és 
csak azután következik a délsarki konti-
nens. Az Anta rk t i sz felfedezése 1819-ben 
kezdődött , mikor Bell inghousen először 
lépe t t pa r t r a a Sándor fö ldjén és 1911-
ben fejeződött be, Amundsen és Scott 
délsarki út jával . 

Az Atlant i - , Csendes- és Indiai-óceán 
részletes ismertetése a tárgya a há rom 
utolsó fejezetnek. Ezek behatóan tárgyal-
ják az óceánok nagyságát , fenékviszo-
nyai t , beltengereit , par tvidékének lakóit , 
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stb. Végül összehasonlítva a három 
óceánt, k i tűn ik , hogy mindegyiknek a 
medre a közepén emelkedettebb és a szé-
lén mélyebb. A régi geológiai korszakok-
ban csak az Atlanti-óceán egyenlítői ré-
szén volt tenger , míg északi és déli me-
dencéjének helyén szárazföld te rü l t el, 
mely később elsülyedt. A Csendes-óceán-
ban is nagy szárazföld volt, melyet se-
kély tenger vett körül. Ez is elsülyedt, 
helyét a polyneziai szigetek jelzik. Végre 
Af r ika és Ausztrál ia között is volt egy 
később elsülyedt kontinens, melynek ma-
radványai az Indiai-óceán szigetei. 

Mindez világosan bizonyít ja , hogy az 
óceánok tömege a föld alakulása óta min-
dig növekvőben van. 

Dr. Pell Mária. 

* 

Höhnel, Ludwig Ritter von,: Mein 
Leben zur See, auf Forschungs-
reisen und bei Hoie. — Berlin, 1926. 
Verlag von REIMAII HOBBING. (Berlin, 
SW. 61.) 378 oldal. (Fűzve 10-— márka, 
egész vászonba kötve 12•—• márka.) 

Ugyan mi mondanivalója lehet Ilöhnel 
el lentengernagynak, aki még 1009-ben 
nyugalomba vonult és a nagy háborúban 
nem vett részt? Ez az első kérdés, ami az 
emberben fölvetődik, mikor e díszesen ki-
ál l í tot t kötetet kézbe veszi. Ma, a me-
moárirodalom dandárának kellős közepén, 
amikor nagy hadvezetök, politikusok, 
diplomaták, egymásután teszik közzé em-
lékeiket, Höhnel neve nem kelt kíváncsi-
ságot. Az elfeledett emberek közé tar to-
zott mindaddig, míg könyvével élet jel t 
nem adott magáról. Megvallom, magam 
is teljes elfogultsággal fog tam hozzá e 
kötethez, az előítélet azonban, mint a leg-
több esetben, ezúttal is igaztalan volt. 
Elfogul tságom az első fejezet közepén 
érdeklődéssé változott s néhány napon á t 
kellemes szórakozást n y ú j t o t t számomra 
Höhnel könyve. Ezt az életet valóban ér-
demes volt emlékiratban megörökíteni. 

Szerzőnknek semmi része nem volt a 
háborúban. Nincs t aka rga tn i valója, nem 
kell mosakodnia, nincs mi t szépítgetnie. 
Megengedheti az őszinteség fényűzését. 
Tárgyilagos bírálója kor tá rsa inak és — 
önmagának. Müve érdekes tük re a nia-

gasrangú osztrák tisztnek. Égszakadás, 
földindulás nem ingat ta meg nézeteiben. 
Ránk, magyarokra , nem agyarkodik, — 
ízlése megóvta ettől, — de nem helyesli, 
hogy nem elégedtünk meg azzal, hogy a 
„birodalom egyik fele" lehet tünk. 

A könyv a diákévek kedves leírásával 
kezdődik. I lőhnel együt t nőt t fel hadi-
tengerészetünkkel. Sorsa összehozta őt 
Teleki Samu gróffal , akit e lkísér t a f r ika i 
expedíciójára. Az 1886-tól 1880-ig ta r tó 
úton tudvalevően a Rudol f - és a Ste-
fánia- tavat fedezték fel. Höhne l nevét 
attól kezdve sokat emlegették néhány év-
tizeden át. Második a f r ika i ú t j á t (1802— 
1894.) az amer ika i Chanler társaságában 
te t te meg, de ma jdnem ott marad t , mivel 
egy megvadult orrszarvú legázolta és 
megtiporta. Ezu tán öt évi behajózás kö-
vetkezett, mígnem Höhnel élete ú j , je-
lentős fejezethez érkezet t : a király 
szárnysegédévé nevezte ki. 

Az udvarná l négy esztendőt töltött 
a szerző és így módjában van teljesen 
hü képet ra jzoln i I. Ferenc József egyé-
niségéről. Ez a fejezet reánk, magyarokra 
nézve, igen érdekes leleplezéseket tar tal-
mez. Szárnysegédi szolgálata u tán pa-
rancsnoki beosztást kapott , m a j d Menelik 
császárhoz vezette I. Ferenc József követ-
ségót. Errő l az utazásról igen sok érdek-
feszítő feljegyzése van. Höhnel mindenü t t 
gyű j tö t t és érdeklődött a nép ra j z i és ter-
mészeti viszonyok i ránt . Nagyobb ú ta t 
ezután már csak Amerikába te t t , mint a 
„Skt . Georg" parancsnoka. A kikülde-
tésre a James town Ter Centennia l Exhi-
bition adott alkalmat . Ugyanezzel a hajó-
val résztvett György görög herceg és 
Bonaparte Már ia hercegnő esküvői ün-
nepélyén is. Szolgálatát min t a pólai ar-
zenál parancsnoka fejezte be. „Ezzel lezá-
rom emlékezésemet, már amennyi t azok-
ból fel jegyzésre érdemesnek ta r to t tam. 
Életem ha jó j a ezzel lehorgonyzott ." 

Höhnel, amikor pontot tesz memoárjá-
nak végére, e lér te a legnagyobb írói si-
ke r t : minden olvasója ba rá t j ának érzi 
magát ós sajnálkozva vesz tőle búcsút. 

(— st.) 

* 



lU A TENGER 

Der Hamburger Hafen. Herausgc-
geben vom Geographieausschuss der Freunde 
des vaterlcindischen Schul- und Erziehungs-
wesens in Hamburg. Wilhelm Senger, Ham-
burg. Egy térképpel. 

H a m b u r g bará ta inak köre, „ H a m b u r -
ger Heimatbücher" gyűj tőnév a l a t t egy 
füzetsorozatot i nd í to t t meg H a m b u r g 
gazdasági jelentőségének, elsősorban a 
hamburg i lakosság, de tovább menve, a 
német nép legszélesebb rétegeivel való 
megismertetésére. A tetszetős kiá l l í tású 
ezen első fűzet a hamburg i kikötő ismer-
tetésének van szentelve s először 1922-
ben, majd bővítve, 1925-ben a német ta-
ní tók gyűlése alkalmából adták ki és osz-
to t t ák szét. Mindeneset re k i tűnő gondolat 
volt a hamburgi kikötő fejlődéséről, be-
rendezéséről, forga lmáról s egész gazda-
sági jelentőségéről ily tömören és át te-
kinthetően éppen a t anároka t és tan í tó-
ka t tájékoztatni , k iknek révén a jövő né-
met generációba sz in te belevésődik annak 
a tuda ta , hogy a hamburgi kikötő az 
egész egyetemes német gazdasági életnek 
nélkülözhetetlen eszköze s Németország 
gazdasági fej lődésének hata lmas ténye-
zője. Sz. 

