
X. óvf. 1920. 5 0 0 ( > C 5 Január—március 
-

A TENGER M. 
NÉPSZERŰ FOLYÓIRAT 
A TENGERRE VONATKOZÓ 
ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. 
- A MAGYAR AtJflfA EGYESÜLET KÖZlÓNYE. -

- \ 
/.*• V 

KIADJA 

A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET 
BUDAPEST, VIII., MUZEUM-KÖRUT 10. 

Előfizetési ara nem tagoknak: Egész ovre^O korona. 



TARTALOM. 
Oldal 

HORTHY MIKLÓS altengernagy felhívása a Magyar Adria Egyesület érdekében . . . 1 
VÁRADY ANTAL: Adria! (Vers.) 2 
GONDA BEL A : Fiume és a magyar tengermellék. (Két ábrával.) 4 
MARCZAU HENRIK: Miért nem csatolták 1797-ben Dalmáciát Magyarországhoz ? 14 
KÖVESLIGETHY RADÓ: Új tengerkutató módszerek. (Hét rajzzal.) 21 
BR. KOCH NÁNDOR: Képek az Adriáról. Ahol IV. Béla király menedékre talált. 

Clissa vára és Trau. (Egy ábrával és kilenc képpel.) 27 

K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K . 
A magyar tengerésztisztikar díszkardot adott át Horthy fővezérnek — 43 
A Szuez-csatorna ötven éves jubileuma ... . . . . ... 44 
Egyesületi ügyek: Igazgatósági és választmányi ülés - 46 
Egyesületünk és a külföld 48 

T. Tagtársainkhoz. 
Egyesületünk igazgató tanácsa és választmánya f. é. február 18.-án 

tartott együttes ülésében elhatározta 
a p á r t f o g ó t a g s á g i d í jnak 1000 K-ról 5000 K-ra, 
az a 1 a p í t ó „ „ 500 „ 1000 „ 

való fölemelését. Ez a fölemelés természetesen nem bír visszaható erővel ; 
teljes b iza lommal ké r jük azonban p á r t f o g ó és alapító tag ja inka t , k e g y e s -
ked jenek a régi összeggel be f ize te t t t agság i dí ja ikat a fent i ö s szegekre 
kiegészíteni s új pár t fogó vagy alapító tagok szerzése által a tengeren, illetve 
az Adrián leendő térfoglalásunkra irányuló hazafias törekvéseinkben ben-
nünket minél ha tha tósabban támogatni. 

A r endes tagsági dí j nagyobb arányú fölemelése ugyan szintén indo-
kolt lett volna, tekintettel kellett azonban lennünk arra, hogy éppen annak 
a művelt középosztálynak a nagyobb része, — mely a mi kulturális és 
nemzeti törekvésünknek is a legodaadóbb és igazán áldozatkész támoga-
tója — az anyagi javakkal a legszűkösebben van ellátva, ezért a rendes 
tagsági díjat meghagytuk évi 20 K-ban. 

Minthogy azonban ebből az aránylag igen csekély évi járulékból köz-
lönyünk A Tenger költsége még a legkorlátoltabb terjedelem mellett sem 
fedezhető — nem is említve az egyesületi helyiség bérével és az admi-
nisztrációval járó költségeket — azzal a bizalomteljes kéréssel fordulunk 
a jobb anyagi helyzetben levő rendes tagjainkhoz, kegyesked j enek meg-
felelő p ó t d í j beküldéséve l módot nyúj tan i arra, hogy „A Tenger" -nek 
kellő te r jede lemben l eendő megje lenése lehetővé té tessék . 

Egyszersmind kérjük, hogy egyesületünk nagy nemzeti jelentőségű tö-
rekvéseinek sikerét új t a g o k gyűj tésével minél nagyobb mértékben elő-
mozdítani méltóztassanak. 

Erre a célra csatolunk egy felhívást és egy gyűjtő-ívet s teljes biza-
lommal kérjük T. Tagtársainkat , legyenek szívesek ismerőseik körében 
egyesületünk részére minél t ö b b új tagot toborzarti, meg lévén győződve 
arról, hogy egy kis jóakara t ta l és hazafias buzgalommal minden tagtársunk 
könnyen szerezhet legalább egy új tagot s bizonyára több Tagtársunknak van 
módja és alkalma egyesületünk részére szélesebb körű propagandát is kifejteni 
és pedig nemcsak rendes , de alapí tó és pá r t fogó tagok gyűjtése céljából. 

A Magyar Adria Egyesület elnöksége. 



Magyarország újjáépítésében fontos szerep vár 
az „Adria Egyesület"-re is! Programmja ma is a 
mult század két nagy magyarjáé! 

Az egyik az Adriára mutatott s azóta szálló-
igévé vált a „Tengerre magyar!", a másik, a „leg-
nagyobb magyara legmagyarabb folyót szabá-
lyozta és eltávolította az Al-Duna szikláit. 

Adria és a Duna! 
Nyugat és Kelet! Kivitelünk és behozatalunk irá-

nya ; gazdasági, kereskedelmi multunk és jövőnk ! 
A Kossuth és Széchenyi örökségét őrzi féltő gond-

dal e nehéz napokban is az „Adria Egyesület", amely 
egy reálpolitika nagy jelentőségét tartva szem előtt, 
ápolja az Adria kultuszát és ezzel a nemzeti tradíciót. 

Adria és a Duna, a tengeri és a belvízi út az, 
amelyen a maroknyi magyarság belekapcsolódhatik 
a világforgalomba, amelyen érintkezhetik a világ 
összes népeivel! 

Nagyjaink példájának követésére hívok fel min-
den igaz magyart: álljon az Adria Egyesület zász-
laja alá, hogy fiaink megérhessék, amit apáink jöven-
döltek : 

„Magyarország nem volt, hanem leszi" 



ADRIA! 
»A Tenger « részére írta : 

V Á R A D I A N T A L . 

Csodálatos bájú kék tenger tükre, 
Mely azúr-eget tükrözesz mosolygva, 
A tündéreknek könny borul szemükre, 
S alápereg szép arcukon lefolyva, 
Mert m a g y a r tenger volt ez a csodás kék, 
É s magyar ég borult áldva r e á j a . . . 
O milyen idegen lett, milyen más ég, 
A N a g y Lajos és Kálmán Adriája ! . . . 

Vihar ha szántott, napfény ha mosolygott, 
Tavasz virágot hogyha hint föléje, 
Mikor az ősz fellegje ott gomolygott, 
S mikor reá borult szép holdas éje, 
Mikor a szélvész orgonája zúgott, 
Mikor zengett zefir langy fuvolája, 
Mikor a Karsztok zivatarja búgott: 
Mindig szeretve gondoltunk reája . . . 

Most már csak emlék.. . N a g y királyok látták, 
Magyar hadak alatt görnyedt a tenger háta, 
Arany=gályák szelték hullámok hátát, 
S kék Adria büszke királyokat láta. 
Most ? . . . Idegen pór mered fodraira, 
Nem tudja és nem érti: mi dőlt össze ? . . . 
Nem sejti: mi van szirtfalára írva, 
Habár sós könnyűnk öntözze, fürössze. . . 

Visszaálmodnám az elmúlt időket! 
Anjou királyok diadalmenetjét, 
Oh , mintha lelkem most is látná őket, 
Akik e tengert naggyá, szentté tették. 
Hiába álmodom . . . Elmúlt időkből 
N e m mosolyog ránk jövőbe reménység . . . 
A képzelet megdöbben, visszahőköl, 
N e m várja multak újjászületését. . . 

É s mégis . . . Lelkem fájó mélye összerendül, 
N e m tud jövőnkön úgy kétségbeesni, 
Hogy ne remélne, hogy ne hinne szentül 
E g y szebb világban, mit égből leesdni, 
S Isten trónjánál ki kell könyörögnünk, 
Habár e két karunk beléje fárad, 
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H a térdünket véresre kell is törnünk, 
H a könnyeinktől a tenger megárad . . . 

Még jönni f o g . . . Mert jönni kell, a kornak, 
Melyet szívünk mélyében rejtve hordunk, 
E z eszméknek, mik agyunk mélyén forrnak, 
Melyekhez kötve van jövendő sorsunk . . . 
Mi h i s s z ü k a magyarok Istenét, ki 
Népét nem hagyta ezer éven által, 
S lezúzott nemzetét tovább vezérli 
Mindenható atyai hatalmával. 

N e csüggedj nemzet, — higyj nép — remélj hazám, 
Kétségbeesni nem szabad soha. 
Csak az érdemli sorsát igazán, 
Ki nem múló kény szolga^zsoldosa . . . 
Magyar! ki ezer évig itt megéltél, 
Sorsod glóbusa válladon remeg, 
Te jobb vagy pártos, hűtlen szerencsédnél, 
M á s t végeztek az örök istenek. 

Lesz még tengerfodrokban tükröző part, 
É s magyar lesz a tenger, melybe néz, 
S lesz magyar Tátra, mely magyar eget tart, 
S szabad róna, mely végtelenbe v é s z . . . 
Lesz magyar nemzet, melyet Európa 
Tisztelve néz és igazán szeret — 
Ha majd súlyos adónkat már lerótta: 
Szabad lesz újra szabad föld felett! 

Hallgasd meg földresujtott nemzetednek 
Forró imáját, Magyar Boldogasszony! 
Szent István pátronája, kérünk, tedd meg, 
Amire ké rünk . . . Anyagond virasszon 
E z ország és e nép f ö l ö t t . . . Hazánkat 
Tartsd átölelve, lásd, Hungária 
Forró imával néz, eseng utánad — 
Magyarok pátronája, M á r i a ! . . . 

É s legyen újra azúr fodrán ringó 
Nemzeti zászló a szent Adrián, 
S mint tengerhabból feslő rózsabimbó, 
Keljen a hajnal sötét éj után . . . 
É s m a g y a r tenger büszke hullámfodrán 
A három szent szín mosolygjon 'reánk, 
S magyar hajóknak édes terhét hordván 
Légy a miénk megint, — szent A d r i á n k ! . , , 



FIUME ÉS A MAGYAR TENGERMELLÉK. 
írta: QONDA BÉLA. 

— Két ábrával. — 

* z elmúlt év április 23.-án volt 240 esztendeje, hogy Mária Terézia 
Z_\ királynő — megmásítván 1776 okt. 2.-án kelt azon rendelkezését, 

^ mellyel Fiumét Horvátország útján csatolta Magyarországhoz — a 
magyar rendek és Fiume város felszólalására 1779 április 23.-án kelt 
oklevelével Fiumét, mint Horvátországtól különálló testet „separatum cor-
pus regni coronae Hungáriáé" csatolta Magyarországhoz. 

Mi Mária Terézia — így szól az oklevél — Magyarország és a hozzá-
tartozó országok és tartományok közjavára irányzott számtalan intézke-
déseink között . . . az által is akarván a magyar kereskedésről gondos-

kodni, hogy a tengeri kikötőket és azon tengermelléket, mely rövid ideig 
ausztriainak neveztetett, de ősi joggal amoda tartozott, az országhoz leg-
újabban visszakapcsoltuk . . . Fiume városát és kikötőjét abba be is kebe-
leztük s beleegyezünk, hogy Fiume kereskedelmi városa kerületével együtt 
ezentúl is, mint Magyarország szent koronájához kapcsolt külön test tekin-
tessék és mindenekben kezeltessék. 

Az 1779 április 23.-án kelt oklevél kiadatásával Fiume teljesen kibon-
takozott a horvát viszonyokból s Magyarországnak közvetlen kapcsolt 
részévé vált. Szervesen kiegészítette ezen nagy horderejű intézkedéseit 
II. Józsefnek 1786 március 20.-án a kapcsolt részek bánjához, gróf Balassa 
Ferenchez intézett azon rendelete, mellyel az úgynevezett kereskedelmi 
kerületet a Mária Terézia által 1778 március 5.-én szabad tengerparti 
várossá nyilvánított Buccari, Portoré és Novi kikötőket magyar tenger-
mellék (Littorale Hungaricum) néven a fiumei kormányzó alá helyezte. 

Ennek a magyar tengermelléknek Magyarország külkereskedelmi for-
galmára való nagy jelentőségét különben már III. Károly király (mint osz-
trák császár e néven a hatodik) már egész teljességében fölismerte s 
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a tengerpart és az ország belseje közötti kapcsolat létesítése végett meg-
építtette a Károlyvárosból Fiumébe és Buccariba vezető róla elnevezett 
Karolina-utat, Portoréban kikötőt és hajógyárat létesített s azt az adriai 
kereskedelem gócpontjává kívánta fejleszteni. 

Leánya, Mária Terézia és unokája József tehát csak az ő nyomdo-
kain haladtak, amidőn Fiume és a magyar tengermellék fejlesztésével 
foglalkoztak. 

József a tengeri kereskedelemnek Zengg felé is utat nyitni óhajtván, 
megépítettette a Károlyvárosból Zenggig vezető József-utat. 

A tengeri kikötőknek az ország belsejével való ilyetén szárazföldi 
összeköttetése azonban a tömegesebb forgalom közvetítésére nem volt 
megfelelő. Ez vezetett reá a víziútnak lehetőleg a tengerig való kiterjesz-
tése eszméjére. Már 1753-ban javasolta Serbelloni tábornok a Duna és 
Száva folyók összekötését a Vukovár és Samac közt építendő hajózható 
csatornával, majd II. József uralkodása alatt J. E. Maire francia mérnök 
Károlyvárosból kiindulva a Kulpa és a Dobra folyók felhasználásával a 
Karszton át tervezett egy hajózó csatornát Fiúméig, ami azonban a rend-
kívüli technikai nehézségek miatt nem valósulhatott meg, mert a sok víz-
gyűjtő medence és zsilip létesítése szinte megbírhatatlan óriási költségekbe 
került volna s a hajóforgalom lebonyolítása szintén oly nagy költségek-
kel és oly sok időveszteséggel lett volna összekötve — el is tekintve a 
csatornának a téli időszakban való hasznavehetetlenségétöl — hogy a 
tengerrel való közlekedési útnak ily fantasztikus megoldása igazán csak 
bravúros technikai problémául volt tekinthető. 

Sokkal komolyabb volt ennél az a terv, melynek megvalósítására már 
1790 előtt a magyar tengeri kereskedelem fejlesztése céljából magyar 
hazafiak társaságot alapítottak. Ez a társaság (Kiss József és Gábor testvé-
rekkel az élén), mely 1793 március 27.-én 25 évi szabadalmat kapott a 
Tiszát a Dunával összekötő Ferenc-csatorna építésére, a tenger felé is 
szándékozott megfelelő vizi- és szárazföldi utat létesíteni. Ecélból a duna-
menti Vukovár és a szávamenti Samac közt hajózható csatorna építését, 
a Kulpa folyónak Károlyvárostól Bródig leendő hajózhatóvá tételét s onnan 
Fiúméig jól járható országút építését tervezték. A munkához hozzá is 
fogtak, az út egy részét el is készítették, de a Kulpa hajózhatóvá tétele 
miatt támadt aggályok folytán a terv végrehajtásával felhagytak s a tár-
saság arra határozta el magát, hogy Károlyvárostól a magyar tengerpartig 
egyenesebb és rövidebb vonalban új, 26 láb széles s egy ölnyi hosszú-
ságban legfeljebb 4 hüvelyknyi emelkedéssel biró (vagyis a helyenkint 
nagyon meredek Karolina-útnál enyhébb lejtésű) oly utat építtessen, ame-
lyen négy lóval 40—50 mázsányi terhet lehessen szállítani. A társaság az 
általa ekként Károlyvárostól Fiúméig, Buccariig és Portoréig építendő 
útvonalra, mely később az akkori királynéról Lujza-útnak neveztetett s 
amely összesen 70.741 öl vagyis 17x/2 mérföld hosszú, 1797 február 27.-én 
királyi szabadalmat kapott, mely szerint a nevezett utat 50 évig tulajdon-
joggal bírhatja. Az út 1803—1810. években el is készült. A társaság 1820 
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febr. 14.-én a kormánytól újabb szabadalomlevelet kapott, mely szerint a 
kérdéses utat 50 évig tulajdonául használhatja.1 

Tengerre irányuló forgalmunkat s ezzel Fiume fejlődését a Lujza-út 
lényegesen elősegítette, Fiume hajózása és hajóépítése mind nagyobb 
arányokat öltött, a magyarság is kezdett ott letelepedni és pedig nem 
annyira a polgári elem, mint a magyar arisztokrácia és a nemesség. Már 
a XIX. század első negyedében igen tekintélyes magyar családokat talá-
lunk Fiúméban. 1823-ban a Patrici Consiglieri száma 170 volt s ezek kö-
zött nem kevesebb mint 41 magyart találunk. Magyarok voltak a fiumei 
patríciusok közt: gróf Almássy Móric, Beniczky János, Blaskovich Sándor, 
Bujanovich Ernő, Császár Ferenc, Cziráky Antal és János grófok, gróf 
Dessewffy József, gróf Draskovich János, Farkas Rudolf, Festetics Ágost, 
Fésűs György, gróf Forgách Antal, Gencsy József, Gerliczy Henrik, báró 
Gerliczy Mihály, Ghiczy Miklós, Gombos Imre, Horthy Mihály, Hosszú 
Ignác, Jankovich Izidor, Kapy József, Klobusiczky Károly, Klobusiczky József, 
alezredes, Klobusiczky János, Komáromy Péter, gróf Mailáth József, gróf 
Niczky Lajos, gróf Pálffy Lajos, Remekházy József, Semsey Jób, Sztariczky 
Lajos, Tallián Sándor, gróf Török Bálint, Ürményi Ferenc, József és László, 
Várady Jószef, gróf Zichy László. Ezek ugyan nem laktak mind Fiúméban, 
de mint ottani patríciusok helyet foglaltak Fiume város tanácsában s ez 
úton hasznos tényezői voltak a Magyarország iránt megnyilatkozó rokon-
szenv ápolásának és a város fejlesztésének. 

A Lujza-út jelentékenyen megkönnyítette az országnak a magyar 
tengermellékkel való összeköttetését; a forgalom lebonyolítása mégis oly 
körülményes és költséges volt, hogy nagyobb lendületet nem igen vehe-
tett. Pedig úgy Fiume, mint Buccari és Portoré már a XVIII. század végén 
számottevő kikötők voltak az Adrián, hajóépítő telepeiken évenkint számos 
kisebb-nagyobb vitorlás épült, kereskedelmi összeköttetésük pedig az 
akkori viszonyokhoz mérten elég széleskörű volt. Egyes hajótulajdonosok 
hajóikkal nemcsak a Levantéba közlekedtek, de fölkeresték mindkét Indiát 
s a középtenger határain messze túl a nagy Óceánokon is jártak. Zengg-
ből is igen sok magyar árút szállítottak Olaszországba és a Levantéba. 

A francia forradalom hullámai Fiúméba is elhatoltak s a város ismé-
telten ki volt téve a franciák támadásainak, akik 1797-ben, majd 1807-ben 
megszállták a várost s nemsokára rá a pozsonyi békekötés folytán 1809-ben 
Fiume s az egész magyar tengermellék, valamint Zengg és Carlopago is 
francia uralom alá jutván, az illyr-királyságba kebeleztetett be s a laibachi 
kormányzóság alá került s így is maradt egész 1813-ig, amidőn augusztus 
26.-án Nugent osztrák tábornok visszafoglalta Fiumét s nem respektálva 
Magyarországhoz törvényileg történt csatolását, 1815-ben az osztrák biro-
dalomhoz kapcsolták, mígnem a magyar rendek jogos felháborodása foly-
tán Ferencz császár 1822 június 1.-én Fiumét visszahalyezte régi jogaiba, 
mely visszakebelezést sok huzavona után az 1827. évi 13. törvénycik-

1 A Lujza-utat 1877 november 26.-án váltotta meg a magyar állam 325.000 forintért 
(1879. XVII. t.-c.) 
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kellyel szentesítették. 
Ezzel a törvénnyel 
nemcsak Fiumét, ha-
nem az egész úgyne-
vezett magyar tenger-
melléket, mely a fiu-
mei, buccarii és vino-
doli kerületekből állt 
s Fiume, Buccari, Por-
toré és Novi kikötő-
ket foglalta magában, 
visszacsatolták Ma-
gyarországhoz. 

Amint Fiume 1822 
végén újból magyar 
uralom alá került, 
azonnal megindították 
a kikötő fejlesztésére 
irányuló munkálato-
kat. József nádor — 
kinek Magyarország 
gazdasági és kulturális 
fejlesztésére irányult 
törekvéseit hálás em-
lékezettel őrzi a nem-
zet kegyelete — a 
magyar tengermellék-
re s különösen a fiu-
mei kikötőre is kiter-
jesztő érdeklődését s 
megbízta Rauchmüller 
von Ehrenstein akkori 
építészeti főigazgatót a tengeri kereskedelem céljaira szolgáló vízi és 
szárazföldi utak és tengeri kikötők, azok műszaki berendezésének és köz-
gazdasági helyzetének beható helyszíni tanulmányozásával. 

Az országos építési főigazgató a nádornak ajánlott igen részletes és 
alapos jelentésében érdekes képét adja a magyar tengermellék és különö-
sen Fiume helyzetének, tengerészetünk és tengeri árúforgalmunk akkori 
állapotának. 

Egész határozottsággal megállapíthatjuk ebből az 1831-ben kelt jelen-
tésből s a hozzácsatolt hiteles térképekből, hogy 

1. A magyar tengermellék magában foglalta akkor a fiumei, buccarii 
és vinodoli kerületeket s az ezen kerületekben fekvő Fiume, Buccari, 
Portoré és Novi kikötőket. Sőt egy 1845-ből való térkép szerint a magyar 
téngermellék egyrészt Fiume nyugati határától Laas község irányában 

1. ábra . A magyar tengermellék. (Egy 1845. évi könyvből . ) 
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északnak, majd keletnek fordulva Bródnál a Kulpa mentén haladva a 
Lujza-úton ért Károlyvárosba, másrészt Novitól keletre kiindulva északi 
majd északkeleti irányban Verbovsko mellett elhaladva kanyargós vonal-
ban ért ugyancsak Károlyvárosba. A magyar tengermellékhez tartozó föld-
terület ilyetén kihasításának ugyanis az volt a célja, hogy a tengerhez 
vezető Lujza-út is egész hosszában a fiumei, illetve magyar tengermelléki 
kormányzóság hatáskörébe tartozzék, tehát kivétessék a horvát autonom 
kormányzat rendelkezése alól; 

2. Fiume város területe kiterjedt a Fiumára folyón illetőleg annak 
forrásán túl a Porta Hungaricáig s innen a Lujza-út baloldalán haladva, 
majd abból a hegyoldalon elágazva csaknem arra az egész területre, 
amelyen az idők folyamán külön községgé és erős horvát emporiummá 
fejlődött Susak fekszik. (2. ábra.) 

A mult század 30-as éveivel a gróf Széchenyi István föllépte nyomán 
beköszöntött reformkorszak, amit a nemzeti ébredés korszakának szok-
tunk nevezni, a tengeri kereskedelemre is kiterjesztette figyelmét és 
érdeklődését. Ettől az időtől kezdve úgy a kormányhatóság, mint a köz-
vélemény élénken foglalkozott a fiumei kikötő építésének ügyével, sőt 
az 1836. évi XXV. t.-c. a vasúti főirányokat is megjelölte, melyek a Magyar-
ország érdekeinek megfelelően kiépítendő kikötőt az ország szívével és 
egyéb részeivel összekössék. Az ezt követő 40-es években úgyszólván 
országszerte megindult a mozgalom az ország belsejének a magyar tenger-
mellékkel leendő összekötésére. A magyar tengerészet lassankint kezdett 
mintegy divatba jönni. Már 1843-ban a Pesti Hirlap nov. 16. és 19-iki 
számaiban részletesen kidolgozott javaslat jelent meg, a Vukovárról Susa-
kon és Károlyvároson át Fiúméba vezetendő lóvonatú vasútra. Ezeket a 
tervezgetéseket mind háttérbe szorította a vukovár—fiumei gőzvasút terve, 
melynek propagálását Kossuth Lajos vette a kezébe; külön vállalatot 
alapított az előmunkálatok céljaira, agitált szóval és írásban, ennek az 
érdekében írta 1846-ban az Iparegyesület „Hetilap" című közlönyének 
január 27-diki számában a Tengerhez magyar ! El a tengerhez című klasz-
szikus cikkét, melynek révén a Tengerre magyar! szálló igévé lett széles 
e hazában. 

Kossuth a vasút érdekében 1846-ban személyesen is lement Fiúméba, 
hogv az ügynek ott is híveket szerezzen. Ugyanakkor érkezett Fiúméba 
Széchenyi is a tengermelléki viszonyok és a fiumei kikötőügyek tanul-
mányozására. A lakosság Széchenyit nagy lelkesedéssel fogadta s a tisz-
teletére rendezett theatre-parée alatt az örömtől és meghatottságtól könny-
ben úszó szemekkel mondta a kormányzó mellette ülő nejének: „Meg-
lássa, Fiume még világkikötő lesz." 

A Fiúméba vezető vasút ügyében megindított országos mozgalommal 
egyidejűleg a magyar kereskedelmi társaság — melynek számos magyar 
főúr és közéleti kiválóság volt a részvényese — elhatározta egy magyar 
tengerhajózó társaság alapítását s az erre vonatkozó felhívást 1846 január 
22.-én tartott választmányi üléséből ki is bocsátotta. 
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Azonban úgy a fiumei vasút, mint a tengerhajózási társaság ügye 
annyira elhúzódott, hogy a két évre rá kitört szabadságharc ezeknek a 
nagyjelentőségű terveknek a megvalósítását lehetetlenné tette. 

Szerencsésebb fordulatot kezdett venni a fiumei kikötő építési ügye, 
amely átjutván a státusgépi kerekeken, István főherceg nádor 1847-ben 
megindíttatta a kikötőnek rég tervezett kiépítését. Evégből 1847 szeptem-
ber 23., 24., 25. napjain személyesen is meglátogatta Fiumét és a magyar 
tengermelléket s a tiszteletére 25.-én Fiúméban vízrebocsátották az István 
főherceg nevű hajót s ezenkívül emlékezet okáért még más három készülő-
ben levő hajó kapott magyar nemzeti elnevezéseket, úgymint báró Vay 
Miklós, gróf Mailáth György és gróf Apponyi György. 

Az 1848-adiki parlamenti alkotmány megteremtésével az ország egy 
új korszak küszöbét lépte át. Az új törvényhozás a magyar tengermellék 
közjogi helyzetét is újból rendezte. A Fiume és Buccari szabad tenger-
kereskedési kerületekről szóló 1848: XXVII. t.-c. megállapította, hogy- ez 
a két kerület külön törvényhatóságot képez, melyeknek főkapitánya a 
tengermelléki kormányzó. Eszerint tehát a magyar tengermellékhez — elté-
rőleg a Mária Terézia és II. József által tett rendelkezésektől, melyek 
eladdig érvényben voltak — most a vinodoli kerület elhagyásával csupán 
a fiumei és buccarii és portorei kikötők tartoztak. A magyar törvényhozás 
ezzel — sajnosan — megkezdte a tengermellékhez fűződő törvényes 
jogaink feladását. 

Az 1849. évi országos katasztrófa a magyar tengermelléken már egy 
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évvel előbb bekövetkezett. A magyar tengermellék Fiúméval együtt, melyet 
Jellasich már 1848 aug. 30.-án elfoglalt, 1849 március 4.-én Horvátország-
hoz csatoltatott s ezzel a magyar tengeri forgalom kifejlesztésére oly ked-
vező kilátások közt megindult országos és magántevékenység csirájában 
megfojtatott. 

Az alkotmányos magyar kormányzatnak 1867-ben történt visszaállítá-
sával új korszak nyilt meg Fiume s a magyar tengeri hajózás történeté-
ben. De mielőtt erre rátérnénk, nem lesz érdektelen egy kis magán 
reminiscencia, amit Türr tábornok beszélt el e sorok írójának. Amikor 
ugyanis 1867-ben létrejött Ausztria és Magyarország közt a kiegyezés 
s megalakult a parlamentáris kormány, Andrássy Gyula gróf miniszter-
elnök megbízta Türr István olasz kir. altábornagy hazánkfiát, hogy 
adjon véleményt arra nézve, miként kellene Horvátországnak Szent István 
koronájához való tartozását, illetve kapcsolatát rendezni. Türr e végből 
lement Zágrábba, ott napokon át tárgyalt a horvát vezető emberekkel, 
fényes és rokonszenves fogadtatásban részesült s arra a meggyőződésre 
jutott, hogy úgy Magyarország, mint a horvát nép érdekében legcélsze-
rűbb lenne a horvát vármegyéket egyszerűen bekebelezni Magyarországba 
s ily irányú javaslatát elő is terjesztette a miniszterelnöknek. Deák Ferenc-
nek azonban homlokegyenest ellenkező volt ebben a hazánkra nézve oly 
eminens fontosságú kérdésben a felfogása. Úgy látszik nem fektetett elég 
súlyt az egységes magyar állam kiépítésére, még kevésbé mérlegelte 
azokat a kimondhatatlanul nagy gazdasági érdekeket, melyek tenger-
partunk s az ahhoz vezető utak közvetlen birtoklásához fűződnek, s egy 
valóban magyaros, előkelő gesztussal, fehér lap-oi adott a kormány a hor-
vátoknak, hogy arra írják fel — már előre is elfogadottaknak tekinthető — 
kívánságaikat. Ennek a könnyelmű politikának lett a következménye a 
teljesen magyar jellegű négy sziavon vármegye elvesztése, a határőr-
vidéknek is Horvátországhoz való csatolása; ennek a rendezkedésnek a 
során veszett el ránk nézve a magyar tengermellék s maradt mindvégig 
rendezetlen függő kérdés Fiúménak Magyarországhoz való tartozandó-
sága. Az ezeket a kérdéseket rendező 1868. évi XXX. t.-c. örök időkre 
gyászos lapja marad a magyar Corpus Jurisnak. 

Pedig amidőn 1867 április 6.-án kelt királyi elhatározással Fiume város 
és kerülete, nemkülönben Fiume vármegye kormányzatára kir. biztost 
neveztek ki, a magyar tengermellékhez tartozó Buccari, Portoré, Selze és 
Novi, sőt Veglia és Cherso szigetek lakóinak a küldöttsége magyar nem-
zeti zászló alatt járult a királyi biztos elé azzal a kéréssel, hogy őket ne 
Horvátországhoz, hanem közvetlenül Magyarországhoz csatolják. Az akkori 
vezérlő politikusok rövidlátása vagy talán a bécsi kamarillának a kulisz-
szák mögötti mesterkedése, a magyar birodalmi érdekekkel teljes ellen-
tétben, még a fiumei kérdésben is deferált Horvátországnak s megoldat-
lanul hagyta Fiume közjogi helyzetét, úgy hogy e tekintetben mindvégig 
a király által 1870 július 28.-án kelt provizorium maradt érvényben s 
Fiume — mint Mahomed koporsója — lógott Magyarország és Horvát-
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ország között. Tényleg magyar uralom alatt volt, magyar kormányzó alatt 
állt, aki ebbeli minőségében a magyar főrendiház tagja volt, a magyar 
országgyűlésbe küldte képviselőjét, de a horvátok — mindennek dacára — 
állandóan fenntartották igényüket Fiúméra s minden alkalommal fel is 
szólították Fiumét a horvát tartománygyűlésbe való követküldésre, aminek 
a város természetesen nem tehetett eleget. Ilyképpen Fiume közjogi hely-
zete — melyet pedig Mária Terézia királynő 1779 április 23.-án kiadott 
oklevele tisztán és világosan rendezett — megoldatlanul maradt. 

De az idézett t.-c. ennél még tovább is ment, mert rendelkezései 
folytán a Mária Terézia óta — egykori királyaink által szerzett ősi jogon — 
birtokolt magyar tengermellék mint ilyen megszűnt ránk nézve létezni s 
a buccarii kerületet, Buccari és Portoré kikötőkkel együtt Horvátország-
hoz csatolták s közjogunkba és közigazgatásunkba belekerült egy új föld-
rajzi fogalom, a magyar-horvát tengerpart s a magyar tengermelléki kor-
mányzó címe fiumei és magyar-horvát tengerparti kormányzóvá módosult, 
akinek a hatásköre a „magyar-horvát" tengerparton levő kikötőkre — s 
nem magukra az illető kikötővárosokra — terjedt ki. 

Fiume 1868-ban visszakerülvén a magyar uralom alá, ezzel nyomban 
megkezdődött a város, a kikötő, a tengeri hajózás nagyarányú fellendülése. 
A kormány 59"5 millió korona költséggel megépítteti a károlyváros—fiumei 
vasutat, melynek 1874-ben történt megnyíltával Fiume bekapcsolódik Magyar-
ország forgalmi hálózatába, a kikötő építése Pascal marseillei mérnök tervei 
szerint szintén megindul, majd a kikötői forgalom nekilendülésével új hajó-
zási vállalatok keletkeznek, a budapesti nagy pénzintézetek is ráteszik a 
kezüket Fiúméra, forgalmi vállalatokat, bankfiókokat létesítenek, ezekkel 
magukhoz ragadják a tengerentúli kereskedelmet, amit jelentékenyen fej-
lesztenek ugyan, de azzal, hogy a fiumeiek kezéből úgyszólván kiveszik a 
kenyeret, elvetik a magját a lakosság elégedetlenségének, amely emiatt 
panaszt-panaszra halmoz. A fiumei Lloyd-társaság néhai érdemes elnöke, 
Steinaker Artúr éveken át memorandumoz, a minisztérium ankétez a 
fiumei helyi kereskedelem érdekében, de minden siker nélkül. A kormány 
és Fiume közt a kölcsönös megértés sehogysem tud kifejlődni, a kormány 
magyar közegei sem igen igyekeztek ezt a megértést elősegíteni, távol 
tartották magukat Fiume társadalmától, mintha külföldön élnének, magyar 
társaskörökbe tömörültek, ahelyett, hogy igyekeztek volna beilleszkedni 
az ottani olaszság élet- és társasviszonyaiba. A budapesti bankok által 
alapított vállalatok elárasztották Fiumét az akkori olaszság gondolat- és 
érzésvilágától teljesen távol álló idegenekkel, s a kávéházakban ezek 
adták a leghangosabban a magyart, amire ugyancsak fanyar szóval mondta 
egyszer e sorok írójának Vio Ferenc podesta: ha ezek a magyarok, akkor 
ne csodálják Budapesten, hogy mi nem rokonszenvezünk a magyarsággal. 
Pedig — különösen a nyolcvanas években — a magyarság már igen 
kedvező lendületnek indult Fiúméban. A magyar iskolákba az ottani olasz 
— bár szórványosan — szívesen beadta gyermekét s nem egy jó magyar 
került ki közülük. 
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A Habsburg-dinasztia „divide et impera" kormányzati elve, mely a 
különféle nemzetiségeket rendszeresen kijátszotta a magyarság ellen, 
minden módon megakadályozta Fiúméban a magyarság érvényesülését, 
a magyarság iránt a tengermelléken már századokkal előbb kifejlett rokon-
szenv felújulását s kellő megszilárdulását. Ezzel szemben szinte szívesen 
látszottak venni a szláv elemnek az olaszság elnyomására irányuló erő-
sebb térfoglalását, s azt a szláv propagandát, melynek egyebek közt a 
magyar kormány által nagylelkűen és elég naivan jelentékeny évi segély-
lyel támogatott Magyar-Horvát Tengerhajózási Társaság is egyik igen 
agilis és céltudatosan működő tényezője volt. 

A kötött kéz politikája s az elhibázott kormányzati fölfogás — saj-
nos — évtizedek hosszú során sem tudta a magyarság és Magyarország 
iránt a helyes megértést és rokonszenvet kifejleszteni és megszilárdítani, 
dacára annak, hogy Fiume olasz nyelvi érzékenységét talán túlságosan 
is dédelgettük, úgy hogy az már szinte gyöngeségszámba ment át. 

Pedig Fiume jól felfogott érdeke meggyőzhette volna az ottani lakos-
ságot és annak vezetőit arról, hogy Fiúménak tulajdonképpeni létjogo-
sultságot, még inkább életföltételt csak a kikötő adhat, ezt a kikötőt pedig 
nemcsak hogy Magyarország létesítette, de a magyar forgalom tartja is 
fönn, s Fiumét a magyar tengeri kereskedelem fejlesztette primitív halász-
városból tekintélyes és vagyonos kikötővárossá. Fiume csak mint magyar 
kikötő bír létjogosultsággal. Az Adria északi zugába beékelve, távol a világ-
forgalom útjaitól, Fiume ha élni s fejlődni akar, csak Magyarországra 
támaszkodhatik. Fiume hovatartozandóságának kérdésében nem a nyelvi 
és nemzeti szempontok, nem a földrajzi fekvés, hanem kizárólag a gaz-
dasági érdekek az irányadók. S ezek a gazdasági érdekek Fiumét és 
Magyarországot elválaszthatatlanul egymásra utalják. 

S a magyar állam a tengeri forgalomhoz fűződő nagy gazdasági érde-
kek kellő figyelembevételével mindent elkövetett, hogy megvalósítsa 
Széchenyi jóslatát: „Fiume még világkikötő lesz." Óriási áldozatok árán 
kiépítette a fiumei kikötőt s azt úgyszólván évről-évre nagy arányokban 
fejlesztette, úgy hogy magára a szorosan vett kikötőre elköltött az állam 
több mint 50 millió koronát; a kikötőépítéssel és fejlesztéssel párhuza-
mosan haladt az ottani vasúti pályaudvar kiépítése, bővítése, berendezése, 
kikötői és vasúti nagy árúraktárak építése, ami szintén mintegy 45 millió 
koronát fölemésztett. A magyar állam hathatós pénzbeli segélyével léte-
sültek a különféle hajózási vállalatok, amelyeknek a segélyezésére a 
a magyar állam 1879 óta 111 és félmillió koronát fordított, amiből csupán 
maga a fiumei kisparthajózási vállalat, a Magyar-Horvát Tengerhajózási rt. 
9'A millió koronát kapott, ami a fiumeiek vagyonát gyarapította. 

A magyar államnak a tengeri forgalom fejlesztése érdekében tett 
intézkedéseinek és hozott áldozatainak a gyümölcse szinte magától hullott 
a fiumeiek ölébe s aki összehasonlítja az ötven év előtti Fiumét a mai-
val, azt kell gondolnia, hogy tündérek varázsolták ezt a szép várost az 
Adria partjára a régi kopott, szegényes halászváros helyére. 
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És tiiégis! Amint a háború reánk nézve kedvezőtlenre fordult, Fiume 
sietett menekülni a sülyedő hajóról s csatlakozni Olaszországhoz — talán, 
hogy Jugoszlávia be ne kebelezze, mert hát akkor rövidesen vége lenne 
Fiume olaszságának, nem úgy mint a magyar kormányzat alatt, amely 
békében hagyta fejlődni Fiume olasz kultúráját és nem háborgatta annak 
nemzeti jellegét. 

A hála a politikában ismeretlen fogalom; de hogy milyen érdekeik 
jobb kielégítését várják a fiumeiek Olaszországtól, arról bizonyára nem 
tudnának még maguknak sem számot adni. Mert hogy Olaszországnak 
Fiúméra mint kikötőre nincs semmi szüksége, nem is veheti semmi hasz-
nát, az kétségtelen, hiszen Triesztet is magára hagyta s ezzel szemben 
máris a velencei kikötő kibővítésével foglalkozik. Ugyan nézzék meg a 
fiumei rajongók, mi lett már ezalatt a rövid idő alatt is Triesztből. 

