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A TENGER BEFOLYÁSA AZ EMBERRE. 
Irta: Dr. HALTENBERGER MIHÁLY. 

A tenger és az ember között számtalan a kölcsönhatás. Mind a tengerek 
víztömege, mind pedig a szárazföld pereme, a tengerpartok, az ember életének 
szintere, ahol a gazdasági, települési és a politikai tér egyaránt mutatják azt a 
számtalan kölcsönhatást, amely a tenger és az ember között kialakult. Gazdasági 
földrajzi jelentőségét már az a tény is bizonyítja, hogy a világkereskedelemnek 
3A, sőt Vö része a tengereken bonyolódik le, nemkülönben az az óriási élelem-
készlet, amelynek intenzív kihasználása még a jövőé. A tengernek a település-
földrajzban való nagy szerepét az a számadat mutatja, amely szerint a Föld 
nagyvárosainak körülbelül 7* része, vagyis 400 közül 100 tengeri kikötőváros. 
Végül, hogy mit jelent az államok politikai életében a tenger, arra vonatkozólag 
csak a „mare clausum" és „mare liberum" fogalmát említem. A Csendes-óceánt 
pl. az újkor elején Spanyolország monopolizálni akarta, az ereje azonban nem 
volt elegendő hozzá s így az továbbra is „mare liberum" marad t ; nem így 
azonban az Indiai-óceán, amely a 16. század elején portugál, ma pedig brit 
tenger, következésként „mare clausum". Ugyanígy mare clausum volt az ókori 
Római birodalom Földközi-tengere s azzá akarja tenni legalább az Adriát a mai 
Olaszország. Ily értelemben tehát a világtengerek mai ú. n. semleges jellege is 
a kellő értékére redukálódik, mivel a valóságban a Brit-világbirodalom tengeri 
hegemóniájának jegyében élünk. 

A következőkben avval a hatással akarok foglalkozni, amelyet a tenger és 
a tengerpart az ember életére gyakorol. 

Magának a tengernek hatása fiziológiai és pszihológiai. Fiziológiailag jóté-
konyan hat a tenger az ember egészségére, mert ritkán jelentkeznek nagy hő-
mérséklet végletek és nagy szárazságok. Továbbá, mert a tengervíz tisztítólag is 
hat, amennyiben eltemet minden szennyt, amely a szárazföldről jön. Ha azonban 
olykor-olykor párateltté teszi is a levegőt, mint azt pl. a newyorki hőhullámok 
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alkalmával tapasztaljuk, általában azonban inkább kedvezőleg hat a tenger a 
mérsékelt éghajlati vidékek klímájára. Különösen a trópusi vidékeken érezhető 
a tenger klímajavító hatása, ahol is a délutáni tengeri szél elűzi a moszkitókat 
és egyéb rovarokat s ezért Afrika egyenlítői vidékén a tengerparton, az óceáni 
szeleknek mint jóságos orvosnak védelme alatt ütik fel sátraikat az emberek. — 
Bámulatos a tenger pszihológiai hatása is. Bátor és merész embert nevel a 
tenger, akinek a természeti erőkkel meg kell küzdenie s aki csak a saját maga 
erejére támaszkodhatik. Tetterő, kitartás és önbizalom jellemzik ezért a tenger-
parti népeket, gondoljunk közülük akár a hollandokra, akár az angolokra, akár 
bármelyik másra. Mivel a sorsuk teljesen egybeforrt a tengerrel, ezért a szabad-
ságérzésük is igen fejlett. A nyílt óceánon nincsenek határok, szabad országútja 
ez mindenféle népnek s ez a nagy, szabad vízfelület reányomja bélyegét az 
ember gondolkodásmódjára is, amely ma már globális jellegű. A mai világköz-
lekedés korában az ember már az egész ökumenében otthon van, hiszen az 
óceánok mint hatalmas vaspántok tartják össze a kontinentális tömegeket s az 
egész Földet oly egységgé kovácsolták össze, amelyről azelőtt még álmodni se 
mert volna az ember. Elsősorban a britek mentalitása globális jellegű, amely 
aztán megteremtette a világtörténelemnek még ma is páratlanul álló világhatalmát, 
amely globális birodalmat épen az óceáni vaskapcsok tartanak össze. Még na-
gyobb mértékben jut kifejezésre a tengernek egybeforrasztó jellege a tenger-
szorosok esetében. Dánia szigeteit a tengerszorosok fűzték össze egy zárt egy-
ségbe s így ezeknek köszönte, hogy a hatalmi szféra a Sundon túlra is terjedt 
sőt Dánia hegemóniáját a középkorban évszázadokon át Skandinávia fölött is 
biztosította. Gibraltár esetében pedig két tenger az Atlanti-óceán és a Földközi-
tenger jutott olyan szerves kapcsolatba, amelynek révén a Földközi-tengeren már 
a vasútkorszak előtt is élénk összeköttetés indulhatott meg Nyugat- és Déleurópa 
között. 