* 

Vom Walfenger zum Fisch-
dampier. Hamburgs Fischerei in 
zehn Jahrhunderten. Von H. Lübbert 
Staatlicher Fischereidirektor, Mit.glied der 
Deutschen wissenschafllichen Kommission 
filr Meeresforschung. 34 képpel, 2 térképpel 
és 2 tervrajzzal. Wilhelm Senger, Hamburg, 
1925. 

A Hamburger Heimatbücher c ímű so-
rozatos kiadványok ezen második füze te 
igen érdekes, tanulságos ós vonzó képet 
n y ú j t Hamburg halászatának tíz százados 
fejlődéséről. Megál lap í t j a a szerző, hogy 
a tenger i halászatnak H a m b u r g részére 
való jelentőségét még a X l X - i k század-
ban sem ismerték fe l s ezt még a mai 
generáció sem mé l t a t j a kellőleg. E z t a 
közönyt kivánja ez a nagy szakavatot t-
sággal s az ügy i r án t való meleg szeretet-
tel megír t füzet megtörni . U t a l a r ra , 
hogy a holland her inghalászat a múl tban 
Amsterdam gazdagságának a fő fo r r á sa 
vol t s ott most is úgy emlegetik, hogy 
Amsterdam heringszálkákra van építve. 

A könyv nyolc fejezetben ismerteti a 
hamburg i her inghalászatot a X I . század-
tól a X V I I I . századig, a hamburgi bálna-
lialászatot a 17. és 18. században, a blau-
kenesei és finkenwerderi nyí l t tengeri vi-
torlás halászatot a X V I I I . és X I X . sza-
zadban, az északnémet tengerhalászati 
társaságot (1867—1871.), a nyíl t tenger i 
halászatot gőzösökkel a X I X . és X X . szá-
zadban, a hamburgi és cuxhaveni hal-
piacot, a hamburgi halászati igazgatást s 
végül jellemzi a tenger i halászatnak Né-
metországra s különösen Hamburgra vo-
natkozó nagy jelentőségét. Sz. 

Herbert, Kapt. Carl: Das Meer 
und die Menschen. Erlebtes und 
Erzáhltes. — Berlin, 1926. — Deutsche 
Schiffahrt. Verlags- und Druckerei A. S. 
257 oldal. 

A tenger szerelmesei számára készült 
könyv. í r ó j a ott nőt t fe l a zordon vize-
ken, amelyeken a szelek ka r ján táncol t 
vitorlásával. Az igazi tengerészélet gyö-
nyörűsége és küzködéseit, veti papirosra 
csodálatos írói készséggel. Csodálatos 
azért, m e r t a szerző nem szalontengerész, 
nem valami nagy ócenjáró, személyszál-
lító luxusha jó kivasalt t i sz t je , hanem kér-
ges kezű vitorlázó. 

Eleven, kalandor regény ez a könyv 
elejétől végig. Ha jó já t , hivatását szerető 
tengerész bolyongásairól szól a világten-
gereken. Évtizedek a l a t t sok tapasztala-
tot g y ű j t ö t t össze, sok mindenen esett 
át és meghal lgat ta a t enger j á ró népség 
mendemondái t . „A tenger temetője", a 
„Szürke veszedelem", „Nászút a mentő-
csolnakon", „Felsül t blokádáttörés", „Lá-
zadók és gyilkosok közt" s még pár más 
fejezete valóságos izgalmas filmdráma a 
tengerészélet való színpadáról . Hé t má-
sik fe jezete torka leírás a hajósok életé-
ről. A koral l r i f fen való megfeneklés tör-
ténete pedig a szavakkal való színezés 
művészetének ki tűnő példája . Herbert 
kapi tány könyve egyfolytában olvastat ja 
el magát és kellemes ízt hagyr az emlé-
kezetben. (— sí./ 

* 
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Der deutsche Sieg vor dem Ska-
gerrak am 31. Mai 1926. Unter Benutzung 
des amtlichen Quellenwerkes dargestellt von 
Georg von Hase, Fregattenkapitan a. D. 
Mit einem Vorwort von Vizeadmiral a. D. 
von Trotha. Gr 8°, 92 Seiten, 4 Tafeln, 
eine Karte und 12 Textskizzen. Steif ge-
heftet M. 3—. — K. J. Koehler, Verlag, • 
Berlin W. 9 und Leipzig. 

Egy évtizede annak, liogy a világ két 
legnagyobb f lo t tá ja , a „grand f l ee t " és a 
fiatal német f lo t ta összemérte erejét , 
amiből kétségkívül a német f lo t t a keriilt 
ki győzedelmesen. Ez volt a világ legna-
gyobb tengeri csa tá ja s a világháború leg-
érdekesebb fejezete. Ezt a nagy csatát 
í r j a le v. Hase német szolgálatonkívüli 
f rega t tkap i tány , aki maga • min t a 
„Derft ' l inger" csata-cirkáló vezető tüzér-
t isz t je vett részt a nagy mérkőzésen. Sa-
já t tapaszta la ta i t a hivatalos adatok fel-
használásával egészíti ki, s megkapó és 
könnyen érthető formában t á r j a elénk a 
csata előzményeit, a két f lo t ta találkozá-
sát, a felderí tő hajók, ma jd a csatahajók 
izgalmas küzdelmét a győzelemért, amit a 
német f lo t tá t vezető Scheer a l tengernagy 
nagyszerű tak t iká jával a német lobogónak 
szerzett meg s az angol f l o t t á r a üe 
l luy te r óta az első nagy csapást mérte. 

Br. V. 
* 

Nautik. Kurzer Abriss des taglichen an 
Bord im Handelsschiffen angewandten Teils 
der Schiffahrtskunde. — Von Dr. Franz 
Schulze. 135 oldal, 56 ábrával. Sammlung 
Göschen Bd. 84. Waltér de Gruyter & Co. 
Berlin und Leipzig, 1926. Ára Rm. 1'50. 

A jól ismert Göschen-gyüjtemónyben, 
negyedik kiadásban, átdolgozva jelent 
meg a könyv, mely elsősorban a müveit 
laikusnak kiván bepil lantást n y ú j t a n i a 
hajózás technikájába. Át tek in tés t n y ú j t 
a tengeren követendő ú t i r ány és a hajó 
térbeli helymeghatározásának módszerei-
ről és a kereskedelmi hajókon a r r a hasz-
nál t segédeszközökről, s a közölt astro-
nómiai számítások felsőbb iskolákban 
példákként felhasználhatók. A tengerész-
pályára menő képzett fiatalembereknek 
a ján lha tó vezérfonal a hajózás elméleti 
ismereteinek megszerzésére. 