Különben az olasz külügyminiszter maga is nyíltan és őszintén kijelen-
tette, hogy Olaszországra nézve nemcsak az Adria északi zugában rej-
tőzködő Fiume, de még maga az adriai „tengerecske" sem bír semmiféle 
gazdasági jelentőséggel, mert az ő összes számottevő kikötőik Olaszország 
nyugati partján a Földközi-tenger mentén vannak s Fiume birtokolásához 
inkább csak a nemzeti presztízs szempontjából vonzódnak és ragaszkod-
nak. Minthogy pedig a jugoszlávok is igényt tartanak Fiúméra, amitől 
Fiume olasz lakossága természetesen méltán retteg, mert tapasztalásból 
tudhatja, hogy akkor csakhamar elnyeli a szláv áradat s éppen úgy, amint 
Buccariból Bakar, Portoréból Kraljevica lett, Fiume is rövidesen Riekává 
vedlik át, az olaszság nyomására a párisi nagytanács legutóbb azt a meg-
oldást eszelte ki, hogy Fiume önálló állammá deklaráltassék, a kikötője 
pedig nemzetközinek nyilváníttassák. De hogy aztán miből fog megélni 
ez a magát Magyarországtól, az ő szerető tápláló anyjától elszakító álla-
mocska s magára hagyatva, hogyan és meddig lesz képes ellentállni az 
elszlávosításnak, annak a jó Isten a megmondhatója, mert hogy attól eddig 
is csak a magyar kormányzat védte meg, azt a fiumeiek, ha magukba 
szállnak, el kell hogy ismerjék s évszázados tapasztalásból tudhatják, hogy 
Fiume élet- és fejlődésképessége, egész jövője Magyarországhoz való 
kapcsolatától függ ; viszont azonban Magyarországnak is szüksége van 
Fiúméra, mint a tengerre vivő kapujára. S mi erről semmiféle szentimen-
tális rajongók kedvéért sem mondhatunk le. 

A Magyar Adria Egyesület az ántánthoz intézett memorandumában 
részletesen kifejtette Magyarország igényét Fiúméra és partvidékére. Ettől 
az állásponttól a magyarság el nem térhet, bárhogy alakuljanak is pilla-
natnyilag a viszonyok s Magyarország sohasem nyugodhatik bele olyan 
területi rendezésbe, mely őt egyetlen tengeri kikötőjétől megfosztja s 
elzárja attól az adriai tengertől, melyhez több mint nyolcszázéves köte-
lékek fűzik. 



MIÉRT NEM CSATOLTÁK 1797-BEN DALMÁCIÁT 
MAGYARORSZÁGHOZ ? 

KIADATLAN FORRÁSOK ALAPJÁN. 

Irta: MARCZALI HENRIK. 

Bonaparte Napoleon, a francia köztársaság vezére, olaszországi diadalai 
után 1797 március végén seregével eljutott a Semmeringig, Bécs 
közelében. Bécs megijedt és szívesen fogadta a győző békeaján-

latát. Fegyverszünetet kötöttek és már április 5.-én megállapították 
Leobenben az előzetes béke feltételeit. 

E feltételek szerint Németország lemond a Rajna balpartjáról, Ausztria 
pedig Belgiumról és Lombardiáról. Kárpótlásul a semleges Velence száraz-
földi birtokait kapja Ferenc császár. Az ezeréves köztársaság megszűnik, 
a terra fermán kívül még Isztria, Dalmácia és szigetei is Ausztriának 
jutnak. 

Dalmáciához kétségtelen joga volt a magyar koronának. E jogról for-
málisan soha sem mondott le, királyaink címében ez az ország követke-
zett közvetlenül az anyaország után. A nagy változás hírére megmozdult 
a dalmata városokban és különösen Ragusában a nép is, követelve a 
százados kapocs helyreállítását, a Magyarországhoz csatolást. Campofor-
mióban még tanácskoztak a végleges békéről, de osztrák ezredek máris 
megszállották az egész területet, mielőtt annak hovátartozását megálla-
pították volna. 

Élükön Rukavina generális állott, mi legjobban mutatja, hogy a kor-
mány kezdettől fogva el volt határozva a délszlávok kedvében járni. 

Viszont a magyar hatóságok kötelességszerűen megtették az előter-
jesztést a szent korona újonnan visszahódított tartományának bekebele-
zésére. Erre sem Ferenc császárnak, sem minisztereinek nem volt valami 
nagy hajlandósága. De hogy a visszautasításra alapjuk legyen, arról 
magyar gondoskodott. Sajnos, nem első és nem is utolsó eset történetünkben, 
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Ez a magyar gróf Balassa Paulai Ferenc, ki József császár korában 
mint kir. biztos és horvát bán általános és nagyon is megérdemelt nép-
szerűtlenségnek örvendett zsarnoki hajlamai és kicsinyes, bürokratikus 
zaklatásai, még inkább pedig azáltal, hogy a legjobb hazafiakat is rebelli-
seknek tudta feltüntetni, ha bármiben is eltértek véleményétől. A császár 
halála után ellene fordult mindenki, elvesztette magas tisztségét és gúny 
és megvetés céltáblája lett. Nem csoda, ha maga és ágensei fáradhatat-
lanul dolgoztak a hazafiak gyanúsításán és befeketítésén az udvar előtt. 
Ez^érdemének köszönte, hogy az 1791-iki országgyűlés után az akkor, 
a nemzet határozott kívánsága ellenére, felállított illyr kancelláriának lett 
feje. Ez a hatóság azonban már 1792-ben, az országgyűlés erélyes til-
takozása miatt megszűnt és Balassa ismét hivatal nélkül maradt. De Fe-
renc nem hagyja el híveit, különösen azokat, kik a kémkedésnek, feladás-
nak, árulkodásnak mesterei. Balassa tehát megtartja befolyását, folytatja 
aknamunkáját és folytonos érintkezésben áll a kabinettel. A régi josephi-
nus a legsötétebb reakciónak lett bajnoka. 

így nagyon kapóra jött neki, hogy Neustadter udvari tanácsos tudni 
kívánta az ő véleményét az egyesítés felől, hogy azt az államminiszter-
nek, báró Thugutnak és őfelségének előadhassa. Augusztus 7.-én kékkői 
várából azt válaszolja, hogy amennyiben őfelsége erről részletes tervet 
kíván, kifejti, mikép kell az ország elfoglalásánál eljárni. 

Ezt a választ Jenisch udvari tanácsos, a dalmáciai ügyek referense, 
mint augusztus 17-iki levelében írja, közölte Thuguttal, ki ennek nagyon 
örült és előre is köszöni. 

„Egyelőre őfelsége nem szándékszik a tartomány bekebelezése dol-
gában a jogi kérdést tárgyalni, mert ezt az ügyet a jövő országgyűlésnek 
kell fenntartani." 

„A magyar kancellária közölte a külüggyel őfelsége elhatározását, 
hogy az udvari kancellária minisztere által adminisztráltatja ezt az orszá-
got. Egyelőre ott semmit sem akar változtatni; végleges elhatározásról 
nincs szó. Különben is őfelségét már egy idő előtt írásban is értesítették 
arról, hogy Magyarország joga az ország egyesítésére éppen nem áll 
annyira kérdésen felül, hogy azt annak idején ne lehetne taglalni és őfel-
ségének az egészet megítélésül előterjeszteni." 

Jenisch azt is megírja, hogy az uralkodó őt küldi Dalmáciába, tehát 
ez ügyekben most sok a dolga. 

E levélben három tény kiemelendő. Először az, hogy az uralkodó 
eleinte alkotmányos alapon áll. Nem akar véglegesen dönteni, míg a ma-
gyar országgyűlés nincs együtt és nem foglalkozhatik a kérdéssel. Má-
sodszor azt, hogy ideiglenesen Thugut igazgatja az országot, kiről 
Ferenc császár csak úgy tudta, mint más, hogy nem barátja Magyarország-
nak. Enyhítette volna a helyzetet, ha magyar tanácsost küldenek oda, de 
Jenisch megbízatása Thugut által már eleve is kizárólagos osztrák színt 
adott a megszállásnak. Végre harmadszor, kitűnik, hogy a világos magyar 
jogigényekkel szemben máris „felvilágosítani" igyekeztek az uralkodót. Ez 
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Izdenczy államminiszternek volt műve, ki közjogunkat bámulatosan ismerte, 
tán még Balassánál is jobban, de mint ez, mégis csak azt vette ki min-
dig belőle, ami a királyi hatalomnak és az osztrák érdeknek kedvez. 

Megtettek tehát minden lehetőt a magyar jog kijátszására, de végleges 
elhatározásról még szó sem volt és a császár nem tért le a törvényes útról. 

Balassa augusztus 27.-én Zsigmondházáról felel Jenisch levelére. Csak 
az ő és Dürkheim államtanácsos kívánságára adja elő véleményét. Kiemeli 
Thugut kiváló tulajdonságait, melyektől jelenleg üdvét reméli a monarchia. 
Helyesli őfelsége elhatározását, hogy e „méltó miniszterére" bízza az 
ország kormányzását. Helyesli azt is, hogy Magyarország jogait meg kell 
vitatni. „Sőt azt tartom, hogy az ország igazgatásának vagy mindenkorra 
függetlennek kell lennie Magyarországtól, úgy amint Dalmáciának az 
udvari haditanács által igazgatott részében tényleg van is, vagy pedig 
csak akkor történjék meg az incorporatio, ha később valami különösen 
nagy érdemet szerez a nemzet." 

Erre nézve hivatkozik Mária Terézia eljárására, ki a magyar nemzet 
érdemeit trónja iránt Alsó-Szlavóniának és a Bánságnak a hadi tanács 
hatósága alól kivonásával és megyékre osztásával jutalmazta. A levélhez 
csatolva van az igért részletes Elaboratum. 

Abból indul ki, hogy mielőtt a magyar alkotmányból származó igé-
nyeket tárgyalnák, tisztában kell lenni az eljárással, először az egész 
osztrák monarchia — ő mindig így nevezi — szempontjából, másodszor 
az elfoglalást általános európai szempontból kell megítélni, végre har-
madszor a királyi és magyar nemzeti jogok szempontjából. 

Az első kérdést illetőleg nemcsak az európai egyensúlyt kell tekin-
tetbe venni, hanem a monarchia sokféle nemzeteinek egyensúlyát is. 

A második kérdésben : meg kell gondolni, hogy ha nem is volna 
aggodalmas az újonnan megszerzett országot olyan birodalomhoz csatolni, 
hol a főhatalom nem az uralkodó, hanem hatalmas rendek kezében van ; 
ha nem is sértené a fe lség jogait és ha nem is okozna annyi nehézséget, 
mégis az egész osztrák monarchiára nézve káros volna a bekebelezés. 
Mert most, Németalföld és Lombardia elvesztése után, területre és népes-
ségre nézve úgyis túlnyomó lesz Magyarország: ha megkapja ezt az 
országot és szigeteit, a kereskedés által túlsúlyra jut a többi örökös ország 
fölött. Ennek az országnak hibás alkotmánya pedig útját állja a javítás-
nak a többi tartományban is, mint ezt II. József uralkodása és II. Leopold 
első éve bizonyítja. Ekkor választó királyságot akartak felállítani. „Erről 
a császár parancsára munkálatot írtam és beadtam az államtanácsnak." 

„Nem látszik tanácsosnak az új olasz köztársaságok szomszédjává 
olyan nemzetet tenni, mely mindig inkább arra tört, hogy egy lengyel 
fajta respublikát alapítson, mint arra, hogy egy törvényeken alapuló mo-
narchiát szilárdítson meg. Olyan nemzetet, mondom, mely, mint a történet 
és annyi diplomáciai oklevél bizonyítja, olaszokkal és franciákkal egyet-
értésben annyiszor merészelt fellázadni királya ellen, többször még II. Jó-
zsef alatt és II. Leopold uralkodása alatt is." 
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De a második szempontból tekintve nincs is joga az okkupált ország-
nak követelni egyesítését Magyarországgal. Nemzetközi jog szerint nem, 
mert velencei uralom alatt nem kormányozták magyar elvek szerint ; mert 
nem erőszakkal vagy csellel jutott oda, hanem az által, hogy elismerte 
a velencei dogé felsőségét, amikor is lemondott Magyarországhoz tarto-
zásáról. De különben sincs joga valamely régibb kormányformához. Kü-
lönben ép úgy követelhetné a keleti császárságnak vagy a rómainak kor-
mányformáját. — Ebben az az érdekes, hogy Balassa beismeri Dalmácia 
óhajtását, régi kapcsolatát Magyarországgal megújítani. Ami pedig a'doge 
felsőségének elismerését illeti, az az erőszak nyomása alatt történt meg. 
Csakhogy a dalmata városok megadásukkor is mindig kikötötték a ma-
gyar királynak tartozó hűséget. 

Utoljára is, így folytatja, nem önként jő az az ország felséged uralma 
alá, hanem mint hódított tartomány, tehát nem is reklamálhatja a maga 
részére a szuverén jogot. 

Tehát csak az a kérdés : ki adja át a felségnek az országot és milyen 
minőségben ? Vagy a franciák, mint hódított országukat, vagy Velence a 
franciákkal kötött béke alapján. Továbbá, a felség nem öröklés és nem 
is magyar jogon kapja a tartományt, hanem háború jogán, mint aequiva-
lenst oly országokért, melyet nem jure hungarico birt, megkapja a ma-
gyar nemzet hozzájárulása nélkül, oly béke után, melyet fővárosa veszé-
lyével, olasz és németalföldi birtokai feláldozásával kötött. 

Galíciát és Lodomeriát osztrák módszer szerint organizálták és azt 
egész Európa helyesli, noha kétségtelenül magyar és örökös jogon szál-
lották meg és jog szerint be kellett volna őket kebelezni Magyarországba. 
Ebben a kérdésben Magyarország már rég megkapta az elutasító választ. 
Az új nyugoti Galicia rendjeinek1 eszébe sem jutott, hogy mást követel-
jenek. A két ország kormányzósága Bécstől függ és azt mindenki igaz-
ságosnak tartja. Az új Dalmácia viszonya a régihez ugyanaz ; nincs ok, 
miért járjunk el itt máskép. 

Végre harmadszor: A magyar királyi jog és alkotmány értelmében a 
király elfoglalhatja azt az országot, be is kebelezheti anélkül, hogy a 
magyar nemzetet, vagyis annak képviselőit meg is kérdezze. Ezt törvény-
nyel és történelemmel bizonyíthatom. 

Az uralkodó mint császár is köthet szerződést. Nem kell, hogy e 
kötésnél csakis egy országának alkotmányát vegye tekintetbe. 

Ha olyan magyar királyok, kiknek nem volt más birodalma, elfoglalhatták 
Dalmáciát és lemondhattak róla, anélkül, hogy a nemzettel tanácskozza-
nak, ez a jog a császárt még jobban megilleti. Sőt kompromittálná csá-
szári és királyi jussát, ha csak egy királyságára hallgatna. Mert ha ez 
meg is volna Magyarország sarkalatos törvényeiben, mit bizonyítani nem 
lehet, akkor is csak úgy volna alkalmazható, ha tisztán Magyarországról 
lenne szó. 

xEzt a tartományt csak az 1795-iki utolsó felosztásban juttatták Ausztriának. 
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Most, mikor az osztrák csapatok bevonulnak, fontos az a kérdés : 
jure regis Hungáriáé, vagy jure regni Hungáriáé veszik-e birtokba. A 
válasz attól függ, hogy bírták a régi királyok ? Független volt-e a magyar 
királyságtól és csak a királyok birták-e ? vagy alá volt-e vetve az ország-
nak is ? Az államférfiú, ki tudja, mily fontos az erők egyenletes elosztása, 
érteni fogja a kérdés eldöntésének fontosságát az osztrák államra nézve. 

E kérdést már igen fontosnak ítélte a jövőbe látó József császár is. 
Parancsára, melyet kamara-elnök koromban Esterházy kancellár közölt 
velem, én Pray kanonokra bíztam a kidolgozást. Később gróf Niczky ter-
jesztette fel. Kell, hogy az udvari hatóságnál meg legyen ez a kitűnő könyv. 

Most, úton, kevés a segédforrásom annak bizonyítására, hogy Dal-
mácia csak a magyar királytól függött és nem az országtól. Magyarország-
nak épp oly kevéssé volt jurisdictiója Dalmáciában, mert ha valaki, fel-
ségsértést kivéve, törvényes ítélet által elvesztette birtokait, Dalmáciában 
megtarthatta.1 

Ez a törvénycikk bizonyítja, hogy Erdély, Dalmácia és Horvátország 
alattvalói voltak a királynak, de egymástól függetlenek, socii Hungaro-
rum: csak a király uralkodott fölöttük, de a nemzettől nem függtek. 
Mindegyik saját alkotmányával bírt, mit Kálmán története legjobban bizo-
nyít. Elég arra mutatni, hogy dalmáciai alattvalói vele szerződni akarnak, 
tehát gyűlést tartott velők 1105-ben. 

Figyelemreméltó, hogy Balassa ebben előfutárja a modern soviniszta 
horvát históriagrafiának. Teljes értékűnek fogadja el a horvátoknak 
Spalatoi Tamásnak egy kodekszében foglalt hódolatát, mely világos hami-
sítvány és alig régibb a XIV. századnál. A regna socia kifejezés is sokkal, 
de sokkal későbbi. 

E függetlenséget kifejezi szerinte az is, hogy a bánok csak a király 
és nem Magyarország, illetőleg a nádor alatt állottak. Ezt világossá teszi 
az 1609: 27. t. c., mely szerint kölcsönös megértéssel, mutua intelligentia 
járnak el hivatalukban. — Ez igenis áll, de csakis katonai ügyekre vonat-
kozik, vagyis a német katonaság kivonására. 

Zsigmond a pápa kérésére absoluto jure lemondott Dalmáciáról, miután 
előbb egy részét elzálogosította, az ország megkérdezése nélkül. — Ennek 
éppen az ellenkezője áll. Zsigmond nem mondott le soha Dalmáciáról, 
csak fegyverszünetet kötött és nem békét, a dalmáciai ügyben pedig az 
ország, illetőleg a nádor mindig fenntartotta Magyarország jogát, ha 
kellett, a lanyha királlyal szemben is. 

De Balassa még tovább megy általánosításában. Szerinte Erdélynek 
is az volt a közjogi állása, hogy Magyarországtól függetlenül csak a 

1 Itt Balassa tévesen idézi a Tripart. II. 65. ol., melyben csakis Dalmácia, Horvát-
és Szlavonországok bánjainak és az erdélyi vajdáknak ítélőszékéről van szó. Ellenben 
nem idézi a nádori törvényt, melynek XII. pontja eldönti az egész kérdést. Az áll benne 
szórói-szóra: Egész Dalmácia a nádor jurisdictiója alá tartozik és jövedelméül több 
ottani sziget szolgál. Tehát nemcsak a királynak van ott hatásköre, hanem a nádor-
ispánnak is, ki az országot képviseli, esetleg a királlyal szemben is. 
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királytól függött. Ez áll a leopoldi diploma, 1692 óta, de nem a régebbi 
időkre. Szerinte a bosnyák és szerb despóták, Qalicia és Lodoméria és 
az oláh hoszpodárok is csak a királytól függtek. Csak csekély a tévedés: 
nem a királytól, hanem mint esküjük mutatja, a szent koronától, mely 
Magyarországnak szimbóluma. 

Nagy Lajos 1366-ban Tvartko bosnyák fejedelemnek az országgyűlés 
megkérdezése nélkül adta meg a királyi címet, Zsigmond szintén ország-
gyűlés nélkül kegyelmezett meg István moldvai vajdának. Visszaadta 
neki országát, Mátyás pedig azon módon kinevezté Ujlaky Miklóst bos-
nyák királynak. 

VI. Károly császár idejében a württembergi herceg, csakis a királytól 
függve, kormányozta Szerbiát és Oláhország egy részét. Ez nem bizonyí-
tás, mert ezek a tartományok akkor császári és nem magyar igazgatás 
alatt állottak, törvény ellenére. 

Igaz, így folytatja, hogy azoknak az országoknak elüljárói ott voltak 
a magyar országgyűlésen, de az Sz. István szisztémájából következik, ki 
a német-római birodalmat vette mintául. Csehország sem függ a biroda-
lomtól, csak a császártól. 

Igaz az is, hogy Werbőczy szerint (Tripart. II. 6.) Sz. László karddal 
vetette maga alá Dalmáciát és a tengermelléket. 

Ennyi nehézség összehalmozása után még is rátér a bekebelezés 
lehetőségére. Ha ez megtörténnék is, ne mindjárt történjék, hanem csak 
úgy, ahogy Mária Terézia tette, ki csak 1741-ben rendelte el az 1717-ben 
visszafoglalt Szlavónia és Szerém incorporatióját. Különben is bajos a 
közvetlen érintkezés a horvát határvidék miatt, mely Zenggben és Karlo-
pagoban még fennáll. Maga a nemzet sem követelte sem Mária Teréziá-
tól, sem II. Leopoldtól. „Hát nem restelné a nemzet, visszakövetelni olyan 
országot, melyet a felség kárpótlásul kapott!" 

Az átadás feltétele az : fizesse meg a nemzet a kárpótlást Német-
alföldért és Lombardiáért. Ezt megteheti, mert sokat nyer majd a 
kereskedésen. 

Igaz, hogy a koronázási hitlevél megköveteli a visszacsatolást. Csak-
hogy ez nem recuperatio, hanem aequivalens. Elévülés is beállott. Talán 
jutalom gyanánt később lehet átadni, mint ezt Mária Terézia tette. 

Igen fontos szerepük van ott a görög, illyr, örmény, szerb, macedón 
kereskedőknek. Ezeket meg kell nyerni. Mindjárt birtokbavétel után bizto-
sítani kell ott minden vallásnak jogát, úgy mint ezt II. Leopold megtette. 
Ezen privilégium által a nemzet a felséges ház előbástyájává válnék a 
francia köztársaság ellen, valamint Magyarország fellázadása ellen is. 
Ilyen módon a felség az 1792-ben Magyarországba inkorporált illyr nem-
zetet ismét magától teheti függővé és Magyarországot és a magyarokat 
az illyrekkel tarthatja féken és viszont. 

Ha felségnek tetszik, elkészíti az egész szervezésnek tervét. 
Kétségtelenül nagy tudással és ritka elmeéllel írott értekezés, de 

mégis csak pamflet. Pamflet azért, mert a dolognak kizárólagosan csak 
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egyik részét nézi, a Magyarországra kedvezőtlent és azt, mi felfogásával 
ellenkezik elhallgatja, vagy kevésbe veszi. Pamflet azért is, mert nem a 
meggyőzés, hanem az izgatás eszközeit alkalmazza. 

Ez eszköz közt legfőbb a gyanúsítás. Tudta, kinek szól. Ferenc csá-
szárra és környezetére mindig lehetett hatni a magyar rebellis szellemre 
való hivatkozással. E szempontból, mint felséghez szóló, úgy a hang, 
mint az irányzat ügyesen van megválasztva. 

Lehetett hatni mással is, a királyi hatalom határainak lehető kiterjesz-
tésével. A Balassához hasonló politikusok úgy találták, ha már nem 
küszöbölhető ki egészen a m a g y a r ' királyi méltóság a császári mellől, 
legyen annak alárendelve és mi fő : legyen épp olyan abszolút, mint az 
osztrák. E célból a korona hűbéres hatalmi körét egész teljében a király 
részére foglalják le. Igaz, hogy eredetileg a XIV. és XV. században, de 
még később is, sőt még a szatmári békekötésben is, 1715-ben, a hűségi 
formula igy hangzik: regi et suae sacrae coronae, a királynak és szent 
koronájának, de azért a szent koronának, azaz Magyarországnak említése 
a király mellett soha sem marad el. Az alávetett, kapcsolt részeknek, sőt 
még Erdélynek is, csak a király alá helyezése oly konstrukció, mely a 
bomláshoz, atomizáláshoz kell hogy vezessen és vezetett is. 

De mi kár, ha pusztul is az ország, csak Balassa és társai élvezzék 
az uralkodó kegyét és mi annál is édesebb, kitölthessék gyűlöletüket és 
bosszújukat. 

Láttuk, hogy Ferenc császár kezdettől fogva nem igen volt hajlandó 
Dalmáciának és Magyarországnak közös kívánságát teljesíteni. Ez az 
Elaboratum csak megerősíthette szándékában és, mi előtte igen fontos, 
aktaszerű, szinte tudományos alapot nyújtott, melyen állva, a magyarok-
nak törvényes, mert a királyi hitlevélen alapuló követelését elutasíthatta. 

A bekebelezés elmaradt. Az összes elfoglalt velencei tartományokat 
egy „olasz udvari giunta" kezelte, később külön kancellária, melynek elnöke 
gróf Majláth József államminiszter lett, előadója pedig a levelezésben sze-
replő Jenisch udvari tanácsos. A pozsonyi békében, 1805 végén, a tarto-
mányok elvesztek és a kancellária megszűnt. 

Csak 1802-ben tárgyalta a magyar országgyűlés Dalmácia ügyét. 
Majdnem minden megye utasítása sürgette a visszakapcsolást. Hiába ipar-
kodott József nádor lebeszélni a követeket e tárgy említésétől, a felirat-
ban is foglalkoznak vele. De a királyi leirat, mint annyi másban, ebben 
is véget vet minden reménynek és kilátásnak. 
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BR. EÖTVÖS LÓRÁND EMLÉKÉNEK, 

írta: KÖVESLIGETHY RADÓ. 

— Hét rajzzal. — 

1906 szeptember elején a belga kormány kezdeményezésére Bruxelles-
ben a sarkvidékek tanulmányozására nemzetközi kongresszus (Congrés 
international pour l'étude des régions polaires) hivatott egybe, amely 
nemzetközi sarkbizottsággá (Commission polaire internationale) alakulván 
át, azután még két ízben, 1908-ban Bruxellesben, 1913-ban Rómában tar-
tott ülést. Mint a földrengéskutató nemzetközi államszövetség főtitkára, 
már az első összejövetelre is meghivattam és — noha a monarchiának 
sarki kutatásai alapján a részvételre jogcíme lehetett — meglepetésemre, 
magam voltam egyetlen kepviselője. Bár a seismologiai associatio öt 
héttel későbben Rómában tartandó első nemzetközi értekezletének elő-
készítése és a Societá sismologica italiana megbízásából annak üdvöz-
lésére írt, a földrengéstan elméletét elsőízben rendszeresen tárgyaló 
,Seismonomia"-m kiadása teljesen lefoglalt, mégis gondolkoztam azon, 
hogy hivatali minőségemen fölül, mint magyar ember, mit vihetnék ma-
gammal bruxellesi utamra. Folytatni és gyors befejezéshez juttatni Plana 
híres mathematikusnak szép elméleti vizsgálatait, amelyek a sarkok vidé-
kének fizikáját voltak hivatva felderíteni és amelyekért fiatalabb éveimben 
lelkesedtem, arra most gondolni sem lehetett. De volt egy ennél 
sokkal értékesebb nemzeti ajándékunk, amellyel büszkén léphettünk volna 
a sarki kongresszus elé: könnyű és biztos módszer az antarktikus kon-
tinens partvonalának a burkoló jégpáncéltól függetlenül való térképezésére. 
A módszert a báró Eötvös-féle graviméteres (nehézségi változások meg-
figyelésére vonatkozó) vizsgálatok szolgáltatják. 

Erre a fontos alkalmazásra, amely jégborította föld körvonalainak 
pontos megrajzolását teszi lehetővé a jégtakaró megfúrása nélkül és 
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amelyre azután egyetemi előadásaimban is mindig rámutattam, úgy látszik 
báró Eötvös sem gondolt, noha ily elven nyugvó tengeri kutatás szeme 
előtt lebegett. Az 1900-ban, Párisban tartott nemzetközi fizikai kongresszus 
elé terjesztett jelentésében (Étude sur les surfaces de niveau et la varia-
tion de la pesanteur et de la force magnétique) legalább azt mondja: 
„il serait encore plus intéressant de fairé de pareilles observations dans 
le voisinage d'un bateau emprisonné, comme le Fram dans les glaces 
polaires, avec des balances de torsion qui, pendant ces longs voyages, 
accuseraient le passage sur les montagnes et les vallées sous-marines." 
És hasonlóan „Über Arbeiten mit der Drehwage" című, az 1912-ben tar-
tott nemzetközi geodéziai értekezlet elé terjesztett jelentésében : „Wieder-
holt ist mir die Frage gestellt worden, ob es möglich sei, praktischen 
Nutzen aus meinen Beobachtungsmethoden zu ziehen. Ob denn mit ihrer 
Hülfe die Orte vergrabener oder in der Meerestiefe versunkener Schatze 
nicht angegeben, ob Quellen, Erz-, Kohlén- und Salzlager nicht entdeckt 
werden könnten." 

Mégis előterjesztésem elmondatlan maradt, mert a bevezetőleg em-
lített nagy elfoglaltságom és az értekezletet megelőzőleg is szükségessé 
vált utazásom közben egy fontos alakiságról megfeledkeztem : nem kértem 
báró Eötvös engedélyét és beleegyezését, hogy módszereiről ily kapcso-
latban beszélhessek. így a sarkkutatásnak csak seismológiai módszereiről 
szólottam; csak rámutattam annak lehetőségére, hogy a jég alatt törté-
nőkről is szerezhetünk némi tudomást. Az erre szükséges intézkedésekre 
vonatkozó javaslatom el is fogadtatott és azóta legnagyobbrészt meg is 
valósult. 

Csak teljesség kedvéért említem még, hogy a következő két érte-
kezlet már csak kizárólag adminisztratív kérdésekkel foglalkozott, s hogy 
gondom volt rá, hogy báró Eötvös Lóránd dr. Kepes Gyulával együtt 
Magyarország effektív delegátusa legyen a sarki bizottságban. 

Hosszú éveken át keserű szemrehányást tettem magamnak ama — 
tán túlhajtott — delicatesse miatt, amely folytán oly fontos magyar fel-
fedezés a sarki kutatásokra kiaknázatlan maradt. Ma örvendek, hogy 
minden így történt. Az entente-államok és szövetségeseik most is, — 
különösen belga kezdeményezésre — a tudományos együttműködést, ke-
zemben levő hivatalos jelentések szerint, már 1917 óta a középhatalmak-
nak most és a jövőben való abszolút kirekesztésével szervezik. Ily viszo-
nyok között nem árt, ha vannak minél nagyobb számban problémák, 
amelyeket nélkülünk megoldani — legalább egyelőre még — bajos. 

* * * 

A bennünket a tengerkutatás szempontjából is érdeklő műszer és 
módszer Pékár Dezső „Báró Eötvös Lóránd geofizikai mérései és jelen-
tőségük" (pótfüzet a Term. tud. Közl.-höz 1917.) című értekezéséből és 
— ha elemibb matematikai tárgyalástól nem rettenünk vissza — telje-
sebben báró Eötvös Lóránd: „A Balaton nívófelülelete s azon a nehéz-
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ség változásai" (A Balaton tud. tanúim.-nak eredményei I. köt. 1. rész, 
2-ik szakasz. Budapest, 1908.) című tanulmányából ismerhető meg. Itt 
csak annak az elmondására szorítkozom, hogy a műszer a régen ismert, 
de mostani alakjában teljes biztonsággal és stabilitással majdnem tetsző-
leges érzékenységig fokozható csavarási inga, amelynek lényegesen új 
berendezése az, hogy a vízszintesen lengő rúd végén alkalmaztatni szo-
kott két súly egyike dróton függvén, a rúdnál alacsonyabb szintben van. 
A műszerrel lemérhetők a nehézségi erőnek a vízszintes irányba eső 
változásai és egy ezen változásokkal összefüggő mennyiség, azaz, mű-
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szóval élve, lemérhető — a „horizontális", magától értetődő jelző elhagyá-
sával, — a nehézségi erő gradiense és irányító képessége, még pedig oly 
pontossággal, mely kellő védősátort és éjjeli megfigyeléseket tételezve 
fel, a szabadban is a nehézségi gyorsulás egybilliomodát eléri. Állandó 
observatóriumban az érzékenység nehézség nélkül ennek százszorosára 
fokozható. A nevezett két mennyiségen kívül lemérhető még ezek iránya 
is, tehát összesen négy, a nehézségi erőnek egy pont körüli változásait 
jellemző adat. 

Ezen változásoknak egy része abból származik, hogy a Föld a gömb-
től eltérő lapult sphaeroid és hogy a tengelyforgása folytán fellépő centri-
fugális erő miatt a nehézség az aequatortól a pólusokig nő. Ezen hatás 
minden helyre nézve kiszámítható, mert úgy a Föld alakja, mint rajta a 
nehézség térbeli eloszlása pontosan ismeretes. Egy másik része azon 
vonzás rovására irandó, amelyet az ideális földfelület fölé emelkedő, tehát 
látható tömegek, magaslatok, hegyek gyakorolnak, vagy amely a mélye-
désekben, völgyekben hiányzó tömegek vonzáscsökkentő hatásával magya-
rázhatók. E földfelületi alakzatok speciális térképeinken pontosan fel 
vannak tüntetve, mindenesetre azonban geometriailag kimérhetők. Ha 
ismerjük petrográfiai összetételüket, tehát sűrűségüket, akkor ezek vonzó 
hatása is kiszámítható. Ez természetesen a műszertől való távolságukkal 
igen gyorsan csökken, de igen messze fekvő hegymasszivumok hatása is 
tekintetbe veendő; báró Eötvös balatoni méréseiben például az Alpok 
hatása az irányító képességre még jól volt érezhető. 

Ha ezen részeket, amelyeket könnyen belátható okon normális, ille-
tőleg topográfiai hatásnak lehet nevezni, az észlelésekből levonjuk, akkor 
— felületesen gondolkozva — minden okot elhárítottunk, amely a nehéz-
ségerőnek változását előidézheti. Általában azonban még mindig marad 
fenn egy zérustól különböző hatás, amelyet most már csak földalatti, 
láthatatlan tömegek vonzási megnyilvánulásának lehet betudnunk. Az az 
érdekes probléma, hogyan határoztassék meg ebből közelebbről az isme-
retlen földalatti tömeg, elvi okokból általánosságban ugyan meg nem 
oldható, de a mi speciálisabb esetünkben, geológiai és geotektonikus kér-
désekről lévén szó, a megoldás mégis megadható. A legtöbb esetben 
ugyanis előre tudni, elsűlyedt hegységről, rögökről, lépcsővel vagy 
küszöbbel van-e dolgunk és geológiai okokból rendesen ismerjük ezen 
alakulatok közelítő sűrűségét is. Az Antarktis pereme például a többi 
kontinens mintájára bizonyára gyengén a tenger felé hajló lankás tábla, 
mely egy darabig a tengerbe folytatódva, hirtelen töréssel meredekebben 
leereszkedik. A borító jég sűrűsége közel az egységgel, a kontinensé 
közel 2,6-del egyenlő. 

Ily egyszerű geometriai formációkra könnyen levezethetők azok a 
mathematikai képletek, amelyek alapján azután a lemért és a normális 
meg térszíni hatás miatt javított megfigyelésekből kiszámolható a kér-
déses alak mélysége és lapjainak hajlása. 

Ily formulák helyett közlöm inkább azt a tipikus példát, melyet 
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6. ra jz . Az Antarktis peremének sematikus rajza. 

báró Eötvös Lóránd 
„Über geodátische Ar-
beiten in Ungam be-
sondersüberBeobach-
tungen mit der Dreh-
wage" című, a nem-
zetközi fokmérés XVI. 
értekezlete elé ter-
jesztett jelentésében 
ad. A hozzáértő könnyen meg fogja látni, hogy az ott közölt számada-
tok itt most nemcsak egyszerűen rajz alakjában tüntettetnek fel, hanem 
hogy újra számoltattak, részben oly formulákkal, melyeket a szerző nem 
vezetett le, vagy amelyekkel legalább nem élt. 

Laza, 1,8 sűrűségű alluviális sík alatt 500 m mélységben 2,6 sűrű-
ségű kiterjedt plateau vonul, amelyre egyrészt egy 10 százalékos lejtéssel 
bíró 250 m magas szimmetrikus gerinc települ, míg észak felé ugyanily 
hajlású, 500 m mély szintén szimmetrikus völgy mélyed beléje. A gerinc 
és a völgy tető-, illetőleg talpvonala 10 km-re van egymástól s mindkettő 
a rajz síkjára merőlegesen nagy távolságra terjed. (1. rajz.) 

A 2. rajz Qh és Gv görbéje adja a csavarási ingán megfigyelhető 
gradienst, ha csak a hegy, vagy csak a völgy volna jelen magában s ha 
a gerincvonaltól délre 6 km távolságban elindulva 26 km-en át észak felé 
haladunk. A 4. rajz G görbéje adja azután a gerinc és völgy egyesített 
hatását, amely minden pontban egyszerűen Gh és Gv összegével egyenlő. 
Egészen hasonlóan magyarázandó a 3. és 4. rajz Ih és Iv, illetőleg I gör-
béje, mely az észlelhető irányítóképességre vonatkozik. 

Az 5. rajz még két más, ^/g-vel és Jy-val jelölt görbét is ábrázol, 
amely a földalatti tömegekből szár-
mazó vonzási gyorsulást jelenti lefelé, 
illetőleg vízszintes irányban, ez eset-
ben észak felé. Ezeket a geodéták 
már régebben is meghatározták: az 
elsőt az inga segítségével, a máso-
dikat a függő ón eltérítéséből. Mint-
hogy a rajzokat úgy készítettük, hogy 
egyrészt a G és I görbék, másrészt 
a Jg és Jy görbék magasságában 
az egység azon legkisebb érték, amely 
a báró Eötvös-féle ingával, illetőleg 
geodéziai módszerekkel még bizto-
san lemérhető: azonnal látni a csa-
varási ingának óriási fölényét a geo-
déziai eljárások fölött, nemcsak a 7 , p , p , p , p; , f s . . 
tetemesen nagyobb érzékenység foly-

. /-T . r a i z - Nehézségi vá l tozások az Antarkt is 
tan, hanem amiatt is, hogy a G es I par tvonala körűi. 
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görbék sokkal élesebben reagálnak a térszín változására, mint a Jg és 
J y görbék. A térszín minden megtörése vagy hajlásváltozása a görbék 
egyikében vagy másikában magas hullámot vet, ami viszont a tektonikus 
vonalak könnyű felismerését teszi lehetővé. 

E görbék összehasonlítása az 1. rajz hegyprofiljével némi fogalmat 
adhat arról is, hogy segítségökkel hogyan konstruálható meg a földalatti 
vonzó tömegek szelvénygörbéje. 

A gradiens- és irányítóképesség értékei ugyanazok maradnak, ha a 
vonzó tömegek méretei és egyszersmind mélysége, továbbá a műszer 
távolsága is 1: n tetszőleges arányban nő vagy fogy; a Jg és Jy érté-
kei ellenben ugyanazon arányban változnak. 