Aminő csodálatos valami a tengerpart a Föld felszíni formáinak sorában, 
épen olyan figyelemreméltó az a hatás is, amelyet az az ember életében kifejt. 
Antropogeografiai értelmezésben természetesen a tengerpart nem csupán vonal, 
amint az a térképeken megjelenik, hanem valósággal pászta, külön egészen új 
öve a szárazföldnek, sajátos talajával, növény- és állatvilágával, tájképeivel, em-
beri életével. Amfibikus jellegű a tengerpart, amely se nem szárazföld, se nem 
tenger, hanem egyesíti mindkettő előnyeit és hátrányait. Ezért a tengerparti nép 
is amfibikus jellegű. Gyakran több különféle nép keveréke, sőt egészen új keve-
réknép is. Keveréknépek keletkeztek már a történelem folyamán is. Az ókori 
Hellasz körüli barbár népekből Kisázsiában, Afrikában és az európai gyarmatokon 
a hódító görögökkel való keveredés folytán új tengerparti népek keletkeztek. 
A tengerparti népek kozmopolita karakterét csak egynéhány példával akarom 
megvilágítani. New-York, Konstantinápoly, Marseilles, valamint számtalan egyéb 
fontos kikötőváros valóságos élő etnográfiái múzeumok. New-Yorkban pl. min-
denki ismeri „Chinatown"-t, a kínaiak városrészét, „Little Italy"-t az olaszokét, 
nemkülönben külön orosz és magyar negyede is van; Maskatban viszont, Arábia 
swáni partján hinduk, arabok, perzsák, kurdok, afgánok és beludzsok élnek 
egymás mellett. Ez a kozmopolita tengerparti lakosság sajátos keveréknyelven 



A TENGER BEFOLYÁSA AZ EMBERRE 3 

érintkezik egymással. A Földközi-tenger vidékén a „lingua franca "-t, Kína és a 
távol Kelet kikötővárosainak lakói viszont az ú. n. „Pidgin English"-t beszélik. 
Az előbbi tulajdonképen olasz nyelv görög, arab és török szavakkal; az utóbbi 
pedig elrontott angol nyelv kevés kínai, maláji és portugál szavakkal, azonban 
kínai elrendeződésben. A „Pidgin English" valósággal a távol Kelet kereskedelmi 
angol nyelve, amelyen tehát épen úgy, mint a „lingua franca" felismerhető a 
geográfiái környezet. 