A jelen kiadás, természetszerűleg, tar-
talmazza a hajózási technika legújabb 

ú j í t á sa i t , mint például a modern sebes-
ség- ős mólységméréseket, a drótnélkül i 
helymeghatározást , a vízalatt i ha rang je l -
zéseket és az i r ány í tó kábelek ismerteté-
sét, a régi es a gyakorlatban már nem 
használ t eszközök s módszerek elhagya-
sával. Br. V. 

* 

Cohn, dr. Willy: Die Geschichte 
der sicilischen Flotté unter der 
Regierung Friedrichs II. (1197—1250). 
Breslau, 1926. — Priebatsch's Verlagsbuch-
handlung. 153 oldal. 

Ez az alapos tö r t éne lmi munka a Not-
gemeinschaft der deutschen Wissenschaft 
támogatásával je lent meg. Szerzőjétől ez 
már az ötödik kötet , amelyben f lo t t a tö r -
téne t i kuta tása inak eredményéről szám.jl 
be. Cohn a normannok szicíliai u ra lmá tó l 
kezdve, ku ta t j a a szicíliai királyság flot-
t á j á n a k múl t já t , amely szorosan összefügg 
a keresztes had j á r a tok történetével. Szá-
razon is, vízen is egyaránt a lovagkor 
j á r t a fényes eszményképeivel és a paza-
ru l áldozott vér piros buzogásával. 

A tanulmány bevezető része P i s a és 
Génua versengését vi lágí t ja meg Szira-
kuza birtokáért , Szicília akkor a tengeren 
te l jesen tehetetlen volt, következésképpen 
kereskedelme is lezuhant . A változás 11. 
F r igyes alat t következet t be. A f l o t t á t 
újjászervezték, úgy, hogy már a keresztes 
had já ra tok elején tevékeny szerepet v i t t 
a közeli Kelet hadműveleteiben. A hajó-
zást Szicília, C ip rus és Paleszt ina közt 
szabaddá tették s örökös harcokkal biz-
tos í to t ták a kereskedelmi hajózást . Ké-
sőbb a szicíliai f l o t t a kettős f r o n t o n har-
col t : az Adrián, a Ti r réni - tengeren pedig 
a dózsék szövetsége: Génova ellen. I I . 
F r igyes Pisával kötöt t egyezséget és a 
f l o t t a támaszpont ja a Riviéra volt. 

Génua és Velence közt nem volt meg a 
te l jes hadművelet i összhang, s e mel le t t 
a szicíl iai f lo t ta parancsnokai is jól meg-
választott hadvezérek voltak, úgy, hogy 
a had i szerencse változandósága mel le t t is 
t u d t á k biztosítani a tengeri hegemóniát 
a T i r renón Szicília számára. A véres har-
cok színtere többnyire a Ligur i - tenger 
volt s a szicíliai f l o t t a ostromai és blo-
kád j a i Génova-köztársaságot szorongat-
ták, míg a dalos Provence kék p a r t j a i n 



1 7 6 A T E N G E R . 

kereskedelmi háború folyt. Amikor I I . 
Fr igyes szemét örök nyugalomra hunyta 
le, a szicíliai gályák árbocain büszkén 
lengett a lobogó. 

Ez a röv idre markolt f o g l a l a t j a a 
könyv első részének. A második a szicí-
liai f lot ta szervezetét i s m e r t e t i igen 
részletesen s fe lvonul ta t ja okmánytá rá t 
is. A könyvet tudós kutató í r t a , de ele-
ven tollal, úgyannyi ra , hogy m i n d e n ala-
possága mellett is a szépirodalom mes-
gyéjén halad és végesvégig élvezetes ol-
vasmányt n y ú j t . (— st.) 

* 

Jessen, O. Die Verlegung der Fluss-
mündungen und Gezeitentief an der fest-
lándischen Nordseeküste in jungalluviáler 
Zeit. — 181 oldal. 28 ábra. Stuttgart, 
Euke, 1922. 

Figyelemreméltó kísérlet ez az északi-
tengeri par tv idák (Dánia, Németország, 
Hollandia) kialakulásának, különösen pe-
dig egy ideömlő nagyobb folyó torkolat i 
viszonyainak magyarázatára. Szerző, 
rendre veszi a Schelde, Maas, R a j n a , az 
Eins, Elbe és E ide r folyókat s megvizs-
gál ja ezek torkola ta inak hely változását, 
a Zuiderzee, Middelzee és Lauwerzee, 
a Har lebucht és Jade keletkezését és 
átalakulását . Leírásainak a l a p j á t térkép-
tanulmány képezi, amelyet a t e r ü l e t ala-
pos bejárása révén egészített ki. Szerző 
szer int va lamennyi észak-tengeri folyó 
torkolata, a Schelde és Eider közöt t , hely-
változást szenvedett, eltolódott és pedig 
nyugat , illetőleg dél felé, á l t a lában bal-
felé. Ez az eltolódás, helyváltozás lassan, 
több fázisban és ugrásszerűen m e n t végbe, 
azáltal, hogy a folyó egyik mellékágát 
ép í t e t t e ki főágnak. Hasonló jelenséget 
m u t a t ki a szerző a t enger j á rás okozta 
áramlás által keletkezett „mederrend-
szer"-re is (Sys tem der Pr i le ) . I t t a ten-
ger járás , az özönár (S tu rmf lu t ) és a par t i 
viszonyok vannak befolyással az irány-
változásra. Jessen szerint a fo lyótorkola t 
külső zónájában az ár kel te t te áramlás 

k i t aka r í t j a a folyó hordalékát, az iszapot 
és homokot, az apály kel te t te áramlás 
ped ig lerakja a hordalékot; a belső 
„ w a t f - z ó n á b a n ped ig megfordí to t t a sze-
rep. Kimuta t j a , hogy idők fo lyamán a 
t enger já rás okozta áramlásnak meg kel-
le t t változnia. A La Manche-csatorna ke-
letkezése lényegsen megváltoztat ta az az-
előt t főleg ágyak felől támadó árhul lám 
i r ányá t ós munkaképességét. Ma Jessen 
szer in t négy ár -apály terüle te t kell meg-
különböztetnünk az Északi-tenger par t-
j á n : 1. a Jü t - fó lsz ige t par tvidéke, 2. az 
északi f r íz-par tvidék, 3. a nyuga t i és ke-
le t i f r íz-par tvidék és 4. a „Stoohdeu"-
par tv idék. A föld tengelyforgásának nin-
csen hatása az eml í t e t t helyzetváltozásra. 
A változások egyesegyedül a tenger já-
rás ra vezetendők vissza, mint okra. iS. 

* 

Fischer, N. Die mrtschaftlichen Sebei-
den der tropischen Wirbelstürme. (Archív 
der deutschen Seewarte XLIII. Jahrgang. 
1925. Nr. 1.) Deutsche Seewarte. 1925. 