Ha a fentadott példában minden méretnek ötszörösét és alluviumos 
talaj helyett a tengervizet vesszük, akkor 2500 m mély tengerfenéken, 
1250 m magas gerincünk és tőle 50 km-re észak felé 2500 m mély völ-
gyünk van. A hatás tehát megfelelő távolságban a csavarási ingára 
ugyanaz, a vonzásgyorsulások ellenben ötször akkorák. De minthogy a 
tengervíz sűrűsége az előbbi 1,8 helyett igen közel 1, a sűrűségkülönb-
ség az előbbi 2,6—1,8 = 0,8 helyett ennek kétszerese, ami a hatást még 
kétszeresíti. A fölötte jégtáblán tovadriftelo műszer tehát nagyon is meg-
érezné a tengerfenék domborzatának változásait. 

A térszín hajlása iránt való igen nagy érzékenysége miatt a báró 
Eötvös-féle módszer különösen alkalmas a szárazföldi párkánynak — 
Continental shelf — tanulmányozására, akár végig vezetjük a partvonalon 
általános felvétel — survey — céljából, akár helyben maradva megfigyel-
jük a párkányon végbemenő legcsekélyebb sedimentatiót, vagy abrasiót. 
Kellő óvatossággal a szárazföldről ily módon a kontinens partját kísérő 
árkokban történők is figyelemmel kísérhetők. 

* * * 

Ha végül azon nehézségi változásokról akarunk képet alkotni, amelyek 
az Antarktis partvonalának közelében észlelhetők, ha jégmező belsejéből 
a nyilt tenger felé haladunk, feltehetjük, hogy a délsarki kontinens pár-
kányzata 2° hajlású, 100 m-ig a tenger szintje alá ereszkedő lejtő, mely 
e mélységben hirtelen töréssel most már 25° lejtővel 3000 m tenger-
mélységig leszakad. A kontinensnek a tenger felszínével egyszintű felü-
letét 100 m vastag jégpáncél borítja, amely közel 3 km-nyire a tengerbe 
előretolva függélyes falban végződik s a tenger szintje alá 100 m-rel 
nyúlva, a párkány közepén nyugszik (schematikus rajza a 6. ábrán). 

Úgy az I, mint a G görbe (7. rajz) a jég szélétől mintegy 2,86 kilo-
méternyire, tehát a partvonalat jelző shelf kezdetén nagyon könnyen és 
biztosan észlelhető hullámot vet, melynek közelebbi tanulmányozása a 
part helyének biztos megjelölésére vezet. 

Csak teljesség kedvéért említem meg, hogy a két görbe a nyilt 
tengeren — ahol ilyfajta észlelések azonban nem végezhetők — a shelf 
alsó törésvonala és a kontinentális törzs talpvonala felett még hatalmasabb 
hullámot vet. 



KÉPEK AZ ADRIÁRÓL. 

AHOL IV. BÉLA KIRÁLY MENEDÉKRE TALÁLT. 
CLISSA VÁRA ÉS TRAU. 

Irta: Dr. KOCH NÁNDOR. 
— 1 ábrával és 9 képpel. — 

így jut Dalmáciáig egy tört, zúzott hajó ... 
Királyi sors / jó s rosszban emberként osztozó / 

(Garay.) 

Cetina folyócska kies völgyének sziklás útján, amelyre komor árnyé-
/ \ kot borít a kelő nap elé kulisszaként tornyosuló Dinári-havasok 

kopár sziklaháta, a téli reggel ködében kocsin, lovon, gyalogosan, 
fázós, fáradt karaván igyekszik a tengerpart felé. A boldog hegyi lakók, 
akiket ott, a kietlen sziklahátak övezte magas völgy ölén kis paradicsom-
mal ajándékozott meg a természet, bámészan, szánakozva nézik a hosszú 
úttól elgyötört idegen népet, amelyen meglátszik, hogy valahonnan mesz-
sziről menekül. A durva daróc alól, amellyel fázós tagjaikat melengetik, 
ki-kivillan az aranyos sujtás és a díszes p a s z o m á n y . . . Úgylátszik, úri 
nép. De sápadt arcukon ott ül a fájdalmas kétségbeesés, szemükben a 
bánat k ö n n y e . . . Szomorú, szegény gazdagok tehát. És amint néma ko-
morságban, bánatos szótlanságban tovahaladnak a Clissa vára felé délnek 
csavarodó hegyi út kaptatóján, a szánalmas csapatban ugyan melyik dal-
mata ismerne reá a büszke harcosokra, akik nem is olyan régen a fekete 
hegyeken túlról, a messze északon terpeszkedő meseországból magukkal 
hozták a verőfényben fürdő rónaság nyilt derűjét, a mezők virágillatát, 
az erdők vidám madárdalát, ide a kövek zárkozott. hallgatag világába. 
És vájjon sejtették-e a jámbor emberek, hogy az a nemes tartású ván-
dor, akinek szép arcát a többinél egy fokkal fakóbbá festette a szívét 
emésztő bánat és akinek magas homlokára mélyebb ráncokat vont a gond 
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és a keserűség, maga a meseország boldognak, ragyogó kedvűnek kép-
zelt királya, akinek hódolnak a hegyek lábánál terpeszkedő tenger büszke 
városai. 

1241-et írunk, a vérben, szomorúságban gazdag magyar történelem 
legemlékezetesebb évszámát. A négy folyó gyönyörű országán már végig-
sepert a mongol-veszedelem vérzivatara, amely nem talált ellentállásra 
az egymásra gyűlölködő, pártoskodó urak züllött seregeiben. Szétfutott a 
had, elmenekült a király, nyomában pusztítva, vér- és tűzfergetegként rohan 
Batu kán tatár hordája. Már Bosznia görbe hegyei visszhangozzák vad 
üvöltésüket, már a jámbor bosnyák nép szegényes javait sepri el a szeny-
nyes áradat és a tengerpart még fényben, pompában, gazdagságban 
ragyog, városaiban még lüktet a gondtalan, vidám élet. Ide igyekszik szo-
morú kíséretével IV. Béla, a hontalan magyar király, ide az üde, verő-
fényes tengermellékre, hű dalmatái közé hozza vándorútjának legsúlyo-
sabb terhét, egy pártviszálytól meggyöngített, idegen martalócoktól föl-
dúlt ország fájdalmasan sivár képét, ezrek jajkiáltásának lidércnyomását. 

A Spalato felé vezető utat, Bosznia kijáratát dacosan védő Chssa 
vára, a szikla fokán sasfészekként ülő bevehetetlen erőd nyújt menedéket 
a királyi családnak, de a királyt tovább űzi a bujdosók nyugtalansága és 
a királyi kötelesség, amely a meghódított tengerpart hűségében keres 
támogatást szenvedő magyarjai részére. Spalatóban szeretettel, részvéttel 
fogadják a királyt, akinek elődeiben nem zsarnok hódítókat, hanem meg-
értő, kegyes és bőkezű uralkodókat ismertek meg. De a Dinári-Alpok 
áthághatatlannak hitt sziklafaláról már fölhangzik a keleti martalócok diadal-
ordítása, a békés, boldog hegyzugokból már föl-fölcsapnak a földúlt fal-
vakat perzselő lángok és Spalato falai visszhangoznak a hegyekből közé-
jük menekült, koldussá lett falusiak jajveszékelésétől. A kegyetlen végzet, 
amely a királyokra is sujt, tovább űzi a magyarok fejedelmét. Clissa 
várából már csak a királynőt és a kis trónörököst mentheti meg, két 
szépséges leányát, Katalint és Margitot, elragadta tőle a tatár hordánál 
is borzalmasabb rém, a pusztítás útján továbbpusztító Mors imperátor, a 
a pestis. A bujdosók kétségbeesésével és a szülők bánatával a szívében 
száll a spalatóiaktól felajánlott gályára a boldogtalan királyi pár, hogy a 
nyugat felől biztatóan hívogató Trau városában keressen utolsó menedéket. 

A fejedelmi vendégeket, akik a sorsüldözött, boldogtalan ember biza-
kodásával szállottak partra az ősi városka kikötőjében, jó szívvel, meg-
értő részvéttel és megvédésük elszántságával fogadta a kis sziget lakossága. 

A nemzetéért és gyermekeiért vérző szívű fejedelmi pár nem sokáig 
ápolhatta fájó sebeit a trauiak rajongó hűségének melegénél. Kádán vezér 
hordái, amelyek a tengerpartig követték nyomon az üldözötteket, ádáz 
dühvel látták kisiklani karmaik közül fejedelmi zsákmányukat, de nem 
nyugodtak. Az a tervük, hogy lóháton átúsztatják a keskeny traui tenger-
szorost, — ismerve az elszánt, merész, vérszomjas, kapzsi népet, — nem 
látszott a király előtt lehetetlenségnek. Kezébe vette tehát ismét vándor-
botját és kincseivel, gondjával, bánatával beljebb vonult Bua szigetének 
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elhagyatott vidékére, a hűséges trauiakra bízva a part megvédését.^Bua 
szigetének egy kis sziklazátonya, amelyet még ma is királyi sziklának 
(Scoglio del Re, Scoglio Králjevac) neveznek, nyújtott végső rejtekhelyet, 
utolsó reménységet az üldözött királynak. Innen szállt olykor-olykor csó-
nakra, hogy aggódva kémlelje Kádán vezér elszánt legényeinek terveit és 
a vigasztalanul kezdődött 1242. esztendő elején, a márciusi nap reményt 
sugárzó fényénél innen figyelte meg az üldözésébe belefáradt mongol 
hordának délfelé való elvonulását. Számára és a trauiak számára ez a 
megváltást jelentette, de halált, tűzvészt, rombolást hozott a Bocche békés 
népére, Cattaro büszke nemeseire és Bosznia jámbor lakóira, akiknek 
hegyes-völgyes hazáján keresztülvonult Batu kán parancsszavára haza, 
kelet felé a mongol veszedelemnek a tengerparton végigtombolt orkánja. 

Alig hogy elvonultak a vérzivatar vészes felhői, a bús uralkodó ké-
szülődött legszomorúbb útjára, vissza a tönkretett, elpusztított hazába. 
Hívta a királyi kötelesség. Előbb azonban emberi kötelességének tett ele-
get. A hálát, amelyet a bújában-bajában részvéttel osztozó trauiak iránt 
érzett, fejedelmi ajándékkal rótta le. Odaajándékozta a hűséges sziget-
lakóknak a spalatóiaktól kapott háromevezős gályát és emlékül hagyta 
nekik igazgyöngyökkel hímzett koronázási palástját. Egyebet nem adhatott 
a kifosztott ország koldus királya. De a hü dalmatákra bízta szívének 
legdrágább kincseit, a bujdosás szomorú hónapjai alatt Dalmáciában elhúnyt 
szeretettjeinek koporsóit. Katalinnak és Margitnak egyszerű kőkoporsóját 
a spalatóiak kegyelete helyezte el a dóm főbejárata fölött levő fülkében, 
Omeri Vilmosnak, a thebaei fejedelem fiának, Margit hercegnő vőlegé-
nyének holttestét pedig a trauiak temették el dómjuk főoltára alá. A hála 
és a kegyelet emberi kötelességének eleget téve, IV. Béla még csak 
királyi nejének és féltve őrzött trónörökösének, István hercegnek Clissa 
várában való biztonságba-helyezéséről gondoskodott, azután elbúcsúzott 
hűséges dalmatáitól, akik a kálváriaútra induló boldogtalan királyt eleség-
gel, pénzzel és szerető biztatással látták el. Kitartó, hűséges kíséretével, 
szomorú sorsának megértő osztályrészeseivel elindult a magyarok királya, 
hogy a bujdosásában is magával vitt szent korona erőt adó varázsában 
való hittel és a férfias akarat hatalmával életre keltsen egy halott országot. 

Dalmácia két legszebb pontjának története így kapcsolódik bele a 
magyar történelembe, amelynek szálai keresztülnyúlnak a Velebit és a 
Dinaridák égnek tornyosuló sziklafalán, hogy a tengerpartnak romantikus 
históriáját örökre hozzáfűzzék a magyarság ezeréves, dicsőséges múlt-
jához és jövő reménységéhez. 

* * * 

Spalato fölött, a Dinári-Alpok nyugati lejtőjéhez simuló regényes 
hegysorok között húzódik meg Clissa vára, amelyhez a magyar történe-
lemnek egyik legszomorúbb emléke fűződik. A kúpformájú sziklacsúcsot 
koronázó modern erőd helyén már a hatodik században erődítés állott, 
amely védte a Boszniából Sinjen keresztül a tengerparthoz vezető fontos 
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kereskedelmi utat, ma pedig a clissai erőd őrszeme a Sinjből a tenger-
parthoz vezető hegyi vasúti vonalnak. Dalmácia eseményekben gazdag 
múltjának minden korszakában megvolt Clissa várának a jelentősége, 
birtokáért véres harcok folytak. Hétszáz évig a horvát királyok hatalmá-
nak védő bástyája volt, majd 1389-től kezdődően több mint száz éven át 
a bosnyák uralkodóknak tett szolgálatot, hogy 1494-ben a velencei orosz-
lán karmai közé kerüljön. Történetének legdicsőségesebb korszaka a ma-
gyar vitézektől is támogatott tizenötéves (1523—1537) kemény ellentállás, 
amellyel a keresztet védte a török félhold ellen. Dalmácia sorsát, a török 
igát, a hősi ellentállás ellenére sem kerülhette el és 1648-ig, — amikor a 
velencei Foscolo ágyúi romba döntötték a várban hivalkodó mecsetet és 
megadásra kényszerítették Allah harcos híveit, — több mint száz éven 
át, török uraknak engedelmeskedett Clissa vára. A húsz éves velencei 
megszállás után az osztrák kétfejű sas terjesztette ki szárnyait Clissa 
fölött, majd rövid időre a napoleoni sas lett úrrá a sasfészekben, hogy 
1813-ban angol segítséggel véglegesen elűzze onnan és elterpeszkedjék 
benne kétfejű irigye, az osztrák sas. 

Clissa vára maga nem nyújt sok látnivalót, erődítései a dalmát part-
vidéken nagyon gyakori erődöktől semmiben sem különböznek. A mi 
mégis odacsábítja a Spalatóban tartózkodó idegeneket, az nemcsak legen-
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dás történetének varázsa, hanem környékének romantikus szépsége is. 
Délkeleten a Dinári-Alpok havas csúcsai adják a hátteret, keletről a Mosor 
hegység táblás, réteges platói, északról a Markezina-Greda meredek 
sziklafala, nyugat felől pedig a Kozjak hirtelen esésű lejtői ölelik körül 
a Jad.ro délnyugat felé lankásan szétterülő völgyét, amelynek felső végén áll 
az ezer viharral dacoló Clissa vára, alsó vége pedig szétömleni látszik 
a spalatoi campagna tengerpartig húzódó termékeny lapályába. A szikla-
vár déli lejtőjén, lépcsős terraszokon épült falu a maga regényes össze-
visszaságban elhelyezkedő házaival, templomaival teljessé teszi a gyönyörű 
képet, amely a történeti emlékekkel együtt mélyen belevésődik a multat 
és a jelent egyaránt élvezni tudó turista lelkébe. 

Ha Clissa várát elhagyva a tengerpart felé vesszük utunkat, szemünk 
elé a legszebb tengeri panoráma tárul. A lágyan szétterülő völgy lábánál 
a maga fejedelmi pompájában ragyog Dioklecián császár városa, Spalato, 

előtte a Canale di Spa-
lato víztükre, amelyet 
széltébe-hosszába haso-

a | | gatnak az élénk forgalmú 
kikötőbe, vagy a kikö-

J » fia tőből a nyilt Adria felé 
igyekvő gőzösök és vi-

4 toriások. A Spalatónak 
v li j. ,. I helyet adó félsziget nyu-

U. m gati fokán a Monté Ma-

fe- J | letére esik a tekintetünk. 
Amint lefelé haladunk 

2. kép. TRAU. Szent János kapu ja , a hát térben a dóm . , , , . , . . , „ 
harangtornyával . 3 lankas eSeSU lejtőn, 
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mind kisebbé zsugorodik a tengeri tájkép és mind impozánsabb nagy-
ságban tárul elénk Spalato „az Adria királynője", hatalmas háztömbjei 
közül kikandikáló római emlékeivel és az ég felé törő karcsú harang-
tornyaival. Csak messziről üdvözöljük Dalmácia legszebb és legnépesebb 
városát és sietve haladunk keresztül a római sas egykori dicsőségét hir-
dető romvároson, Salondn is, hogy nyugatnak véve utunkat, Dalmácia 
Riviéráján (Riviéra sette Castelli) át mihamarabb elérjük végső célunkat, 
Trau városát. 

A Salonából Trauba vezető tengerparti út egyike a legszebbeknek, 
amelyet a természeti szépségekben és történeti emlékekben bővelkedő 
Dalmáczia nyújt. A 
büszkeség, amellyel 
az egyébként szerény 
partlakók az olasz Ri-
viérával hasonlítják 
össze ezt a mindössze 
tizenöt kilométeren át 
húzódó partcsíkot, — 
nagyon megokolt. A 
délnek nyíló partsze-
gélyt, amely előtt vi-
haroktól védett Ca-
nale Castelli gyön-
gén fodros vize terül 
el, északról, a száraz-
föld felől a Kozjak 
hegység meredek lej-
tésű sziklafala védi 
meg a bóra hidegétől. 
Az északról védett, 
délről nyitott partvi-
dékre bőven ontja él-
tető sugarait a déli 
nap. Itt később kö-
szönt be a tél és előbb 
a kikelet, mint Észak-
és Középdalmácia más 
vidékein. Nem csoda, 
ha ezen a természettől 
védett területen teljes 
pompájában bontako-
zik ki a buja, színdús 
mediterrán flóra. Ké-
kesszürke olajligete-
ken, sötét tónusú ba- 3. k é p . T R A U . G ó t s t í l u s ú l a k ó h á z . 
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lankás hegyoldal nevetően 
virít a dúsan ültetett ve-
teményféléknek — a parti 
lakosság legfontosabb ter-
ményeinek — élénkzöld 
takarójától, amelyet a 

4 - k é p . A traui székesegyház , a mult század utolsó éveiben e ^ j k l a f n l l á h á i c r h i i v n H n 
végzet t r e s t au rác ió után. SZWiaTai laDalg nuzOŰO 

szőllőkertek koszorúja ölel 
körül. A vidék természeti szépségeit harmonikusan egészítik ki a szorosan 
a tengerparton épült apró falvak vakítóan fehér házsorai. Hét falu sora-
kozik egymásután a part mentén, mindegyiknek ékessége egy-egy ódon 
kastély, amelynek várrá erősített falai alatt bizakodó szerénységgel húzód-
nak meg az igénytelen házsorok. Az erődöknek épült kastélyok, amelyek-
ből egykor tizenhárom védte a gazdag partvidék szorgalmas parasztsá-
gának javait, a középkor fényét , dicsőségét hirdetik. A velencei szenátus 
traui és spalatói nemeseknek fennhatósága alá helyezte a gazdasági szem-
pontból Velencére nézve is kincset jelentő partcsíkot és kikötötte, hogy 
annak védelméről gondoskodni tartoznak. A XV. században egymásután 
épültek föl az erődök, amelyeknek dúsgazdag urai versenyre keltek egy-
mással, hogy ne csak erőben, de művészi ízlésben is a másikat túlszárnyaló 
kastéllyal ékesítsék a természettől amúgy is pompásan földíszített part-
vidéket. A hét legszilárdabb kastély-erőd, amely dacolva állta a századok 
viharát és a gyakori háborúk pusztító tüzét, még ma is jókarban, lakható 
állapotban nyújt bájos otthont az őseik dicsőségét büszkén ápoló utódok-
nak, gazdag traui és spalatói nemes-polgároknak. Az örökéletűnek látszó 
hatalmas várfalakat beárnyékoló borostyán és virágdísz, a kastélyok üde 

babérerdőkön visz keresz-
tül az utunk, amelyet 
karcsú barackfák, virág-
záskor és terméskor egy-
aránt piroslóan tarka grá-
nátalmafák és szerény 
mirtusbokrok élő sövénye 
szegélyez. Az üdezöld 
pázsittakaró egyhangúsá-
gát az egész télen át 
nyíló krokusok kék és bí-
borvörös csillagvirágai tar-
kítják, az útmenti sziklák 
mögül pedig előtörnek 
égnek meredő virágzatuk-
kal az agavék, hirdetve a 
délszak térhódítását. A 
Kozjak sziklafalának lábá-
hoz szelíden hozzásimuló 



KÉPEK AZ ADRIÁRÓL : CLISSA VÁRA É S TRAU 3 5 

tisztasága és a gondta-
lan vidámság zaja, amely 
az ódon falak közül ki-
hallatszik, a középkori 
olasz-dalmát nemesség 
életének mozgalmas, szí-
nes képét varázsolja 
elénk és a kedves illú-
ziót nem rontja le a csa-
lódás, hogy a kastélyok-
ban középkori pompa 
helyett nemes, polgári 
egyszerűség fogád. A 
hét kastély közül az első 
három, amelyet Saloná-
ból jövet érintünk, spa-
latói nobilik dicső múlt-
jának az emléke, a másik 
négy (amelyek között a 
Coriolano Cippicotól ala-
pított Castello Vecchio 
a hét közül a legrégibb) 
a traui nemesség ősi te-
kintélyének és hatalmá-
nak a hirdetője, 

A t p r m é t 7 d t n n m n á 5- k é P - A t r a u i s zékesegyház nyugat i oldalának főbe j á r a t a 

termeszei pompa- a r e s t a u r á c i ó u t án 

jának és ragyogó mult 
emlékeinek minden fordulatnál új impressziót keltő, változatos útján, amely-
nek művészi hatásait a Kozjak sziklafalának szürke háttere és a tenger 
azúrjától odavarázsolt előtér olvasztja artisztikus egésszé, jutunk el tenger-
parti kóborlásunk végső céljához, a legendás múltú Trau városához. Ott, 
ahol Bua szigetének északnyugati foka néhány száz méternyire megköze-
líti a szárazföldet, kis földnyelv nyomul a szigetcsúcs felé. Ezen az alig 
négyszáz négyzetméter területű földdarabon, amelyet már a legrégibb idő-
ben — óvatos elővigyázatosságból — mesterségesen elszakítottak a szá-
razföldtől és parányi szigetté változtattak, terül el az alig négyezer lakost 
számláló város. 

Ugyanazon a helyen, ahol több mint kétezer esztendővel ezelőtt a 
görög kecskepásztorok igénytelen kolóniája, Tragurion (magyarul kecske-
falut jelent) húzódott meg és ahol a rómaiaktól is sokszor emlegetett 
Tragura város állott, tárul elénk Dalmácia egyik legérdekesebb, a közép-
kori velencei karaktert leginkább magán viselő városának megkapóan 
művészi látképe. A kis terület, amelyen a középkorban a jelentőségben 
és a lakosság számában egyre növekvő városka terjeszkedett, szüksé-
gessé tette, hogy a gazdagodással lépést tartó építkezés az ókori (görög 
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és római) épületek lerombolása után, azoknak a helyére emelje az örök 
életűnek szánt, bámulatosan szilárd alapépítménnyel és falakkal ellátott 
velencei stílusú palazzokat, templomokat és erődítéseket. Amíg Dalmáciá-
nak többi városában megtaláljuk — ha romokban is — a római sas ural-
mának hatalmát hirdető ókori emlékeket, addig Trau városa úgy áll előt-
tünk, mint amelyet a középkori velencei művészet tisztult, nemes ízlése 
hívott életre. Római emléknek nyomát sem találjuk és a hellén művészetet 
is csak erőtlenül hirdeti az a görög felírású kőtábla, amelyet a S. Nico-
lano kolostor udvarában egy kőfalba mélyesztve őrzött meg a kegyelet. 

A középkori emlékeket annál tökéletesebben, meglepő épségben őrizte 
meg az Adria keleti partvidékének enyhe, kíméletes klímáját élvező sziget-
város, mintha hivalkodón hirdetné, hogy eseményekben dús múltjában a 
legmaradandóbb hatást az emberi kultúra újjáébredésének nagyszerű kor-
szaka gyakorolta a természettől művészi lélekkel megáldott lakóira. Igaz, 
hogy Dalmácia parti városaival ellentétben Trau a szaracén pusztítás bor-
zalmainak (1123) átszenvedése után aránylag nyugalmasan fejlődhetett 
könnyen megvédhető kis szigetén és elkerülte Dalmácia két romboló viha-
rának, a mongol- és a török-veszedelemnek pusztításait. És az is bizonyos, 
hogy különleges fekvésénél fogva sohasem állt a középpontjába a kemény 
tusáknak, amit Dalmácia birtokáért — a bizánci és a horvát uralom letűnése 
után — a magyar királyok a velencei dogékkal vívtak és bölcs vezetői min-
dig megtalálták a kellő pillanatot arra, hogy a két tusakodó nagyhatalom 
közül annak mutassák be a hódolatukat, amelyiknek éppen kedvezett a 
hadiszerencse. Ezzel elérték a ravasz traui polgárok, hogy városukat, 
amelynek birtoka mind a két félnek becses volt, harc, pusztulás nélkül 
adták egyik kézről a másikra és sohasem mulasztották el, hogy úgy az 
egyik, mint a másik kegyeket osztogató fejedelmi kéztől előjogokkal és 
adományokkal jutalmaztassák meg „törhetetlen hűségüket". Az olasszal 
kevert dalmata vér harcos kedvét azokban a sokszor nagyon véres csete-
patékban elégítették ki, amelyeket a most már nem létező Ostrog falu 
túlságosan nagyra értékelt birtokáért kisebb-nagyobb megszakításokkal 
1103—1277-ig Spalatóval vívtak. Ezek a guerilla-harcok azonban éppen 
olyan keveset gátolták Trau fejlődését, mint amilyen előnyére volt az 
1420-ik esztendővel kezdődött közel négyszáz éves nyugalmas periódus, 
amelyet nem zavart semmiféle idegen megszállás és amely a nagy művelt-
ségű, széles látókörű patrícius családok (Lucius, Andreis, Garagnin, Cip-
pico stb.) bölcs vezetése mellett rohamosan fejlődő Trau fénykorát jelen-
tette. 

Az első kép, amely elénkbe tárul, ha a hét kastély útján az egykor 
mesterségesen készített csatorna (fossa) fahídjához, a város északi olda-
lához érkezünk, hamisítatlanul velencei. A híd innenső oldalán ezüstnyárfák 
árnyékában meghúzódó ciszterna üdvözöl, túlnan pedig a kis sziget finom 
levelű tamariszkusz bokrokkal szegélyzett keskeny partcsíkja integet felénk. 
Ha átmegyünk a hídon, a városba vezető Szent János kapu állja az utun-
kat, amelynek oldaláról sötét ciprus-ágak vetnek árnyékot a kapu fölött 
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büszkélkedő velencei oroszlánra. A kapun áthaladva szűk utcákon, kes-
keny sikátorokon visz keresztül az utunk. Itt is, ott is szemünkbe ötlenek 
a két- vagy háromszárnyú, román ívű ablakokkal gazdagon díszített bal-
lusztrádokkal és erkélyekkel, finom metszésű fakapukkal és művészi pár-
kányzattal ékesített ósdi házak, amelyeknek komoly méltóságával kellemes 
ellentétben áll néhány később, gót stílusban épített palazzo derűsebb 
homlokzata. Egyik-másik palotának (például a palazzo Cippico-nak) udva-
rából borostyánnal befutott gyönyörű kutak mosolyognak a kíváncsi 
idegenre. 

A ragyogó mult éles kontúrokkal rajzolódó impresszióit nem tudja 
elhomályosítani a modern város-higiéniai berendezések teljes hiánya sem. 
A szépséghibának hamarosan megtaláljuk a magyarázatát és a mentségét 
is az előrelátó alaposságban, amellyel az ősök a századokkal dacolónak 
építették kedves városukat. A ma már nem középkori jólétben élő pol-
gárok közül ugyan me-
lyik vállalkoznék önszán-
tából arra, hogy házá-
nak erődszerű falait nagy 
költséggel lebontassa és 
a modern kényelmi és 
egészségi szempontok-
nak megfelelő lakóházzal 
helyettesítse elődeinek 
sok fényt, pompát, di-
csőséget látott palotáját? 

A középkori Trau 
harminckét temploma kö-
zül az egyiknek, Keresz-
telő Szent János román 
stílusú templomának ma 
már omladozó, boros-
tyánnal benőtt festői 
romja mellett lépünk a 
város középpontját al-
kotó főtérre. A históriai 
mult legendás emléke itt 
fogja meg legerősebben 
a meditálva szemlélődő 
idegen képzeletét. Jobb-
ra a dóm impozáns épü-
lettömbje terpeszkedik, 
amely fölött büszkén 
uralkodik a négy eme- ^ ' -..v. .; 
letre osztott, gazdag dí- . , „„ , , , A , . , . . . „ L 

° a b. kep. TRAU. A velencei loggia es a szent Barbara 
szítésű ablakokkal éke- bazilika tornya. 
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sített, hegyes csúcsban végződő hatalmas campanile. A kelet felé néző 
szentélyoldalon a hármas hajórendszernek megfelelően, három kerek 
apszisz helyezkedik el, amelynek finoman csipkés párkányzatát keskeny, 
csavaros oszlopok kötik össze a talapzattal. A hármas apszisz fölött 
hármasan tagolt oromfal emelkedik, amelynek középső része elég magas 
ahhoz, hogy helyet adjon egy kerek ablaknak. Az oromfal párkányzatának 
csipkedísze harmonikusan olvad össze az apsziszok díszítésével. A nyu-
gati oldalon oszlopos előcsarnok védelme alatt nyílik a dóm főbejárata, 
— a traui származású, Radovan nevű szobrászművész alkotása — amely 
külön látványossága az egészében is artisztikusan ható templomnak. 
Gazdag és változatos díszítésű oszlopok tartják a három kerek ívbolto-
zatot, amelyek közül a külsőt az apostolok basreliefjei, a belsőket pedig 
a római kalendáriumból és a helyi történelemből vett eseményeket ábrá-
zoló faragások díszítik. A kapu két szárnyát egy-egy kiugró talapzaton 
álló oroszlán őrzi, az egyik fölött Ádám, a másik fölött Éva durván ki-
faragott kőszobra áll. 

A dóm tompán megvilágított belsejét két dupla oszlopsor három 
hajóra osztja, amelynek boltozata minden ékesség nélkül, a nyerskő komor 
szürkeségével borul a templom öblös belseje fölé. A főoltár két oldalán 
sötétbarna színű, fölül arannyal és kék színnel gazdagon ékesített kórus-
székek állanak, remekei a XV. század faragó művészetének. Baloldalt 
gazdag ornamentikájú kápolnába lépünk, amelyben gyönyörű márvány 
szarkofág őrzi Trau első püspökének, Orsini Jánosnak holttestét. (A sír-
emléket 1467-ben Andrea da Durazzo és Nicolo da Firenza nevű olasz 
művészek készítették.) Az általános figyelmet érdemlő, sok érdekes és 
értékes műtárgyat rejtegető sekrestyén kívül minket magyarokat különösen 
érdekel a dóm gazdag kincstárában őrzött gyöngyökkel hímzett palást-
kámzsa., IV. Béla ajándékának, a koronázási palástnak nagy értéket kép-
viselő maradványa. A főoltár fölött helyezték el a másik, nekünk kedves 
emléket, Orsini Vilmos kőbe vésett sírföliratát, amely a tatárok ellen 
vitézül harcoló hercegnek, a bujdosó magyar király hű kísérőtársának 
eltűnt koporsójáról való. 

A figyelmes szemlélődő Dalmácia egyik legtökéletesebb művészi alko-
tásában, a traui dómban műemlékeink legbecsesebbjének, a jáki templomnak 
hasonmására ismer. Különösen a szentély-oldal apsziszainak és oromfalának 
konstrukciójában és dekorációjában mutatkozik feltűnő egyezés, amit nem 
zavar az sem, hogy a kettős tornyú jáki templommal szemben a traui 
dómnak csak egy harangtornya van és hogy a traui székesegyház tiszta román 
stílusú portaléjával ellentétben a jáki templom főbejáratának három belső 
kerek ívboltozatához később, a pompa kedvéért, három gót stílusú csú-
csos ívboltozatot függesztettek. Általában a traui dóm egész fölépítésében 
a tiszta román stílus nemes egységét tárja elénk, jeléül annak, hogy 
építőmesterét, Matthaus Go/kovic-ot (valószínűleg azonos a sebenicoi dóm 
építőjével, Matthaus Dalmaticus-szal) a tisztultabb ízlés irányította, amikor 
féltő gonddal ügyelt arra, hogy a stílus és a dekoráció művészi harmo-
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7. kép. TRAU. A kikötő , a há t té rben a Camerlengo erőddel . 

niában olvadjon össze. Ezzel szemben a jáki templom vegyes stílusa és 
dekorációjának elnagyoltsága arra enged következtetni, hogy alkotójában 
nem alakult ki a befolyásokat távol tartó, egységes művészi felfogás és 
valószínű, hogy anyagi eszköze sem volt elég ahhoz, hogy megkezdett 
művét befejezett egésszé alakíthassa. 

Hogy a két nagyon hasonlatos műemlék közül melyiknek alkotója 
volt a másikra hatással, — mert ezt a hatást az összehasonlítás minden 
kétséget kizáróan megállapítja, — nehéz eldönteni. Annyi bizonyos, hogy 
— ha a két templom építését körülbelül egyidőben (a XIII. század elején) 
kezdték is meg — a jáki templom már 1265-ben készen állott, föl is 
szentelték, míg a traui dóm építése 1200-tól 1600-ig, tehát négyszáz évig 
húzódott (azon a helyen építették, ahol az 1123-ban a szaracénoktól 
elpusztított püspöki templom állott). Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, 
hogy abban az időben, a magyar királyok hódító seregeit követve, számos 
magyar építész, kőfaragó, szobrász és építőiparos vándorolt Dalmáciába 
és az is valószínű, hogy a trauiaknak élete megmentéséért hálás IV. Béla 
király, aki megfigyelhette a dóm építésének lassú haladását, hazatérése 
után mesterembereket és talán építőművészt is küldött Trauba, hogy a 
szívéhez oly közel álló dalmát városka főtemplomának építését elősegítse. 
Nem írhatjuk tehát a túlzott nemzeti büszkeség rovására azt a fölfogást, 
hogy a traui dóm építésében magyar befolyás érvényesült és hogy jeles 
építőmesterének a jáki templom szolgált mintául.1 

A főtér, amelynek középkori képéről rövid időre elterelte a figyel-
1 V. ö. Dr. Szabó László: A traui dóm és a jáki templom. (A Tenger I. évf. 11—12. 

füzet. 1911.) 
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műnket a dóm vonzóereje, megérdemli, hogy ismét érdeklődve tekintsünk 
végig ragyogóan tiszta, tágas térségén. Azon az oldalon, ahol egy szűk 
utcán át a főtérre léptünk, áll az 1608-ban restaurált, majd 1898-ban tel-
jesen újjáépített tanácsház, amelynek kapuja fölött Szent Márkus orosz-
lánja hirdeti a város urainak Velencéhez való ragaszkodását. A tér har-
madik oldalát az újabb időben restaurált velencei loggia foglalja el, amely-
nek hat kerek gránitoszlopa pazar díszítésű fagerendázattal szilárdított 
mennyezetet tart. A gerendázat közeinek élénk kék színe kedvesen 
mosolygó derűt varázsol a különben is élénk benyomást keltő oszlop-
csarnokra, amelyet hangulatosan egészít ki a VIII. században épült Szent 
Barbara bazilika tömzsi tornya. 

Ebben az egységesen ható, semmiféle idegen effektustól sem zavart 
velencei miliőben nem is kell túlzott fantázia ahhoz, hogy magunk elé 
képzeljük a középkori Trau színes, mozgalmas életét. A piazza élénk 
forgalmát, a gazdag trauiakkal csereviszonyban álló velenceiek és dalmát 
hegyilakók tarka sokaságát éppen úgy odavarázsolhatjuk a dóm hűvös 
árnyékába, mint a loggia alatt elhelyezkedő piaci árusok zajos népségét, 
a tanácsház előtt politizáló városi előkelőségeket és a gondtalanul, derűs 
kedvvel korzózó gazdag signorékat. Nem kerül képzeletünk túlságos meg-
erőltetésébe a nyilvános ítélkezések érdekes jeleneteinek elénkrajzolása 

8. kép. Trau l á tképe Bua szigetéről . 
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9. kép. TRAU. Velencei ő r to rony . (Sanmicheli műve.) 

sem, amelyek a ta-
nácsház előtt folytak 
le a trauiak tisztult 
erkölcseire annyira 
jellemző szigorú tör-
vények szerint (25 
líra büntetést róttak 
ki a városi orvosra, 
aki a conte engedel-
me nélkül elhagyta 
a várost; 400 soldo 
volt annak a hazar-
dőrnek a büntetése, 
aki máshol, mint a 
piazzán hódolt a koc-
kajáték szenvedé-
lyének ; a loggia kofáinak minden figyelmét a tisztességes árusításra for-
dította az a rendelet, amely 5 soldo büntetést rótt a kötéssel foglalkozó 
árusasszonyokra és megtiltotta, hogy nyúllal, fogollyal, libával és tyúkkal 
„lánckereskedést" űzzenek; kegyetlenül, orrának levágásával büntették a 
tolvaj cselédet és általában nagy szigorúsággal, az egyik, vagy mindkét 
szem kiszúrásával, súlyosabb esetekben pedig halállal torolták meg a tol-
vajlást). 

Gazdag impressziókkal hagyjuk ott a főteret, hogy az emberi alkotó-
tehetség megcsodált remekei után a tengerparton, a természet művészi 
hatásaival egészítsük ki a mélységes benyomásokat. A tengeri kapun visz 
keresztül az utunk. A jókarban levő kapuboltozaton még ott látjuk a 
hatalmas sarokvasakat, amelyek egykor az áttörhetetlen kapuszárnyakat 
tartották. A kapu fölött a Trau középkori képéhez olyannyira hozzátar-
tozó Márkus-oroszlán terjeszti ki védő szárnyait, a karmai között tartott 
könyv azonban — a többi velencei oroszlántól eltérően — csukva van. 
A legenda szerint egykor ez a könyv is széttárt lapokkal hevert az 
oroszlán talpai alatt, de a velencei köztársaság bukásakor örökre becsu-
kódott, hogy lezárja a dogék világuralmának dicsőséges történetét. 

Ha a kapun át a tengerpartra lépünk, balra az ősi Traut a Bua szi-
getén fekvő városrésszel összekötő híd tűnik a szemünkbe, amelynek az 
innenső és túlsó végén emelt erős kőpillérei között forgatható vasszer-
kezet enged utat a keskeny és sekély csatornán közlekedő hajóknak. 
Szorosan a tengerparton egy omladozó, sűrű növényzettel benőtt őrtorony 
tövében az 1761-ből származó velencei vámház húzódik meg, odébb a 
nemrégen leégett 5. Nicolo templom romjait pillantjuk meg, amelyek a 
tengeri kapuval, a Bua szigetére átvezető híddal együtt jellegzetes arcu-
latot adnak Trau déli rívájának. A megkapó, emlékezetünkbe élesen 
bevésődő képet festői módon egészíti ki a déli ríva nyugati végén ter-
peszkedő Carnarlengo-erőd, amelyet 1424-ben a velenceiek építettek. 
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A hatalmas falakkal erősített várhoz tartozik a rövid nyugati partcsík 
mentén büszkélkedő kerek őrtorony, amelynek mesterét Sanmicheli-ben 
sejtik. Az őrtoronytól néhány száz lépésnyire ismét a keskeny északi csa-
torna mellett találjuk magunkat és körsétáinkat bevégezzük ott, ahol 
kezdtük, az első kedves benyomást nyújtó Szent János kapunál. 