A tengerparti népek általában fejlettebb kultúrájuak, mint a szárazföld 
belsejében lakók. Oka ennek az, hogy a különféle népekkel való érintkezés folytán 
kozmopolita kultúraforrásokból is tudnak táplálkozni. Ez a kultúrfölény tette 
alkalmassá az ókori Hellaszt arra, hogy a Földközi-tengeren gyarmatbirodalmat 
alapíthatott; nemkülönben ennek a kultúrfölénynek köszönhette Svédország, hogy 
az újkor elején keleti-tengeri hatalom volt, amikor is mind a finn, mind a kelet-
balti, mind pedig a Keleti-tenger német partmellékének egyrésze fölött uralkodott. 
Avagy gondoljunk a németek középkori térfoglalására a Keletbaltikum vidékén, 
mindezek oly beszédes bizonyítékai a kultúrfölénynek, amelyeknek kultúrális 
hatását sok század után még most is megtaláljuk. Ennek a kultúrfölénynek tulaj-
donítható, hogy a tengerparti népeknek gondolkodásmódja is sajátos, amelyet 
maritim jellegűnek nevezhetünk. Ezt a maritim gondolkodásmódot még kisebb 
tengerparti népeknél is megtaláljuk, mint pl. a hollandoknál és belgáknál, akiket 
azután ez a maritim mentalitás arra ösztökélt, hogy tekintetüket a tengeren túlra 
vessék, ami azután kifejezést is nyert a gyarmatok alapításában. 

Az ember és a tenger közötti kapcsolatok behatóbb tájékozódása céljából 
utalok a gazdag antropogeografiai irodalomból elsősorban Fr. Ratzel, Anthropo-
geographie, Ellen Churchill Semple, Influences of Geographic Environment és 
Ellsworth Hnntington és Summer W. Cushing, Principles of Humán Geography 
c. könyveire. 



Spalato a X V I I . száaailban. A város jövő képe az ú j szabályozási terv szerint. 

KÉPEK AZ ADRIÁRÓL 
S P A L A T O , D I O C L E T I A N U S V Á R O S A . 

Irta : Dr. K O C H N Á N D O R 

— T i z e n e g y k é p p e l . — 

A negyedik század hajnalhasadásának idején mozgalmas élet uralkodott 
Dalmácia római tartomány fővárosának, a szépséges Salonának kikötőjében. A 
nagy római birodalom minden tájáról roskadásig megrakott gályák hordták a sok 
drága kincset a kies öbölbe, amelynek közelében, a kikötőt védő kis félszigetnek 
a nyílttenger felé néző déli partján, a világ legszebb palotája épült a császár 
parancsára. A mindenható Diocletianus, aki a despotizmus megfélemlítő erejével 
igyekezett helyreállítani a császárság megrongált tekintélyét és erőszakos közigaz-
gatási reformokkal próbálta megerősíteni az impérium meglazult egységét, bele-
fáradt a sziszifuszi munkába. S mintha a keresztények ellen kiadott üldöző ren-
deletének borzalmas következményei elől is menekülni akart volna, lemondott 
trónjáról és meghasonlott lelkének nyugalmát azon a földön kereste, ahol hat-
vanöt esztendővel előbb, mint szegény rabszolga fia pillantotta meg a világot. 
Ám a fényt, amelybe saját ereje emelte, nélkülözni többé nem tudta, s ha rab-
szolgaputriban született is, császári palotában akart meghalni; nagyobban, fénye-
sebben, mint aminőben utódai éltek, akiknek önként adta át az uralkodó jogart. 

A nagy szigetektől védett parton, az élettől lüktető dalmát főváros szom-
szédságában, éveken át folyt a szorgos munka. Mintha mindenkit, aki a császár 
palotáján dolgozott, az a törekvés hatott volna át, hogy a fenyegető nagy össze-
omlás előtt még egy utolsó világraszóló alkotással örökítsék meg a római sas 
hatalmát. Végre elkészült a nagyszerű mű, s a császár, — aki akkor már lemon-
dott trónjáról és Salonában pihente uralkodói fáradalmait, — nagy pompával 
vonult be palotájába, amelynek fényét és kényelmét még vagy nyolc éven át élvezte. 