Az orkánokról, m i n t a termelést és köz-
lekedést, a gazdasági élet összes f ak to ra i t 
befolyásoló jelenségről ír szerző kimerí-
tően exakt tudományossággal. Az orkánok 
a gazdasági életet instabil lá teszik, — 
m i n t Sapper m o n d j a — nagyobb mérték-
ben a szárazföldön (a kis gazdaságokban), 
kisebb mértékben a tengeren, ahol ma már 
tu la jdonképpen csak a vitorlások forog-
nak veszélyben. Az okozott kár intenzi-
tásá t illetőleg a nyugat - india i szigetek 
á l lanak elsősorban, őket követi Kelet-
Ázsia és a dél-indiai óceán (Maur i t ius ) . 
Szerző a nehezen hozzáférhető és aránv-
lag nem nagyszámú megfigyelés adata i t 
igen nagy szorgalommal állí totta össze és 
•— bár az adatok még így is csak hiányo-
saknak mondhatók — igen plaszt ikus ké-
pét ad ja a forgószelek okozta gazdasági 
károknak. Különösen értékessé teszi a 
dolgozatot szerzőnek e tárgyra vonatkozó 
kar togrammjai . S. 
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KISEBB]KÖZLEMÉNYEK. 
Kossuth had iha jó j a . Az 1848-as ma-

gyar kormány foglalkozott a magyar 
haditengerészet megalapításával is, de a 
szép szándék balul ü tö t t ki. Pulszky Fe-
renc, aki 1849-ben Londonban a magyar 
kormány ügyvivője volt, „Életem és ko-
rom" címii művében a 273. oldalon er re 
vonatkozólag a következőket í r j a : 

„Egy igen kellemetlen ügy foglalkoz-
ta to t t bennünket már hosszabb idő óta. 
Kossuth még fináncminiszter korában 
szerződést kötöt t Matkovicscsal Fiúmé-
ban egy had iha jó építése i r án t . Matkovies 
igen f u r f a n g o s a n felvette a pénznek leg-
nagyobb részét, de a szerződésben kikö-
tötte, hogy a felépült ha jó Angolország-
ban fog hadilábra felszerel tetni . Kossuth 
nem ismerte az angol törvényt , mely ezt 
világosan t i l t j a . Matkovies és Conte 
Domini, ki a hajónak kapi tányává volt 
designálva, Londonban mula t tak már 
egy idő óta, a hajó is a kikötőben volt 
már, de ők mind já r t decemberben, amirit 
Windischgrá tz Pes t re bevonult , az osz-
trák követségnek adták azt át. Teleki 
vissza akar ta követelni a ha jó t a magyar 
kormány nevében, s ezen okból kü ld te 
Szalayt Londonba, ki e részben i t ten 
egyáltalában nem tehe te t t semmit, mert 
hivatalos minőségében nem ismer te te t t el. 
Most én vettem ez ügyet kezembe, nálam 
lévén Matkovies szerződése eredetiben, és 
néhány híres ügyvéddel tanácskoztam: 
lehetséges volna-e a ha jó t kiperelni . 
Egyhangú volt a feleletük, hogy Magyar-
ország nem lévén elismerve, sőt nem is 
lehetvén elismerve, hiszen még fővárosa 
is az osztrákok kezében van, kik tett leg 
az ország urai , habár annak egy részét 
jelenleg nem b í r j ák , a magyar kormány 
csak a fölkelést képviseli, de nem az or-
szágot; eszerint nincs oly angol törvény, 
mely a magyar kormány i r án t i kötele-

zettségeket elismerhetné, jogilag Magyar-
országnak nincs más kormánya, m i n t az 
osztrák kormány. N e m lévén annyi pén-
zünk, hogy Angolországban per t ind í t -
hassunk, s nem is lóvén kilátás, hogy a 
magyar kormány elismerését, mely poli-
t ika i lag lehetetlen volt, a törvényszék 
ú t j á n eszközölhessük k i ; ezen egész dol-
got bejelentettem Kossu thnak s tőle kér-
tem további u tas í t ás t . " 

Ez t a rendkívül érdekes kérdést igen 
alaposan és behatóan megvi lágí t ja eddig 
jórészt kiadatlan 216 okirat közlésével dr. 
Horváth Jenő egyet, t anárnak a Magyar 
Adr ia Egyesület kiadásában megjelent 
könyve: A magyar kormány adriai poli-
tikája lStf—lSW-ben. Adatok Fiume, 
Dalmácia és a magyar tengerészet törté-
netéhez. A 164 oldal te r jede lmű, sűrűn 
nyomott, szép kiál l í tású könyv ára 4 P. 

Adalék F i u m e tör ténetéhez. A tr ia-
noni béke-diktátum folytán F i u m e és a 
tengermellék Magyarországtól elszakíttat-
ván, a fiumei kikötő egysége is felbom-
lott. A horvá t területen épü l t s Baross 
Gáborról elnevezett fak ikötő a szerb— 
horvát—szia von királyság birtokába ment 
át. Ez a megcsonkítás al igha következ-
hetett volnrf be, ha F i u m e városa annak 
idején el nem hanyagol ja területének a 
horvátok által tör tént megcsonkítását. 
Báró Rauchmüller von Ehrenstein orszá-
gos középítési igazgatónak a fiumei kikö-
tőről 1831-ben a m. k i r . Helytar tótanács-
hoz intézet t jelentéséhez csatolva van 
ugyanis egy térkép „ S t a d t und Gemeinde 
F i u m e " címmel, melyen a Brajdica F i u -
méhez tartozónak van fel tüntetve, m i n t a 
fiumei Ferencrendi barátok veteményes 
ker t j e . De ennél még tovább kelet felé 
helyezi F iume város ha tá rá t az az 1825-
ből való kataszteri térkép, melynek ere-
de t i j e a zágrábi kormányhatóság levét-
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tárában, hiteles másolata pedig a fiumei 
volt m. kir . Tengerészeti Hatóság i ra t -
tárában van. Ezen a ka tasz ter i térképen 
nemcsak a Brajdica, de a n n a k a terület-
nek, amelyen később Susák épült, nagy 
része, Tersa to alatt elvonulva körülbelül 
addig, ahol most a Baross-kikötőbe tor-
kolló a lagú t végződik, a F i u m e város bel-
területéről folytatólagos ka tasz ter i számo-
zás tanúsága szerint, F iúméhoz tartozó-
nak van fe l tünte tve . Űgy látszik tehát, 
hogy ennek a területnek először a Reci-
náig ter jedő része, majd 1831. után a 
Recina és F i u m a r a közt fekvő úgynevezett 
Brajdica is — valószínűleg a fiumei ható-
ságok elnézése folytán — elvonatott 
F iume városától s horvát t e r ü l e t t é lett. 