* * * 

A Sebenico felé igyekvő hajó sziréna búgása fölhangzik a déli ríva 
mólójáról. Sietve keresztezzük az előbb megtett úton a várost, hogy ide-
jében elérjük hajónkat, amely Dalmácia egy másik szépsége felé viszi a 
történeti emlékek misztikumával és e természeti szépségek varázsával 
betelni nem tudó turistákat. Félóra múlva már a Buához csatlakozó apró 
parti szigetek között halad pöfékelő gőzösünk. A Draga hegy mögött 
lebukó nap búcsúzó sugarai bíbor glóriát vonnak az ősi városka köré, 
majd a lassan beálló alkony félhomályában éles kontúrral rajzolódnak a 
Dinári-Alpok alkotta szürke háttérre a Camarlengo-erőd impozáns kőtömbjei 
és a mindeneken uralkodni látszó karcsú campanile finom körvonalai. 
Egy hirtelen fordulatnál eltűnik szemünk elől a legromantikusabb dalmát 
város valóságos képe, hogy felváltsa a képzelet művészi erejével még 
tündöklőbbé, regényesebbé festett álomkép. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

A magyar tengerésztisztikar díszkardot adott át Horthy fővezérnek. 
Amikor Horthy a nagy összeomlás után Pólából Budapestre utazott, Laibachban 
a forradalmi jugoszlávok elvették a kardját és a tengerésztisztekben már akkor meg-
fogamzott a díszkard átadásának gondolata. A nemzeti hadseregnek Budapestre 
való bevonulása teljesen megérlelte a tervet, amely most valóra vált. Horthy 
a családja körében fogadta a tisztelgőket, akiknek élén Reiszig Lajos korvet-
kapitány a következő beszéddel nyújtotta át a díszkardot: 

Mikor negyedszázaddal ezelőtt először öltöttem testemre e ruhát, díszt és 
dicsőséget jelentett ez a viselet, mert akik ezt a ruhát hordták, mint Tegetthoff 
szellemi kincseinek örökösei, a becsületérzés, szigorú kötelességtudás, férfias 
bátorság és a tudományos búvárlat munkásai voltak ismeretesek széles e vilá-
gon, ahol csak meglengette a szél a piros-fehér-piros lobogót. A magyarnak 
mégis nem sokat jelentett ez a ruházat. Idegen volt s idegen volt nemcsak a 
szabása, de idegen maradt a szó szoros értelmében maga az intézmény is, mert 
bár tiszteltek és becsültek, de köztünk és a magyar nép közt nem volt meg a 
szoros érzelmi kapcsolat, melynél fogva a nemzet magáénak vallotta volna a 
tengerészetet. De mikor felderült az a nap, melyen valóra vált a magyar nem-
zet négyszázados vágya, mely minden magyar szívet megdobbantott, mely után 
minden magyar lélek epedve sóvárgott, mikor a magyar nemzeti hadsereg fő-
városunkba bevonult, akkor táncoló paripán, a szívből várt nemzeti hadseregün-
ket ebben a ruhában vezetted végig Budapest utcáin. S miképp a nemzeti had-
sereg a te alkotásod s annak megteremtése a te nevedhez fűződik, úgy a te 
személyedhez fűződik ennek a nagy napnak örömrivalgása, zászlólengése, virág-
hullása, e felejthetetlen szép emléke is. Azóta nem idegen itt többé ez a ruha. 
Ismét díszt és dicsőséget jelent ez a viselet, örömmel és büszkeséggel hordjuk, 
mert ünnepi köntössé avattad s megszerettetted a magyar néppel, mely téged 
rajongással szeret s melynek történelmünk legsötétebb időszakában egyedüli 
reménye voltál s ma vezére vagy. A magyar tengerésztisztikar küldöttsége ma 
megjelent előtted, hogy hálája, szeretete, törhetetlen hűsége és rendíthetetlen 
bizalma jeléül e kardot felajánlja. Markolatába be van vésve Szent István koro-
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nája és a hármas halom, a kettős kereszt, imádott hazánk szent szimbólumai. 
Az átnyújtott kard aranyozott bronz kosarán a magyar címer van a koro-

nával és cserfalombbal, babérral van díszítve. A pengéje szépen aranyozott, 
damaszkuszi finom penge. A fölírása ez: Fővezérünknek — A Magyar Tengerész-
Tisztikar. — Horthy megköszönte a megemlékezést, meghatottan felelt az üd-
vözlő szavakra, megemlékezve arról, milyen jó testület és milyen kiváló volt a 
tengerésztisztikar. 

A Szuez-csatorna ötven é v e s jubileuma. Mult évi november hó 16.-án 
volt ötven éve annak, hogy az Óceánokat összekötő szuezi csatornát átadták a 
forgalomnak. A csatorna létesítésének az eszméje már a legrégibb időkben fog-
lalkoztatott egyes kiváló elméket s a nagy római birodalom alatt is föl-fölmerült 
a szoros átvágásának terve, de valóra csak Lesseps Ferdinánd zsenialitása vál-
totta. 

Lessepsnek, aki 1805 november 19.-én született Versaillesban, már az atyja 
kitűnő diplomata volt a maga idejében s a francia kormány ügyvivőjeként műkö-
dött Marokkóban, Cadixban, Egyiptomban, Livornoban, későbben Korfuban, Fila-
delfiában, Szíriában s utoljára Tuniszban, hol az 1830-iki francia expedíció 
sikerülhetését nagy mértékben segítette elő. Fia, Ferdinánd szintén diplomáciai 
pályára neveltetett s hazáját, mint konzul, egymásután szolgálta Kairóban, Rot-
terdamban, Malagában és Barcelonában. 

Lesseps Ferdinánd 1854-ben visszament Egyiptomba, hol az akkori alki-
rállyal, Said basával, igen bizalmas barátságba lépett. Itt érlelődött meg 
agyában óriási tervének eszméje s a tengeri csatorna tervezetét fejedelmi barát-
jának is bemutatta s 1856-ban Konstantinápolyba ment vele, hogy a szultánt is 
megnyerje tervének. Ekkor ismerkedett és barátkozott meg lilrr István hazánk-
fiával, aki a krimi háború kapcsán ott mint angol őrnagy tartózkodott s aki jó 
pár évtized múlva a Panama-csatorna tervének nyerte meg a Szuez-csatorna 
révén már akkor világhírnek örvendett Lessepset. Az öreg alkirály tetszését a 
Szuez-csatorna nagyszerű terve azonnal megnyerte. Az eszmének ránézve sok 
ingere volt. A gondolat, hogy a régi fáraókkal, kik szintén többízben megkísér-
lették e csatorna megépítését, versenyre kelhet; a remény, hogy nevével oly 
művet hagy hátra, mely örökös leend s a kilátás, hogy ezáltal is szabadabbá 
teheti magát és utódait az európai befolyástól, annyira eltölték az alkirály lelkét, 
hogy tüstént aláírta az engedélyt. Hanem ezzel sok bajt is szerzett magának. 
Tiltakozások egész özönével borították el őt, főképpen az angolok mindent moz-
gásba hoztak, hogy rábírják az engedély visszavonására, de ö sokkal jobban 
szerette Lessepset, semhogy határozatától bárki kedvéért is egészen el tudott 
volna állani. Az ő halála után követője, Ismail basa, Napoleon unszolására, kit 
az angolok tűrhetetlen akadékoskodása buzgó védőjévé tett a vállalatnak, még 
hathatósabban támogatta Lesseps tervét. 

Mindazáltal diplomáciai nehézségek, a porta bizalmatlankodása és az angol 
kormány féltékenysége nagyon megnehezítették és több évig húzták-halasztották 
a terv kivitelét. Evégből Lesseps 1856-ban egy munkát is írt, mely a kereske-
delmi világra oly kedvező befolyást gyakorolt, hogy ennek következtében művét, 
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az angol ármánykodások által elébe gördített akadályok ellenére is, 1859-ben 
80 millió frank tőkével; mely négyszázezer forintos részvény útján gyűlt össze, 
sikerült megkezdenie. 

A kétkedőknek és ellenségeinek túlságosan is heves megtámadásaira Lesseps 
kétségbevonhatatlan statisztikai tényekkel és adatokkal és a szaktudósok véle-
ményével felelt és fáradhatatlan buzgalmának végre csakugyan sikerült is az 
európai államokban több kitűnő egyéniség rokonszenvét és kedvező nyilatkozatát 
megnyernie vállalata számára. A politikai ellentállás utoljára is kénytelen volt 
engedni a terv életrevalóságának. 

A munka 1859 óta kisebb-nagyobb félbeszakításokkal ernyedetlenül folyt s 
tíz évi erőfeszítés után 1869 végén a tizenkilencedik század egyik legnagyobb 
művét, a szuezi-csatornát megnyitotta. (A csatorna 160 kilométer hosszú, 60—100 
méter széles és átlag 9 méter mély, úgy hogy a világ legnagyobb tengeri hajói is 
átkelhetnek rajta. Az építés költségei 488 millió frankra rúgtak. Építője tudva-
levőleg Lesseps Ferdinánd volt, aki 1844-ben kezdett a csatorna tervével fog-
lalkozni s tíz évvel később 1854-ben megalakította a Szuez-csatorna társaságot; 
1859-ben kezdték meg a csatornaépítési munkálatokat s tíz évvel utóbb, 1869 
márciusban bebocsátották a csatornába a Földközi-tenger vizét). 

1869 november 15.-én érkeztek meg Izmail kedíve fejedelmi vendégei Port-
Szaidba, az akkor még vadonatúj kikötővárosba. Ezek közt a vendégek közt 
volt Ferencz József magyar király, Eugénia francia császárnő, Frigyes porosz 
trónörökös, Vilmos hesszeni herceg és mások. Port-Szaidnak akkorában még csak 
favázas házai voltak, melyek kívülről semmit sem mutattak, de annyival nagyobb 
fénnyel voltak belül berendezve. 

A megnyitó ünnep november 16.-án isteni tisztelettel kezdődött, melyet a 
Ferencz József királyról elnevezett rakodóparton tartottak meg, még pedig kato-
likus, mohamedán és zsidó ritus szerint. Másnap, november 17.-én reggel elindult 
a fejedelmi társaság a csatornán az első útra. Legelsőnek Eugénia császárné 
Aigle jachtja hagyta el a port-szaidi kikötőt, utána következett Ferencz József 
király Greif jachtja, majd a kedívétiek erre az alkalomra készült és rendkívüli 
fénnyel berendezett jachtja. 

A fejedelmi hajóraj nov. 18.-án d. u. 4 órakor vetett horgonyt Izmailában, 
mely még csak akkor volt keletkezőfélben és melynek lakói szabad ég alatt 
hevenyészett sátrakban tanyáztak. A kedíve itt rendkívül fényes ünnepségeket 
rendezett vendégei tiszteletére; voltak itt lóversenyek, fegyverjátékok s egyéb 
mulatságok; este külön erre a célra épült palotában tündéries fényű táncmulatság 
volt. A kedíve vendégeit másnap elkísérte Kairóba, hol az alkirályi palotában 
az ünnepségek hosszú sora következett. A kedíve Eugénia császárné számára 
külön palotát építtetett, melynek költségei nyolc millió frankra rúgtak. Ferencz 
József király a gezirei palotában lakott, melyet az alkirály teljesen a bécsi Burg 
termeinek mintájára rendezett be. Az összes vendégeknek udvari fogatok álltak 
rendelkezésére, a kíséretek vendéglőben laktak s a kedíve a kíséretek minden 
tagjáért naponként 80—100 frankot fizetett. 

A fényes ünnepségekkel felavatott csatorna, a francia géniusz zseniális 
alkotása máig is őrzi ugyan halhatatlan alkotójának, Lesseps Ferdinándnak nemes 



46 KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

emlékét, de a franciák hatalmi köréből nem is nagyon hosszú idő multán átcsú-
szott a csatorna az angol érdekszférába. 

A kész ténnyel szemben ugyanis az angolok is kénytelenek voltak letenni 
a fegyvert, hiszen azt többé meg nem másíthatták. De mivel a csatornát az ő 
hajóik használták leginkább, Angliának lévén Kelet-Indiában legnagyobb birtokai 
s legélénkebb forgalma kelettel s mivel az ő szállítmányaik fizették legnagyobb-
részben a csatornán szedett vámot, azon gondolkoztak, miképpen szerezzenek a 
csatorna fölött való rendelkezésben, a részvénytársaság igazgató tanácsában 
nagyobb, ha lehet: uralkodó befolyást. 

Egyiptom, Ismail basa pénzügyileg a végromlás szélére jutott. Az angoloknak 
ez nagyon a malmukra hajtotta a vizet. Ismail el is jutott odáig, hogy szuezi 
részvényeit kénytelen volt eladni az angoloknak. Pedig ő volt a legnagyobb 
részvényes, felét bírván az összes részvényeknek. így tehát az angolok felében 
csakugyan tulajdonosai lettek a csatornának, azonban a részvénytársaság francia 
szervezetét meg nem változtathatták s befolyásuk legfeljebb annyiban volt, hogy 
az igazgató tanácsban nyertek három, a felügyelőségben egy helyet. 

A világtörténelmi nagy mű nagy dicsőséget szerzett Lesseps nevének, 
a hír szárnyaira vette, nagy hatalmak siettek lábai elé tenni elismerésüket, 
kitüntetésekkel halmozták el mindenfelől s a francia akadémia is megválasztotta 
halhatatlanjai közé azt a férfiút, aki a fáraók földjét oly alkotással gazdagította, 
mely mellett eltörpülnek a pyramisok kolosszusai. 

EGYESÜLETI ÜGYEK. 

Igazgatótanácsi é s választmányi ülés. Egyesületünk igazgatótanácsa és 
választmánya február 18.-án együttes ülést tartott Gonda Béla elnöklete alatt. 
Jelen voltak : Entz Géza, Erődy Kálmán, Havass Rezső, Ilosvay Lajos, Kövesligethy 
Radó, Kump József, Lévay István, Lóczy Lajos, Marczel György, Okolicsányi 
László, Réthy Antal és Halász József titkár, mint jegyző. Elnök utalván arra, hogy 
február 26.-án lesz tíz éve, hogy az egyesület alakuló közgyűlését megtartotta, 
rövid visszatekintést vet az egyesület immár tíz éves működésére, amidőn 
egyrészt önérzettel konstatálta, hogy e tíz év alatt sikerült az egyesületnek a 
tenger s különösen az Adria kultuszát belevinni a magyar nemzet lelkületébe, 
másrészt fájó szívvel utalt arra, hogy az elvesztett háború éppen akkor szakított 
el bennünket az Adriától, amikor a legjobb kilátásaink voltak arra, hogy az 
Adria keleti partjain visszaállíthatjuk a régi magyar uralmat. Az Adriáról és 
különösen Fiúméról nem szabad azonban lemondanunk, s kishitűség lenne bele-
nyugodni Fiume erőszakos elszakításába, amikor jól tudjuk, hogy ez már több-
ször megismétlődött s a magyar nemzet mindenkor visszavívta törvényes jogait. 
A Magyar Adria Egyesiilet-re most még fontosabb feladatok várnak, mint vol-
tak az elmúlt békés években, s az egyesület állandóan napirenden fogja tartani 
ezt a kiváló kulturális, gazdasági és nemzeti jelentőségű kérdést, bizton remélve, 
hogy a magyar társadalom ebben a nemzetfenntartó munkában az egyesületet 
megértően és hathatósan támogatni is fogja. A régi jelszót nem hagyjuk letö-
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rülni vagy elhomályosítani, sőt annál fényesebb betűkkel írjuk fel a magyar égre: 
„Tengerre magyar!" örömmel és büszkeséggel közölte, hogy Horthy Miklós 
altengernagy fővezér a nemzeti gondolattól áthatott lelkes szózatot írt az egye-
sület közlönye részére, mely A Tenger legközelebbi számát fogja díszíteni. 
A fővezér levelének és szózatának felolvasása után a jelen voltak hálás köszö-
nettel, nagy lelkesedéssel és élénk éljenzéssel fogadták a nemzet vezérének 
ihletett megnyilatkozását. Az elnök ebben a bízó reményekre keltő hangulatban 
megnyitván az ülést, jelentést tett az egyesület mult évi működéséről. Jelentette, 
hogy az 1918. évi november 20.-án és 30.-án tartott igazgatótanácsi üléseinek 
határozata folytán Magyarországnak Fiúméra és partvidékére való igényét bizo-
nyító manifesztum elkészülvén, azt még 1918 február havában a Területvédő 
Liga francia nyelven kiadta s a külföld széles köreiben elterjesztette, mi lefor-
dítottuk angol nyelvre s eljuttattuk az ántántnak Budapesten megfordult külön-
féle misszióihoz és megbizottaihoz, valamint a mi kormányainkhoz, úgyszintén a 
békedelegációhoz. A kommunista uralom alatt, midőn a többi hasonló tudományos 
egyesületek állami kezelésbe vétettek, egyesületünk megmentése érdekében ehhez 
mi is csatlakoztunk s A Tenger 1918. évi utolsó füzete már ebben az időben 
jelent meg, de változatlanul az eddigi szerkesztés alatt. Ennek a költségeit a 
népbiztosság fedezte. A tanácsköztársaság bukása után egyesületünk további 
kezelését átvettük, de a nyomdai drágaság és a papírhiány miatt A Tenger-t 
szüneteltetni voltunk kénytelenek. Hogy azonban a folytonosság ne legyen meg-
szakítva, az 1919. évre már ebben az évben kiadtunk A Tenger-bői egy terje-
delmesebb füzetet, mely — mellesleg megjegyezve — többe került, mint még 
a háborús években is egy egész évfolyam. Az igazgatótanács és választmány az 
elnök jelentését helyeslő tudomásul vette. 

Az elnök ezután előterjesztette az alapszabályok módosítására vonatkozó 
javaslatát. Eszerint az egyesületnek jövőre csak három szakosztálya lesz és 
pedig: tengerkutató, tengerészeti és ismeretterjesztő, illetve propaganda szak-
osztály. Az elnökön kívül két társelnöki állás szerveztetik, kiknek egyike a tudo-
mányos, másika a tengerészeti szakma köréből választandó. A tagsági díjak 
közül a pártfogó tagsági díj 1000 koronáról 5000 koronára, az alapító tagsági 
díj 500 koronáról 1000 koronára fölemeltetik, a rendes tagsági díjat a nyomdai 
és kezelési költségek óriási emelkedésére való tekintetből szintén jelentékenyen 
emelni kellett volna, tekintettel azonban éppen a kulturális egyesületek tagjainak 
a zömét és leglelkesebb híveit képező középosztály legkedvezőtlenebb anyagi 
helyzetére, az igazgatótanács és választmány úgy határozott, hogy a rendes tag-
sági díj maradjon meg évi 20 koronának, de a tagok kéressenek fel, hogy 
amennyiben módjukban van, ezt önkéntes adománnyal megfelelően egészítsék ki. 
További érdemleges módosítást képez az az intézkedés, hogy az egyesület 
kiadványainak szerkesztőjét az igazgatótanács választja. Az alapszabályok java-
solt módosítása elfogadtatván, az elnökség felhatalmaztatott annak a folyó évi 
közgyűlés elé terjesztésére. 

Az igazgatótanács és választmány a folyó évi jubiláris közgyűlésre való 
tekintetből felkérte dr. Koch Nándor titkárt az egyesület tíz éves történetének 
megírására, továbbá A Tenger felelős szerkesztésével az elnököt bízta meg, 
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aki tényleg különben is kezdettől fogva maga szerkesztette az egyesület köz-
lönyét. 

Tudomásul vették továbbá, hogy újabban József kir. herceg pártfogó tagul, 
Vigyázó Ferenc gróf és Erdőbényei Németh József alapító tagul beléptek s 
néhány alapító pártfogó taggá lett. 

Végül beható eszmecsere tárgyát képezte az egyesület által az Adria kér-
désben kifejtendő országos propaganda megszervezése, s Havass Rezső, Lóczy 
Lajos, Lévay István, Kövesligethy Radó, Okolicsányi László és az elnök felszó-
lalása után elhatározták, hogy Budapesten és a vidéken propaganda előadásokat 
szervez az egyesület, a Területvédő Liga és a Move ez irányú akciójához 
csatlakozva. Az ülésen a leglelkesebb bizakodó hangulat s hazafias, nemes, mun-
kára kész elhatározás uralkodott. 

Egyesületünk és a külföld. Egyesületünk munkálkodásáról a külföldi 
rokonszakmájú tudományos intézeteket és társulatokat, valamint a tenge-
részeti szakköröket rendszeresen tájékoztatni szándékozván, közlönyünket 
francia és német tartalomjegyzékkel látjuk el s állandóan közöljük az 
egyesület céljait röviden összefoglaló következő ismertetést: 

Az immár tíz éve fennáló Magyar Adria Egyesület célja: 
1. A tenger s különösen az Adria- és a Fekete-tenger tudományos 

kutatásában való részvétel, tengerbiológiai állomások és Budapesten 
oceánografiai intézet létesítése. 

2. A tengeri forgalommal kapcsolatos összes hajózási, technikai, keres-
kedelmi és világpolitikai kérdések tanulmányozása. 

3. Állandó bel- és külföldi propaganda kifejtése a Magyarországtól 
erőszakosan elszakított adriai tengerpartnak, illetve Fiúménak és kikötő-
jének a történelmi jog, az évszázados birtoklás, a gazdasági egymásra-
utaltság s a magyar tengeri hajózáshoz fűződő világforgalmi érdekek 
alapján békés úton leenő visszaszerzésére. 

4. A Magyarország sokszázados adriai uralmához fűződő történelmi 
hagyományok és nemzeti emlékek ápolása és széleskörű ismertetése s az 
Adria keleti partvidékén a régi magyar rokonszenv felújítása. 

Ezenkívül az egyesület működéséről időnkint is fogunk tájékoztató 
ismertetéseket szétküldeni, hogy ezzel rendszeresen belekapcsolódjunk a 
külföld oceánografiai és tengerészeti mozgalmaiba. 

Ennek kapcsán azzal a bizalomteljes kéréssel fordulunk t. tagtársaink-
hoz, méltóztassanak bennünket ebben a kiváló nemzeti jelentőségű törek-
véseinkben támogatni s külföldi összeköttetéseiket felhasználva, módot 
nyújtani egyesületünknek a külföldön minél szélesebbkörű propaganda 
kifejtésére és állandó összeköttetések létesítésére, mi célból kérjük, kegyes-
kedjenek az illető intézetek, egyesületek, társulatok, szakfolyóiratok és 
egyes kiváló közéleti férfiak pontos címét velünk közölni. 

Nyomatot t az „Élet" irodalmi és nyomda részvénytá rs . Budapes t , I., Fehérvár i -ú t 15/c. 
Kiadja a M a g y a r Adria Egyesü le t . 



T. Tagtársainkhoz! 
A háború elvesztésével reánk szakadt összeomlás, 

az ezeréves Magyarország területének erőszakos szét-
marcangolása, tengerpartunk és egyetlen tengeri kikö-
tőnk — Fiume — elszakítása nem ingathatta meg a 
Magyar Adria Egyesület létalapjait, sőt annál intenzí-
vebb tevékenységre kell, hogy serkentse egyesületünket. 

Nem szabad ugyanis lemondanunk arról, hogy 
ismét kijussunk az Adriára, melynek birtoklásához 
nyolcszáz évet meghaladó történelmi hagyományok 
fűznek. 

Az adriai tengernek egyesületünk által oly szép 
sikerrel megkezdett tudományos kutatását bizonyára 
minden akadály nélkül módunkban lesz folytatni, sőt 
remélhetőleg kiterjeszthetjük ez irányú működésünket 
a Duna folyamon át a mi érdekkörünkbe kapcsolódó 
Fekete-tengerre is, mely gazdag és eddig kiaknázatlan 
területet nyújt a tudományos kutatások részére s 
ahol kulturális fölényünknél fogva méltán reánk vár 
a kezdeményezés. 

Tengeri hajózásunkat úgy az Adrián, mint a Fekete-
tengeren át a jövőre önálló gazdasági helyzetünknek 
megfelelően az eddiginél még nagyobb arányokban kell 
bárminő áldozatok árán is fejlesztenünk. 

A Magyar Adria Egyesületre mindez irányokban 
nagyfontosságú feladatok várnak s aki nemzeti kul-
túránk és gazdasági fejlődésünk ügyét valóban a szí-
vén viseli, nem hisszük, hogy elzárkózzék az egyesület 
országos érdekű törekvéseinek támogatása elől. 

Teljes bizalommal fordulunk ezért tisztelt Tagtár-
sainkhoz azzal a kéréssel, hogy kiváló kulturális és 
nemzeti jelentőségű törekvéseinket továbbra is minél 
hathatósabban támogatni, egyesületünket ismerőseik 
körében minden alkalommal ajánlani s új pártfogó, 
alapító és rendes tagok gyűjtésével egyesületünk iránt 
az érdeklődést minél szélesebb körre kiterjeszteni 
méltóztassanak. 

Egyúttal arra is kérjük tisztelt Tagtársainkat, hogy 
a hátralékos tagdíjat mielőbb beküldeni szívesked-
jenek, hogy ezáltal tagsági folytonosságuk is fenn-
tartható s jogos igényük kielégíthető legyen. 
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T. Tagtársainkhoz! 
A rendkívüli magas nyomdai költségek következtében A Tenger előállítási ára oly 

sokba kerül, hogy az évi 20 koronával megállapított rendes tagsági díjért csak esry-két 
kisebb terjedelmű füzet állítható elő. 

Egyesületünk igazgató-tanácsa A Tenger évi előfizetési árát 80 koronában állapította 
meg. De még ebben az esetben sem vagyunk képesek A Tenger-t a régi terjedelemben 
kiadni. 

Felkérjük ezért az évi 20 koronát fizető rendes tagjainkat, valamint alapító tagjainkat 
is, hogy akik A Tenger minden füzetét megkapni kívánják, legyenek szivetek az 1921. évre 
60 korona pótdíjat beküldeni. 

Akik ezt nem teszik, azoknak csupán az egyesületi ügyekről küldünk időnkint tájé-
koztatót. 

Hátralékos tagjainkat, akik többszöri felszólításunkra sem küldték be tagdíjaikat, 
felkérjük, legyenek szívesek tagsági kötelezettségüknek mielőbb eleget tenni. 

Méltóztassanak figyelembe venni, hogy az egyesületnek a tagdíjakból kell fedezni 
lakbérét, kezelési költségeit, A Tenger kiadását stb., amelyekért nem lehet hátralékban 
maradni. 

T. tagtársaink közül elég sokan évek óta nem feleltek meg önként vállalt tagsági 
kötelezettségüknek, dacára annak, hogy évenkint néhányszor kaptak csekklappal ellátott 
felszólítást a tagdíj befizetésére. Mivel hátralékos tagtársaink A Tenger-t rendesen elfő-
gadták, kilépésüket nem jelentették be, egyesületünk a tagdíjakra jogos igényt tart. 

Figyelmeztetjük ennélfogva hátralékos t. tagjainkat, hogy ez év végéig hátralékban levő 
összes tagdijaikat legyenek szívesek beküldeni. 

Akik 1921 január 1.-ig tagsági kötelezettségüknek eleget nem tesznek, azok névjegyzékét 
a hátralékos öpszeg kimutatásával együtt A Tenger 1921. évi I. fűzetben közölni fogjuk. 

Az egyesületi ügyek 
rovatát ajánljuk t. olvasóink szíves érdeklődésébe és különös figyelmébe. 
Híven és részletesen t á jékoz ta tnak ezek egyesületünk működéséről. 



MAGYARORSZÁG ÉS AZ ADRIA. 
A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET SZÓZATA A VILÁG TUDOMÁNYOS ÉS 

TENGERÉSZETI KÖREIHEZ.* 

A győztes nagyhatalmak által Magyarországra oktrojált béke a történelmi 
jog, a földrajzi helyzet, az etnográfiai viszonyok s a gazdasági érdekek 
semmibe vevésével megfosztot ta az ezeréves Magyarországot , a Nyugat 

védőbástyáját és Kelet-Európa kulturális vezető államát területének kétharmad-
részétől, alacsonyabb kultúrájú népek igájába hajtva népességének 60°/0-át s 
színmagyar lakosságából 372 milliót, ugyancsak erőszakosan elszakította az 
országtól Fiumét és a régi magyar tengermelléket s ezzel megfosztot ta egyetlen 
tengeri kikötőjétől, melyre s a hozzávezető utakra, valamint kereskedelmi tenge-
részeiére a magyar állam a legutóbbi 50 év alatt mintegy háromszáz millió 
frankot á ldozot t ; elzárta a tengertől, melyen át a világforgalomba bekapcsolódott 
s kereskedelmi tengerészetével a népek gazdasági életében a nemzetközi árú-
csere lebonyolításában hasznos tényezőnek bizonyult. 

Fiúménak s ezzel az adriai tengerpartnak Magyarországtól való elszakítá-
sával a Magyar Adria Egyesület megfosztatott tudományos működésének egyedüli 
színterétől, az Adriai-tengertől, melynek máris szép sikerrel megkezdett tudo-
mányos kutatásával eredményesen belekapcsolódott a Földközi-tenger nemzetközi 
tudományos kutatásába. 

Magyarország sohasem fog belenyugodni ezeréves területének, ennek a 
természetalkotta földrajzi és gazdasági egységnek a hatalmi erőszak által indo-
kolatlanul reá oktrojált szétszaggatásába és sohasem fog belenyugodni abba, 
hogy elveszítse egyetlen tengeri kikötőjét s elzárassék az Adriai-tengertől, 

* Ezt a szózatot angol, francia, német és olasz nyelven megküldte az egyesület 
a világ összes egyetemeinek, tudományos társulatainak, a tengerkutató intézeteknek 
és állomásoknak, a vezető államférfiaknak, a kiválóbb lapoknak, több hírneves tudós-
nak, a tengerészeti hivataloknak, intézeteknek, a tengerhajózási vállalatoknak stb. 
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melynek birtoklásához nyolcszáz évet meghaladó történelmi hagyományok fűzik, 
s amelyre az ország gazdasági életének elengedhetetlenül szüksége van. 

Fiume különben is Magyarországgal való államjogi és gazdasági kapcsola-
tának köszönheti egész fejlődését és mint tengeri kikötő egyedüli létjogosultságát, 
mert tengeri forgalmát legalább kilenctizedrészben Magyarország szolgáltatta s 
olasz kultúráját a szláv áradat ellen csakis a magyar kormányzat védte meg. 
S az a történelmi és érzelmi kapcsolat, mely Magyar- és Olaszország között 
évszázadokon át egész napjainkig fennállott, s amely az egységes Itália meg-
teremtésében a szinte legendás magyar hősöknek oly kiváló szerepet juttatott, 
lehetetlen, hogy ki ne váltsa az olasz népben a rokonérzést az ezeréves Magyar-
ország sorsa, változatlan fennmaradása és jövendő boldogulása iránt. 

Az a 800 évet meghaladó államjogi együvétartozás pedig, mely Horvát-
országot — népének szabad elhatározásából — Szent István koronájának részévé 
tette, s amely kapcsolatnak Horvátország nemcsak politikai és gazdasági meg-
erősödését, de területének jelentékeny megnagyobbodását is köszönheti, a horvát 
nép jobbjaiban bizonyára hagyott oly emlékeket, melyek fel fognak még törni a 
lelkek mélyéből és igazolni fogják a horvát-magyar testvériség jogosultságát. 

Az olasz és horvát évszázados kapcsolatot a világháború okozta félreértések 
és mesterségesen szított ellenszenvek tartósan nem lazíthatják s meg vagyunk 
arról győződve, hogy a háborús szenvedélyek lecsillapultával s a nyugodt mér-
legelés és bölcs megfontolás időszakának elkövetkezésével úgy az olasz, mint a 
horvát nép meg fogják találni Magyarországgal a kölcsönös megértés útját s ez 
remélhetőleg módot fog nyújtani arra, hogy Fiume és a vele kapcsolatos adriai 
tengerpart mint „seperatum corpus regni coronae Hungáriáé" ismét visszakerüljön 
Szent István koronájának, illetve Magyarországnak jogos birtokába, s a magyar 
lobogó elfoglalhassa a tengeren az őt megillető helyet. 

A Magyar Adria Egyesület, mint a tudományos tengerkutatás egyik ténye-
zője, nagy súlyt fektet továbbá arra, hogy az Adriai-, illetve a Földközi-tenger 
tudományos kutatásában a magyar tudósoknak, akik e téren már eddig is elis-
merésreméltó eredményekről számolhatnak be, mód és alkalom nyújtassák a 
megfelelő közreműködésre s lehetővé tétessék, hogy ezen nagyfontosságú tudo-
mányos munkálatok sikeréhez tudásukkal, tapasztalataikkal és önzetlen munkál-
kodásukkal hozzájárulhassanak. Nagy súlyt fektet továbbá arra is, hogy az 
egyesület részére az Adriai-tenger rendszeres tudományos kutatása s az Adriai-
tenger partján egy tengerbiológiai állomás létesítésére és fenntartására mód 
nyújtassák, ami különben nem speciális magyar érdek, hanem általában az 
egyetemes tudomány érdeke. 

A Magyar Adria Egyesület szent kötelességének tartja, hogy ezeknek a 
Magyarországra nézve életbevágó fontosságú kérdéseknek a kedvező megoldását 
minden rendelkezésére álló eszközzel, teljes odaadással szolgálja és előmozdítsa. 

S talán nem is túlvérmes bizakodás az egyesület részéről, ha számít arra, 
hogy ezen nemes törekvését elsősorban a világ tudományos körei, úgyszintén a 
világforgalomban érdekelt pártatlan intézmények és szakférfiak rokonszenves 
érdeklődéssel fogják kísérni. 



AZ ADRIA KÉRDÉS JÖVŐJÉHEZ. 
Irta s a Magyar Adria Egyesület földrajzi szakosztályának 1920 október 15.-én tartott 
ülésén felolvasta: NÉMETH JÓZSEF miniszteri tanácsos, a szakosztály társelnöke. 

Az adriai kikötők természettől fogva gazdasági, nem pedig sztratégiai, 
vagyis hatalmi politikai jellegűek. Egyáltalában nem nagyhatalmi poli-
tika vitte az Árpád-házi és Anjou-házi magyar királyokat arra, hogy az 

adriai tengerpart egy kis részét hatalmuk alá hajtsák, hanem az országnak 
kényszerítő szüksége. Nem imperialista hódításvágy adta Kossuthnak és 
Széchenyinek politikai programmjába azt, hogy a magyarság dolgozzék és 
foglalkozzék a tengeren is, hanem az, hogy a nagyterületű magyar 
medence felöl csak az Adria északkeleti csücskében lehetett tengerre 
jutni és tömegárúinak olcsó kiviteli utat, gyarmatárúszükségletének 
olcsóbb beviteli módot teremteni. Magyarország mindig tisztelte az olaszok-
nak azt az adriamelléki pozícióját, hogy ők, mint az Adria mellékén 
lakó nagy- és kultúrnép adják meg az Adria kereskedelmi forgalmának 
is a jellemző színezetét s Fiumét széleskörű önkormányzattal látta el és 
gondja volt arra, hogy az ottani magyarság az olaszokkal testvéries egyet-
értéssel működjék, sőt a kereskedelmi vállalkozásokban nagy áldozatokkal 
támogatta az olasz elemeket. Ez nem érzelmi, de reális politika volt. Az 
Adria mentén lakó szerbek, horvátok és szlovének kulturális és gazdasági 
szempontból nagyon alárendelt szerepet játszottak, játszanak ma is. 
A magyar politikára nézve tehát az olaszsággal szemben nem lehettek 
számbavehető tényezők; különösen pedig akkor nem, amikor az olaszok 
ellen gyűlölködő és ellenségeskedő akciót indítottak. Fiúménak és az adriai 
partnak olasz jellege azóta sem változott meg, amióta a győztes ántánt-
hatalmaknak egy — enyhén szólva — nagy históriai tévedése létrehozta 
az úgynevezett jugoszláv hatalmi alakulást. Ami kultúra, kereskedelem és 
termelés folyik az Adria mellékén, kivéve némi csekély mezőgazdasági 
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termelést és állattenyésztést, azt az olaszok csinálják. Olasz jellege van 
minden városnak, minden városkának és jobb kinézésű községnek. Azok 
a szláv és görög eredetű kereskedelmi és hajózási vállalkozók, akiknek boldo-
gulását a Mária Terézia-féle nagy kedvezmények tették lehetővé, társadal-
milag és kultúrailag teljesen elolaszosodtak. így tehát sokkal nagyobb termé-
szeti, földrajzi és közgazdasági tényezők működnek közre, semhogy azt 
párisi, londoni, vagy épenséggel belgrádi hatalmasságok ellensúlyozhassák. 

A világ még teljesen háborús mozgásban van, és a békésnek mond-
ható fejlődés még egyáltalában nem indult meg. Egyaránt fennállanak 
azok a nemzetközi kedvezmények, amelyek egyike Fiumét és a volt 
magyar tengerpartot olasznak, a másika pedig jugoszlávnak kötelezte el. 
Az ebből származó vita sem a diplomácia zöld asztalánál, sem a fegy-
veres mérkőzés terén eldöntve nincs. Közbeszólt azonban a természetes 
fejlődés, a gyakorlati lehetőségek érvényesülése. Tehát azt halljuk, hogy 
Fiume önállóságot kap és mint ilyen, szabad akaratából csatlakozik Olasz-
országhoz. Majd dAnnunzio kalandos módon, de akadálytalanul autonom 
olasz területet alkot Quarnerón. Ez ellen persze tiltakoznak a jugoszláv 
hatalmi ábrándok, de azt konstatálhatjuk, hogy ez a fejlődési irány — ha a 
magyar érdekeknek is tért juttat— a természetes helyzet következménye. 

Kultúrát, közgazdaságot, kereskedelmet az Adriának szóban levő 
vidékén, vagyis Fiúmétól lefelé csak a magyar, az osztrák és az olasz 
teremtett. A nagy történelmi múltú alkotó erőt, az olasz kultúrát, a magyar 
kormány nemcsak kímélte, de támogatta is; az osztrák a szlávoknak való 
kedvezésekkel inkább szorongatta és ellensúlyozta úgy Dalmáciában, mint 
a montenegrói és az albán tengerparton. De semmi sem tudta megvál-
toztatni ennek a partnak olasz jellegét. 

Hogy ennek megállapításánál nem ellenséges elfogultság vezet ben-
nünket, hanem a való helyzet reális megállapítása, arra nézve szüksé-
gesnek találjuk dr. Cuijics Jánosnak, a szerbek nagy földrajzi tekintélyének 
egyik kiváló munkája idevágó passzusait ismertetni. 