Diocletianus palotája, — amelynek helyén ma Dalmácia egyik legszebb 
városának, „az Adria királynője" névvel illetett Spalatonak (szláv néven: Split) 



SPALATO, DIOCLETIANUS VÁROSA 
II 

óvárosa terül el, — típusa volt az előkelő római házaknak, csakhogy óriási mére-
tekben és erődszerűen kiépítve, mert hiszen Dalmáciát akkoriban már fenyegette 
a keleti barbárok betörése, valamint a római tartományokban uralkodó, itt-ott 
lázadásban is kirobbanó ideges nyugtalanság. A hatalmas épülettömb római 
castrum módjára négyszöget tormáit, négy frontját '20 méter magas, erős várfalak 
védték, a négy sarkon egy-egy 12 m2 térségü őrtoronnyal, amelyek közül három-
nak a romjai még ma is láthatók. Ezenkívül a szárazföld felé néző három fal 
mentén még négy-négy kisebb torony emelkedett; az épületkolosszust tehát összesen 
tizenhat bástya védelmezte a szárazföld felől. Az épülettömb mélyen benyúlt a 
lankás parti síkra, s a hossza 215, a szélessége 180 méter volt. 

A palota tenger felé néző, déli frontját a császári lakosztályok foglalták el, 
amelyek az egész homlokzaton végighúzódó és ötven finomművű dóroszlopon 
nyugvó csarnokra nyílottak. A nagy római birodalom egykori hatalmas ura ebből 
a gyönyörű loggiából messze elláthatott a kéklő Adriára és Itália távoli partjaira, 
ahonnan örökre száműzte magát; élvezhette Dalmácia Riviérájának üdítő levegőiét 
gyönyörködhetett Salo-
na kikötőjének moz-
galmas életében és les-
hette a római gályákat, 
amelyek hírt hoztak 
neki a nazarenusokkal 
barátkozó keleti császár 
harcairól. Bizánc hatal-
mának terjedéséről és 
Róma hanyatlásáról. S 
ha kedve kerekedett ten-
gerre szállni, csak inte-
nie kellett, máris besik-
lott a déli fal vízikapu-
ján át a belső kikötőbe a díszes gondola, hogy az udvari gályára vigye a tengeri 
utazásra vágyó császárt. 

A palota déli, tengeri homlokzatát kímélte meg leginkább az idő vasfoga. 
Amikor Spalato kikötőjébe megérkeztünk, a földbemélyesztett üzlethelyiségek, kávé-
házak és osteriák tarka sora fölött azonnal a szemünkbe ötlenek az egykori csá-
szári loggia finom dóroszlopai, amelyek közül 38 maradt fenn. Közeiket a masszív 
római falra sűrűn ráépített lakóházak téglafalai töltik ki, áttörve apró ablakok-
kal, amelyeknek zöld redőnyei mögül a modern élet hangjai szűrődnek elő. Az 
épségben maradt ősi falat koronázó apró lakóházak bohém össze-visszasága élénk 
ellentétben áll az egykori császári palota maradványainak nemes vonalaival. 

Egy boltíves átjárón át a déli oldalról is behatolhatunk Diocletianus palotá-
jának ma sűrűn beépített belső területére, de ha követni akarjuk az útat, ahol 
egykor a császár vonult be rezidenciájába, úgy északra kell kerülnünk. Itt volt 
a főbejárat, az „aranykapu" (porta aurea), amelynek maradvánj 'ai még ma is 
elárulják, hogy méltó volt a nagyszerű épületekhez. A boltíves kaput ugyancsak 
boltíves fülkék veszik körül, amelyekben egykor szoborművek állottak. A bolt-