A fiumei Magyar Ház lé tesí tése érde-
kében azok az o t t an i előkelő magyarok, 
akik „A Tenger" f. évi 2-dik füzetében 
egész terjedelmében közölt emléki ra to t 
nyú j to t t ák be gróf Bethlen István mi-
niszterelnök úrhoz, az eszme megvalósí-
tására bizottságot alakítot tak. A Magyar 
H á z bizottsága a lakuló közgyűlésén meg-
választa t tak: elnökké Ágoston Gábor, al-
elnökké dr. Sándorffy Nándor kanonok és 
Mozogh István ny. főg imn. igazgató, pénz-
tárossá Nádory I s tván ny. műszaki t aná -
csos, t i t ká r r á Pintér Zsigmond ny. Máv. 
hivatalnok. A közgyűlés sürgönyileg üd-
vözölte gróf Bethlen I s tván és Boni to 
Mussolini miniszterelnököket, továbbá az 
évszázadokra visszamenő olasz-magyar ba-
rátságnak és kul túrkapocsnak megerősí-
tése jeléül s annak kidomborítására, hogy 
a fiumei Magyar Ház intézménye t isztán 
kultúrcóloknak fog szolgálni, megválasz-
tották t isztelet i tagoknak az ottani négy 
középiskola igazgatóit, névszer int Grand ' 
ufficiale At t i l io Depoli, Comm. Silvino 
Gigante, Vi to Segnan ós Gino Sirola 
urakat , va lamin t Asturo dot t . Marpicati 
írót és t a n á r t is. 

A fiumei Magyar Ház létesítése úgy a 
fiumei és tengermelléki magyarság tömö-
rítése és érvényesülésének előmozdítása, 
valamint az olasz-magyar bará tság ápolása 
szempontjából, nemkülönben a gazdasági 
és kul túrál is együttműködés tekintetéből 
is oly fontos szerepre van hivatva , hogy 
ennek megvalósítása nem kicsinylendő 
nemzeti érdele, m ié r t is úgy a magyar 

kormánynak, m i n t a törvényhatóságok-
nak, a pénzintézeteknek, az i pa r i és keres-
kedelmi vállalatoknak, s á ta lában a ma-
gyar társadalomnak össze kell fogni , hogy 
a fiumei Magyar Ház intézménye minél 
nagyobb arányokban és mielőbb megvaló-
síttassék. — A Magyar Ház bizottságának 
(Comitato della casa ungherese) helyisége 
Fiúméban a Via Gabriele d 'Anunzio 1. sz. 
a l a t t van. 

Tirpitz német főtengernagy Otrantó-
ról. Az otrantói dicsőséges tenger i ütkö-
zet tizedik évforduló ja alkalmából Egye-
sü le tünk által k iadot t díszes kiál l í tású 
Otrantó emlékkönyv egy példányát meg-
kü ld tük Tirpitz német főtengernagynak, 
aki Egyesületünk elnökéhez intézett kö-
vetkező levélben köszönte meg a könyvet : 

Igen tisztelt Gonda úr! Az 1917. má jus 
15-én lefolyt o t rantó i ütközetről szóló 
könyv szíves megküldéseért fogadja leg-
bensőbb köszönetemet. Ezz©l a kiadvány-
nyal a régi osztrák-magyar haditengeré-
szetnek értékes emléket állítottak. Én 
kívánatosnak t a r t o t t a m volna, hogy 
Horthy tengernagy az egész osztrák-
magyar hadi tengerészetnek a vezetését 
már előbb a kezébe kapta volna. Szívélyes 
üdvözlettel V. Tirpitz. 

A világ tengeri kereskedelmi flottája. 
A Lloyds Register of Shipping-nék az 
1920. jú l ius hó 1-től 1927. évi június hó 
30-ig ter jedő időre k iadot t s most meg-
jelent évkönyvében a világ tenger i keres-
kedelmi hajóál lományára vonatkozólag 
igen érdekes kimutatások foglal tatnak, 
amelyek közül kiemeljük a különös figyel-
met érdemlő következő ada toka t : 

Az évkönyv lezárásának n a p j á n — 1927. 
jún ius hó 30-án — a világ összes hajós-
államainak f l o t t á j a 65.192,910 vegyes 
tonnatar ta lommal b í r t ; ebből a tonna-
tartalomból 63.267,302 tonna gőz- és 
motorhajókra , 1.925,608 tonna pedig vi-
tor láshajókra esik. Az előző év ugyan-
azon időszakában a gőz- és motorhajók 
62.671,937 tonnát, a vi torláshajók pedig 
2.112,433 tonnát m u t a t t a k fel, amiből ki-
tűn ik , hogy a gőz- és motorhajók tonna-
t a r t a l m a egy év a l a t t 592,365 tonnával 
emelkedett, a vitorlásoké pedig 186,825 
t annáva l csökkent. A hajóürben való ösz-
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szes szaporulat t ehá t 408,540 vegyes 
tonna ta r t a lma t ér t el, ami annál figye-
lemreméltóbb, mivel az előző (1925/26.) 
évi emelkedés mindössze csak 142,952 
tonná t tesz ki. 

K i t ű n i k továbbá a stat iszt ikai adatok-
ból, hogy a világ hajóál lományának 30 '3 
százaléka, vagyis 19.309,022 tonna Nagy-
br i t ann iá ra és Í rországra esik. Az angliai 
hajóál lomány egyébként az előző évihez 
képest 90,755 b r u t t ó regisztertonnával 
csökkent. Ennél nagyobb mérvű az Észak-
amerikai Egyesült Államok lobogója alat t 
közlekedő hajók csökkenése, amely a há-
ború a la t t épült csekély értékű ha jók ki-
selejtezése következtében 208.489 tonnát 
tesz ki. A többi államok hajószaporulata 
együttvéve 499,315 b r u t t ó regisztertonna, 
amennyiben az 1926. évi 45.384,573 ton-
nával szemben 45.883,888 tonnát tesz ki 
az 1927. június 30-iki hajóállomány. Az 
egyes országok közül a legnagyobb emel-
kedés Németország és Olaszország hajó-
állományában á l l ap í tha tó meg; az előbbi 
252,128 tonnát , az utóbbi -242,753 tonná t 
tesz ki. 

Fele t tébb érdekes eredményekre vezet, 
ha a vi lág-gőz- és motorhajó i ra vonat-
kozólag teszünk összehasonlítást az 1914. 
évi és 1927. évi jún ius i állapotok között. 
A szaporulat ezein ha jók tekintetében íz 
utolsó 13 év a la t t kerek 17.863,000 ton-
nát, vagyis a háború előt t i hajóállomány-
nak nem kevesebb, mint 39 százalékát 
teszi ki. (Az 1901—1914-iki 13 év alat t i 
ál talános fellendülés időszakában a világ 
gőzhajóállományának fej lődése 47.1 %-ot 
t ü n t e t fel.) — Az 1914-ben létező gőz- és 
motorhajók 41.6 %-a angol lobogó ala t t 
közlekedett. A hata lmas hajóépítési tevé-
kenység, amely 1914. óta a világ egyéb 
hajósnemzeteinek bir tokál lományát oly 
jelentékenyen megnövesztet te: ezt a 
41.6 %-ot tevő a r ány t — miként fentebb 
lá t tuk — 30.3 %-ra szorí tot ta le. 