A nevezett szerb tekintély a Balkán-félsziget antropogeográfiai problé-
máival foglalkozván, többféle kulturális körzetet állapít meg a Balkán-fél-
szigeten.* E fejtegetései között a következőket olvassuk: 

„Az olasz kulturális körzet a Balkán-félsziget nyugati keskeny tenger-
mellékét foglalja magában és csak a városok vannak teljesen e kulturális 
befolyás alat t ; a völgyek mentén azonban néhol behatol az mélyebben 
is a félszigetre, különösen a Neretva (Narenta) völgyében. Nem egy-
séges ; megkülönböztethető benne a Skutaritól északra és délre eső rész. 
Az első, a dalmát rész típusát és mindazt az elemet, ami a velence 
uralom kísérője szokott lenni, a velencei kultúra befolyása alatt kapta. 
A déli, albán rész történeti kapcsolata és a tengeri közlekedés befolyása 

* Antropogeografski problemi Balkanskog Poruostrva. (A Balkán félsziget antropo-
geografiai problémái.) Bevezető tanulmánya a Naszelya Srbskih Zemalya (A szerb 
földek betelepülése) című gyűjteményes munkának, melyből 1902 óta eddig 9 kötet 
jelent meg. 
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alatt a dél-olasz kultúra típusát nyerte, amely alsóbb fokon áll és kevésbé 
finom a velenceinél." 

Majd, a balkáni városok típus szerinti beosztásával foglalkozván, az 
Adria keleti partjának városait két típusra osztja és a következőket mondja 
szószerint: 

„Dalmát-velencei típus. Ide tartoznak az összes dalmát városok Kotorig 
(Kattaróig); benyúlik a félsziget közepe felé is; befolyása érezhető Liv-
nóig. Bosznia és a Neretva mentén messzire Hercegovinában . . . (Zadar = 
Zára, Dubrovnik = Ragusa s tb . ) . . . Ezek a közlekedési irányok megválto-
zásával és a kulturális központnak Dél-Európából Nyugat-Európába való 
helyezésével elvesztették nagy jelentőségüket. Egyrészük hanyatlásban 
van, szánalmas benyomást tesz: a lesűlyedt nagyság benyomását. A közép-
korban és később is, hosszú ideig ezeknek néha a másféle közlekedési viszo-
nyok folytán nagy jelentőségük volt, mint például Dubrovníknak (Ragusa), 
Kotornak (Kattaró) . . . Mostanság e városok nem tarthatják meg típusukat; 
amint bennük élénk munka fejlődik ki, ez szétrombolja a középkori szűk 
utcákat és mindinkább a nyugateurópai típust adja e városoknak. Ez lát-
szik egyes városok részein, amelyek új közlekedési alkalmak folytán 
élénk érintkezésbe jöttek Közép-Európával." 

„Albán típus. Kezdődik a Crna Gorához (Montenegró) tartozó Bar 
(Antivari) és Ucinye (Dulcigno) városokkal és Skadar (Skutari), Les 
(Alessio), Dracs (Durazzo) városokon át Valonáig vonul. A kikötők közül 
jelentősebbek: San Giovanni di Medua,* északi Albánia be- és kiviteli 
kapuja ; Dracs közép-, Valona déli Albániának kulturális kapuja. Csupán 
csak a területi hovatartozandóságuk és lakosságuk többsége miatt mondjuk 
őket albán típusúaknak. Egyébként a biztonság hiányán kívül nincs ben-
nük semmi specifikus albán. Vegyül bennük a török és olasz befolyás, 
helyenkint egyik vagy másik predominál. Skutari Csarsijájában (a keres-
kedelmi vagy belváros) a török típus az uralkodó, de az épületek nem 
fából valók, a kőépítés a túlnyomó s a házak gyakran nagyok, több 
emeletesek. Olasz típusúak. Les majdnem teljesen török típusú, ellenben 
Dracs Csarsijája inkább olasz. Valonában a kétféle befolyás jóformán 
egyenrangú. Barban és Ucinyében még a török típus predominál, de a 
boltokban az árú majd mind olasz. Általában valamennyi városban nagyon 
erős az olaszság, különösen az olasz nyelvű iskolák befolyása, amely 
nyelv különben is gyakran hallatszik. Feltűnő ezekben a számos katho-
likus misszió és propaganda, amelyek szintén az olasz nyelvet terjesztik." 

Tehát, mint a szerbeknek ez az olasz szimpátiákkal egyáltalában nem 
vádolható szaktekintélye is megállapítja, az adriai tengerpartnak felénk 
eső része föltétlenül olasz jellegű és ez szabja meg a jövő fejlődés alap-

* Ennek szerb átkeresztelésével most kínlódik a szerb szógyártás, mert csak 
néhány év óta, tudnillik a Duna-Adria vasút kérdésének orosz hatalmi érdektől sugallt 
fölszínre vetődésével lett a szerb világban aktuálissá. Cvijics a „Skadarska luka 
Medova" nevet adta neki; egy másik szerb tudós Sigyim Medovskinak nevezte el 
1913-ban. 
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tónusát is. Soha a szerb vagy mondjuk dél-szláv politika és kulturális 
élet nem lesz olyan erős, hogy az olaszt elhomályosítsa vagy kiszorítsa. 
A magyar uralom Fiúméban erre nem is gondolt, mert a magyar politikát 
nem faji, hatalmi ambíciók vezették, s a maga kulturális és gazdasági 
törekvéseiben a meglevő kultúrát és gazdasági viszonyokat tiszteletben 
tartotta. Szláv kultúra a magyar Adria területén nem volt, csak túlzó 
politikai hatalmaskodási vágy, a horvátoknak magyar- és olaszgyűlölete, 
amely indulat pedig kulturális és közgazdasági alkotások tényezői közé 
nem volt sorolható. 

Kétségtelen tehát, hogy az Adria olasz jellegű tengerül fog meg-
maradni. De e jelleg mellett Magyarországnak közgazdasági és kulturális 
érdekei az Adrián ezentúl is éppen úgy érvényesülhetnek, mint eddig 
érvényesültek, az olasz érdekek bárminemű káros befolyása nélkül. Sőt 
Fiumét, az olaszságnak ezt az egyik tengerparti erősségét csak Magyar-
ország közgazdasági ereje képes fenntartani. Hiszen tudjuk, hogy 
Olaszországnak erre a kikötőre szüksége nincs, tehát költséges fenntar-
tására a szükséges nagy pénzt sem fogja tudni a maga erejéből áldozni. 
Ahhoz, hogy szerb, vagy délszláv földön, a tengert lényegesen igénybe-
vevő gazdasági termelés és kulturális élet fejlődjék ki, ha nem századok, 
legalább is bőségesen mért évtizedek szükségesek. Ellenben az eddig 
mutatkozott horvát szűkkeblűség, magvargyűlölet és szerb hatalmasko-
dási vágy kétségtelenül lehetetlenné tenné Magyarországra nézve Fiúmé-
nak és környékének kihasználását. Pedig a jugoszlávoknak sincs erre a 
kikötőre szükségük. Az ö termelésük sokkal könnyebben és rövidebb 
úton érheti el a tengert. Ott vannak Boszniának, Dalmáciának, Monte-
negrónak és Albániának kikötői. A szerbeknek tengerhez vezető vasút-
építési tervei eddig teljesen mellőzték Fiume tájékát. Sztojanovics Kosz-
ténak, több ízben szerb közgazdasági miniszternek egyik tanulmánya 
szerint,* a következő vasútvonalak kiépítése kezdődött meg, illetve véte-
tett tervbe szerb részről: 

Belgrád—Loznica — Sarejevo—Spalato, 
Stalaty—Uzsice—Metkovics és Ragusa, 
Alduna—Nis—Pristina—Antivári, vagy S. Giovanni di Medua, 
Belgrád — Skoplye—Elbassan—Durazzo. 
Terveztetik végül egy, a kikötőket összekötő vasúti vonal Fiúmétól 

Durazzóig. 
Igen nagy kérdés, hogy ezekből a vasúttervezésekből tisztán köz-

gazdasági alapon mit iehet megvalósítani. Hiszen bizonyos az, hogy a 
balkáni termelés nagy részére Közép-Európának lesz szüksége, ahová a 
Duna és a vasút e termékeket sokkal olcsóbban és gyorsabban viszik. 
Maguk a balkáni termelővidékek e vasutakat nem szükségelik s költsé-
geiket nem is bírják ki. Az úgynevezett jugoszláv területek között csak 

* „Italia i Srbija" című tanulmány a Delo folyóirat 1915. évi augusztusi és szep-
temberi számaiban. 
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a szerb királyság területe ad kiviteli többletet. De mivel Szerbia munka-
képes népét a világháború legalább harminc százalékkal megcsökkentette, 
e terület termelése sem fog hamarosan olyan óriási arányokat ölteni, 
hogy ennyi vasúti vonalat elbírjon. Horvátország, Bosznia, Hercegovina, 
Dalmácia és Montenegro termelésének csak nagyon kis arányúak a ten-
geri szükségletei. Hiszen ezek a termelés szempontjából inkább passzív 
méretű területek. A most szerb megszállás alatt levő Szerémség és dél-
magyarországi vidék sohasem fog a magyar termeléstől úgy elválni, hogy 
kivitele a balkáni forgalmi irányokhoz csatlakozzék. 

A magyar medence termelésének és forgalmi érdekeinek figyelembe-
vétele nélkül foganatosított adriai hatalmi rendezkedés tehát végzetes 
viszonyok közé szorítaná az Adria keleti partját. Megmaradna rajta az 
olasz jelleg, de igazi közgazdasági tartalom nélkül, mert az olaszoknak 
Fiume csak egy kis vicinális-kikötő. Vagy pedig elterpeszkedik rajta a 
jugoszláv hatalmi mohóság, megfelelő kultúra és termelés nélkül. Olvas-
nánk nagyhangú fejtegetéseket különféle nyelvű újságokban és szem-
lékben a jugoszláv tengeri aspirációkról, amelyek gyümölcsözni is fognak, 
mihelyt valahonnan másfelől ember, munka, pénz és tudás jön be a ten-
geri forgalom éltetőjéül. 

Egyáltalában nem látjuk a szükségét és lehetőségét annak, hogy 
Magyarország ellenséges népeket, életére törő tényezőket gazdagítson a 
maga forgalmi és egyéb szükségleteinek kielégítésében. Az Adria felé 
Magyarország sohasem fog menni, árút onnan sohasem fog venni, míg 
az ő volt tengerpartját ellenséges kezek tartják hatalmukban. Igen szép 
volt az Adria természetes forgalmi fejlődése a világháború megindulásáig 
Magyarország közgazdasági erejének támogatása és ápolása alatt. A Páris-
ban összejött országszabdaló politikai bölcsek e fejlődés legfőbb ténye-
zőjét félretolták, anélkül, hogy csak megközelítőleg is mással tudták 
volna helyettesíteni. Természetes, hogy az ilyen félretolás csak rövid 
ideig tartó lehet. Magyarországot egyszerűen megsemmisíteni nem lehet. 
Ezt talán a nyugati nagyhatalmak is hajlandók lesznek elismerni. Ha 
pedig elismerik, akkor Magyarországnak adriai munka- és szerepkörét 
vissza kell adni, mert ezt követeli az Adria körüli államok és népek józan 
életérdeke is. Sem a szerb, sem az olasz nem fogja tudni pótolni azt a 
hézagot az Adria közgazdasági és kulturális életműködésében, ami ebben 
Magyarországnak az Adriától való elszakításával támad. 

Amíg ez a hézag fennáll, az adriai érdekeltségű népek élete csak 
háborús tengődés, zavaros kapkodás, de semmiesetre sem fejlődés vagy 
haladás, amely az egyesek és nemzetek reális életszükségleteit kielégítené. 

Ez az Adria-kérdés további fejlődésének irányát megszabó föltétlenül 
érvényesülő elemi erő. Magyarországnak van ideje és ereje, hogy ezen 
erő érvényesülését kivárja. Az hisszük, hogy a háborús zavar és kapkodás 
már eléggé gyűlöletes és útálatos lett arra nézve, hogy a népek köz-
életében azok az elemek jussanak uralomra, akik a háborús zavaroknak 
véget akarnak és tudnak is vetni. 
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Irta s a Magyar Adria Egyesületnek 1920. június 20-án tartott közgyűlésén felolvasta 
dr. KOCH NÁNDOR. 

szomorú elszámolás napjaiban, amikor számbavesszük a veszteséget, 
fölbecsüljük a kárt, amely a magyarságot a háború, a forradalom 
és a bolsevizmus hármas katasztrófája idején érte, nem szabad 

szótlanul napirendre térnünk azok fölött a veszteségek fölött sem, amelye-
ket nem a háború tűzfergetege, nem a forradalom pusztító orkánja, vagy 
a bolsevizmus szennyes áradata okozott, hanem a természet vaskövet-
kezetessége mért reánk. Ezek között a — mondjuk — természetes vesz-
teségek között, amelyeket nem írhatunk az emberi irigység, erőszakosság 
és gonoszság rovására, hanem az élet szigorú törvényeivel magyaráz-
hatunk, — a nagyobbak, a pótolhatatlanok közé tartozik azoknak a csöndes 
elmúlása, akik a letűnt boldogabb Magyarország kultúrájának, haladásának 
és tekintélyének megalapozói voltak. 

Az elmúlt súlyos esztendők alatt közéletünknek, irodalmunknak, 
művészetünknek és tudományunknak számos kitűnősége zárta le örökre 
a szemét, mintha nem akart volna tanuja lenni a hazáját, nemzetét 
fenyegető szörnyű pusztulásnak. Nemzeti életünk kultúrtényezői közül a 
legnagyobb veszteség talán a magyar tudományt, elsősorban természet-
tudományunkat érte. Eötvös Lórántnak, Entz Gézának, Krenner Józsefnek, 
Fabinyi Rudolfnak, Daday Jenőnek és Lóczy Lajosnak a halála még a 
nyugodt fejlődés korszakában is mérhetetlen veszteséget jelentett volna 
tudományunkra; ma pedig, a hanyatlás napjaiban, valósággal nemzeti 
katasztrófaként nehezedik reánk. Egyedüli mentsvárunknak, szellemi életünk 
és nemzeti kultúránk szilárd épületének legerősebb pillérei dűltek ki velük 
és — legalább egyelőre — hiába kutatunk hasonló erősségű oszlopok után. 



LÓCZY L A J O S (1849—lí)yO). 

Lóczy Lajos gömörmegyei régi nemesi családból származott, 1849-ben 
Pozsonyban született. Főiskolai tanulmányait a zürichi műegyetemen végezte, 
ahol szívesebben foglalkozott geológiai és geográfiái studiummal, mint a 
technikai tudományokkal. A hegyek varázsos képe már akkor ellenállha-
tatlan erővel vonzotta maga felé a lelkes ifjút, aki bejárta az Alpok 
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A magyar természettudomány erősségei közül Lóczy Lajos 1920 május 
13.-án hagyta itt a szebb jövőre nevelt nemzedéket, örökségül testálva reá 
egy boldogabb, igazabb, szebb Magyarország varázsos képét és az idealiz-
mussal, szeretettel, becsülettel végzett alkotómunka nemes példáját. 
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hatalmas hegyláncait és lelkét megtöltötte a hegyek hallgatag világának, 
a kövek néma birodalmának rajongó szeretetével. Az Alpok mesevilágában 
a hegyek iránt kifejlődött vonzalma volt az érzelmi bázis, amelyen Lóczy 
Lajos tudományos törekvései fölépültek és amelyek megmagyarázzák 
búvárkodó munkásságának megcsodált fáradhatatlanságát és a kissé túlzó 
értékelést, amellyel a geológia tudományát minden más tudomány fölé 
helyezte. Mint a hűséges szerelmest, aki nem tud szabadulni első ideálja 
varázslatos képétől, úgy kísérte végig Lóczy Lajost tüneményes pálya-
futásán az Alpok világából feléje áramlott intuitív erő, amely rajongó 
lelkét és termékeny szellemét egész értékes életén át fogva tartotta. 

Munkakedvvel, ambícióval telítve, mint okleveles mérnök tért vissza 
1874-ben hazájába, hogy a jeles tanítómesterek mellett szerzett gazdag 
ismereteit és tudományos készségét fölajánlja a magyar kultúra szolgála-
tára. Tudományos hajlandósága, amely már főiskolai hallgató korában az 
élettelenek csöndes világa felé vonzotta és a búvárkodó munkára serken-
tette, teszi érthetővé, hogy mérnöki oklevelével a kezében nem sietett 
munkaerejét a gyakorlati élet igájába hajtani, hanem beállott búvárkodó 
tudósnak a Nemzeti Múzeumhoz, amelynek ásványtáránál mint segédőr 
nyert alkalmazást. 

Nyugtalan lelkét és nagy átfogóképességü szellemét azonban nem 
elégítette ki az aprólékosságában hasznos múzeumi tudományos munka. 
Tanulni, sokat látni, újat tapasztalni vágyott, buzogó munkakedve és 
produktív szelleme kereste a nagy problémákat, az ismeretlent, hogy 
tudományos készségével fölvegye velük a harcot. Úgyszólván gondol-
kodás nélkül, a legnagyobb örömmel fogadta el 1877-ben Széchenyi 
Béla gróf meghívását, hogy vegyen részt keletázsiai expedíciójában. A két 
és fél esztendő, amelyet Belső-Kína titokzatos világában, a Gobi-sivatag 
kietlen vidékein, Keleti-Tibet komor hegyei között, az Irravadi termékeny 
medencéjében és a mesés Indiában fáradságos munkában töltött, a maga 
nagyszerű eredményeivel igazolta, hogy a lelkes ifjút nem a kalandos 
utazási vágy, hanem a tudós komoly hivatása vezette első nagy tudo-
mányos vállalkozásánál. 

Három nagy munkája, amely keletázsiai utazásának gazdag tapasz-
talásaiból, értékes megfigyeléseiből kelt életre, élénk hirdetője Lóczy 
Lajos korán megnyilatkozó alkotó-zsenijének, kiváltságos tudásának, széles 
látókörének és bámulatot érdemlő megfigyelőképességének. Az expedíció 
tudományos eredményeit összefoglaló munkái, amelyeket a párisi akadémia 
a Csihacsef-díjjal jutalmazott, a tudományos irodalom örökbecsű művei 
közé tartoznak és magukban is elégségesek lettek volna ahhoz, hogy a 
tudományok történetében nagy nevet biztosítsanak szerzőjüknek. A Kínai 
birodalom leírása című műve az egész világirodalomban a legjobb és a 
legteljesebb geográfiai összefoglaló mű, amely Kínáról eddig megjelent 
és a Mennyei birodalom története című munkája is azok közé a szellemi 
produktumok közé tartozik, amelyeknek alig akad versenytársuk. 

Keletázsiai útjáról 1880-ban hazatérve, Lóczy a hazai föld kutatásának 
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szolgálatába állította megizmosodott szellemi erejét, kiszélesedett látókörét 
és lüktető munkakedvét. 1883-ban a Földtani Intézetbe került mint osztály-
geológus, majd 1886-ban rendkívüli tanár lett a műegyetemen. Ezalatt 
a három esztendő alatt bejárta a magyar birodalom egész területét, meg-
ismerte városait, hegyeit, vizeit és tudatossá formálta lelkében a magyar 
földnek azt a rajongó szeretetét, amelyet családjának nemesi házából 
vérébe oltva hozott magával. 1888-ban a budapesti tudományegyetem 
földrajzi tanszékének rendes tanára lett és innen kezdve ismereteinek 
gazdagságát és szellemének termékenyítő erejét nemcsak a tudományban, 
de a főiskolai nevelés terén is értékesítette. 

Lóczy Lajos nem tartozott azok közé a professzorok közé, akik az 
elokvencia varázsának és a módszeresség didaktikus erejének fölhaszná-
lásával tanítottak. Retorikai értelemben Lóczyt nem lehetett jó előadó 
tanárnak nevezni. Értékes ismereteit és szellemes gondolatait nem szorí-
totta merev formák közé, hanem utat engedett ötletgazdagsága megnyilat-
kozásának és élénk fantáziája csapongásának. Előadásai közben nem szorít-
kozott csupán a megállapított igazságok, a leszögezett tudományos tények 
közlésére, hanem folytonos tevékenységben levő elméjének spontán gon-
dolatait is tanítványai elé tárta és a szóbanforgó kérdéseknek új, egyéni 
megvilágításától sem idegenkedett. Ez volt az oka annak, hogy a kated-
ráról elhangzott előadásai az ötletszerűség, a rendszertelenség látszatát 
keltették és csak azok tudták élvezni, értékelni és okulásukra felhasználni, 
akik elegendő előismerettel és a tárgy iránt való szeretettel hallgatták. 
Lóczy Lajos inkább a tanítványaival való közvetlen érintkezésben mutat-
kozott hivatott tanítómesternek. Azok a kiválasztottak, akiknek alkalmuk 
volt Lóczy Lajossal tudományos megbeszélés vagy vita formájában érint-
kezni, vagy akik vele együtt járták a neki olyannyira kedves hegyek 
töretlen utait, akik kitartó kísérőtársai voltak kirándulásaiban, utazásaiban, 
azokra baráti közvetlenséggel árasztotta szellemének termékenyítő melegét 
és két kézzel szórta gondolatokban és ismeretekben gazdag elméjének 
kincseit. 

Egyetemi előadásaival ellentétben Lóczy Lajos tudományos munkájá-
ban tervszerűség, rendszeresség és szigorú pontosság nyilatkozott meg. 
Ékes bizonyítéka ennek a nagy koncepciójú tervek megvalósítására 
képes alkotózsenijének legértékesebb munkája, a Balaton tudományos 
tanulmányozása, amelyet jeles gárdájával 1892-ben kezdett meg. Kivételes 
emberismeretére és ítélőképességére vall, hogy a nagy mű megteremté-
sére a legjobb erőket sorakoztatta maga mellé, akik az ő irányító szelle-
mének vezetésével és törhetetlen lelkesedésének buzdító hatásával létre-
hozták a monografikus tanulmányok egyik legjelesebbjét. Lóczy maga a 
nagy műből nemcsak fáradhatatlan irányítómunkájával vette ki az oroszlán-
részt, de a Balaton környékének geológiai képződményeiről írt, arányaiban 
is hatalmas, klasszikus tanulmányával reátette a koronát a magyar intel-
lektus egyik legértékesebb alkotására, a Balaton tudományos tanulmá-
nyainak eredményei című monumentális műre. 
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Munkás férfikorának delelőjén már túlhaladott, amikor elérkezett 
tüneményes pályafutásának ahhoz az állomásához, amely felé titkos vágya 
és minduntalan megnyilatkozó hivatottsága a legjobban vonzotta. 1908-ban 
élére került a Földtani Intézetnek és ezzel megnyílt előtte munkásságának 
az a terrénuma, amelyen a legbiztosabban érezte magát és amelynek 
talaját szellemének termékenyítő erejével bő termésre fakasztotta. Lóczy 
vezetése alatt fölfrissült, megélénkült hazánknak ez a nagyhírű tudomá-
nyos intézete; értékes tudósgárdája előtt új ösvények nyíltak meg, nagy-
arányú problémák tárultak föl és modern szellemben irányított munkás-
ságuk nyomán hatalmas lendülettel tört előre a haladás útján a magyar 
geológia. 

Lóczy maga valósággal előmunkás volt a tudomány munkásai között. 
Az új tervek szerint, új szellemben megindult geológiai fölvételeket nem 
igazgatói irodájának kényelmes székéből irányította, hanem ott volt a 
munka színhelyén, hogy iniciatív erejével, megfigyelőképességének élénk-
ségével segítségére legyen munkatársainak. Emellett a saját munkaterü-
letét, a maga külön problémáit sem hanyagolta el. A szívéhez oly 
közelálló Balatont nem csopaki tuszkulumának csábító nyugalmáért 
kereste föl olyan gyakran, hanem hogy örökké nagy munkájának problé-
máin járó gondolatait egy-egy meditálás közben fölvetődött kérdésnek a 
helyszínen való megoldásával megnyugtassa. 

Mindig tenni vágyó, egy pillanatig sem pihenő munkakedvét a háború 
sem bénította meg. A megszállás ideje alatt Szerbia területét tanulmá-
nyozta és — annak ellenére, hogy fizikuma már nem rendelkezett a régi 
erővel — friss szellemének bámulatos átfogóképességével rövid idő alatt 
új képet festett az északi Balkán bonyolódott hegyszerkezetéről. 

Életének utolsó éveit gazdag tapasztalásai, kikristályosodott meggyő-
ződései összefoglalásának szentelte. Szerkesztő zsenijének értékes pro-
duktuma a magyar szent korona országainak földrajzi, társadalomtudo-
mányi, közművelődési és közigazgatási viszonyait ismertető munka, amely-
nek geológiai részét Magyarország földtani szerkezete címmel ő maga 
írta. A másik munka, amelynek utolsó korrektúráját néhány héttel halála 
előtt adta nyomdába, a balatoni tanulmányok népszerű ismertetése, 
amelynek megjelenését — sajnos — már nem érte meg. 

Szinte a csodával határos, hogy Lóczy Lajos tudományos tevékeny-
ségének ilyen hatalmas arányai ellenére mindenütt ott tudott lenni, ahol 
szellemének teremtőerejét és irányítóképességét, vagy példájának buzdító 
hatását a természettudományok fejlesztésére értékesíteni lehetett. A Föld-
rajzi Társaságban, a Földtani Társulatban, a Természettudományi Társu-
latban és a Tudományos Akadémián a legbuzgóbban működő tagok közé 
tartozott, résztvett minden természettudományos mozgalomban és támo-
gatott minden törekvést, amelynek tudományos komolyságáról meg-
győződött. 

A Magyar Adria Egyesülettel először akkor találta meg az érintke-
zést, amikor az első Adria-expedició támogatására eszközöket és munka-
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erőt bocsátott az egyesület rendelkezésére. Az egyesület lelkes hívévé 
és törekvéseinek buzgó támogatójává azonban csak akkor szegődött, 
amikor az első expedíció próbaútján saját szemével meggyőződött arról, 
hogy nem kétes értékű eredményeket hajhászó vállalkozásról, hanem 
hozzáértő, komoly alapossággal előkészített, tudományos fölkészültséggel 
megkezdett és értékes eredményekkel biztató kultúrmunkáról van szó. 
Innen kezdve a Balaton nagynevű kutatója buzgó híve lett az egyesü-
letnek és mint annak igazgatósági és tiszteleti tagja minden alkalmat 
megragadott, hogy tanácsaival, tekintélyével és a rendelkezésére álló tárgyi 
eszközökkel elősegítse az egyesület céljait. 

Lóczy érdemeinek méltatásánál, kiváltságos egyénisége jellemzésénél 
nem szabad megemlítés nélkül hagynunk, hogy élete két utolsó eszten-
dejét veszni induló hazája megmentésének szentelte. Mert Lóczy nemcsak 
a nevét, hanem rajongó lelkét, hazájáért dobogó szívét is odaadta a moz-
galomnak, amely Magyarország területének integritását írta a zászlójára. 
Azok, akik ismerték Lóczy szerénységét és tartózkodását minden fórumon 
való szerepléstől, tudták, hogy a legnagyobb áldozatot hozta hazájáért, 
amikor kezébe vette a Területvédő Liga zászlaját. Minden szerénysége 
ellenére éreznie kellett, hogy tudományával szerzett neve, tekintélye hasz-
nára lehet az ügynek. Ő, aki egész életét annak szentelte, hogy tudo-
mányos munkáiban föltárja a külföld előtt a Kárpátok koszorújával körül-
font országot, hogy megismertesse a természetes egységet, amely Magyar-
ország földjét önálló államalakulásra alkalmassá tette és ő, aki a maga 
messzevilágító szellemével hirdette a magyar faj intelligenciájának felsőbb-
ségét, igazán méltó volt arra, hogy a nemzet legnagyobb küzdelmében 
vezető szerephez jusson. 

Nem rajta múlott, hogy a külföldön nagyobb visszhangra talált az 
álnok politika suttogó, hazug szava, mint a tudomány harsogó igazsága, 
amelynek végül is győznie kell minden hazugsággal szemben. Az igazság 
diadalának boldogságában Lóczy Lajosnak már nem lesz része, de azok, akik 
ezt a diadalt megérik, ne felejtsenek a győzelmi koszorúból egy babér-
levelet helyezni a balatonarácsi temetőben domborodó sírhalomra, amely 
ennek az igazságnak egyik legjelesebb harcosát és legnagyobb hősét 
takarja. 



AZ ÉVSZAKOK AZ ADRIÁN. 
Irta : Dr. ENTZ GÉZA 

Kikötött a hajó a Lussinban, „ahol a hegyek alján tavaszi pompában 
virágok feslenek", mert a természet megújhodását a szárazon virág-
pompával ünnepli, de a tenger változatlan fenségének egy vonása 

sem árulja el, hogy tavasz van. 
A part szikláin, a víz alatt, ott díszlenek azok a moszatok, amelyek 

télen is éppen olyan tarkán lepik el a szirteket, mint nyáron, a tenger 
kevésszámú virágos növénye pedig annyira igénytelen, hogy virágzását 
senkise figyeli meg. És mégis minden tengerjáró nép megmondja a tenger 
terményeiből, hogy az évnek melyik szaka van. 

De nem a virágcsarnokban győződhetünk meg a tengeri élet folyá-
sáról, hanem a halpiacon. Mert nemcsak a sarki tengereknek van meg 
évszak-váltakozásuk, hol az évszaki különbség nagyon is erősen kidombo-
rodik, hanem a sarki telet a jégpáncél és sötétség, a nyarat pedig nyilt 
víz és napfény jellemzi. A mérsékelt égövön — így az Adrián is — 
tavasz, nyár, ősz és tél csak úgy váltakoznak, mint a szárazon, a forró 
égövön is eltérő a téli tenyészési és nyári pihenési időszak. 

Minden tengerrész és így az Adria évszaki váltakozása is nemcsak 
a víz hőmérsékletének, áramlásának, oldatának tömörségében nyilvánul, 
hanem ezzel kapcsolatban szervezetei megjelenésében, elosztódásában és 
viselkedésében. Hogy ezek milyen módon jelentkeznek, példájául szol-
gáljon néhány kiválasztott adat, amelyek közül elsőnek az Adria, illetőleg 
a Quarnero planktonja viselkedését ismertetem, elsőnek azért, mert hiszen 
a plankton a tengeri élet alapvető tényezője. 

A Quarnero planktonját télen kevés fajú, de nagy egyénszámú kova-
moszat (Diatoma) jellemzi, melyek tömeges elszaporodása a tél végén 
olyan nagy, hogy egyes esetekben nemcsak a hálóval összegyűjtött 
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plankton, de a szüretien felületi tengervíz is tőlük láthatóan megváltozik. 
Az Adria olasz halászai ismerik ezt a jelenséget és azt mondják, hogy a 
tenger limonádészerü (limonata). A Diatomák főleg a Rhirosolenia és 
Chaetoreras némely fajai; aránylag kevés a véglény (Peridinea és Tintin-
nida). Vannak lárvaalakok is, amelyek a telet jellemzik; ilyenek bizonyos 
gyűrűs férgek lárvái, mint a Polygordius Trochophorája, a Mitráriák, téli 
alakjai a planktonnak az Aktiniák lárvái, továbbá a kifejlett soksejtűek 
közül a Rotatoriák és Tomopterisek. Hiányzanak a téli planktonból a 
makkosférgek lárvái, a Tornariák, továbbá Turbellariák és Sipunculusok 
lárvái. Télen kerülnek a planktonból a nápolyi aquariumba a sallangos 
tengeri nyúlcsigák (Thetys fimbriata). 

De a parti és fenéki állatvilág is másképen viselkedik télen, mint az 
év többi szakaszában. A polipok például, mint már Aristoteles feljegyezte, 
télen párosodnak, a homár petéket rak, a homár és langusta télen a part 
közelében tartózkodik és a langusta téli álmot is alszik, Aristoteles szerint. 

A tavaszi életfelpezsdülés Lussin körül áprilisra esik és így elkésve 
jelentkezik a szárazföldi kikelethez képest. A planktonban ebben az idő-
tájban sok véglény (Peridinea és Tintinnida faj) jelentkezik és egyéb 
véglények (a sugárállatkák közül Acanthariák és telepes Radioláriák) 
jelentkeznek és felléptükkel háttérbe szorulnak az eddig úgyszólván ural-
kodó Chaetoceras és Rhirosolenia fajú kovamoszatok. Sok faj, kevés egyén 
a jellemző, valamint az is, hogy e változatos plankton alakjai az Atlanti-
óceán északi mérsékelt övében élő fajokból kerülnek ki. Tavaszi alakjai 
a Quarnero planktonjának bizonyos tengeri pillangók (Pteropoda) is, 
melyek közül a Creseis április—májusban tömegesen gyűjthető; Nápoly 
környékén ugyanez idő táján jelentkeznek szintén a tengeri pillangók, 
amelyeket a halászok neveztek el így (Farfalle di mare) és ekkor gyűjt-
hetők a tarajaslábú csigák (Heteropoda) is (pl. Firolák, Phylliraoé buce-
phalum). 

A parti állatok is jelzik a tavaszt. A Scampo tavasszal rak petét 
úgy, mint a szépiák és polipok is, a homár és langusta megvedlik, a 
biborcsigák (Murel) tömegesen nyomulnak bizonyos helyekre, hová 
petéiket rakják. 

A tavaszi plankton Lussin körül áprilistól körülbelül júniusig tart. Ez 
időszakban találhatók a Trieszti-öbölben a tengeri sünök lebegő lárvái, 
az Echinopluteusok, a makkosférgek (Balanoglossus) hordócska alakú 
árvái (Tornoria) s a sodróférgek (Turbellaria) lárvái is (Müller-féle lárvák). 
Amint közeledünk a nyárhoz, lassanként más alakok kezdenek feltüne-
dezni. Feltűnőek a kalandos termetű Peridineák, melyek közül azok a 
fajok, melyek tavasszal is előfordulnak, most már díszes függelékekkel, 
hosszú szarvakkal, kiemelkedő tüskékkel, tarajlemezekkel ékeskednek. 
A tavasz lassankint nyárba megy át, de a plankton tömegében messze 
elmarad a téli s tavaszi mögött. 

A nyári plankton Lussin körül késő őszig megtalálható, de alakjainak 
számaránya változó; egészben a plankton mennyisége ősz felé fogy, 
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alakjai pedig az Atlanti-óceán melegvizű alakjaival megegyezők. Az évszak 
előhaladtával lassanként átadják helyüket az egyhangú (monoton) hideg-
vízi planktonnak, amely a limonádés tengert okozza. 

Nyáron bizonyos években egyes Peridinea-fajok szaporodnak el olyan 
tömegben, hogy a tenger vízét színezik, esetleg a halászatot is megnehe-
zítik, sőt lehetetlenné teszik. Ez a tünemény az, amit az olasz halászok 
a tenger betegségének (Malattia di mare) vagy szennyes tengernek 
(mare sporca) neveznek. Az Adriában ezt 1905 július 25-től augusztus 
15-ig észlelték. Ez a sajátságos tünemény abban lelte magyarázatát, hogy 
a tengerben nyár derekán, rendesen nagy egyénszámban élő, egyik Peri-
dinea-faj hirtelen tömegesen nyálkás burkot választott ki maga körül. 
Olyan nagy egyénszámban vannak ilyenkor ezek a Peridineák (ebben az 
esetben egy Gonyemlae faj), hogy a nyálkás burkok egymással érintkezve 
összetapadnak. A nyálkás burkokon azután baktériumok telepednek meg-
bűzhödő, rothadó tömeggé változtatják át a betokozott Peridineákat, 
melyek lesűlyedve, a fenéken mindenre reátapadnak s a lebegő hálók 
szemeit is összeragasztva a halászatot is lehetetlené teszik. 

A tenger nyári tüneményei közé tartozik Lussin körül a tenger vilá 
gítása is, melyet nyári, holdtalan éjjeleken figyelhetünk meg legszebben 
és úgylátszik baktériumokon kívül világító Peredineáktól származik, mert 
a Nortiluca — az Északi-tenger ismert világítója — Lussin körül, tapaszta-
lataim szerint, igen ritka. 

Az őszi-téli planktont a különböző medúzák megjelenése teszi sokszor 
érdekessé. Lussin körül kb. 16 év alatt a sziget környékéről kevés 
medúzát jegyeztem fel. Rhirostoma pulmot két esetben figyeltem meg. 
Az egyiket augusztusban sodorta be a vihar Lussingrande kikötőjébe, 
egy másikat pedig, és pedig egy körülbelül 20 cm korongátmérőjű nagy 
egyént, a buccarii-öbölben láttam 1912 szeptember 19.-én. Bordás medú-
zákat (Ctemophora) a Val d'arche öblében 1896 áprilisében. Olyan tömeges 
medúza (főleg Aurelia aurita) megjelenést, mint 1900 április 15.-én az 
Aranyszarvban láttam Lussin körül, nem figyeltem meg. Matisz szerint 
pelagicus állatok leginkább a meleg nyári hónapokban gyűjthetők. Mind 
a Venus övét (Cestus Veneris), mind a Callianira bialotát, mind a Cydippe 
hormiphora nevű bordás medúzákat nyáron figyelte meg. 

A necton lényeire jellemző tavaszi tüneményként az üveg angolnák 
(monté) folyamokba való benyomulását említem meg, ami az olasz partokon 
február—áprilisban megy végbe. A nyárra különösen vándor halak, a 
scombro, tonhal megjelenése jellemző. Mint mindenütt, úgy az Adrián is 
az ívási halvonulások jellemző évszaki tünemények és az Adria halászai 
éppen olyan jól ismerik ezeket a tüneményeket, mint a balatoni halász 
a garda, § az Északi-tenger halásza a hering és tőkehal járását. 

A madarak vonulása a tengeren is éppen úgy jellemzi az őszt és 
tavaszt, mint a szárazon. Jóllehet az adriai szigetek az eddigi tapasztalatok 
szerint nem esnek a fő madárvonulási irányba, mégis Lussinon 
megfigyelhető. Tavasszal tele van a sziget vonuló énekes madarakkal, 
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nyár végén, s ősszel pedig a visszaköltözők tűnnek elő; egy alkalommal 
például feketególyát figyeltem meg (1913 augusztus végén), mely a 
Lussingrande —Lussinpicolói úttól pár lépésnyire szállt le a tengerpart 
szikláira. Télen északi vendégek jelentkeznek (Lestris parasitica, L. cata-
phractus, Podiceps és Colymbus fajok. 

De még a tengerpart növényei, a moszatok és kevés vízalatti virágos 
növény (Posidonia, Zostera) is csak úgy az évszakokhoz igazodnak, mint 
a szárazföld növényei. A moszatvilág növényeire nézve tudjuk, hogy a 
Földközi-tenger, s így Lussin környéke is, olyan növényzetű, mint amilyen 
a melegégövi tengerekre jellemző. Az északi tengerek nagy barna moszat-
erdői hiányzanak ott, de a lapos, köves parton ott találjuk a Fucusok és 
Sargassumok törpe növésű sűrűségeit, melyek között csak úgy hemzseg 
a sok tengeri sün, tengeri csillag, s ide tapadnak a tengerparti liliomok 
(Antedon rosaceus). 

Tudják, hogy a szardellini (Alosa papaiina) nyáron jelentkezik úgy 
mint nyári vándorhal a repülőfecske hal (Exocetus volitans), nyáron gya-
kori a zöldcsontú árcsőrű csuka (Belőne acus) és a nyilas csuka (Sphy-
raena vulgáris), a partok mentén sűrű rajokban vándorolnak a menolák 
(pl. Maenola alcedo), nyáron közönséges a Crenolabris ocellatus és nyáron 
ijesztik a fürdőközönséget a cápák, az emberevő cápa, Prionodon glaucus 
kalapácshal (Sphyna zygena), nyáron és ősszel követi a vándorló tin-
halakat az emberevő cápa (Carcharodon Rondelettii). 