Diocletianus pa lo tá jának rekons t ruá l t képe. 
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íveket összefogó oszlopfejek és a falból kiugró oszlopgyámok sűrű sorai sejtetni 
engedik, hogy a palota főbejáratát gazdagon díszítették az artisztikusan kifejlesz-
tett oszloprenddek. A kapu mögött tágas négyszögű szoba következik (valószínű-
leg a kapuőrség helyisége volt), amelyen át egyenesen a mai város házai közé 
jutunk. A palota többi bejárata közül az „ezüstkapu" (porta argentea) nagyon 
hiányosan maradt fenn, s a szűk kapunyílás fölött büszkélkedő kőoroszlán itt 
már a középkori Velence uralmát hirdeti. Valamivel jobb karban maradt fenn a 
palota nyugati kapuja, a „vaskapu", de ennek architektúrája és arányai elvesz-
nek a köréje épített lakóházak sűrű tömkelegében. A palota külső falaiból — a 
déli homlokzat kivételével — egyébként is kevés látható a századok hosszú során 

Kikötőrészle t a^Diocle t ianus-palota tenger i homlokzatának maradványaival . 
Há t t é rben a M o n t é Marjan. 

át közéjük és reájuk épített házak miatt, s csak itt-ott bukkan elő egy-egy részlet 
amely elárulja, hogy a falak hosszában, emeletmagasságban finomművű oszlo-
pokkal szegélyezett boltíves ablakok nyiltak és bizonyára kellemesen enyhítették 
a palota komor, várszerű kinézését. 

A palota belső területének terjedelméről az előbb említett külső méretek 
(215X180 méter) is fogalmat adnak, de még inkább az a számadat, amely szerint 
a mai Spalatonak az egykori római palota belsejében összezsúfolva épült ó-váro-
sát több, mint 3000 ember lakja. Hogy mikor kezdődött Diocletianus palotájának 
„megszállása", azt biztosan nem tudjuk, de kétségtelen, hogy mihelyt megindult 
a keleti népeknek Dalmácia területére való özönlése, a védtelen Salona lakossá-
gának egy része, amely már nem tudott a közeli szigetekre menekülni, a Dioc-
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letianus-palota falai között keresett menedéket. S amikor a 640. esztendő körül 
Salona elpuhult lakóira rázúdult az avar betörés vérfergetege és a gyönyörű vá-
rost elpusztította a keleti vandáiizmus, akkor a menekülő lakosságnak a száraz-
földön szorult része, Severus előkelő polgár tanácsára, a félig már elpusztult és 
lakatlan Diocletianus-palotában ütött tanyát, amelynek erős falai elég védelmet 
nyújtottak a barbárok támadásai ellen. A megtelepedett lakosság a népvándorlás 
viharának elvonulása után véglegesen berendezkedett az egykori palota védett 
területén, ahol századok folyamán mind több és több lakóház épült az ősi romokon, 
s végül kialakult egy sűrűn lakott város, amely a mai Spalato centrumát alkotja. 

Egész város egyetlen palotában! Elképzelhető, amilyen tágas, terjedelmes 

A Dioclet ianus-palota főbe já ra ta , a Porta Aurea . 

otthona lehetett ez a fényűző épület a császárnak és néhány száz főnyi udvar-
tartásának. Hiszen a déli front mögött elterülő császári lakosztály egy-egy ter-
mének fenmaradt boltivei alatt elfér ma egy egész kis bérház, húsz, harminc, 
vagy még több lakójával. De még a palota többi frontján sorakozó tágas épületek 
is bizonyára kényelmesebb szállást nyújtottak az egykori udvari népségnek és 
cselédségnek, mint az egymás hegyén-hátán álló kalickák a spalatoi óváros mai 
lakóinak. 