Azoknak az á l lamoknak az élén, ame-
lyek a háború kitörése óta nagy arányok-
ban fej leszthették kereskedelmi hajóállo-
mányukat , az Északamerikai Egyesült 

Államok állanak, 9.144,000 tonnatar ta lom 
szaporulat tal , ezt követi Japán több min t 
2.325,000 tonna, Olaszország 1.966,000 
tonna, végül az angol gyarmatok 1.067,000 
tonna szaporulat tal . 

A világ kereskedelmi hajóál lományának 
fejlődését 1914. óta a következő táblázat 
tün te t i f e l : 

Gőz- és 
moto rha jó 

Vitorlás Összesen 

1914 45,403.876 3 ,685 .576 49,089.452 
1919 47,897.407 3 ,021 .860 50,919.273 
1920 53,904.683 3 ,409 .377 57,314.065 
1921 58,846.325 3 ,123 .328 61.974.653 
1922 61,342.952 3 ,027 .834 64,370.786 
1923 62,335.373 2 ,830 .865 65,166.238 
1924 61,514.140 2 ,509.427 64,023.567 
1925 62,381.376 2 ,261.042 61,641.418 
1926 62,671.937 2 ,112 .433 64,784.370 
1927 63,267.302 1 ,925.608 65.192.910 

Ami a vi tor láshajókat illeti, a f e n t i 
táblázatból azok állandó csökkenése álla-
p í tha tó meg, de hogy szerepük mennyire 
összezsugorodott a vi lágforgalom kiszol-
gálásában, az szembeötlően kitűnik, ha 
figyelembe vesszük, hogy amig pld. har-
mincöt óv előtt (1893-ban) a gőzhajók 
brut tó tonna ta r ta lma 15.264,000 tonna, 
a vitorlásoké pedig 9.700,000 tonna volt, 
addig a gőzhajók ós motorhajók tonna-
ta r ta lma harmincöt év leforgása a la t t 
több m i n t 48 millió tonnával emlkedett, 
a vitorlásoké viszont 7.8 millió tonnával 
csökkent. 

Fe le t te élénk tevékenység tapasztalható 
a hajóépítkezés terén. A folyó évi jún ius 
hó 30-án 671 hajó 2.840,545 brut tó tonna-
tar ta lommal volt építés a la t t , és ezeknek 
csaknem a fele: 1.390,388 tonna Nagy-
br i tannia és I r land számlájára épül. Má-
sodik helyen Németország következik ösz-
szesen 407,620 tonna t a r t a lmú 91 hajóval. 
A motorhajók nagyobbszabásu térfogla-
lását i l luszt rá l ja az a körülmény, hogy 
az épülő 2.840,545 össztonnatartalomből 
1.459,595 tonna esik a motorhajókra . 

P—ó. 
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KÖNYVISMERTETÉSEK. 
Ihering: Die Gescliiehte des Atlanti-

sehen Oceans. (G. Fischer, Jena , 1927 ) 

A könyv szerzője hosszú időt töl töt t a 
s.-paolo-i állami múzeum igazgatói minő-
ségében, Braziliában, s egy emberöltőnyi 
idő óta foglalkozik őslénytani és állat-
fö ldra jz i alapon az At l an i óceán ősföld-
ra jz i viszonyaival. E r r e vonatkozó eredeti 
vizsgálatait számos t anu lmányban közölte 
s 1893-ban hangsúlyozta már azt a vizs-
gálat i tényt , hogy az At l an t i óceán mai 
medencéje csak a fiatalabb fö ld tani idő-
szakban alakult ki. Ebben a könyvében 
ezt a fölfogást összefoglalókig vizsgálja 
és különböző tudományos vizsgálatokkal 
indokolja. 

Az At lan t i óceán szerepe a föld népei-
nek sorsában nagyon különböző mérték-
ben nyilvánúlt . A XV- ik század végéig 
tudvalevőleg á th ida lha ta t l an akadály gya-
nán t meredt elénk. A Földközi tengeren 
megindul t ősi közlekedés és kul túra ki-
cserélődéssel szemben a Földközi tenger 
nyugat i ha tá ra egyszersmind az ember-
lakta földek határá t is je lente t te sokáig. 
E határon túl csak a képzelet szárnyán 
ju to t t az akkori ember s a közvetlen meg-
ismerés ilyen hiányából származott a 
P l a t ó n - f é l e , tudományba is bekerült 
„At lant is -monda" is. Az azóta megindul t 
vizsgálatok azonban kider í te t ték , hogy az 
At lan t i óceán történetében, helyesebben 
változó földtör ténet i múl t j ában , az ember 
földi megjelenése óta, lényegesebb válto-
zás nem tör tént . 

Fö ldünk ó-korának második felében, a 
permokarbonban, a földi szárazulatok 
nagyjában egyenlítői i rányú elrendeződést 
muta t t ak , s csak később, a fö ld tör ténet i 
másodkorban vettek meridionál is irányo-
kat . A széttagolódás keletről nyugat fe lé 
ha lad t s előbb Ausztrál ia vál t le„ mig 
Madagaszkár és Kele t india ugyanakkor 
még együt tmaradt . Délamerika ős A f r i k a 
összefüggése sokáig t a r to t t , ami t a geo-
logiai fölépítés azonossága, az édesvízi 
ál latvilág megegyezése igazol. Különösen 
fö l tűnő a Selaehiusok késői bevándorlása, 
amennyiben a pliocénben még nem talál-

kozunk velük Délamerikában, ellenben a 
negyedkori f aunában már hi r te len meg-
jelennek. Mindezekből megállapítható, 
hogy az iithiópiai-brazíliai területek egy-
séges szárazulatban összefüggésben voltak 
s elválasztották Suess , ,Tliethys"-ét a 
délre eső, Ihering által „Nere i s" néven 
emlí tet t őstengertől . Ez az afr ika-brazi l ia i 
szárazulat, „Archhelenis" Ihering szerint 
még az idősebb -harmadidőszakban is 
fönnállot t , amikor Nyuga t ind ia és Közép-
amerika is kiemelkedtek a tenger habjai-
ból. A „Nere i s" déli részén, a mai An-
tarkt isz helyén volt az „Archinot is" . 