Ősszel a tintacsigák közül a Coligo csapatosan kalandozik, vándorlása 
az apró halak csapata után igazodik, melyekkel táplálkozik. Ősszel rajok-
ban vándorol a szardella (Engraulis enchradicholus) és bevándorol ősszel 
a Quarneroba is a kardhal (Xyphias gladius), s a tinhalak vándorlását 
követi az emberevő cápa (Carcharodon Rondelettii), az Asterias és Tor-
pedo nevű cápák ősszel párosodnak (Aristoteles). Mélyebben és a mere-
dek parton egészen a felszín szikláira tapadva a vörös moszatok válto-
zatos társasága pompázik, melyeknek szaporodása mint a melegégöv ten-
gerein a téli, hideg hónapokra esik, míg telepeik legbujább növekedése 
nyáron megy végbe. 

Sekély homokos partokon nem nagy mélységben sötétlenek a tengeri 
hinár (Posidonia és Zostera) sűrűségek, amelyek virágjaikat a u g u s z t u s -
szeptemberben fejlesztik, a nyár növekedésük időszaka. 

Csak futólagosan pillantottuk át az Adria élőlényei néhány jellemző 
képviselőjének életjelenségeit, de annyit ebből a rövid vázlatból is meg-
állapíthatunk, hogy amint a rét virágaiból az ismerős az évszakot felismeri, 
úgy mondhatja meg a tenger lényeit ismerő is a tenger állatai és 
növényei viselkedéséből azt, hogy életkeltő tavasz vagy nyugalmat bíró 
tél következik az élet kiapadhatatlan ölében, a tengerben. 
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Noviban, ebben a csöndes, tengerparti városkában „hallgatom a tenger 
mormolását." Itt üldögélek egy szürke sziklakövön, fönt a szellős 
halomtetőn, valami görbe olajfa derekához dülleszkedve és a téli nap 

lágymelegében sütkérezek. Alattam a csöndes, békésen nyugvó tenger. 
Zöldeskék vizén reszketve omlik szét a reggeli nap sárga fénye és föl-
fölcsillan a fodrok habzó, fehér taréján. Túl a kék vízen, nem is olyan 
messze, Veglia szigete tűnik elő. Szirtes hátán violaszínű fátyol leng, 
amely lassankint szétfoszlik, elenyészik, belevész a mennyég kéklő vég-
telenjébe. 

És messze, messze, a kanyargós, sziklás part legeslegvégén maroknyi 
házak fehérlenek. Azt hinnéd, hogy valami norvég halászváros. Annyira 
hasonlít ez a vidék a magas észak fjordos országához. Sőt, ha szemed 
pillantása a Velebitre téved, amely mint valami égbenyúló sziklafal meredez 
az ezüstpárás háttérben s hóborította csúcsain vakítóan csillog a napfény, 
csakugyan megjelennek előtted a norvég tengerpartnak ama bűvös-bájos 
képei, amiket Björnson ékes tolla regényeiben, elbeszéléseiben megörökített. 

Olyan ez a kis város, mint valami ragyogó álomkép. Zöld kertek, 
rózsalugasok koszorúzzák a csinos, takaros házakat, a cserépzsindelyes 
piros tetőket, a fehér tornyokat, a szürke kőkerítéseket s a vár omladozó 
falait. És lenyúlnak egészen a tengerpartig, ahol kiteregetett, barna hálók 
száradnak a verőfényben. Halászemberek ácsorognak mellettük és elnéz-
degélik a kikötőből távozó gőzhajót, amint útjában hosszú, egyre jobban 
szélesedő, fehér üstököket festeget a tenger kék felületére. A gőzöst 
fehér sirályok követik s fölötte kóvályognak. Hol eltűnnek, hol ismét 
megjelennek, ahogy a fekete füstfelleg mögött elszállanak, amit a piros-
sávos, fehércsillagos kémény ereszt a magasságba. 
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Olyan mélységes a csend körülöttem, hogy a fejem fölött táncoló 
szunyograj zümmögését is hallom. Ez a panaszosan, gyöngén búgó hang 
áthatja, el-elringatja lelkemet s félig nyitott szemmel álmodozva, képze-
letem valami letűnt kornak a szép emlékeit varázsolja elébem. 

Négyszáznegyven esztendővel ezelőtt, azon a fehér országúton, amely 
kanyarogva húzódik odalent a tengerpart hosszában, Mátyás király hat-
ezer válogatott vitéze vonult végig és Cirkvenica felé tartott, hogy Szito-
vica táján hajóra szállva, Veglia urát, a pártütő Frangepán Jánost, birto-
kaitól megfossza. Magyar Balázs, a király leghívebb embere, az ország 
hős kapitánya vágtat a sereg élén. Városok, falvak hódoló követséget 
küldenek elébe s amerre csak elvonul, mindenütt a magyar király nevét 
éltetik. Sőt ott látjuk a küldöttségek között Veglia várainak kapitányait, 
polgárait is, akik lelkesen üdvözlik a magyar hadvezért és könyörögve 
kérik, szabadítaná föl őket az „ördöggel határos, gonosz ember" zsarnok 
uralma alól. Mert „a sziget egész lakossága úgy várja őt, mint a zsidók 
a Messiást". 

A magyar hadak 1480 február 8.-án keltek át a vegliai tengerszoroson, 
a mai Vos mellett levő öbölben szálltak partra és egyenest Kasztelmuszkio 
alá vonultak. Magyar Balázs csakhamar ostrom alá vette a várat és már 
azon volt, hogy Veglia ellen vezesse seregének egyik részét, midőn a 
magyar táborban egyszer csak híre terjedt, hogy Velencének a szigeten 
székelő helytartója a vár alatt partra szállt s a dozse nevében beszélni 
óhajt a magyar király kapitányával. 

Nem az a célom, de akarva sem lehetne az, hogy egy rövid vissza-
emlékezés szűk keretében leírjam, miként engedte át Vegliát Frangepán 
János a velencei köztársaságnak, abban a hitben, hogy így majd elhárítja 
a szigetről a magyar sereget. Sem az, hogy az ezáltal bekövetkezett 
bonyodalmakat tárgyaljam. Az a szándékom csupán, hogy megismerjék 
olvasóim, miképen vélekedett akkor egy idegen nemzet mirólunk, milyen 
volt a magyar katona, a magyar hadvezér akkor, hogyan domborodik ki 
ebben a hadjáratban a magyar katona vakmerősége, elszántsága, bátor-
sága, nemes büszkesége és mindenek fölött a király és a haza iránt való 
rendíthetetlen hűsége, ragaszkodása, szeretete. 

Magyar Balázs, aki hősiessége és a királyhoz való hűsége által 
egyszerű közlegényből az ország felső részeinek kapitányává, majd 
erdélyi vajdává és végre Horvát- és Dalmátországok bánjává lett, való-
ságos típusa a magyar huszárnak, aki semmibe sem veszi az ellenséget 
és szinte játszva az életével, bravúros tetteivel ámulatba ejti az idegent 

Ezt a hadjáratot két szemtanú hű leírásából ismerjük. Az egyiket 
Vinciguerra Antal, a velencei köztársaság titkárja és akkortájt a sziget 
helytartója írta, a dozsehoz küldött jelentésében. A másik pedig valami 
Marín Sanudo, velencei krónikásnak a tollából ered. Ezt a két kódexet 
a velencei szent Márk-féle könyvtárban őrzik. 

Mikor a velencei helytartót Magyar Balázs elé vezették, javában 
folyt Kasztelmuszkio ostroma. A kapitány lóháton fogadta az olaszt, és 
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mikor ez arra kérte őt, hogy szüntesse be a vár ostromlását, mert más-
különben a hatalmas köztársasággal gyűlik meg a baja, Magyar Balázs 
nagy büszkén a szavába vágott s imigyen válaszolt: „Azon vettem magam 
észre, hogy a köztársaság (és itt Frangepán velencei születésű feleségére 
célzott) valami asszonyi állat miatt akar hadat üzenni felséges királyomnak. 
Azt hallottam, s jó eleve figyelmeztetlek rá, hogy Tróját éppen valami 
asszonyi állat miatt pusztították el." Mire a helytartó azt feleli neki, hogy 
„ő ezt hál' Istennek nem hallotta, hanem olvasta, s egyszersmind kény-
telen őt arra figyelmeztetni, hogy Trója királyság volt, s az ilyent, nem 
pedig a respublikát éri asszonyi állat miatt hasonló veszedelem." 

Ez a válasz, úgy látszik, nagyon sértette a magyar vitéz önérzetét, 
mert haragos pillantást vetett az olaszra és az ostromlott vár felé mutatva, 
így szólt hozzá: „Aki rugdalózó lovat akar becsületre tanítani, előbb 
zablát vessen a szájába, aztán tegye nyereg alá, s csak úgy üljön rája." 
Az olasz megértette a magyar embernek vele születitt, képletes beszédét 
s jelentésében úgy magyarázgatja a dozsénak, hogy Major Blas (így írja 
a hadvezér nevét) a zabla alatt Kasztelmuszkiót értette, a nyereggel pedig 
Veglia várára célzott, hogy tudniillik előbb Kasztelmuszkiót veszi be s 
aztán Vegliára kerül a sor. 

Végre így panaszkodik urának: „Bármint iparkodtam is, hogy meg-
győzzem őt a merénylet veszedelmes voltáról, a büszke magyar erősen 
ragaszkodott szándékához. Minduntalan szavamba vágott, másra terelte a 
beszédet és nem engedett szóhoz jutni. Egyre azt hajtogatta, hogy ő itt 
a magyar király személyét képviseli s ebbeli minőségében vezeti hadát 
egy pártütő s nem a köztársaság ellen. Szidta, átkozta, dühödt, maró sza-
vakkal illette János grófot, aki a király szent személye ellen mert föllá-
zadni, a szegény népet sarcolta, zsarnokoskodásával gyötörte. Azután 
Kasztelmuszkio tornyára mutatva, egyszerűen hátat fordított nekem és 
hangosan kiáltotta: három nap múlva magyar lobogó lesz oda föltűzve! 

Balázs vitéznek igaza volt. Harmadnapra csakugyan bevette a várat 
és tornyára feltűzte a magyar lobogót. Azután összeszedte seregét és 
menten Veglia alá vonult. 

Erről a seregről igen hizelgően nyilatkozik a helytartó. „A magyarok 
serege hatezer emberből állott. Mindannyian üdék, büszkék, jól fölfegy-
verkezve és gazdag hadi- és élelmiszerekkel ellátva." Az ostromot pedig 
rémitőnek és rettenetesnek nevezi. Később meg azzal vigasztalódik, hogy, 
amint hallja, a magyaroknak elfogyott a boruk. Ami pedig reájok nézve 
nagy baj. „Mert bor nélkül ez a nemzet világért sem tudna meg-
élni" (senza il quale non é né per sogno che, quella nazione possa minimé 
vivere). Úgy látszik, hogy Balázs vitéz idejében sem igen vetettük meg 
a jó bort! Alkalmasint az indította az olaszt erre az állításra, hogy Kasztel-
muszkio eleste után, bizonyosan nagy áldomást ültek a győztes magyar 
harcosok. Ami egyébként igen természetes dolog. 

Még érdekesebb az, amit a Sanudo krónikája mond Balázs vitézről, 
amikor ez már Veglia várát ostromolta s a köztársaság gályái már meg-
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érkeztek volt Veglia kikötőjébe és seregszámra hozták a sok olasz harcost 
Isztriából, Dalmáciából és a Quarnero szigeteiről, hogy a magyarral 
szembeszálljanak s a köztársaság részére megvédjék a szigetet. 

Magyar Balázs mindig lóháton ülve, maga vezette az ostromot, 
folyton a bombazáporban vágtatva, parancsokat osztogatva, lelkesítve 
katonáit, akik bezzeg nem igen fogták tréfára a dolgot s ugyancsak dön-
gették Veglia falait. A hajóraj parancsnoka ekkor elküldötte követét a 
magyar táborba, hogy Balázs vitézt szép szóval meggyőzze és most már 
komolyan figyelmeztesse, hagyjon abba az ostrommal, mert Frangepán 
János nem hűbérese többé a magyar királynak, mivelhogy örökre lemon-
dott a sziget birtokáról, még pedig a köztársaság javára. 

Magyar Balázs azonban nem tágitott és azt felelte az említett titkár-
nak, mondaná meg a gályák főparancsnokának, hogy ő nem a köztár-
saság ellen vezeti hadát, hanem Frangepán János ellen, aki királyának 
ellensége és hűtlen lázadó és ennek okáért azok ellen is, akik a grófot 
oltalmukba veszik. Hogy ő nem ingó nádszál, meg tudja állani a háborút. 
És kihívta magát a parancsnokot is, hadd mérkőzzék meg vele szemé-
lyesen (corpo a corpo), ha ugyan van hozzá elég bátorsága. Jöjjön, ha 
akar, a magyar táborba, ott várja meg s aztán megvívhatnak egymással, 
És ezt oly vidám szavak kíséretében mondotta, hogy lelkemre mondom, 
el sem hinné az ember (con tanta allegrezza di parole che in fede mia 
nihil supra)." 

A krónikás végre azon álmélkodik, hogy micsoda kuruc ember volt 
a magyar kapitány. „Nem rettent vissza semmitől. Megesett néha, hogy 
az ellenség táborán vágtatott át egymaga, csupán csak egy csatlósa 
kíséretében." Az olaszoknak pedig annyira imponált a magyar vitéznek 
eme vakmerő bátorsága, hogy szinte elhűlt bennük a vér s még csak 
útját sem merték állani. 

És azért mindamellett nem mondhatjuk valami fényesnek a hadjárat 
kimenetelét. A magyarnak nem volt hajója s amit kölcsön kapott, azt is 
elsűlyesztették a jól fölszerelt velencei gályák. 

Magyar Balázs ennélfogva nem kaphatott élelmiszert a szárazföldről, 
mert a velenceiek minden oldalról körülzárták a szigetet, ez pedig nem 
volt akkora nagy, hogy hadseregét elegendő eleséggel elláthatta volna. 
Nehogy pedig derék katonái éhenhaljanak (már pedig ezt akarták elérni 
a ravasz olaszok), hát „addig is, amíg nem tisztázzák Budán a dolgot", 
beszüntette az ellenségeskedést, mire a magyar harcosok, az összes hadi-
szerekkel átkeltek a vegliai tengerszoroson és Cirkvenica alatt szállottak 
partra, ahol rengeteg sok élelmiszer várta a kiéhezett katonákat. Két álló 
hónapig alig ettek valamirevaló falatot, de azért mégis üdék és büsz-
kék voltak! 



A F Ö L D K Ö Z I - T E N G E R N E M Z E T K Ö Z I KUTATÁSA. 

Messze évekre nyúlik vissza a Földközi-tenger nemzetközi kutatá-
sának terve. Az első indítványt Vinciguerra (Róma) tette az 
1908,-i genfi földrajzi kongresszuson, amely a következőket ered-

ményezte : A kongresszus a Földközi-tenger nemzetközi kutatását, külö-
nösen a tengeri halászat szempontjából, ajánlatosnak tartja s egy bizott-
ságot küldött ki azzal, hogy konferenciát hívjon össze a Földközi-tenger 
környékén lakó összes államok képviselőiből, hogy ezek a kutatás prog-
rammját s anyagi szükségleteit megtárgyalhassák. 1910 májusában Monacó-
ban jött össze először e bizottság s több kiváló tudósnak, mint Krümmel 
(Kiel) s Schmidt (Kopenhága) stb. közreműködésével kidolgozta a mély 
tenger s külön a parti tengerek kutatásának programmját. E tervek 
keresztülvitelére egyelőre nem került még sor, azonban 1911-ben meg-
indult az Adria-kutatás, amelyre Ausztria és Olaszország egyesültek. 
1913-ban a monacói herceg, a földközi-tengeri kommissió elnöke, az 
összes Földközi-tenger mentén lakó államokhoz felhívást bocsátott közre 
konferencia összehívása ügyében, hogy a tengerkutatás tervének részle-
teit megbeszéljék. Ez az újabb konferencia 1914-ben Rómában ült össze 
s kidolgozta a mély tenger s a partok kutatásának részletes tervét. 
Elhatározták egyúttal, hogy 1915-ben Madridban tartják meg a második 
konferenciát, s ezen az egyes államok hivatalos megbízottai kötelező 
határozatokat hoznak. A világháború kitörése megakadályozta 1915-ben a 
konferenciát, s így csak 1919 novemberében ült össze. A Madridban 
hozott határozatokról és tanácskozásokról a „Bulletin de la commission 
internationale pour l'exploration scientifique de la mer mediterranée"1 új 
kiadvány első és második füzete tájékoztat bennünket. 

A madridi konferencián a következő államok képviselői vettek részt: 
Spanyolország, Franciaország, Olaszország,Görögország, Monaco, Egyiptom, 

1 Monaco, Musée oceanographique, 1920. 
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Törökország és Tunis. Az üléseket november 17.-én nyitotta meg Odón 
de Buen tanár, a madridi oceanográfiái intézet igazgatója, aki kiemelte, 
hogy a tenger nemcsak a hasznos táplálóanyagok kimeríthetetlen tárháza, 
hanem tanulmányozása során sok más fontos probléma merül fel, mint 
pl. a tengeralattjáró hajózás, tengerszorosok alátunnelezése, amelyekhez 
elsősorban a relief s a tengerfenék összetételének pontos ismeretére van 
szükségünk. A monacói herceg beszédében a transatlanticus hajóutakat 
veszélyeztető aknákról emlékezett meg, de propoziciói, amelyeket az 
aknaveszély elkerülésére hozott javaslatba, rnem látszanak megvalósítha-
tóknak, mert a hajók kénytelenek lennének nagy utakat tenni. 

A madridi tanácskozások és az ott hozott határozatok közül az első 
füzet szerint a legfontosabbak a következők: A kutatás 1920-ban kez-
dődik, amint a hajókat erre a célra felszerelik. A munkaprogramm a 
következő: AJ a Gibraltári-szoros s a környező területek kutatása, melyet 
a monacói és a spanyol osztály végez el; B) a Márvány-tenger, a Dar-
danellák, a Bosporus és környékük kutatása a francia, görög és olasz 
osztályok részéről. A nemzetközi földközi-tengeri bizottság ügyeit köz-
ponti iroda vezeti, amelyet öt esztendőre választanak; ez minden két 
esztendőben ülésezik. A központi intézet áll: elnökből, főtitkárból s az 
egyes államok képviselőiből, továbbá az egyes államok hydrographiai 
szolgálatának vezetőjéből és melléjük rendelt titkárokból. A központi 
iroda minden esztendőben legalább egyszer húsvét körül Monacóban 
összegyűl, továbbá a bizottság ülései alkalmával. A résztvevő államok 
mindegyike 5000 frank évi járulékot fizet öt évi időtartamon át. A bizottság 
munkálatait a központi iroda adja ki, az egyes osztályok eredményeinek 
közrebocsátását az egyes államok maguk végzik a központi iroda által 
megszabott irányelvek szerint. A központi irodának közös, nem rend-
szeresen megjelenő közleménysorozatában jelennek meg az ülések jegyző-
könyvei, valamint egyéb közlemények is. Ugyanebben adják közre a 
tudományos kutatások programmját, valamint a központi irodától ajánlott 
műszerek és módszerek használatára való praktikus'utasításokat. A köz-
ponti iroda alá tartoznak a következő albizottságok: 1. A tenger és 
árapály fizikája. 2. Kémia. 3. Meteorológia. 4. Általános biológia. 5. Alkal-
mazott biológia (Halak). A bizottság sürgősen ajánlja az összes parti 
államoknak, hogy ott, ahol hiányzik, biológiai állomásokat állítsanak fel 
s a meglevők tudományos segédeszközeit növeljék. 

Az egyes állomások munkája a következő: Minden állomás köteles-
sége saját területét 1:50.000 méretben térképezni; Thoulet utasításai 
szerint a tengerfenék üledékeiről térképet (carte lithologique) készíteni; 
továbbá területük egyes meghatározott pontjain rendszeres hidrológiai 
megfigyeléseket végezni s ennek segítségével a víz mozgásait tanulmá-
nyozni. A halászat módszereit szisztematikusan kell kutatni, hogy a leg-
gazdaságosabb módszerhez jussanak. 

A „Bulletin" 2. füzete a hidrológiai munkálatokra vonatkozólag hat 
javaslatot tartalmaz. Ezek a hőmérsékletre, sótartalomra, a lúgosságra, az 
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oldott gázokra (oxigén, nitrogén, széndioxid) terjednek ki, de emellett a 
kémiai és fizikai állandók is meghatározandók lennének az egyes év-
szakokban. Periodikus, egyidejű kutató-utakkal kellene az egyes területek 
hidrográfiai viszonyait tanulmányozni. Minden állomáson a következő 
mélységekben kell megfigyeléseket végezni: 0, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 300, 
500, 1000, 2000, 3000, 4000 m s a fenékréteg. Különös gond fordítandó a 
homotherm rétegre és a fenékrétegre. Mélységmeghatározások lehetőleg 
nagyobb számban eszközlendők Marti mérnök akusztikai módszere alapján. 

Az út alkalmával megfigyelések végzendők a felszíni víz hőmérsék-
letére, sótartalmára és a planktonra vonatkozólag, ezenkívül meteorológiai 
megfigyelések. Meghatározott helyeken kiegészítő megfigyeléseket kell 
végezni a különböző mélységben levő áramlásokról. Egy albizottság a 
Földközi-tenger árapály jelenségével fog foglalkozni a nemzetközi geodéziai 
szövetséggel karöltve s legalább is 10 regisztráló hullámmérőt kell felállí-
tani. Továbbá ajánlatos, hogy a Földközi-tengerbe torkoló folyók vízmennyi-
ségéről, a csapadékmennyiségekről, a párolgás nagyságáról pontos méré-
seket végezzenek, hogy a Földközi-tenger hidrológiai mérlegét felállíthassák. 

Erre következnek a spanyol, a francia és monacói egyesült albizott-
ságok jelentései, amelyek 1919 decemberében üléseztek. Mint parti állo-
másokat a spanyol árapálybizottság 1920. esztendőre a következő állomá-
sokat javasolja: Cadiz, Tarifa, Algeciras, Malaga, Almeria, Alboran sziget, 
Tanger, Centa, Melilla. A spanyol meteorológiai bizottság a Gibraltári-
szorosban végzendő munkálatokhoz hasonlóképen nagyobbszámú meteoroló-
giai állomást és ezeknek regisztráló meteorológiai műszerekkel való fel-
szerelését hozza javaslatba, különös súlyt kíván helyezni a csapadék-
megfigyelésekre. A szárazföldön eszközölt megfigyeléseket a Spanyol-
ország és az északafrikai partok között közlekedő postahajókon és hadi-
hajókon napjában háromszor (7h a m l h és 6h p. m.) eszközölt megfigye-
lésekkel kell kiegészíteni. Ezen megfigyeléseket a madridi központban 
dolgozzák fel. Az egyesült monacói és francia bizottságok munkálatai kevés 
kézzelfoghatót adnak. Legtöbb esetben tisztán műszerkérdésekről van szó. 
így pl. Bertrand a Pulfrich-féle refraktométert ajánlja, Berget pedig Pellin 
műszerét ajánlja. A Richter-féle hőmérő helyett Negretti-Zambra-féle 
hőmérőket hoznak javaslatba, az áramlásmérésekhez Boccardo műszerét. 

A „Bulletin" 3. füzetében mint a „Manuel pratique de l 'analyse de 
l'eau de mer" első része a tengervíz klórtartalmának a Knudsen módszere 
szerint való meghatározásához ad utasításokat Oxner s Knudsen írt hozzá 
előszót. Ez a világos, minden részletkérdést felölelő utasítás bizonyára 
nagy örömet okoz a sótartalommeghatározással foglalkozó oceanografu-
soknak. A mellékelt bibliográfiái indexből hiányzik E. Ruppin mun-
kája a hidrografiai-kémiai módszerekről (Wissenschaftliche Meeresunter-
suchungen. Neue Folge 14. Band. Abteilung Kiel Nr. 2. 1912.) ( W . Brennecke, 
Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie 1920. Heft VIII.) 



FIUME ÉS AZ ADRIA SORSA. 

Atrianoni béke becikkelyezésének szomorú aktusa után egyelőre 
nem tehetünk egyebet, minthogy lelkünkben tápláljuk az erőszakkal 
elszakított területek visszaszerzésének vágyát és éber figyelemmel 

kísérjük az idegen kézre jutott magyar területeken végbemenő esemé-
nyeket. Az erős vágyat és az éber figyelmet nem tilthatja meg nekünk 
senki sem. 

Bennünket elsősorban Fiúménak és az Adriának sorsa érdekel. 
A hírekből, amelyeket a táviró hoz, megállapíthatjuk, hogy a tőlünk el-
rabolt konc az Adrián való egyeduralomra vágyódó két állam — Olasz-
ország és Jugoszlávia — között véres marakodásra ad alkalmat. A két 
állam diplomatái a szokásos udvarias formák között november 11.-én 
Rapallóban egyességet kötöttek ugyan, de a közvélemény nem respektálja 
az ünnepi nagyképűséggel aláírt és lepecsételt okmányt. 

A rapallói egyesség — amely a két év óta húzódó és a két állam 
közötti barátságos viszonyt egyre fenyegető adriai kérdésben Olaszország 
győzelmét jelenti — kilenc cikkelyből áll-

Az első cikk megállapítja a határt Olaszország és Jugoszlávia között. 
Ez a határ csekély eltéréssel ugyanaz maradt, mint amelyet a london, 
szerződés megállapított. 

A második cikkely elismeri, hogy Zára városa, továbbá Borgo, Erizzoi 
Cerno, Rocca-Acnazzo községek és Dielo községnek egy része az olasz 
királysághoz tartozik. 

A harmadik cikkely elismeri, hogy Cherso és Lussin szigete, a kör-
nyező kis sziklaszigetekkel együtt, Isztria sziklaszigetei, Lagosta és Pela-
gosa szigete a szomszédos kis szigeteikkel együtt az olasz királysághoz 
tartoznak. A volt osztrák-magyar monarchia többi szigeteit Jugoszlávia 
kapja. 

A negyedik cikk elismeri Fiume teljes szabadságát és függetlenségét-
Fiume államát a corpus separatum és Isztriának egy kis része alkotja. 
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Az 5 - 9 . cikkelyek gazdasági intézkedéseket és a jugoszláv területen 
lakó olaszok számára kulturális szabadságot biztosítanak. 

A rapallói egyességet az olasz lapok egyértelmű elismeréssel fogadták, 
de nem úgy Fiume koronázatlan fejedelme, D'Annunzio, aki kevesli, amit az 
egyesség Olaszországnak juttat, és nem úgy a jugoszláv közvélemény, amely 
viszont a délszlávok becsapását és megrövidítését látja a rapallói egyességben, 
D'Annunzio a tőle megszokott hévvel és határozottsággal nemcsak tilta-
kozott, hanem azonnal a cselekvés terére is lépett. Öt nappal a rapallói 
egyesség után csapataival megszállta Veglia és Arbe szigetét, csapatokat 
indított hadihajók fedezete mellett Sebenico és Spalato megszállására 
Fiúmétól északra Gastina felé is küldött csapatokat és benyomult kato-
náival Susakra. 

A délszláv sajtó — az olasz sajtóval ellentétben — a legnagyobb 
elégedetlenséggel tárgyalja a rapallói egyességet és kegyetlenül támadja 
Veznics miniszterelnököt, akit — hogy lehetetlenné tegye — sikkasztással 
is megvádol. A rapallói egyességet nyomon követő gazdasági szerződés, 
amely defenzív jellegű szövetséget jelent Jugoszlávia és Olaszország 
között — Magyarország ellen, nem csillapította le a kedélyeket. A szerbek 
elégedetlensége Belgrádban véres tüntetés alakjában robbant ki. A sajtó 
által felizgatott tömeg, amelyet Sándor trónörökösnek a rapallói egyesség 
ellen tett nyilatkozata is szított, megostromolta a miniszterelnök palotáját, 
követelte Veznics lemondását és vád alá helyezését. 

Eközben az olasz kamara november 17.-én nagy örömmel üdvözölte 
az Olaszországnak kedvező rapallói egyességet és ünnepelte az olasz 
delegátusokat, különösen Sforza külügyminisztert, akik az egyességet — 
olasz nézőpontból „igazságosan" — kötötték meg. A kamara lelkesedését 
némiképen lehűtötte azonban a hivatalosan el nem ismert, de egyébként 
nagyon respektált D'Annunzio jelentése, amely szerint Fiume határait 
nem látja a szerződéssel biztosítottnak és figyelmezteti az olasz kormányt 
a jugoszláv részről fenyegető veszedelemre. Ez a „félhivatalosan" tudo-
másul vett jelentés váltotta ki a kamara tagjainak azt a fenyegető állás-
foglalását, hogy Fiume megtámadását Olaszország ellen irányuló táma-
dásnak tekintik. 

Annak ellenére, hogy november 22.-én Jugoszlávia régense ratifikálta 
a rapallói szerződést és az olasz kamarában a ratifikáló törvényjavaslat 
vitája csak a forma kedvéért folyt, — az adriai kérdés nem tekinthető 
elintézettnek. D'Annunzio keményen ellentáll, egymásután foglalja el a 
délszlávoknak juttatott dalmát szigeteket és városokat (a többi között 
Sebenico-t is) és makacsságával tessék-lássék intézkedésre kényszeríti a 
rapallói szerződés alapján álló olasz kormányt. 

A rapallói egyesség tehát nem jelenti a két rivalizáló nemzet közötti 
megegyezést. A mi Fiuménk és a szabad tenger birtoklásának a kérdése 
a régen lappangó éles ellentétet a robbanás határáig feszítette. Hogy mi 
lesz a véres marakodás vége, azt kíváncsian azért várjuk, mert hiszen a 
„miénken" való osztozkodásról van szó. 



A TENGER APOTHEOZISA. 
Irta: INNOCENS META. 

Szeretem a tengert, mert gyönyörű ! Mert kifürkészhetetlen, végtelen, 
beláthatatlan és hatalmas, mint Isten útjai. Mert a teremtés erejének 
és szépségének, a teremtés rejtett misztikumának és csodáinak olyan 

mesteri skáláját bírja s mutatja nekünk lágy mollba hangzó andalgással, 
vagy tajtékzó, tomboló rapszódiával, de mindig az isteni varázs szent 
erejével, mely szédít és mégis fölemel, — megrendít, hogy annál hatal-
masabb reménnyel töltse el élni vágyó s élni akaró szívünket. Még a 
gyermek is repesve látja a képzelet szivárványszínes mesebirodalmában 
a szinte leghatalmasabb vonzóerővel bíró Neptunust végigszáguldani az 
oceánok hullámszekerén, prüszkölő, habtajtékos, büszke paripáival. És már 
akkor belopódzik fantáziánkba a végtelen tenger rajongó csodálata, vágya, 
sóvárgása s aki megőrzi lelke hímporát, szelíd fehérségét az élet undok 
szennye és bűne között is, az mint egy Beethoven fog megállani a tenger 
szépsége, inspirációja előtt, hogy mint a halhatatlan, isteni nagy muzsikus 
— lélekben megalkotta örök-fenséges szonátáit, szimfóniáit s menedéket, 
nyugalmat, védőpontot találjon az élet durvaságai elől a tenger poézisé-
ben. Legyen hát géniuszunk a tenger, jussunk van hozzá. Magyar sereg, 
magyar erő, magyar vér küzdött érte s ha Dalmácia egének homlokán 
megpihen tekintetünk, a bíbor nap hevében ott látjuk ragyogni Kálmán 
király nevét épp úgy, mint Ragusa mese utain, ha álmodozva bolyongunk 
végig, a szellő magyar legendákat susog a fülünkbe, mert lábaink hős 
szittya őseink nyomdokában járnak . . . Kell hát, hogy megihlesse lelkünket 
a tenger költészete! És új irányt, új, tiszta, friss inspirációt találjon benne 
minden rajongó lélek. Az életnek nincs már az a bűvköre, mely a költő-
nek ihletet nyújtana, hiszen az élet szépségét megdalolni, amikor a szen-
vedések kálváriáját járjuk, amikor térdig gázolunk a szennyben, Jpocso-
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lyában, vájjon lehet-e, kérdem ? Nem tűnne ez úgy fel, mint egy nagy-
nagy hazugság, melyre rácáfol az ember maga? Hiszen ha hiszünk is az 
élet szépségében s hinnünk kell, mert az életet Isten adta s Isten élet-
alkotása fenséges, szép, gyönyörű, de az emberi gyarlóság lerombolta e 
szépségek szépségét és bűnünk úgy mered ránk, mint üszkös falak düle-
dező, kormos gerendái! Az élet szépségét keresők s áhítozók azt már 
csak a természetben találhatják fel s legelőször a tenger kultuszában, 
amit le nem rombolhat, meg nem semmisíthet senki és semmi s amely 
annyi kín és gyász után is feléd tárja végtelen kincses ölét, hogy meg-
találjad benne nemcsak a multadat, hanem fenséges, dicső, nagy jövődet is! 
Zengjed hát rímes lantodon a magyar Adria himnuszát, ódáját, elégiáját, 
ha úgy tetszik, — fessed meg vásznadon a magyar Adria minden ragyogó, 
legendás szépségét, históriáját, vágyódó szívek patinás sasálmait, — dalold, 
énekeld a magyar Adria s a végtelen tengerek örök melódiáit, hiszen 
kiapadhatatlan sok gyönyöre van, mi szívedben el sem férne, ha nem 
volna benned oly hatalmas nagy a sóvárgás egy szebb, boldogabb, dicsőbb 
jövendő u tán! Szeressétek a tengert, mely Krisztust is teljes szépségével, 
hatalmával, istenségével hozza felénk, glóriás-szelíden járva lecsöndesült 
hullámain, — szeressétek a tengert, mely végtelenségével az örökélet 
halhatatlanságát erősíti m e g bennünk, — szeressétek a tengert, minden 
emberi erők, jellemek, kitartások, — rettenthetetlen energiák, lendületek, 
bátorságok, — szép, mocsoktalan mélységes idealizmusok, vágyódó, büszke 
álmok örök bölcsőjét, melyhez megalkuvás, gyávaság, kishitűség soha 
nem tapadhat s melynek zúgó hullámai felett még a kételkedő is meg-
találja elveszettnek hitt áldott, édes, irgalmas Istenét! Szeressétek a ten-
gert, ezt kérem tőletek s cserébe megtaláljátok nemesebb, kifinomult, 
megenyhült, csöndes, értékes, jobbik önmagatokat. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

A Magyar Adria Egyesület deklarációja. 

Egyesületünk igazgató tanácsa november 17.-én tartott ülésén Gonda Béla 
elnök előterjesztésére elhatározta a következő deklaráció kibocsátását s a legszé-
lesebb körben leendő terjesztését itthon és a külföldön : 

A reánk erőszakolt igazságtalan és gyilkos békeszerződés kikénysze-
rített ratifikációja alkalmából a Magyar Adria Egyesület kijelenti, hogy a 
békeszerződés 53. szakaszának azt a rendelkezését, amely szerint Magyar-
ország lemond minden jogáról és igényéről Fiumét és a körülötte fekvő 
ama területeket illetően, amelyek a hajdani magyar királysághoz tar-
toztak ... érvényesnek el nem ismeri és a történelmi jog, a gazdasági 
érdekközösség s a tengerrel való kapcsolat nélkülözhetetlen szükséges-
sége alapján jogos igényt tart Fiume és a régi magyar tengermellék, 
valamint az ahhoz vezető út visszacsatolására; ennek megvalósítása érde-
kében az egyesület a felvilágosítás, a meggyőzés minden módját és esz-
közét fölhasználja és nem fog nyugodni mindaddig, amíg az Adriai-ten-
gerhez fűződő jogos igényeink kielégítést nem nyernek s a magyar nem-
zeti lobogó el nem foglalja az őt megillető helyet az Adrián és a világ-
tengereken. 

A világ tengeri hajó-állománya. A Lloyd Register of Shipping mult évben 
megjelent új kiadása ezúttal már ismét a legmegbízhatóbb adatokat szolgáltatja 
a világ hajózását illetőleg. A könyv — mint azt a Shipbuilding and Shipping 
Register megjegyzi — ezúttal „uncensored and not camonflaged," minden be-
folyástól mentesen a legpontosabban lett összeállítva, s a könyv fő része, a 
hajóregiszter, az összes 100 tonnán felüli hajókat a valóságnak megfelelően 
tünteti fel. A könyv szokásos függelékei egy újabbal vannak kiegészítve, mely 
a hajók deadweight tonnatartalmát öleli fel. Az összeállítások közül legérdeke-
sebb a világ tonnatartalmának 1914-ben és 1919-ben való megállapítása s a 
csökkenés, illetőleg gyarapodás kimutatása: 
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A különbség 1914 és 
O r s z á g 1914 június 1919 június 1919 között 

tonnákban °/o-ban 

Anglia ... ... ... ... 18,892.000 16,345.000 2,547.000 135 
Dominiumok... ... 1,632.000 l,8b3 000 + 231.000 + 141 
Amerika (tengeren) ... ... 2,027.000 9,773.000 + 7,746.000 + 382'1 

„ (a nagy tavakon) 2,260.000 2,160.000 — 100.000 — 4-4 
Ausztria-Magyarország 1,052.000 713.000 — 339.500 — 32-2 
Dánia. . . ... ... ... 770.000 631.000 — 139.000 — 18-1 
Franciaország 1,922.000 1,962.000 + 40 000 + 2-1 
Németország ... ... 5,135.000 3,247.000 — 188.000 — 36'8 
Görögország .. 821.000 291.000 — 530.000 — 64-6 
Hollandia... 1,472.000 1,574.000 + 10^.000 + 6-9 
Olaszország ... 1,430.000 1,238.000 192.000 — 13-4 
Japán ... ... ... 1,708.000 2,325,000 ! 617.000 + 36-1 
Norvégia ... ... ... ... 1,957.000 1,597.000 — 360.000 — 18-4 
Spanyolország ... ... ... 884.000 709.000 — 175.000 — 19-8 
Svédország 1,015 000 917.000 — 98.000 — 9-7 
A többi államok ... 2,427.000 2,55 2, oro + 125.000 + 5-2 

Összesen . . ... 45,404.000 47,897.000 4- 2,493.000 + 5-5 

Anglia és a Dominiumok 
levonva, összesen 26,512.000 31,552.000 + 5,040.000 + 190 

Ez összehasonlításból látjuk, hogy a világ hajóürtartalma a háború alatt 
5'5%-kal gyarapodott , amely gyarapodás majdnem teljesen az Egyesült-Államok, 
Japán és az angol Dominiumok hajóterét illeti. A többi államok mind veszítettek, 
amit csak fokoz a normális fejlődésben (hajóépítésben) való visszaesés. A meg-
adott adatok szerint az 1914-es 45,404.000 bruttó tonna hajótér 1919-ig 
47,897.000 tonnára, azaz 2 ,493 .000 tonnával emelkedett, az 1914-es 3,686.000 nettó 
tonnatartalmú vitorlás 1919-ig 2,500.000 tonnára, azaz 1 ,186.000 tonnával csökkent-

A legfeltűnőbb az Egyesült-Államok hajóterének rapid gyarapodása s az 
ekként előállott eltolódás az angol és amerikai kereskedelmi flotta viszonya 
között, ami a világtonnageban is nagy változást idézett elő. Az Egyesült-Álla-
mok flottája 7 ,750.000 tonnával , azaz 382%-kal gyarapodott . Ennek megfelelően 
tolódott el az arány is, amennyiben Anglia 1914-ben a világflottának 42%-át, 
az Unió 4 '5%-á t tette, addig 1919-ben ez Angliánál 34 '1%-ra csökkent, Ameri-
kánál 24 '9%-ra emelkedett. 