Mint a legtöbb dalmát városban, úgy Spalatoban is a történelmi korszakok 
egymást követő sorát vonultatják el a szemünk előtt az itt is, ott is előbukkanó 
históriai emlékek, amelyeken jól láthatjuk a különböző korok művészi szellemé-
nek egymásra való hatását, egybeolvadását és egymásból való kivirágzását. A görög 
és római, bizánci, román, csúcsíves, renaissance és barokk építőművészet emlé-
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kei kisebb-nagyobb számban mindenütt megtalálhatók a dalmát partvidék és szi-
getvilág városaiban, élénk bizonyságául annak, hogy Dalmácia, mint a Nyugat 
és Kelet közötti közlekedés határterülete, nem zárkózott el sem a keleti, sem a 
nyugati művészet hatása elől. Ám ha e tekintetben Dalmáciának csaknem vala-
mennyi régi városa megegyezik, azért Spalato mégis kiemelkedik a sorukból, mert 
a Diocletianus-palota több lényeges részének megőrzésével a római építészet utolsó 
korszakába enged betekintést és a művészettörténet olyan epocháját tárja fel, amely 
másutt alig tanulmányozható. 

Hogy megérthessük a spalatoi római emlékek művészettörténeti jelentőségét, 
tekintsük meg a Diocletián-palotának a város belsejében elrejtett maradványait. 
Az óváros központjában, amelyet minden oldalról megközelíthetünk, fekszik az 
egykori palota hatalmas főudvara (peristylum), amely ma Spalato főterét, a dóm-

A Diocletianus-palota főudvara (pe r i s ty lum) ; há t t é rben az e lőcsarnok homlokzata. 

teret alkotja. A 35 méter hosszú és 15 méter széles tér mindkét oldalán nemes 
hajlású ívekkel összekötött tekintélyes korintusi oszlopok sorakoznak, a nyugati 
oszlopsor tágas közeit kitöltik a később mögéjük épített lakóházak falai, 
zöldredőnyös ablakokkal és az oszlopívek alul kikandikáló kis erkélyekkel. Íme 
a meglepő kontraszt, amely oly sokszor a szemünkbe ötlik a római romokon 
épült városokban. A tér déli oldalán, jókarban megmaradt díszes homlokzaton át 
12 méter átmérőjű, kerek helyiségbe jutunk, amelyet kupola föd be. Ez a négy fül-
kével tagolt helyiség lehetett a palota előcsarnoka (vestibulum), amely egy ma 
már nagyon rossz állapotban levő és részben beépített pompás csarnokba (átrium) 
vezetett. Innen lehetett azután a déli front mentén húzódó császári lakosztályokba 
jutni. A vestibulum és a palota déli homlokzata közötti részen századok folya-
mán többféle építkezés és rombolás történt, ezért nehéz ma már rekonstruálni a 
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kétségkívül nagyszabású átriumot, valamint a császári lakosztályokat, amelyeknek 
itt-ott csak hatalmas boltozatai maradtak meg, sejtetve a termek és szobák tekin-
télyes arányait. 

Spalato főterének, a Diocletianus-palota oszlopos főudvarának keleti szom-
szédságában áll a város legnevezetesebb művészettörténeti emléke, a dóm, amely-
hez a főtérről szabad lépcső vezet. Ha nem akarjuk megzavarni a képet, amelv 
a spalatoi római emlékek szemlélése közben Diocletianus palotájáról már eddig 
is kialakult bennünk, akkor egy időre figyelmen kívül kell hagynunk a dóm be-
járata előtt emelkedő középkori 
harangtornyot és érdeklődésünket 
teljesen a mögötte álló dómépületre 
kell fordítanunk. Ez a faragott kö-
vekből alkotott, nyolcszögletű épü-
let monumentálisan emelkedik ki 
a körülfutó alacsony oszlopcsar-
nokból, amelynek rekeszes meny-
nyezetét egykor 24 oszlop tartotta, 
közülök 19 még ma is áll. Az össz-
hatást alig zavarja a téglákból ra-
kott kupola, amely legyezőszerűen 
elrendezett ívekben tetőzi a csak-
nem teljesen ép falakat. A spalatoi 
római emlékek jeles kutatójának, 
Bulic nak megállapítása szerint ez 
a kupola a VII. században került 
az eredeti római kőtetőzet helyére. 
A hatalmas arányú építmény a 
Diocletianus palota építőinek leg-
nagyszerűbb alkotása. Hogy Jupi-
ter tiszteletére szentelt templom 
volt-e, vagy pedig a császár ma-
uzóleuma, az még nincs határo-
zottan eldöntve, de valószínűbb az 
utóbbi feltevés és az is bizonyos, 
hogy — nem tekintve a római Pant-
heont — e pompás alkotásnak nin-
csen párja a római emlékek sorában. 