Ennek az „Archhelenis - Archinot is" 
problémának szentel te Ihering most meg-
jelent könyvét, amelyben ú j a b b állatföld-
ra jz i érvekkel igazolja e r r e vonatkozó 
ál láspontját s polemizál húsz óv előtt 
részletesen k i f e j t e t t fölfogásának táma-
dóival. A könyvnek kétségtelenül hang-
zatos címe tehá t igen nehéz és nagyon 
szárazon fölsorakoztatot t tudományos 
megállapításokat, fejtegetéseket, és téte-
leket takar , amelyek bizony még a szak-
embert is erősen igénybe veszik. Afr ika , 
Amerika, ós a szigetvilág ősföldrajz i ki-
alakulásán kívül különösen az állatvilág 
egyes elemeinek: emlősök, fö ld i giliszták, 
cápafélék és teknősök, darazsak, rovarok, 
s különösen a szárazföldi csigák részletes 
vizsgálata mel le t t a tengeráramlások egy-
kori szerepével és irányával is foglalko-
zik. Figyelme tehát k i te r jed mindazokra 
az összes kérdésekre, amelyekből az At-
lant i óceán tör téne te kiadódik. Ezekre a 
részletekre i t t nem té rhe tünk ki, de egyik-
másik általánosabb érdekű részre még 
esetleg fo lyói ra tunkban is visszatérünk. 

V. E. 

Gescliiehte iler Hamburg—Amerika 
Linie. 2. Teil . Albert Ballin. Von K u r t 
Himer. 

A német gazdasági föllendülésnek, a vi-
rágzás korszakának egyik rendkívül érde-
kes krónikája ez a díszes kiál l í tású könyv. 
A világszerte ismert ha ta lmas hajózási 
Vállalat Ballin Albert vezérigazgató alatt 
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1886-tól 1914-ig a céltudatos fejlődésnek 
olyan szédületes skálá já t fu to t t a be, liogy 
az egész világ bátran megha j tha t j a az 
elismerés zászlaját a német géniusz cso-
dás sikerei előtt. 1886-ban 22 oceángőzös-
sel kezdte meg a vállalat az évet 60,531 
reg. tonna tar ta lommal. 28 évvel később 
— 1919. tavaszán — az úszó f lot ta tizen-
kétszeresére emelkedet t ; 175 oceángőzös 
1.038,645 tonnával, ú j építkezések és a 
kisegítő f lo t ta 321,715 tonnát te t t ki, 
úgy, liogy hajóál lománya a háború előtt 
1.360,360 bru t tó regiszter tonnát tet t , te-
hát több mint húszszorosát a 28 év előt-
t inek. Ezzel fö lü lmúl ta a világ legna-

i gyobb hajózási vállalatai t . Ez a hata lmas 
ha jópark 1886. óta száll í tott több m i n t 
100 mill ió köbméter á rú t , és több mint 5.8 
millió embert . Az 1886. évben szállí tott 
tehát félmil l ió köbméterről, 1913-ban a 
fuvarozot t árú 8.3 millió köbméterre 
emelkedett , a személyszállítás az 1886. évi 
48,131-ről 1907-ben 470,290, 1913-ban 
465,571 főre. 1903 óta a Ilapag óceánjáró 
gőzösein egy évben sem utazot t 300,000-
nél kevesebb ember. H a j ó i több mint 400 
világkikötővel t a r to t t ak fenn összekötte-
tést. Az 1886. évi öt vonalról 74-re emel-
kedett a rendes jára tok száma, Ausztrál ia 
kivételével az egész világgal. Pénzügyileg 
a társaság fejlődését jellemzik a követ-
kező adatok: a Ballin-liorszakot képező 
28 év a la t t a társaság alaptőkéje 15 mil-
lióról 180 mill ió márkára , s a ta r ta lék 
3.6 millióról 58.8 mil l ióra; az évi nyere-
ség 2.37 millióról 63.24 millió márkára 
emelkedett , s az egész idő ala t t a nyere-
ség összesen 5^1.727,426 márkát t e t t ki. 

Ez t a hata lmas vállalatot zúzta össze a 
győztes ellenfél vandál kegyetlenséggel. 
De — amin t a könyv záró szavai bizako-
dólag megjegyzik — a társaság anyagi 
eszközeit megsemmisíthették, de a szel-
lem, Bal l in alkotó szelleme, mely a válla-
latot oly hatalmassá fejesztet te , változat-
lanúl megmaradt , s ez biztosí t ja a társa-
ság t a lp ra állását s a világtengereken ki-
vívott régi pozíciójának visszaszerzését. 

A szép kiáll í tású könyvet Ballin arc-
képe, a társaság óceánjáró pompás gőzö-
seinek s azok belső berendezésének és 
épületeinek képei, ha jó inak szi lnet t jei 
díszítik. Sz. 

Die Handels-Marine. E i n Handbuch 
des Wissenwerten aus Seewesen und 
Schiffahrt . Von. H. Meville. Ber l in , W62. 
Richárd Car l Schmidt u. Comp. 4 színes 
képpel, 4 táblázattal és a szöveg közé 
nyomott 109 képpel. 

A rendkívül gazdag német tengerészeti 
irodalomban is kiváló helyet foglal el 
ez a nagy szakavatottsággal, vonzó mo-
dorban megí r t s gazdagon i l lusztrál t és 
szépen kiál l í to t t könyv, mely lépésről-
lépésre rávezeti az olvasót a t enger i hajó-
építés s ezzel kapcsolatos tényezők t i t-
kaira. — Egy rövid tör ténet i visszapillan-
tás után 16 fejezetben t á rgya l j a a tenger i 
hajózást. A főrészt az első fe jezet képezi, 
mely száz oldalon a hajók építésével és 
fölszerelésével foglalkozik, ezt követik a 
modern kereskedelmi ha jók t ípusai , a 
kisegítő motorral ellátott vi torlás hajók, 
a hajóvezetés, a világító to rnyok és hajó-
jelek, a tenger i ú t i jog, a jelzések, a fe-
délzeti szolgálat, a hajós hivatás , orvosok, 
gépészek, tüzelők, a fizetés és élelmezés, 
az osztályozó társaságok, a mentő szol-
gála t és a F le t tner -ha jó beható ismerte-
tése, míg a függelék közli a német ten-
gerész-rendtartást . I smer te t i a német is-
kola-hajó szervezetét s a nagy német hajós-
vállalatokat; végül a tengerész-életet a 
ha jón. —- Ebből a vázlatos képből is ki-
tűnik, hogy aki a tengerészpályára szánja 
magát, ebből a könyvből bőséges anyagot 
mer í the t az előzetes tájékozódásra. Sőt, 
ha valaki nem is akar éppen tengerész 
lenni, de érdeklődik a tenger i hajózás 
i ránt , ebben a könyvben megtalá l ja mind 
azt, ami a tengerészet egész komplexumá-
ról á t tek in tés t nyú j t . Sz. 

Die ás thet ische G e s t a t t u n g des See-
sehilTes Auf der Grundlage technischer 
Zweckmássigkeit . Von K a r i Franz. Ri-
chárd Carl. Schmidt <£ Co. Berl in , W. 62 
1927. A szöveg- közé nyomott 32 képpel 
és 2 színes képmelléklettel. 