A háborús összveszteségek a Lloyd's Register szer in t : 
angol vesz teség _ 5 ,202 .000 tonna, 
a többi államok vesztesége az Egyesült-Államokon 

kívül . . . 9 ,000 .000 tonna, 

14,202.000 tonna, 
az Egyesült-Államok nettó gyarapodása . . . . . . 6 ,729.000 tonna, 

a világ összvesz tesége . . 7 ,473.000 tonna. 
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Ha még hozzávesszük az épített hajók minőségének sűlyedését, a kisebb 
eírásokat, úgy a Lloyd a tényleges csökkenést — a normális fejlődést feltéte-
lezve — 8,500.000 tonna bruttó s ennek megfelelő 12,500.000 súlytonnában 
állapítja meg. Brunner. 

Az olasz kormány hajóvásárlásai. Az olasz kereskedelmi flotta szaporítása 
céljából az olasz közlekedésügyi minisztérium egy csomó angol hajót vásárolt, 
amelyre vonatkozólag a „Corrial Economico" a következőket közli: 

A vásárolt hajók három csoportba oszthatók: 
1. Standard-hajók. Ezekből 13-at vett át a kormány, amelyek 1918 október— 

decemberében épültek. Tonnatartalmukat illetőleg: 4 gőzös 8110 — 8130 t, 
4 további hajó 7860 t és 3 gőzös egyenkint 3000 t. Vételáruk 120.000— 
230.000 £, vagyis tonnánkint 26—40 £ között változott. 

2. Rendes hajók. Az átvett 8 gőzös mind Angliában épült, még pedig 
4 drb. 1917-ben, 3 hajó 1918-ban és egy közülök 1919-ben. Nagyságuk szer int : 
1 gőzös 11.713 t, 3 hajó egyenkint 8800 t, 1 drb. 6700 t, 2 hajó 4800— 
4900 és 1 3100 t. A legnagyobb hajó vételára 300.000 £ , míg a többieké 

255.000—105.000 £ , vagyis tor.nánkint 2 7 — 3 4 £ között változott. 

3. Fából készült gőzösök. Ezekből 5 darabot vásároltak, amelyek mind-
egyike 2950 t és 1918-ban épültek. A vételár 120.000 £ , így tonnánkint 

40 £ 14 sh. 

Az első csoport hajói közül 4 gőzös tartályhajó, összesen 26 hajót vásá-
roltak 155.350 tonnatartalommal. 

Az olaszok egyáltalán nincsenek elragadtatva a vételtől. Különösen a magas 
vételár bántja őket. A hajók közül 25 darabot a „Federazione degli Armatori 
liberi" vett át. Az olasz közlekedésügyi minisztérium sem óhajtja a kereske-
delmi flotta kiegészítésére és növelésére szolgáló hajókat a szövetségesektől 
drága pénzen vásárolni, s tanulmányozza a módozatokat az olasz hajógyárak 
ezirányú fokozott működésének támogatására. 

Ettől függetlenül tárgyalnak Amerikával nagyobbszámú hajótér átengedését 
illetőleg. A „L'Economista d'Italia" szerint az amerikai kormány 165, a háború 
alatt épült acél Standard-hajót szándékozik Olaszországnak eladni. A vételár 
olcsóbb lesz, mint az az angoloknál volt. A hajózási körök óva intenek a rossz 
minőségű amerikai Standard-hajók vételétől. Br. V. 

Gyorsasági rekord. A „Colé" amerikai torpedózúzó a Delawarén meg-
tartott próbajáratán 41'6 tm gyorsaságot ért el. Ez a tengeren eddig elért 
legnagyobb gyorsaság. A leggyorsabb tengeri jármű eddig az angol flotta 
„Turquise" nevű torpedózúzója volt, amely 39"6 tm gyorsasággal bírt. Br. V. 

A francia kereskedelmi flotta újjáépítése. Claveille francia miniszter még 
az elmúlt év közepén előterjesztette a francia kamarának a kereskedelmi flotta 
újjáépítését célzó javaslatát, amely célra 1950 millió frankot irányoz elő. Claveille 
a francia flotta jövendő feladatait a következőkben foglalta össze: 1. a rend-
szeres hajóforgalom fenntartása az anyaország és a gyarmatok között, amely 
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célra nagyobb hajótér álljon rendelkezésre, mint 1913-ban. 2. Franciaország és 
gyarmatai közötti árúforgalmat kizárólag francia hajók bonyolítsák le. A szük-
séges hajótér megszerzése céljából úgy a hajógyárak, mint a javító-műhelyek a 
legnagyobb teljesítményre kötelezendők, s a kormány részére megfelelő anyagi 
eszköz bocsátandó a hajóépítések financirozására. A sürgető szükség folytán a 
brazíliai kormánnyal tárgyalásokat folytatnak az általuk lefoglalt német hajópark 
megvétele iránt. E flotta az 1917 dec. 3.-i szerződés szerint különben is Francia-
országnak van bérbeadva. Az Egyesült-Államok kormányával is tárgyalások 
folynak hajótér átengedését illetőleg. 

E tárgyalásokról Andre Turdieu, az amerikai ügyek főbiztosa tájékoztatta 
a kamarát a következőkben: „A franciák által vásárolt amerikai tonnage négy 
csoportba osztható: 1. a már átvett és francia lobogó alatt járó hajók, amelyhez 
5 acélhajó 39.200 t űrtartalommal és 40 schoner egyenkint 3000 t-val, összesen 
45 hajó 159.200 t-val tartozik. 2. Franciaország részére az Unióban épült hajók, 
amelyekből az elsőket az elmúlt év szeptemberében szállították. E flottához 20, 
egyenkint 3000 t és 50 motoros folyamhajó egyenkint 1500 t, összesen 135.000 t 
hajótér tartozik. E flotta a mult év végéig volt leszállítandó. 3. Egy tonnage, 
amelyet most tárgyalnak. A szerződés lényegileg már megvan s 500.000 t hajó-
térről szól, amelyet vagy a Shipping Board szállít, vagy francia tervek szerint 
amerikai gyárak építenének. 4. Franciaország továbbá megkeresi a Shipping 
Boardot azon 180.000 t hajótér kiadása iránt, amit Franciaország az Egyesült-
Államokban megrendelt, de amit az Unió a hadviselés megindításakor, 1917-ben 
saját céljaira lefoglalt. E tárgyalások befejezése és a szerződések teljesítése 
után a francia flotta 680.000 t össztonnatartalmú acélhajóval fog gyarapodni; 
ehhez számítandó még a francia állam tulajdonát képező 329.400 t hajótér. 
Amerikai részről szállítandó összhajótér mintegy 1 millió t, amelynek csak alig 
V4-e a háború alatt épült fahajó. Br. V. 

Az angol hajózás a háború alatt. Mr. Wilson, az angol parlament titkára, 
az elmúlt év vége felé referált az alsóháznak az angol hajózás háború alatti 
működéséről. Jelentéséből vesszük a következőket: 

Közvetlenül a háború kitörése előtt Angliának lS'/'a millió tonna hajótere 
volt, az 500 tonnán felüli hajókat véve számításba. E hajótér 1917 jan. 1.-ig 
17-25 millió tonnára, majd 1918 jan. 1.-ig még 2 l / i millió tonnával csökkent, 
úgy. hogy ez utóbbi időpontkor az angol kereskedelmi flotta mindössze 15'25 
millió tonna volt, s a fegyverszünetkor alig több, mint 15 millió tonna. E meg 
állapításnál nem vették tekintetbe az egyéb háborús intézkedések, valamint a 
tengeri balesetek folytán megsérült, javítás alatt álló, s így üzemképtelen hajók 
tonnatartalmát, ami 1917 jan. 1.-én 100.000 t, 1918 jan. 1.-én ellenben már 
1,000.000 t volt. Az angol hajózási minisztérium az 1918-as nagy német 
offenzíva idején a legnagyobb erőfeszítéssel és beosztással tudta csak a meg-
felelő hajóteret rendelkezésre bocsátani, hogy amerikai csapatokat a francia 
hadszíntérre vihessenek. Külön 124 gőzöst kellett 1918 márc. 31. és aug. 31. 
között beállítani az északatlanti viszonylatban, amivel havonkint 140.000 amerika1 

katonát szállítottak; az importforgalomban ez 300.000 t csökkenést jelentett. 
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Az 1918-as évben közel 1 millió tonna angol hajótér volt a francia hajózás 
rendelkezésére bocsátva, amivel az összbehozatal 13°/o-át bonyolították le. Olasz-
országnak 750.000 t hajótér állott rendelkezésére, amivel a beviteli forgalom 
49%-át fedezték. 

1917 január 1.-től kezdve 13 millió katonát és 35 millió tonna angol 
élelmet és hadifelszerelést, 4 millió tonna élelmiszert szállítottak az angol hajóK 
a szövetségesek részére, a hadifogolyszállításokat nem számítva. A háború előtt 
az angol importforgalom részére 12 millió t hajótér állott rendelkezésre, amivel 
35 millió tonnát szállítottak, 1917-ben e célra csak 772 millió t állott rendelke-
zésre, de amivel mégis sikerült 31 millió t árút szállítani, míg 1918-ban az import 
részére ' szolgáló 6V2 millió t hajótérrel 30 millió tonnát forgalmaztak. 

1918 május 6.-ig 240 Standard-hajó több mint 1 millió tonna űrtartalommal 
készült el. A fegyverszünetkor az állam szolgálatában levő 283 hajó közül 147 
Standard-gőzös vol t ; ugyanakkor még 595 hajó volt megrendelve 3'8 millió 
tonnával. A fegyverszünet megkötése után a kormány nemcsak megrendeléseitől 
igyekezett megszabadulni, hanem meglevő hajóinak eladását is elrendelte. 
159 hajót a hajógyárak átvettek, illetőleg a megrendelést törölték, s 249 gőzös 
angol vállalatoknak lett átadva veszteségeik pótlására. További 6 8 gőzöst angol, 
57 gőzöst pedig külföldi hajósvállalatoknak adtak el, s jelenleg tárgyalások 
vannak folyamatban francia és olasz vállalatokkal hajóeladásokat illetőleg. A fenn-
említett 68 és 57 hajó eladási ára 19'6 millió font vol t ; ugyanezen hajók építési 
költsége az angol kormánynak 16 5 millió fontot tett ki. 14 hajó másodkézből 
lett 890.000 fontért eladva. 

A háború kitörésekor a világ összhajótonnatere 40 millió t volt, s abból 
18'5 millió angol lobogót viselt. 1919 elején ez 36 '5 millió volt, amelyből 15"25 
millió tonna volt angol tulajdon. 1918. év folyamán a hajótérveszteség 1 millió 
tonnával emelkedett. A tényleges veszteség ugyan jóval nagyobb volt, azonban 
azt hajóépítkezésekkel pótolták, amely téren az Egyesült - Államok vezettek 
2 millió tonna építkezéssel. Az Unió flottája a háború előtt alig 1 7 millió 
tonna volt; mos t : 6 '4 millió. Az angol hajóépítés 1918-ban P / 2 millió tonna 
volt ; 1919 első négy hónapjában 327.000 t hajótér készült el, ami alig 1 millió 
tonna évi termelésnek felel meg. Ezt a visszaesést az angol hajógyárak munká-
sainak örökös sztrájkja indokolja. Br. V. 
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Igazgatósági és választmányi ülés június 1.-én. Gonda Béla elnöklete 
alatt jelen voltak: dr. Erődi Kálmán, dr. Hézser Aurél, dr. Kövesligethy Radó, 
dr. Kümmerle J. Béla, dr. Majovszky Pál, dr. Koch Nándor, Lévay István, 
dr. Méhes Gyula, dr. Rákosi Gyula, dr. Rónay Tibor, dr. Szilber József és 
dr. Halász József úgyis mint jegyző. 

Elnök az ülést megnyitván, mindenekelőtt mély fájdalommal emlékezik meg 
az egyesületet ért súlyos veszteségekről. A bolsevista uralom gyilkosai kezében 
vérlázító kegyetlenséggel kivégzett Fery Oszkár altábornagyról és dr. Hollán 
Sándor államtitkárról, egyesületünk választmányi tagjáról, továbbá az egyesület 
első pártfogó tagjának, a nemzeti törekvések lelkes hívének, herceg Lszterházy 
Miklósnak, id. Etnz Gézának, állattani szakosztályunk elnökének, A Tenger 
nagyérdemű munkatársának, egyesületünk tudományos törekvéseiben egyik leg-
lelkesebb támogatónknak, végül egyesületünk tiszteleti tagjának, a világhírű 
tudósnak, dr. Lóczy Lajosnak elhunytáról. Nemes emléküket egyesületünk szent 
kegyelettel őrzendi meg. 

Elnök javaslatára elhatározza az igazgató-tanács és a választmány, hogy 
dr. Entz Géza és dr. Lóczy Lajos emlékének a legközelebbi közgyűlés emlék-
beszéddel hódoljon. Az emlékbeszéd tartására dr. Entz Géza fölött dr. Hankó 
Béla, dr. Lóczy Lajos fölött dr. Koch Nándor kéretnek fel. 

Dr. Halász József ügyvezető titkár előterjeszti az 1918—19. évi záró-
számadásokat. Az igazgató-tanács és a választmány a számadásokat jóváhagyó 
tudomásul véve, azok tüzetes megvizsgálásával dr. Marczell György, dr. Méhes 
Gyula és Schwanda Gusztáv vál. tagokat bízza meg. 

A közgyűlés június 20,-ára tűzetik ki a kővetkező tárgysorozattal: 1. Elnöki 
megnyitó. 2. Dr. Entz Géza emlékezete dr. Hankó Bélától. 3. Dr. Lóczy Lajos 
emlékezete dr. Koch Nándortól. 4. Jelentés az 1918—1919. évekről. 5. Az 
1918—1919. évi számadások előterjesztése. 6. Az 1920. évi költségelőirányzat 
megállapítása. 7. Az alapszabályok módosítása. 8. Tisztújítás. 
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Elnök bejelenti, hogy az egyesület érdekében szélesebb körű propaganda-
akciót indított meg, egyrészt tagok gyűjtése, másrészt előadások tartása cél-
jából, és pedig elsősorban a középiskolák keretében. Tervbe van véve továbbá 
vidéki osztályok szervezése s a külföldi tudományos intézetekkel és egyesüle-
tekkel való állandó összeköttetés létesítése. 

Lévay István fölemlítvén, hogy Esztergomban igen látogatott és rokon-
szenvesen fogadott előadást tartott vetített képekkel Fiúméról és a Quarneróról, 
szívesen hajlandó az egyesület által rendezendő hasonló előadások tartására, 
amelyekhez több százat tevő diapozitívjait is készséggel átengedi. Az ig. tanács 
és választmány örömmel és köszönettel fogadja Lévay tagtárs kilátásba helyezett 
értékes közreműködését. 

Elnök fölovassa a külfödi tudományos intézetekhez intézendő „Szózat"-ot 
s közli, hogy a külügyminisztérium szíves volt ezt francia nyelvre lefordíttatni, 
míg angol nyelvre Pásztó Jenő tagtársunk volt szíves azt lefordítani, ezenkívül 
gondoskodni fogunk annak német és olasz nyelvre leendő lefordításáról s meg-
küldjük azt a világ összes egyetemeinek, műegyetemeinek, tudományos társula-
tainak és egyesületeinek, tengerészeti intézeteinek és vállalatainak, a külföldi 
kormányférfiaknak, lapoknak, a kiválóbb tudósoknak és államférfiaknak. Az ig. 
tanács és választmány jóváhagyó tudomásul veszi úgy a „Szózat" szövegét, 
mint az annak szétküldésére vonatkozó tervezetet. 

Elnök jelenti, hogy az egyesület felkérte egyrészt a monacói fejedelmet, 
mint az egyesület tiszteleti tagját, a háború előtti összeköttetés felújítására s a 
monacói oceanográfiái intézet kiadványainak folytatólagos megküldésére, másrészt 
a Földközi-tenger kutatására ez év elején Monacóban alakított nemzetközi 
bizottságot, hogy nyújtsanak módot egyesületünknek a Földközi-tenger tudo-
mányos kutatásában való részvételre. 

Végül bejelenti az elnök, hogy herceg Eszterházy Pál — elhunyt nagy-
érdemű pártfogó tagunknak, herceg Eszterházy Miklósnak a fia — belépett 
5000 K-val pártfogó tagjaink sorába, a „Hangya" szövetkezet s a Magyar Kir. 
Folyam- és Tengerhajózási R. T. 1000 K-val befizetett pártfogó tagsági diját 
4000 K-val kiegészítette az újabban megállapított 5000 K-ra, belépett továbbá 
alapító tagnak gróf Apponyi Géza és dr. Okolicsányi László s 177 rendes tag. 

Közgyűlés 1920 június 20.-án. Egyesületünk június hó 20.-án d. e. 11 
órakor tartotta ez évi rendes közgyűlését a M. Tud. Akadémia elnöki tanács-
termében. Jelen voltak: Gonda Béla elnök, dr. Bezdek József, Brunner Béla és 
Ernő, Czölder Dezső, Dorner Gyula, dr. Entz Géza, dr. Halász József, dr. Hankó 
Béla, dr. Havass Rezső, dr. Ilosvay Lajos, Jekelfalussy Zoltán, dr. Kari János, 
dr. Koch Antal, dr. Koch Nándor, Kostyál Ilona, dr. Kövesligethy Radó, Krepuska 
Gyula, Lévay István, Major László, dr. Méhes Gyula, dr. Németh József, 
Pásztó Jenő, dr. Pell Mária, dr. Radák Olga, Roda Mária, dr. Rónay Károly, 
dr. Sinkovics Dienes, Strauchné-Entz Jolán, Szurák János, dr. Truskovszky 
Jenő és Verderber József. 

Gonda Béla elnök a közgyűlést a következő beszéddel nyitja m e g : 
Tíz éve mult, hogy a Magyar Adria Egyesület 1910 február 26.-án alakuló 
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közgyűlését megtartotta. Ez a tíz év bőségesen elegendő volt arra, hogy a 
művelt magyar közönség az egyesület kiváló kulturális és nemzeti jelentő-
ségű törekvéseit és munkálkodását megértő rokonszenvébe fogadja, s nyugodtan 
elmondhatjuk, hogy a tenger kultuszát sikerült bevinnünk a magyar nemzet szívébe. 

A jövőre kiható nagy terveinket derékban törte ketté a világháború folytán 
reánk szakadt összeomlás, mely erőszakosan elszakította tőlünk Fiumét s vele 
adriai tengerpartunkat. Ez a fájdalmas katasztrófa azonban nem szabad, hogy 
megingassa a Magyar Adria Egyesület létalapjait, sőt fokozottabb tevékenységre 
kell hogy buzdítson minden magyart a tengerhez fűződő nagy nemzeti érdekeink 
megvalósítására. 

Nem szabad ugyanis lemondanunk arról, hogy ismét kijussunk az Adriára, 
melynek birtoklásához nyolcszáz évet meghaladó történelmi hagyományok fűznek, 
s mindent el kell követnünk, hogy visszakapjuk egyetlen tengeri kikötőnket, 
Fiumét s a vele kapcsolatos régi magyar tengermelléket s biztosíttassák részünkre 
a közvetlen szárazföldi kapcsolat a tengerrel. Fenn kell tartanunk Fiúméval a 
rokonszenves kapcsolatot, tudatára kell őket juttatnunk, hogy úgy amint a 
múltban Magyarországnak köszönhették gazdasági és kulturális fejlődésüket, 
olasz kultúrájuk megvédését, úgy jövőjük is csak a Magyarországgal való szoros 
kapcsolatban lehet. 

Ezt kell megértetnünk Horvátországgal is. Meg kell teremtenünk az olasz-
magyar kapcsolatot, mert csak ezúton foglalhatunk tért az Adrián, s így bizto-
síthatjuk Fiume visszaszerzését s ezzel adriai birtoklásunkát. 

Az Adriai-tengernek egyesületünk által oly szép sikerrel megkezdett tudo-
mányos kutatását bizonyára minden akadály nélkül módunkban lesz folytatni, sőt 
kiterjeszthetjük ezirányú működésünket a Duna folyamon át a mi érdekkörünkbe 
kapcsolódó Fekete-tengerre is, ezek mellett az egyesület működését kiterjesztjük 
a Balaton tavának tudományos kutatására is. 

Tengeri hajózásunkat úgy az Adrián, mint a dunai hajózással kapcsolatban 
a Fekete-tengeren át önálló gazdasági helyzetünknek megfelelően az eddiginél 
még nagyobb arányokban kell bárminő áldozatok árán is fejlesztenünk s módot 
kell találnunk arra is, hogy a magyar haditengerészet — bármily szűk keretben 
is — szintén részt vegyen a világtengereken a magyar nemzeti érdekek kép-
viseletében. Tengeri hajózásunkat erős nemzeti alapokra kell fektetnünk s magyarrá 
tennünk, hogy a külföldön pionírjai legyenek a magyar nemzeti eszmének. 
Állandó kapcsolatot kell szereznünk a külföld összes tudományos és tengeré-
szeti köreivel. 

A Magyar Adria Egyesületre mindez irányokban nagyfontosságú feladatok 
várnak. S hazafias törekvéseinkben buzdításunkra szolgálhat az a magas elis-
merés és támogatás, melyben Horthy Miklós kormányzó úr O Főméltósága az 
egyesületünk érdekében kibocsátott szózatában hangsúlyozza, hogy „Magyar-
ország újjáépítésében fontos szerep vár az Adria Egyesületre is . . ." s hogy 
„a Kossuth és Széchenyi örökségét őrzi féltő gonddal e nehéz napokban is az 
Adria Egyesület, amely egy reálpolitika nagy jelentőségét tartva szem előtt, 
ápolja az Adria kultuszát és ezzel a nemzeti tradíciót". Végül nagyjaink példá-
jának követésére hív fel minden igaz magyart: Álljon az Adria Egyesület zászlója 
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alá, hogy fiaink megérhessék, amit apáink jövendöltek: „Magyarország nem volt, 
hanem lesz!" 

Ezzel a közgyűlést megnyitottnak nyilvánítván, üdvözli a megjelenteket, 
megállapítja a közgyűlés határozatképességét, a jegyzőkönyv vezetésére felkéri 
dr. Halász József titkárt, a hitelesítésére pedig Pásztó Jenő és dr. Rónay Károly 
tagtársakat. 

A napirendre áttérve, fájdalommal emlékszik meg egyesületünk két oszlopos 
tagjának, a magyar tudományosság büszkeségének, dr. Entz Gézának és dr. 
Lóczy Lajosnak elhunytáról; emléküknek e közgyűlés keretében kívánunk kegye-
lettel adózni. Felkéri dr. Hcinkő Bélát, hogy az 1919. december 4.-én elhunyt 
Entz Gézáról írt emlékbeszédét legyen szíves felolvasni. 

Dr. Hankó Bél a tanítvány meleg szeretetével és hálás kegyeletével s a 
szakmabeli tudós avatottságával méltatta Entz Géza nemes életét és világra 
szóló tudományos működését. 

Dr. Hankó Béla tanítványa, majd nyolc évig tanársegéde volt az elhunyt 
kiváló tudósnak. A hosszú együttlét bizalmassá fejlesztette viszonyukat s így 
előadónak sok-alkalma volt a széleslátókörű, igen nagy, általános műveltségű, 
minden gondolatában, tettében tetőtől-talpig becsületes tudóst megismerni és 
megszeretni. Entzet szeretni is kellett mindenkinek, hisz rajongott minden jóért 
és szépért és fáradhatatlanul dolgozott a magyar tudomány fejlesztésén és min-
den igyekezettel azon volt, hogy tudományának minél több hívet nyerjen, hogy 
folytathassák majd megkezdett munkáját. Ez a szeretet sugárzik ki előadó egész 
beszédéből, melyben méltatja azt a nagy kulturális munkát, melyet az elhunyt 
végzett s felsorolja kiváló tudományos értékű műveit, közöttük különösen azt a 
fölfedezését, hogy a zöld véglények a velük symbiosisban élő zöld algáktól 
nyerik zöld színüket s a mymikriről írt nagyszerű és mindenütt idézett tanul-
mányát. 

Meghatóan ecsetelte az elhunyt életét, amelyet a természet rajongó szere-
tete jellemzett legjobban s ez tette Őt kitűnő megfigyelővé, ez serkentette a 
titkok kifiirkészésére, ez a szeretet és a szívében lakó önzetlen jóság tet te Öt 
kiváló előadóvá, aki mindig azon fáradozott, hogy gazdag tudásának közlése 
által, a természetben meglátott sok szépnek a lefestése által másoknak is gyö-
nyörűséget szerezzen és mindenkit megnyerjen a természet kutatásának. Meg 
volt arról győződve, hogy igazi örömet és gyönyörűséget csak az anyatermészet 
megismerése nyújthat az élet bajaival küzdő emberiségnek. A Tenger első füze-
teiben a Planktonról írt kiváló és valóban elsőrangú összefoglaló cikkével O 
kezdette meg azoknak az értékes, népszerű természettudományos cikkeknek a 
hosszú sorát, melyek A Tenger- nek a legtöbb olvasót, egyesületünknek a legtöbb 
hívet szerezték. 

Egyesületünket is nagyon fájdalmasan érintette elhunyta, hisz állattani szak-
osztályunknak elnöke s az igazgatóságnak és a tengerkutató bizottság elnök-
ségének is egyik legbuzgóbb tagja volt, aki nagy tudásával, gazdag tapasztala-
taival a leghathatósabban támogatta az egyesület tudományos törekvéseit. 

Az emlékbeszéd mély hatást tett a hallgatóságra, mely felállással hódolt az 
elhunyt nagy tudós, az egyesület hatalmas támasza nemes emlékének. 
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Utána dr. Koch Nándor szinte költői szárnyalású, emelkedett szellemű 
emlékbeszédben méltatta az egyesület tiszteleti tagjának, a világszerte közbecsü-
lésnek örvendet t nagy tudós , Lóczy L a j o s sokoldalú munkásságát, harmonikus 
életét. (Az emlékbeszédet ebben a füzetben közöljük.) A hallgatóság megha-
tottan állt fel a beszéd végén , hogy ezzel is kifejezze fájdalmas részvétét a 
magyar tudományosságot é r t mérhetetlen veszteség fölött . 

Az egyesület 1918—1919 . évi működéséről az elnök nyújtott rövid áttekin-
tést. Utalva erre vonatkozólag A Tenger 1919. évi füzetében „Egy év törté-
nete" c, alatt közölt je lentésre, mindenekelőtt mély fájdalommal emlékszik meg 
az egyesületet ezalatt az idő alatt ért súlyos veszteségekről és pedig első 
helyen a bolsevizmus te r ror ja által kegyetlen kínzásokkal kivégzett Fery Oszkár 
altábornagy és dr. Hollán Sándor államtitkár, választmányi tag tragikus elhuny-
táról, továbbá első pár t fogó tagunk, herceg Eszterházy Miklós, valamint id. dr. 
Entz Géza sz. o. elnök és dr. Lóczy Lajos tiszteletbeli tag elhalálozásáról. 
Nemes emléküket egyesületünk kegyelettel megőrzendi. Az egyesület működé-
sére á t térve jelenti, hogy a bolsevizmus megszűntével az egyesület is megkezdte 
félbeszakadt tevékenységét , mindenekelőtt a tagokkal való érintkezést ve t te föl 
s előkészítette a taggyűj tés céljából megindítandó propagandát , valamint A Ten-
ger-r\ek a megjelentetését . A z időközben bekövetkezett papírhiány azonban az 
1919. év folyamán lehetet lenné tette A Tenger kiadását s csak a folyó év elején 
volt módunkban az 1919. év re szóló 51/a ív terjedelmű füzete t kiadnunk, melynek 
nyomdai köl t sége azonban éppen kétszerannyi volt, mint a békeévekben egy 
egész évfolyamé. 

Az egyesületi élet és nagyobb arányú tevékenység csak 1920-ban indult 
meg s erről a jövő évi közgyűlésnek tar t juk fenn a részletes beszámolót. 
Azonban lehetetlen már ezúttal meg nem emlékeznünk arról az egyesületünk 
hivatását oly melegen méltató s jövő tevékenységének mintegy irányt mutató 
szózatról, melyet Horthy Miklós kormányzó úr Ő Főméltósága volt kegyes 
egyesületünk támogatása é rdekében a nemzethez intézni, amely az egész ország 
figyelmét és érdeklődését egyesületünkre irányította s alapjául szolgál nagy 
arányokban megindított propaganda-akciónknak, s szinte új életet, bizakodó 
reménységet s fokozott t evékenységre való kéezséget kel tet t mindannyiunkban. 

A közgyűlés az elnök jelentését örömmel vette tudomásul s a felszólalók 
kifejezést adtak annak az óhaj tásuknak, hogy az egyesület az eddigi szellemben 
a változott viszonyokhoz mért fokozott eréllyel minél szélesebb körre ki ter jesztve 
folytassa tevékenységét . 

Ezután dr. Halász József t i tkár előterjeszti az 1918—1919. évi számadásokat. 

A Magyar Adria Egyesület eredményszámlája 1918 december 31.-én. Kiadás. 
1. Lapkiadás, általános költségek 19.266 K 30 f. 2. Irodai költségek 6.169 K 22 f 
3. Könyvbeszerzés 433 K 11 f. 4. Lakbér, fűtés, világítás 1.746 K 84 f. 5. Leírások 
6.685 K 20 f. 6. Eredmény, mint nyereség 62 K 09 f. Összesen 34.362 K 76 f. Bevétel. 
1. Tagdíjak 15.318 K. 2. Előfizetési díjak 7.080 K. 3. Kamatok 2.044 K 65 f. 4. Ado-
mányok és segélyek 5.320 K. 5. Hirdetési díjak és átalányok 3.409 K 90 f. 6. Kiad-
ványok jövedelme 1.190 K 21 f. Összesen 34.362 K 76 f. 

A Magyar Adria Egyesület mérlegszámlája 1918 december 31.-én. Vagyon-
1. Készpénz 3.501 K 85 f. 2. Magyar Földhitelintézetnél folyószámla betét 75.261 K. 
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3. Postatakarékpénztárnál csekkszámla betét 1.269 K 59 f. 4. Magyar bank és keres-
kedelmi r.-t.-nál takarékbetét 56.374 K 87 f. 5. Értékpapírok 61.165 K. 6. Könyvtár és 
berendezés 1.300 K. 7. Kiadványok 4.953 K 60 f. 8. Tengerkutató hajófelszerelés és 
műszerek 7.327 K. 9. Átmeneti tételek 857 K 67 f. Összesen 212.010 K 58 f. Teher. 1. Ala-
pító tagdíjak 84.440 K. 2. Hajóalap 100.000 K. 3. Tengerkutató műszerek tartalékalapja 
7.277 K. 4. Oceanográfiái laboratóriumi alap 4.317 K 10 f. 5. Tartozások 1.438 K 72 f. 
6. Átmeneti tételek 7.980 K 97 f. 7. Tiszta vagyon 1918 január 1.-én 6.494 K 70 f, hozzá 
az 1918. évi eredmény, mint nyereség 62 K 09 f, együtt 6.556 K 79 f. Összesen 
212.010 K 85 f. 

A Magyar Adria Egyesület eredményszámlája 1919 december 31.-én. Kiadás. 
1. Lapkiadás, általános költségek 2.751 K (az 1919. évre kiadott „A Tenger" költségei 
1920-ban fizettettek). 2. Irodai költségek 3.876 K 49 f. 3. Lakbér, fűtés, világítás 969 K 
52 f. 4. Leírások 1.933 K 45 f. 5. Eredmény, mint nyereség 1.169 K 11 f. Összesen 
13.699 K 57 f. Bevétel 1. Tagdíjak 8.000 K. 2. Előfizetési díjak 1.000 K. 3. Kamatok 
990 K 13 f. 4. Adományok és segélyek 2.550 K. 5. Hirdetési díjak 460 K. 6. Kiadványok 
jövedelme 699 K 44 f. összesen 13.699 K 57 f. 

A Magyar Adria Egyesület mérlegszámlája 1919 december 31.-én. Vagyon. 
1. Készpénz 1.592 K 90 f 2. Magyar Földhitelintézetnél folyószámla betét 76.484 K. 
3. M. kir. postatakarékpénztárnál csekkszámla betét 960 K 40 f. 4. Magyar bank és 
kereskedelmi r.-t.-nál takarékbetét 57.655 K 20 f. 5. Értékpapírok 48.500 K. 6. Könyvtár 
és berendezés 12.965 K. 7. Kiadványok 4.699 K 05 f. 8. Tengerkutató hajófelszerés és 
műszerek 10.050 K. 9. Átmeneti tételek 1.757 K 67 f. összesen 214.664 K 22 f. Teher. 
1. Alapító tagdíjak 85.240 K. 2. Hajóalap 102.280 K 33 f. 3. Tengerkutató műszerek 
tartalékalapja 7.277 K. 4. Oceonagrafiai laboratórium 4.317 K 10 f. 5. Átmeneti tételek 
7.823 K 89 f. 6. Tiszta vagyon 1919 január 1.-én 6.556 K 79 f, hozzá az 1919. évi ered-
mény, mint nyereség 1.169 K 11 f, együtt 7.725 K 90 f. Összesen 214.664 K 22 f. 

A Magyar Adria Egyesület alapító tagdíjainak összege 1918 dec. 31.-én 
Az alapító tagdíjak fedezete : a) az értékpapírok (60.0C0 K n. é. hadikölcsönkötvény 
és 5.000 K n. é. koronajáradék) 61.165 K, b) a Magyar Földhitelintézeti folyószámla-
követelésből, 75.261 K-ból, 23.275 K. Összesen 84.440 K. 

A Magyar Adria Egyesület alapító tagdíjainak összege 1919 dec. 31.-én. 
Az alapító tagdíjak fedezete: a) az értékpapírállomány (60.000 K n. é. hadikölcsön-
kötvény és 5.000 K n. é. koronajáradék) 48.500 K, b) a Magyar Földhitelintézeti folyó-
számla követelésből, 76.484 K-ból 36.740 K. Összesen 85.240 K 

A Magyar Adria Egyesület tengerkutató-hajó alapjának állaga 1918. dec 
31.-én. A hajóalap fedezete: a) a Magyar Bank és Ker. R. T. betétkönyvei 56.374 K 
87 f, b) a M. kir. postatakarékpénztárnál 1.269 K 59 f, c) a Magyar Földhitelintézeti 
folyószámla követelésből, 75.261 K-ból levonva az alapító tagdíjra 23.275 K, marad 
51.986 K, ebből 42.355 K 54 f. Összesen 100.000 K. 

A Magyar Adria Egyesület tengerkutató-hajó alapjának állaga 1919. dec. 
31.-én. A hajóalap fedezete: a) a Magyar Bank és Ker. R. T. betétkönyvei 57.655 K 
20 f, b) a M. kir. postatakarékpénztárnál 960 K 40 f, c) a Magyar Földhitelintézeti 
folyószámla követelés 39.744 K, d) készpénzben 1.197 K, 73 f, e) a műszerek értéke 
10.000 K. Összesen 109.557 K 33 f. 

A közgyűlés a számadásokat jóváhagyó tudomásul veszi s a fölmentvényt 
úgy az elnökségnek és az igazgató-tanácsnak, valamint a választmánynak megadja . 

Az 1920. évi költségelőirányzatot illetőleg dr. Halász József titkár előadja, 
hogy a teljesen bizonytalan és máról-holnapra változó pénzviszonyok s ezekből 
folyó körülmények miatt lehetetlen reális költségelőirányzatot készíteni, miért is 
javasolja, hogy az elnökség, illetve az igazgató-tanács hatalmaztassék fel a szük-
ségeseknek mutatkozó kiadások teljesítésére azzal, hogy az 1920. évről szóló 
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zárőszámadások anpak idején a közgyűlésnek jóváhagyás végett előterjesztes-
senek. A közgyűlés a javaslatot elfogadta. 

Az elnök jelenti, hogy Fiúménak és az Adriának az országtól történt ideig-
lenes elszakítása az egyesület jövendő tevékenységére nézve több tekintetben 
más irányelvek alkalmazását teszi szükségessé, minek megfelelőleg az igazgató-
tanács és a választmány az alapszabályok többrendbeli módosítását javasolja. 
Ezen módosításokat a következőkben terjeszti elő: 

Az egyesület célja és működési köre lényegében változatlan marad s csak 
szövegezésében történnek módosítások. A tagokról szóló fejezetben elmaradnak 
a pártoló tagok s elmarad a tagajánlás kötelezettsége. A tagdíjak akként módo-
síttatnak, hogy a pártfogó tagok az eddigi 1000 K-val szemben 5000 K-t, az 
alapító tagok az eddigi 500 K-val szemben 1000 K-t fizetnek. A rendes tagság 
évi díja magánszemélyek után 20 K-ban, jogi személyek és külföldiek után évi 
100 K-ban állapíttatik meg. A tisztikarra vonatkozó rendelkezések kiegészíttetnek 
azzal, hogy két társelnök is választandó s a szakosztályok élére a közgyűlés 
elnököt és társelnököt választ. A választmányról szóló fejezet kiegészíttetik 
azzal, hogy a választmánynak a tiszteleti elnökök, a tiszt, tagok s a két társ-
elnök is tagja. Az eddigi szakosztályok helyébe négy szakosztály lép, ú. m.: 
I. Tengerkutató sz.-o. II. Tengerészeti sz.-o. III. Földrajz-történelmi és közgaz-
dasági sz.-o. IV. Propaganda sz.-o. Az alapszabályok egyenkint megállapítják 
ezek működési körét, a Helyi csoportok helyébe a Vidéki osztályok lépnek. Új 
szakasz intézkedik a külföldi képviseletekről. A tisztikar hatásköre csupán 
annyiban változik, hogy az egyesület közlönyének és kiadványainak a szerkesz-
tését az igazgató-tanács választja. 

A közgyűlés az alapszabályok módosítására tett javaslatot elfogadja s fel-
hatalmazza az elnökséget, hogy az így módosított alapszabályok kormányhatósági 
jóváhagyásának kieszközlése iránt intézkedjék s amennyiben azon valamelyes 
módosítások kívántatnának, azokat foganatosítsa. 

Az elnök bejelenti, hogy a tisztikar és választmány mandátuma lejárván, 
megköszöni a belé immár tíz éven át helyezett megtisztelő bizalmat, s felkéri a 
közgyűlést a tisztikar, a szakosztályi elnökök es társelnökök, úgyszintén a 
választmány megválasztására. 