Ez a meggyőződésünk még határozottabbá válik, ha a dómmá átalakított 
római építmény belsejébe lépünk. A 1372 méter átmérőjű kerek termet négy fél-
kör alakú és — az ajtót is odaszámítva — ugyanannyi négyszögű fülke, felfelé 
pedig az egymás fölött álló oszlopok két rendje tagozza. A fülkék közei előtt, 
körben nyolc, egyiptomi vörös gránitból faragott hatalmas korintusi oszlop áll, 
ezeknek a tetején pedig ugyanannyi, porfirból és veralantico nevű zöld márvány-
ból való kisebb oszlop. A falakból gazdag faragású gerendák nyúlnak ki, amely-
nek alsó sora a nagyobb, felső sora a kisebb oszlopok fejére támaszkodik. Az 

A d ó m m á átalakított Diocle t ianus-mauzoleum a 
középkori ha r ang to ronnya l 
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épület gazdagon tagozott, színpompás belsejét a felső oszlopsor fölé boruló fél-
gömbalakú kupola tetőzi, amely ma egészen zárt, eredetileg azonban középen 
nyílása lehetett, amelyen át az épület a világítását kapta. Ma a falakon tört 
ablakokon át szüremkedik be a napfény a dóm belsejébe. Aki kételkedne a dóm-
épület pogány eredetében, azt meggyőzi tévedéséről a felső oszlopsor gerendá-
zata alatt végigfutó domborművű fríz, amely vadászjeleneteket ábrázol, Kupi-
donak gyalogosan, lovon vagy versenykocsin, különböző vadállatok között fel-
felbukkanó alakjával. 

Diocletianus palotájának ez a kétségkívül legbecsesebb része annak köszön-
heti bámulatos épségben való fennmaradását, hogy a keresztényüldöző császár 
halála után a Salonából diadalmasan tovaterjedő új hit hivei azonnal templommá 
avatták az istentiszteleti célra olyannyira alkalmas monumentális római építményt. 
Eleinte valószínűleg lényeges átalakítás nélkül szolgált új céljának, de később, — 
miután Spalato első püspöke, Ravennai János, a VII. században Mária mennybe-
menetelének tiszteletére Spalato székesegyházává szentelte fel, — eltávolították a 
pogány berendezést, amely teljesen elpusztult, az eredeti épület lényeges részeit 
azonban megóvta az enyészettől a spalatoi püspökök művészi érzéke. A későbbi 
századok folyamán történt átalakítások ártalmára voltak ugyan a becses antik 
emléknek (így többek között méltán kifogásolják a szakértők, hogy a felső osz-
lopsor oszlopfejeit a legutolsó restaurálás alkalmával teljesen újakkal cserélték ki 
és a még jó karban levő eredeti oszlopfejeket a spalatoi múzemba vitték), ám a 
művészetkedvelő látogatót kibékítik a székesegyház későbbi időkből származó mű-
remekei. Mielőtt azonban ezekről és Spalatonak a római kort követő egyéb mű-
emlékeiről szólnánk, folytassuk a Diocletianus-palota maradványainak felkutatását, 
hogy teljes képet kapjunk a nagyszabású római műről. 