A modern óceánjáró személyszállító 
gőzösöket már régóta, de különösen újabb 
időben pazar fényűzéssel s a legkényesebb 

' igényeket is kielégítő kényelemmel lá t ják 
el. A fényűzés azonban nem mindig jár 
együt t az ízléssel, a sok ta rka-barka csil-
logás az esztétikai és művészi követelmé-
nyekkel. Igen jó szolgálatot tesz azért a 
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szerző a hajóépí tőknek, amidőn a ha jók 
esztét ikai kiképzésével foglalkozik, össze-
kapcsolva ezt a technikai célszerűséggel. 
Rövid tör ténet i visszapil lantást vetve a 
kérdés fejlődésére, érdekesen és vonzóan 
t á rgya l j a a kapcsolatot a szépség és cél-
szerűség közt, az ember személyes viszo-
nyá t a műszaki alkotásokhoz (hajónevek 
stb.), a hajók tör ténetéből vet t példákkal 
i l lusztrál ja a célszerűségből kiadódó esz-
t é t ika i kiképzést, i smer te t i az ú j idők és 
ú j anyagok követelményeinek megfelelő 
esztét ikai kiképzés a l ap j a i t ós irányelveit , 
ki ter jeszkedve a h a j ó a lakjára , külső- és 
belső fölszerelésére és berendezésére, s 
mindezeket megfelelő képekkel i l lusztrál ja . 
Az olvasmánynak is érdekes könyv bizo-
nyá ra hozzájárúl a hajóépítésben és be-
rendezésben az esztétikai ízlés és művészi 
ha rmónia érvényesüléshez. Sz. 

Die Grundlagen des praktischen SchilT-
baues. Von F r a n z Judaschhe Schiffbau-
Ingenieur . Berlin, W. 62. Richárd K a r i 
Srhmidt & Co. 62 képpel és 2 kép-
melléklettel. 

A közlekedés nagyarányú és gyors f e j -
lődése a technikai eszközök tekintetében 
jelentékenyen befolyásolja a hajózást is. 
A hajóban egyesíteni kell mindazokat a 
tula jdonságokat , melyek nemcsak a lapfe l -
té te le i t képezik a lakályos, az egészségügyi 
és a forgalom technikai berendezések 
egész komplexumának, de mindazon köve-
telményeket is k i kell elégíteniök, melye-
ket a biztonság, a célszerűség és a gazda-
ságosság előírnak. Ezek a követelmények 
a ha jók nagyságának a fejlődésével jelen-
tékenyen fokozódtak, s a ha jó szerkeszté-
sével foglalkozó mérnöknek különös gon-
dot kell fo rd í tan ia ar ra , hogy ezeknek 
minél tökéletesebben megfeleljen. A szerző 
ennek megfelelőleg t á rgya l j a az úszó-
képességtől elkezdve, a fa- és vashajók 
a lakjának, méreteinek, egyes alkatrészei-
nek, fölszerelésének szerkezeti részleteit , 
s az utolsó fejezetben a különböző célra 
szolgáló hajók t ípusa i ró l n y ú j t vázlatos 
képet . A szerző a könyvet az ő német-
ségéért küzdő danzigi műegyetemnek 
a j án l j a , buzdító üdvözletül. Sz. 

Deutscher See-Kalender für das Jahr 
1928. Herausgegeben vom deutschen 

See-Verein E. V., Berlin. Deutsche Schif-
f a h r t Verlags- und Druckere i G. m. b. H . 
Berlin, SW. 19. Wallstrasse 11—12. 

Egy hazafias, a szebb jövőre biztató 
lendületes szép költemény n y i t j a meg a 
szép kiál l í tású, 208 oldal te r jedelmű nap-
t á r t ; mig a naptá r i rész u tán következő 
gazdag anyagot az érdekes és értékes ten-
gerészeti szakcikkek és szórakoztató ol-
vasmányok hosszú sorát a kiváló tengeré-
szeti szakíró: Mantay a l tábornagy lelkes 
sorai vezetik be. Hogy csak néhány cikkét 
említsük, H a n s Satow érdekesen ismer-
teti a I lansa-korabel i ha jóka t és hajózást, 
dr. O. A u s t a német kereskedelmi f lo t ta 
ú j jáépí tését , min t német nemzeti hőstet te t 
aposztrofál ja , Bührs a háború előtti és 
u táni német hajóépítést , Büchmann a 
zeebrüggei tengerészeti múzeumot ismer-
teti . Kü lön cikk van szentelve a X l X - i k 
század legnagyobb német közgazdájának, 
F r i ed r i ch Listnek. Számos érdekes ten-
gerész-élmény követi egymást, melyek a 
tengerészet i r án t érdeklődőknek kedves, 
szórakoztató és tanulságos olvasmányt 
nyú j t anak . K i kell emelnünk F r a n z 
Lüd tke ké t hazafias és hangulatos szép 
köl teményét : „Mikor jössz Te Bismarck?" 
és „Szabadság" címmel. — A német ke-
reskedelmi ós hadi tengerészeire vonat-
kozó adatok zárják be a nap tá r gazdag 
ta r ta lmát . Sz. 

Die Seeschlaelit an der Doggerbank 
von Magnus von Levetzow. 1927. Neu-
deutsche Verlags- und Treuhand-Gesell-
schaft m. b. H. Berlin, SW. 11. 

A Doggerbanknál lefolyt kevéssé is-
mer t t enge r i ütközetnek ez a leírása a 
német haditengerészet egy nagytekinté lyű 
s az ütközetben résztvett kiváló vezető-
tag jának h iva to t t tollából származik s 
részletes és színes képét ad ja a német 
hadi - f lo t ta i t t en i akciójának. 

Az Északi-tenger közepén, egyenlő tá-
(UJS} JO^JBd 5.9UI9U S© pSuB ZU UjSpSJOA 
el a nagyki ter jedésű Doggerbank. 1915. 
j anuá r 24-én i t t mér te össze fegyverei t 
a nőmet és angol f lo t ta s hősies küzde-
lem u t á n i t t szállt a hul lámsírba a 
„Blücher" német hadihajó. 

A kis könyv méltó emléket állít ennek 
a tenger i harcnak, melynek lefolyását ér-
dekesen és vonzóan vi lágí t ja meg. 



A MAGYAR ADRIA E G Y E S Ü L E T C É L J A : 
Az A d r i á h o z fűződő magyar nemzeti hagyományok 

ápolása. 
^ J Az Adriai-tenger és partvidéke történelmi és természeti 

viszonyainak tanulmányozása. 
A magyar tengerészet érdekeinek előmozdítása. 
Az Adriai-tenger tudományos kutatása s az oceanográfiái 

tudomány művelése. 
A tengerre vonatkozó s azzal kapcsolatos összes ismeretek 

terjesztése. 
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A L A P Í T T A T O T T 
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AZ EGYESÜLET TISZTIKARA : 
Elnök: GONDA BÉLA, ny. min tanácsos, a kereskedelemügyi 
minisztérium tengerészeti, folyamhajózási, kikötö- és csatorna-
építési szakosztályának volt főnöke, több nemzetközi hajózási 

kongresszus volt alelnöke, a párisi nemzetközi tengerészeti egyesület alapító tagja stb 
Társelnökök: Dr. HAVASS REZSŐ m. kir. udvari tanácsos, a Magyar Földrajzi Tár-
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