Lévay István, méltatva az elnöknek az egyesület vezetése körül 10 éven át 
kifejtett ügybuzgó és önzetlen tevékenységének szinte hihetetlen eredményeit, 
javasolja, hogy elnökké újból Gonda Béla eddigi elnök választassák meg. 
A közgyűlés elnökké Gonda Bélát közfelkiáltással megválasztja. Dr. Havass 
Rezső szintén meleg szavakkal méltatja az elnöknek az egyesület szinte páratlan 
felvirágoztatása körül szerzett kiváló érdemeit s javaslatára a közgyűlés az 
elnöknek elismerését és köszönetét fejezi ki. 

Az elnök javaslatára ezután megválasztatnak: társelnökökké: dr. Havass 
Rezső és dr. Kövesligethy R a d ó ; alelnökökké: dr. Erődi-Harrach Béla, dr. Fejér-
pataky László, dr. Szabó László és gróf Széchenyi Rezső; főtitkárrá: dr. Koch 
Nándor; t i tkárokká: dr. Bezdek József, dr. Halász József és Ilosvay Sándor ; 
könyvtárnokká: dr. Kari János. 

A szakosztályok elnökségére megválasztattak: 
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a tengerkutató szakosztályba elnökké: dr. Kövesligethy Radó, tat selnökké: 
dr. Entz Géza ; 

a földrajz-történelmi és közgazdasági szakosztályba elnökké: dr. Havass 
Rezső, társelnökké: dr. Németh József; 

a tengerészeti szakosztályba elnökké: Gonda Béla, társelnökké Wulff Oláf; 
a propaganda szakosztályba elnökké: dr. Okolicsányi László, társelnökké: 

Lévay István. 
Választmányi tagokká megválasztattak : 
Asbóth Emil, dr. Ballagi Aladár, báró Battenberg Lajos, dr. Berzeviczy 

Albert, Bignio Gyula, dr. Cholnoky Jenő, dr. Dómony Mór, Dorner Gyula, 
Dunay László, dr. Fáy Albert, dr. Fest Aladár, dr. Fodor Ferenc, dr. Gaál Tibor, 
Garády Viktor, dr. Giesswein Sándor, dr. Haltenberger Mihály, dr. Hankó 
Béla, dr. Hantos Elemér, Hardy Kálmán, dr. Hézser Aurél, Hild Gyula, dr. Hültl 
Hümér, dr. Ilosvay Lajos, dr. Jekelfalussy Zoltán, Kankovszky Ede, dr. Koch 
Antal, dr. Kormos Tivadar, báró Kornfeld Móric, dr. Lasz Samu, László Elemér, 
dr. báró Lers Vilmos, gróf Mailáth J. Géza, dr. Majovszky Pál, Manchen 
Mariska, dr. Marczell György, dr. Méhes Gyula, Pásztó Jenő, dr. Pauler Ákos, 
dr. Pécsi Albert, dr. Pékár Gyula, Polnay Jenő, dr. Rákosi Gyula, dr. Rónay 
Károly, dr. Rónay Tibor, dr. Schafarzik Ferenc, Schwanda Gusztáv, Sényi 
Péter, dr. Soós Lajos, dr. Thirring Gusztáv, Végh Károly. 

A propaganda-szakosztály szeptember hó 25.-én tartotta alakuló ülését 
dr. Okolicsányi László elnöklete alatt. Jelen voltak: Lévay István társelnök, 
Dorner Mihály, Gonda Béla, dr. Ilosvay Lajos, Ilosvay Sándor, dr. Koch Nándor, 
Kump József, dr. Kümmeríe J. Béla, dr. Massányi Ernő, dr. Méhes Gyula, 
dr. Moesz Gusztáv, dr. Majovszky Pál, dr. Németh József, dr. Pell Mária, 
dr. Réthly Antal. 

Az elnök utalva az Adriához fűződő nagyfontosságú gazdasági és nemzeti 
érdekeinkre, hangsúlyozza, hogy az egyesületre e tekintetben igen fontos fel-
adatok várnak úgy a tenger visszaszerzésére irányuló törekvéseink iránt itthon 
a minél szélesebb körű érdeklődés fölkeltése, ébrentartása és fokozása, valamint 
a külföld kellő felvilágosítása, s törekvéseink jogosultsága iránt a rokonszenves 
érdeklődés fölkeltése tekintetében. 

Gonda Béla egyesületi elnök tájékoztatja a szakosztályt úgy a belföldi, mint 
a külföldi propaganda terén eddig történtekről, s azokról az előmunkálatokról, 
amelyek a középiskolákban tartandó Adria előadások megszervezése érdekében 
folyamatba tétettek. Kiemeli, hogy Lévay István szakosztályi társelnök úr máris 
szíves volt néhány előadásra vállalkozni s az egyesület rendelkezésére felaján-
lotta gazdag diapozitív képgyűjteményét. 

Lévay István javasolja, hogy az iskoláknak küldjön az egyesület egy ten-
geri repertóriumot s a tanárokat hívja fel, hogy előadásaik keretében minden 
alkalommal hangsúlyozzák az Adriának és Fiúménak Magyarországra nézve kiváló 
fontosságát s az Adriához fűződő történelmi hagyományokat. 

Dr. Massányi Ernő kívánatosnak tartja, hogy addig is, míg a viszonyok 
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A Tenger rendszeres kiadását lehetővé teszik, a tagok részére bármily kis ter-
jedelmű értesítő adassék ki, hogy tájékoztatva legyenek az egyesület működé-
séről s az Adria-kérdés állásáról. Javasolja továbbá, hogy a nagyobb ipari 
vállalatok vezetői személyesen fölkéressenek az egyesület propaganda-akciójának 
anyagi támogatására. 

Az egyesület propaganda-akciója tekintetében a jelenvoltak élénk eszme-
cserébe bocsátkoztak, melynek során helyeslő tudomásul vették az egyesület 
vezetőségének ez irányban eddig tett intézkedéseit s elfogadták az előadások 
tartására, az ifjúság tájékoztatására s általában a legszélesebbkörü bel- és kül-
földi propaganda kifejtésére vonatkozó javaslatokat. 

Végül a szakosztály alelnökévé megválasztattak dr. Truskovszky Jenő és 
dr. Zambra Alajos tagokat. 

A földrajz-történelmi és közgazdasági szakosztály szeptember 28.-án 
tartotta alakuló ülését dr. havass Rezső elnöklete alatt. Jelen voltak az elnökön 
kívül: dr. Németh József társelnök, Gonda Béla elnök, báró Battenberg Lajos, 
dr. Hézser Aurél, .dr. Kari János, dr. Majovszky Pál, dr. Okolicsányi László és 
dr. Truskovszky Jenő. Az elnök a következő beszéddel nyitotta meg az ülést 
s vázolta a szakoszály működésére váró nagyfontosságú feladatokat: 

Tisztelt Szakosztály! A reánk erőszakolt béke elszakította tőlünk a magyar 
tengerpartot. De csak egyelőre, mert magyar erővel, magyar tudással, magyar 
szorgalommal visszaszerezzük azt. Nem búcsuzunk tehát az Adriától, sőt ellen-
kezőleg a legmegfeszítettebb szívóssággal küzdünk tengeri expanziónk érvényesü-
léseért. Ami különösen Fiumét illeti, nem első eset, hogy a történelem hullámai 
elsodorták tőlünk. Tudjuk, hogy Mária Terézia Fiumét 1779-ben külön testként 
(separatum corpus) Magyarországhoz kapcsolta. 1809—1822 között Fiume előbb 
francia, majd osztrák kézben volt. I. Ferenc király Fiumét és az elszakadt ten-
germelléki részeket 1822-ben Magyarországhoz visszacsatolta. 1848-ban a magyar 
uralmat a horvát váltotta fel, amelyet az abszolút központi adminisztráció, majd 
a provizórium követett. 1868-ban újból visszakerült Fiume a magyar koronához 
s innen datálódik Fiume rohamos fellendülése. A magyarok szeretete és áldozat-
készsége a jelentéktelen parti városkát az Adria egyik legvirágzóbb kikötőjévé 
emelte. A történelmi múltban és a földrajzi fekvésben rejlő erő tehát mindig 
visszahozta az elszakított Fiumét a Magyar Birodalomhoz s így lesz ez az egész 
régi magyar tengerparttal — Dalmáciával — le egészen Cattaróig. A fiume— 
cattarói partvonalnak a Magyar Birodalom a tulajdonképeni hátterülete, s e part-
vidéknek jövője a hátterülettel való kapcsolattól függ, látjuk ezt e tengerpartnak 
történetéből. A mohácsi vésszel megbénult a magyarok szereplése az Adrián, 
a gazdasági téren azonban megmaradt a kapcsolat a magyar uralom megszűnése 
után is, s a raguzai kereskedők, úgy mint azelőtt, sűrűn látogatták Budát, sőt 
ott többen le is telepedtek. Mi tehát bizalommal folytathatjuk munkánkat. A tör-
ténelmi és a természeti erőkből fakadó viszony erőszakkal ideig-óráig megbénít-
ható. De a kölcsönös érdek azt újból életre kelti. Szakosztályunk a tudomány 
fegyverével veszi fel a harcot a magyar tengerért s annak biztos tudatában, hogy 
igazságos ügyünk győzni f o g : a Magyar Adria Egyesület földrajz-történelmi, 
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közgazdasági tudományos szakosztályát megalakultnak nyilvánítom s a szakosztály 
első ülését ezennel megnyitom. 

A szakosztály mindenekelőtt megválasztotta alelnökké dr. Márki Sándor 
kolozsvári egyetemi tanárt s titkárokká dr. Harmos Eleonora és dr. Kerekes Zoltán 
tagtársakat. 

Ezután élénk eszmecsere fejlődött ki a szakosztály működésére vonatkozólag 
s elhatároztatott, hogy az Adriai-tengerre vonatkozó történelmi jogainkról s a 
tengerhez fűződő gazdasági érdekeinkről úgy a magyar közönséget, mint a kül-
földet állandóan tájékoztassuk, e célból itthon időnkint szakszerű felolvasások, 
ezek kapcsán megfelelő eszmecserék s országszerte népszerű előadások rendez-
tessenek, a külföldet pedig megfelelő cikkeknek és közleményeknek az ottani 
folyóiratokba és lapokba leendő elhelyezésével tájékoztassuk. 

A tengerészeti szakosztály október 5.-én tartotta alakuló ülését Gonda 
Béla elnöklete alatt. Az elnök, utalva a reánk erőszakolt békeszerződésnek a 
magyar tengeri hajózást szinte a megsemmisítésig bénító rendelkezéseire, hang-
súlyozza, hogy egyesületünknek a tengerészeti szakosztály útján minden lehetőt 
el kell követnie arra nézve, hogy tengeri hajózásunk megmaradjon s annak új 
életre kelése és erővel teljes fejlődése biztosíttassék. Ezenkívül kapcsolatot kell 
létesítenünk a külföld tengerészeti intézményeivel, a fontosabb kikötőkkel és 
hajózási vállalatokkal, hogy a magyar közönséget a világtengereken lefolyó ese-
ményekről tájékoztathassuk s a magyar tengeri érdekeket bekapcsoljuk a világ-
forgalom nagy organizmusába. A szakosztály megválasztotta titkárul Kump József 
főmérnököt s elhatározta, hogy két alelnök és még egy titkár választását leg-
közelebbi alkalomra halasztja. 

A tengerkutató szakosztály alakuló ülése. A Magyar Adria Egyesület 
tengerkutató szakosztálya 1920 október 11.-én tartotta alakuló ülését. Jelen 
voltak: Gonda Béla, az egyesület elnöke, Kövesligethy Radó, a szakosztály 
elnöke, Harmos Eleonora, Kari János, Kiselbach Gyula, Kümmerle J. Béla, Leiden-
frost Gyula, Lévay István, Marcell György, Maucha Győző, Moesz Gusztáv, 
Pell Mariska, Szilber József. 

Kövesligethy Radó, mint elnök, az egybegyűltek üdvözlése után a háború 
előtt megkezdett és sok reményre jogosító munka folytatására hívja fel a szak-
osztály összes tagjait. Az a tény, hogy erőszakosan elszakítottak az Adriától, 
működésünk eddigi terrénumától, ne riasszon vissza senkit a munkától, mert 
csak a tudományos munka útján igazolhatjuk be, hogy e területekhez jogunk 
van, s hogy tudományos feldolgozásuk, megismerésük a mi kezünkben van a 
legjobb helyen, mert ha munkánkat nem folytatjuk, a „corpus non agit, ubi non 
est" elve alapján magunk mondunk le az Adriáról és tartozékairól. Addig is, 
amíg kutató munkánkat folytathatjuk, theoretikus munkákkal segíthetünk magunkon 
s mint ilyenekre utal Winkler egy. tanár vízanalizáló módszereire, s a geofizika 
néhány problémájára, amelyek a br. Eötvös-féle módszerrel végrehajthatók (con-
tinentalis shelfnek Antarktis szárazföldjének, vízállás változásának kimutatása, 
hajók kutatása etc.), a helymeghatározási módszerekre, a hőmérsékleti gradiens 



92 EGYESÜTETI ÜGYEK 92 

vizsgálatára etc. Addig is, míg a tengerhez juthatunk, tavaink vizsgálatával sze-
rezhetünk nagy érdemeket, esetleg barlangi vizek kutatásával etc. Végül meg-
említi, hogy a két adriai expedíció anyagának tudományos feldolgozása lenne a 
legsürgősebb feladat, már csak azért is, hogy a nemzetközi Földközi-tenger-
kutató bizottságban a bennünket megillető helyet elfoglalhassuk. 

Gonda Béla röviden ismerteti az Adria Egyesület akcióját az Adria és part-
vidéke visszaszerzése érdekében, mely főleg a külföldi társulatok és tudósok 
felvilágosításában áll, hasonlóképen az Adria Egyesület könyvtárának kiegészí-
tésére indított propagandát, amely már eddig is szép eredménnyel járt. Külö-
nösen a monacói fejedelemtől és a monacói intézettől vár sokat, mert reméli-
hogy mint a múltban, úgy a jövőben is támogatni fogják működésünket. Éber 
figyelemmel fogjuk kísérni az 1917-ben alakult Földközi-tengerkutató szövetség 
munkáját, amelyhez valamilyen módon nekünk is kapcsolatot kell szereznünk. 
A propagandamunka legjobb támogatásául ő is a tudományos munkát s az 
ezúton kifejtett működést tartja s a szakosztály ez irányú támogatását kéri. 

Ezután a tisztikar megválasztása következik, amelynek során alelnökökké: 
dr. Moesz Gusztávot, dr. Róna Zsigmondot és dr. Winkler Lajost, ügyvezető 
alelnökké: dr. Leidenfrost Gyulát, t i tkárokká: dr. Kiimmerle J. Bélát, dr. Pell 
Mariskát, dr. Réthly Antalt és dr. Szilber Józsefet választják meg. 

Ezután Szilber József felolvassa a Commission Internationale pour 1' explo-
ration de la mer méditerranée Bulletin-jeinek kivonatos ismertetését, melyet 
„A Tenger" e füzetében közlünk. 

A földrajz-történelmi és közgazdasági szakosztály október 15.-én dr. Havass 
Rezső elnöklete alatt ülést tartott, melyen dr. Németh József igen érdekes 
bevezetés kíséretében felolvasta „Az Adria kérdés jövőjéhez" című dolgozatát. 
Az előadó — aki a Balkán-kérdés legalaposabb ismerője hazánkban — kimutatta, 
hogy maguk a szerb szaktekintélyek is olasz jellegűnek állapították meg az 
Adria keleti partját, mert a kultúra és kereskedelem ott olasz. Mivel Magyar-
ország ezt mindig respektálta és mivel Olaszországra nézve, de általában is, 
Fiúménak csak úgy van értéke, ha ezt a kikötőt a magyar termelés és for-
galom támogatja, kétségtelen, hogy a fiumei kérdés a megértés idejének beáll-
tával csak a magyar jogok teljes helyreállítása felé alakulhat ki. A jelenvoltak 
nagy tetszéssel fogadták az éppen aktuális fejtegetéseket, melyek nyomán az 
Adria-kérdés jövőbeli kialakulásáról s a Magyar Adria Egyesületnek ezirányú 
feladatairól élénk és tanulságos eszmecsere fejlődött ki, melyben különösen 
dr. Havass Rezső és Gonda Béla vettek részt. Végül az elnök a szakosztály 
köszönetét fejezte ki az előadónak igen értékes dolgozatáért, melynek a kül-
földdel leendő megismertetését is kívánatosnak mondták ki. (A dolgozatot ebben 
a füzetben közöljük.) 

Az igazgató-tanács ülése november 17.-én. Jelen vol tak: Gonda Béla elnök, 
dr. Havass Rezső és dr. Kövesligethy Radó társelnökök, dr. Okolicsányi László, 
a propaganda szakosztály elnöke, Lévay István, ugyanazon szakosztály társelnöke 
és dr. Truskovszky Jenő alelnök, Wulff Oláf sorhajókapitány, a tengerészeti 
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szakosztály társelnöke, dr. Róna Zsigmond, a tengerkutató szakosztály alelnöke, 
dr. Kümmeríe J. Béla, dr. Pell Mária és dr. Szilber József, ugyanazon szak-
osztály titkárai, dr. Hartnos Eleonora, a földrajzi szakosztály titkára, dr. Koch 
Nándor egyesületi főtitkár és Ilosvay Sándor sorhajóhadnagy, titkár. 

Az elnök bejelentvén a szakosztályok megalakulását, örömmel üdvözli az 
immár teljes igazgató-tanács megjelent tagjait. A folyó ügyeket megelőzőleg a 
békeszerződés megtörtént ratifikálása alkalmából javasolja, hogy egy rövid 
deklarációban tiltakozzék az egyesület Fiume és a vele kapcsolatos tengermellék 
elszakítása ellen. Felolvassa a deklarációt, melyet az igazgató-tanács általános 
helyesléssel elfogad s elhatározza annak a legszélesebb körökben való terjesz-
tését itthon és a külföldön. (A deklarációt e füzetben közöljük.) 

Bejelenti az elnök, hogy a június 1 -én tartott igazgató-tanácsi ülésen elfoga-
dott Szózatunkat (melyet e füzet első cikkeként közlünk) a külügyminisztérium 
szíves volt francia nyelvre lefordíttatni, dr. Zambra Alajos tagtársunk olasz, 
Pásztó Jenő tagtársunk angol és dr. Szilber József tagtársunk német nyelvre 
lefordítani, ezeket kinyomattuk, mindegyikből lOO-lOOpéldányt a külügyminisztérium 
rendelkezésére bocsátottunk, a többieket zárt borítékban magunk küldtük szét a 
világ összes egyetemeinek és más felsőbb tanintézeteinek, a tudományos akadé-
miáknak, a természettudományi, földrajzi és történelmi társaságoknak, múzeumok-
nak, az összes tengerkutató intézeteknek és állomásoknak (ez utóbbiaknak külön 
levél kíséretében, melyben kértük tudományos munkálkodásunk támogatását s 
egyesületünkkel állandó kapcsolat létesítését), megküldtük továbbá az államfők-
nek, a kormányférfiaknak, egyes kiválóbb külföldi tudósoknak, utóbbiak közül 
mintegy száznak dr. Kövesligethy társelnök úr mint személyes jó ismerőseinek 
ajánlással látta el Szózatunkat, továbbá a tengerészeti hivataloknak, kikötői 
igazgatóságoknak, tengerhajózási vállalatoknak és tengerészeti szakférfiaknak, a 
budapesti külföldi missziók, követségek és képviseletek tagjainak, végül a nagyobb 
külföldi lapoknak; a tengerbiológiai intézeteknek s a földrajzi társulatoknak meg-
küldtük A Tenger 1919. és ezévi füzetét francia tartalomjegyzékkel. Ezen 
akciónknak kedvező eredményei máris mutatkoznak. A washingtoni állami ten-
gerészeti hivatal volt az első, mely 1914 óta elmaradt igen becses évkönyveit 
megküldte, ugyancsak értékes tudományos kiadványokat küldött három angol 
biológiai állomás, továbbá a Lissabon melletti Aquario Vasco de Gama s azzal 
kapcsolatos tengerbiológiai állomás, a kanadai állami tengeri halászati hivatal 
levélben bejelentette kiadványainak megküldését, a cette-i, nápolyi, rovignói 
tengerbiológiai állomások kilátásba helyezték támogatásukat, az északi tengeri 
államok nemzetközi állandó bizottsága közölte, hogy úgy mint eddig, ezentúl is 
rendesen megküldi kiadványait, a Quebecben székelő kanadai földrajzi társaság 
megküldte a közlönyét, a római kir. Földrajzi Társaság rokonszenves levélben 
közölte, hogy megkapta Szózatunkat s utalva a tudomány nemzetközi jellegére 
kijelenti, hogy egyesületünknek nem kell aggódn'a a miatt, hogy ezentúl is 
szabadon folytathatja az Adriai-tenger tudományos kutatását. Részletesebb levél-
ben fordultunk ezeken felül egyrészt Albert monacói fejedelemhez, egyesületünk 
első tiszteleti tagjához, aki 1913-ban egyesületünket nagybecsű oceanográfiai 
kiadványaival s több tengerkutató műszerrel megajándékozta s kértük, hogy 
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egyesületünkkel az összeköttetést újból fölvenni s a monacói oceanográfiai 
intézet 1914 óta elmaradt kiadványainak megküldése iránt intézkedni kegyes-
kedjék, ugyancsak felkértük a f. év elején alakult Földközi-tengeri nemzetközi 
kutatóbizottságot, melynek a monacói fejedelem az elnöke, hogy nyújtson módot 
és alkalmat egyesületünknek a Földközi-tenger tudományos kutatásában való 
részvételre s tegye lehetővé, hogy a bizottság tengerkutató expedícióiba egye-
sületünk egy-két magyar szaktudóst delegálhasson. Ezen két levelünkre dr. Richárd J. 
világhírű oceanografus, a monacói oceanográfiai múzeum igazgatója külön-külön 
válaszolt. Az egyik levelében közli, hogy a fejedelem szíves készséggel meg-
újítja az eddigi összeköttetést a monacói oceanográfiai múzeum, illetve intézet 
és egyesületünk közt s intézkedni fog az elmaradt kiadványok megküldése iránt. 
A másik levélben tudatja, hogy a Földközi-tenger tudományos kutatásában 
leendő részvételünk ügyében a fejedelem még nem döntött, de mihelyt a döntés 
meglesz, azt közölni fogja. 

Az igazgató-tanács örömmel vette tudomásul az elnök előterjesztését, mert 
ebből megyőződött, hogy külföldi akciónknak máris igen kedvező eredményei 
mutatkoznak, amelyek biztos kilátást nyújtanak arra, hogy tudományos munkál-
kodásunkkal sikerül az egész világ tengerkutató intézményeivel állandó össze-
köttetést létesíteni s a nemzetközi tengerkutatásba bekapcsolódni. Az egyesület 
mindenesetre igyekezni fog ebben a speciális munkakörben a magyar tudomá-
nyosságnak méltó helyet biztosítani. 

Az elnök bejelenti, hogy a külügyminisztériumból az a bizalmas felhívás 
érkezett egyesületünkhöz, hogy a békeszerződés ratifikációja után többé már 
nem nyilt tiltakozással, de az egyesület tudományos működésének részletes 
ismertetésével kellene a külföldön rokonszenves összeköttetéseket keresnünk. 
Ennek megfelelőleg az elnök készített egy ily tájékoztatót, melyet felolvasván, 
azt az igazgató-tanács egyhangúlag változatlanul elfogadta s megbízta az elnököt, 
járjon közbe a külügyminisztériumban ezen tájékoztatónak francia nyelvre leendő 
lefordíttatása, kinyomatása és minél szélesebb körökben leendő terjesztése végett . 
(A tájékoztatót A Tengerben is közölni fogjuk.) 

Az elnök jelenti, hogy a Rákosi Jenő ünneplését rendező bizottság egyesü-
letünket is fölkérte a jubiláris ünnepélyen leendő képviseltetésre. Az elnök 
dr. Németh József szakosztályi társelnökkel képviselte az egyesületet s ennek 
nevében üdvözölte a legnagyobb magyar nemzeti írót és publicistát, mint egye-
sületünk tiszteletbeli tagját, aki az iskolahajóra a Budapesti Hirlap által gyűjtött 
összegnek egyesületünk részére történt átengedése által alapját vetette meg 
tengerkutatási akciónknak. — Ugyancsak képviseltetésre hívta fel egyesületünket 
a Területvédő Liga a f. évi nov. 14,-ére kitűzött zászlószentelő ünnepélyre s a 
zászlóra szalag küldését is kérte. Az ünnepélyen egyesületünk képviseletére az 
elnök dr. Havass Rezső társelnök és dr. Okolicsányi László szakosztályi elnök 
urakat kérte fel s a zászlóra egy világoskék szalagot, egyik ágán Tengerre 
magyar!, a másikon Magyar Adria Egyesület felírással készíttetett s azt feltűzés 
végett Okolicsányi szakosztályi elnök úrnak adta át. A zászlóavatás azonban 
bizonytalan időre elhalasztatott. 

Az elnök jelenti, hogy a Külügyi Társaság felkérte az egyesületet a társa-
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Ságban való képviseltetésre. Az igazgató-tanács Gonda Béla elnököt, dr. Németh 
József és dr. Okolicsányi László szakosztályi elnököket delegálja. A külügy-
minisztérium szintén felkérte az egyesületet, hogy a külföldet tájékoztató bizott-
ságban magát képviseltesse. Az igazgató-tanács a képviselettel Gonda Béla 
elnököt, dr. Havass Rezső társelnököt és dr. Okolicsányi László szakosztályi 
elnököt bízza meg. 

Az elnök jelenti, hogy egyelőre a budapesti középiskolákban az ifjúság 
részére több ismeretterjesztő előadás megtartása iránt tettünk intézkedéseket, 
mire nézve hathatós támogatást nyertünk dr. Pintér Jenő budapesti tankerületi 
főigazgató úr részéről. Az előadásokat Lévay István szakosztályi társelnök úr 
szíves közreműködésével Koch Nándor főtitkár úr szervezi. Ezeket az előadá-
sokat a vidéki középiskolákra és a nagyközönség részére is ki fogjuk terjesz-
teni. Az igazgató-tanács örömmel fogadja a tervezett előadási akciót s ennek 
előmozdításáért dr. Pintér Jenő főigazgató úrnak hálás köszönetét fejezi ki. 

Az elnök jelenti, hogy ebben az évben A Tengerből eddig csak egy füzetet 
voltunk képesek kiadni s a klisékkel együtt az is 21.200 K-ba került. Egy 
füzetet még kiadunk, de annak költségei már a tagdíjakból nem fedezhetők. 
Jövőre — a tagokkal való gyakoribb érintkezés céljából — kívánatosnak tar-
taná A Tengert — ha csak egy ív terjedelemben is — havonkint vagy leg-
alább kéthavonkint kiadni. Erre azonban az évi 20 K rendes tagsági díjból 
jóformán semmi sem jut, mivel a tagdíjakból befolyó jövedelemből elsősorban 
az egyesületi helyiség bérét, az azzal járó egyéb költségeket, az adminisztráció 
és propaganda költségeit kell fedezni. Az évi 40 K-ra megszabott előfizetési 
díj szintén elégtelen még évi négy füzetnek az előállítására is (az Új Magyar 
Szemle egy füzete 40 K-ba kerül). Javasolja ennélfogva, hogy A Tenger elő-
fizetési díja évi 80 K-ra emeltessék fel s a 20 K tagsági díjat fizető .rendes 
tagok szólíttassanak fel, hogy ha A Tengert megkapni óhajtják, tagdíjukat évi 
60 K-val pótolják meg. Ugyanerre szólíttassanak fel az alapító tagok is. Akik 
ezt nem teszik, azoknak csupán az egyesületi ügyekről kibocsátandó tájékoztató, 
esetleg A Tengernek negyedévenkint ezen tájékoztatót magában foglaló füzetei 
fognak megküldetni. — Az igazgató-tanács a javaslatot elfogadja s megbízza az 
elnököt, hogy erről a tagokat megfelelően tájékoztassa. — Az elnök sajnálattal 
jelenti, hogy a régi tagok közül sokan tagsági kötelezettségüknek ismételt levélbeli 
felszólítás dacára sem tesznek eleget, többen évek óta nem fizettek tagdíjat. Az 
egyesületet az elvállalt tagsági kötelezettségnek ez a semmibe vevése igen 
súlyosan terheli. Egyelőre ez irányban javaslatot nem tesz, a hátrálékosoi< újból 
fel fognak szólíttatni s a legközelebbi igazgató-tanácsi ülésen elő fogja terjesz-
teni ezek névjegyzékét s a teendőkre nézve ki fogja kérni az igazgató-tanács 
határozatát. 

Az elnök jelenti, hogy alapítványi tőkénkből 50.000 K névértékű földhitel-
intézeti záloglevelet vásárolt. Az igazgató-tanács ezen intézkedést jóváhagyó 
tudomásul veszi s felhatalmazza az elnököt, hogy az egyesületi hajóalapot — 
mivel tengerkutató hajó beszerzésére belátható időn belül nincs kilátásunk — a 
biztosabb és jövedelmezőbb elhelyezés szempontjából részben vagy egészben 
szintén záloglevelekbe fektesse. 
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Végül beszámol az elnök taggyűjtő akciónk örvendetes eredményeiről. Még 
a f. év április havában fölkértük a vármegyei alispán, valamint a városi polgár-
mester urakat, hogy egyesületünk részére rendszeres taggyűjtő akciót szer-
vezzenek. Ez több helyen meg is történt s egyes főszolgabíró és községi 
jegyző urak elismerésreméltó hazafias buzgalommal számos tagot gyűj töt tek; 
igen eredményes akciót fejtettek ki ez irányban a M O V E vidéki szervei s leg-
újabban a katonai parancsnokságok, melyek közül pl. a debreceni körletparancs-
nokság első ízben 65, másodízben 16 tagot jelentett be s többen is igen sikeres 
tevékenységet fejtenek ki e téren. Tagjaink közül is többen nagy buzgalommal 
felkarolták a taggyűjtést s volt aki egymaga húsz-harminc tagot is gyűjtött. 

Egyesületünk levelezéssel, prospektusok szétküldésével állandóan igyekezett 
a magyar közönséget minél szélesebb körben bekapcsolni törekvéseinkbe s tag-
gyűjtő akciónknak az eredménye a következő: 

Pártfogó-tagok lettek (5000 K-val) a már jún. 1 .-én tartott ülésen bejelen-
tett herceg Esterházy Pálon kívül gróf Mikes János szombathelyi püspök 
(eddig alapító tag volt), dr. Majovszky Pál min. tanácsos (eddig rendes tag 
volt). 1000 K-val befizetett pártfogó-tagsági díjukat 5000 K-ra kiegészí-
te t ték: Fülöp szász coburg-góthai herceg, „Hangya" Szövetkezet, Magyar 
Folyam- és Tengerhajózási R.-T., Magyar Általános Kőszénbányá R.-T. 

Alapító-tagok lettek (1000 K-val) : gróf Apponyi Géza földbirtokos, dr. Oko-
licsányi László (eddig rendes tag volt), Belitska Sándor ny. tábornok és hadügy-
miniszter, Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár, gróf Khuen-Héderváry 
Károly nagybirtokos, Lamm Mór Budapest, Lengyel Pál mérnök, Mezőtúri 
Földmíves Szövetség, Orgovány község Elöljárósága, „Pátria" Pótkávégyár 
Nagykanizsa, gróf Széchenyi Andor Pál földbirtokos, gróf Széchenyi Emil föld-
birtokos, Szentes r. tan. város közönsége, Tolna vármegye közönsége. — 
500 K-val befizetett alapító-tagsági díjukat 1000 K-ra kiegészítették: Győri 
Első Takarékpénztár, Győri Szeszgyár és Finomító R.-T., dr. Horváth Győző 
püspök, Osztrák-Magyar Bank, gróf Széchenyi Aladár, Szegedi Kenderfonógyár, 
Várady L. Árpád kalocsai érsek. 

Reméljük, hogy régebbi pártfogó- és alapító-tagjaink közül mind többen 
és többen ki fogiák egészíteni pártfogó-tagsági díjukat 5000 K-ra, alapító-
tagsági díjukat 1000 K-ra. 

Rendes-tagul beléptek a folyó évben a jún. 1.-én tartott igazgató-tanácsi 
ülésen bejelentett 177 tagon kívül Budapestről 108, vidékről 304 magánszemély 
és (évi 100 K tagdíjjal) 45 község és vállalat. Új előfizető jelentkezett 20. 

Az igazgató-tanács örömmel üdvözli a szép számú új tagokat és hálás 
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az egyesület nagyfontosságú nemzeti 
törekvéseit hazafias buzgalommal, nemes lelkesedéssel támogatják, s az egyesület 
iránt országszerte megnyilvánult rokonszenves érdeklődés örvendetes tanúsága 
annak, hogy törekvéseink utat nyertek a nemzet szívéhez. 



Gyűjtsünk tagokat a Magyar Adria Egyesület résiére. 
Bizalommal kérjük t. tagjainkat, legyenek szívesek minden alkalmat felhasz-

nálni új tagok gyűjtésére. Aki nemzeti kultúránk és gazdasági fejlődésünk ügyét s 
az önálló Magyarországnak a világtengereken s a nemzetközi forgalomban leendő 
térfoglalását valóban a szívén viseli, s különösen, akinek anyagi helyzete azt lehe-
tővé teszi, nem hisszük, hogy elzárkózzék egyesületünk országos érdekű törekvései-
nek nagyobb arányú támogatása elől. 

A tagsági feltételek a következők: Pártfogó tag lehet, aki egyszersmindenkorra 
legalább 5000 K-t fizet. — Alapító tag lehet, aki egyszersmindenkorra legalább 
1000 K-t fizet. — Rendes tag évenkénti tagdíja : magánszemélyek részére évi 20 K, 
közhatóságok, kaszinók, társaskörök, egyesületek, ipari és kereskedelmi vállalatok 
és külföldiek részére évi 100 K. — A rendes tagság legalább 3 évre kötelező. 

A egyesület kiadásában megjelenik A TENGER népszerű folyóirat, a tengerre 
s különösen az Adriára vonatkozó s azzal kapcsolatos tudományos és gyakorlati 
ismeretek terjesztésére. A TENGER előfizetési ara évi 80 K. — A tagsági jelent-
kezések, valamint az előfizetések a Magyar Adria Egyesület elnökségéhez (Bpest, 
VIII., Muzeum-körút 10.) intézendők. 

A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET titkári hivatalában megrendelhetők 
A M A G Y A R A D R I A K Ö N Y V T Á R 

következő füzete i : 
1-3. A tengeralattjáró hajók. (100 képpel.) 

Irta Gonda Béla. Ára 6 korona. 
4. Maggar Balázs hadjárata Veglia szigetén 

Irta Dr. Szabó László. Ara 3 korona. 
5. A Földközi-tenger és kijárói. (Gibral-

tar, Szuez, Dardanellák.) 8 képpel. 
Irta Dr. Cholnoky Jenő. Ára 3 kor. 

6. Magyar uralom az Adrián. 
Irta Dr. Márki Sándor. Ára 3 kor. 

7-8. Az Adria és partvidéke. (Térképpel és 
képekkel.) Irta Dr. Cholnoky Jenő. 
Ára 5 korona. 

9. Rákóczi adriai tervei. 
Irta Dr. Márki Sándor. Ára 3 kor. 

10. Harc a tengerért. 
Irta Dr. Prinz Gyula. 
Ara 2 kor. 

11. A hadihajók tüzérsége. (Képekkel.) 
Irta Beck Zoltán fregatt-kapitány. 
Ára 2 kor. 

12. lengerész-pályák. 
Irta Péchy-Horváth Rezső. 
Ára 2 kor. 

13-14. Társadalmi élet a középkorban Dal-
máciában. 
Irta dr. Szabó László. Ára 4 K 

Postai szállítási díj füzetenkint 50 fillér. 
Az 1—14. sz. füzetek ára ké t csinos t o k b a foglalva portómentesen 30 K. 

NÉMET-MAGYAR ÉS MAGYAR-NÉMET 

H A J Ó S - S Z Ó T Á R 
Összeállította dr. RÓNAY JENŐ sorhajóhadnagy. Ára kötve 20 K. 

A Magyar Adria Egyesület tagjainak 10 K. 

A MAGYAR TENGERÉSZET ÉS A FIUMEI KIKÖTŐ 
I r ta : GONDA BÉLA. — 63 képpel ára 20 korona. 

LUSS1N kr5°ÉL0- Lussin grandé, Cigale. 15 képpel . 

A TENGER 
1911—1915. évi kötetei 

Egy-egy évfolyam ára 40 korona. 
Postai szállítási díj 2 K. 

A TENGER 
egyes füzeteiből vegyesen 

10 —10 darab ára 20 korona . 
Postai szállítási díj 2 K. 
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La Société Hongroise „ Adriatique" a éte 
fondée, il y a dix ans, dans le but : 

1. de collaborer aux recherches océanogra-
phiques surtout dans les mers Adriatique et 
Nőire, de créer des stations thalasso-biolo-
giques et un Institut océanographique á Buda-
pest; 

2. d'étudier toutes les questions intéressant la 
communication sur mer d'ordre technique, nau-
tique, commercial et politique mondial; 

3. de soutenir une propagande constante dans 
le pays et a l'étranger dans l'intérés de recon-
qaérir par des moyens pacifiques le littoral 
adriatique, notamment la ville et le port de Fiume 
violemment Arrachée a la Hongrie malgré le droit 
historique, les attaches plusieurs fois centenaire, 
la dépendance mutuelle economique des habitants 
et les intéréts de la communication d' outre-mer 
liés á la navigation hongroise. 

4. de conserver et de répaudre puissamment les 
traditions historiques et les souvenirs nationaux 
dus á cetté longue domination et de ressusciter 
les anc'ennes sympathies dans la cőte orientale 
de T Adriatique. 

Der seit nunmehr 10 Jahren bestehende 
Ün^arische Adria Verein bezweckt: 

1. Teilnahme an der Erforschung des Meeres, 
besonders der Adria und des Schwarzen Meeres, 
Gründung meeresbiologischer Stationen und eines 
Oceanographischen Instituts zu Budapest; 

2. die Erörterung samtlicher den Seeverkehr 
betreftenden Fragen nautischer, technischer, kom-
mercieller und zueltpolitischer Natúr ; 

3. die Unterhaltung einer (lauerndén in-und 
auslándischen Propaganda im Interesse der 
friedlichen Wiedereroberung des Ungarn gewalt-
tátig entrissenen adríatischen Rüstenlands, be-
ziehungsweise der Stadt und des Hatens Fiume, 
gerechtfertigst durch das historische Recht, jahr-
hundertelanges Besitztum,gegenseitige wirtschaft-
liche Abhangigkeit undInteressen des an die unga-
rische Seeschiffahrt geknüpHen WeUoerkehrs; 

4. Fflege und weitschichtige Verbreitung der 
mit der jahrhundertlangen Herrschaft Ungarns 
zusammenhangenden historischen Überlieferun-
gen und Erinnerungen, sowie Wiedererweckung 
der altén ungarischen Sympathieen an der 
Ostküste der Adria. 

Nyomato t t az „Éiet" irodalmi és nyomda részvény t'»rs. Budapest, 1. Fehé rvá r i -ú t 15 c. 
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