A főtér nyugati szomszédságában, a dómmal átellenben, házakkal sűrűn 
körülépített kis térség közepén, négyszögletes épület emelkedik, amelyet ma ke-
resztelő kápolnának használnak. Az alakja és belső berendezése elárulja, hogy 
római templommal van dolgunk, amelyet Diocletianus valószínűleg Aeskulap tisz-
teletére építtetett. Az eredeti mivoltában fennmaradt kis templom magas alapon 
áll és hatalmas kőgerendákból alkotott, gazdag díszítésű dongaboltozat födi. A 
templomocska legszebb része a nagy méretekben készült ajtó, amelynek keretét 
— akárcsak a székesegyház kapujáét — finom faragások díszítik. Az ajtó előtt 
egykor díszes oszlopcsarnok állott, amelyet azonban csaknem teljesen eltüntetett 
az enyészet. Valószínű, hogy — miként általában a római templomokat — a 
Diocletianus-palota templomát is fákkal sűrűn teleültetett udvar vette körül. 

A keresztelő kápolnává átalakított Aeskulap-templom megtekintésével be is 
fejeztük a Diocletianus-palota központi részének bejárását. A nagyrészt csodála-
tos épségben megmaradt részletekből megállapíthatjuk, hogy a gyönyörű oszlopos 
főudvar, a belőle nyíló kupolás előcsarnok, a főudvartól balra emelkedő monu-
mentális mauzóleum és a jobboldalon meghúzódó kis Aeskulap-templom festői 
szépségű egészet alkotott, amelynek artisztikus hatását bizonyára nagyban emelte 
a római házakból sohasem hiányzó gazdag virágdísz, nemkülönben a szökőkutas 
kertecskék, művészi ízléssel elhelyezett szobrok és dísztárgyak tarka egyvelege. 

Római építkezésről lévén szó, természetesen nem hiányzott Diocletianus pa-
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A Spalatoban kóborló idegen természetesen a Diocletianus-palota marad-

lotájából a vízvezeték sem. A Spalato fölött emelkedő Mossor-hegységben bőven, 
fakadnak tisztavizű források; ezeknek egyikét, a Jadro folyócska forrását használ-
ták fel Diocletianus mérnökei a palotának vízzel való ellátására. Tizenegy kilo-
méter távolságból, részben földalatti aknákon, részben boltozott csatornákon és 
hét völgyet áthidaló diszes akvaduktokon jutott a friss ivóvíz a tengerparti palo-
tába. A nagyszabású vízmű hét akvaduktja közül kettő máig fennmaradt; Spalato 
vízvezetékeinek rendezésénél ezeket is helyreállították és visszaadták eredeti, 
rendeltetésüknek. 

A spalatoi Diocletianus-
palota maradványainak figyel-
mes szemlélete közben bizo-
nyára feltűnik a művészet-
történeti ismeretekkel rendel-
kező látogatónak, hogy bár 
a hatalmas építményben meg-
találjuk a római építészet 
szokásos formáinak vala-
mennyi változatát, viszont 
sok olyan részletre is buk-
kanunk, amely más római 
építészeti emlékeknél nem 
fordul elő. Feltűnik például, 
hogy a főudvarban az osz-
lopok rendjét közvetlenül az 
oszlopfőkön nyugvó ívek kö-
tik össze, s hogy az előcsar-
nok díszes homlokzatán, vala-
mint a palota déli homlok-
zatán is, az oszlopokon egye-
nes és hajlított gerendák 
sorakoznak. Ezek az építé-
szeti formák mintegy az első 
kísérletek az oszlopos és bol-
tozatos építmény sűrűbb ta-
gozására, amely Diocletianus 
palotájának architektúráját 
formákban gazdagabbá és A d ó m szószéke a XIII. századból , 

egészben kecsesebbé teszi, 
ellentétben az Itáliában található zömök, nehézkes római építményekkel. Egyéb-
ként a Diocletianus-palota tagozatai és ékítményei bizonyos tekintetben a görög 
építészeti formákra emlékeztetnek és így jogos a feltevés, hogy a császár Gö-
rögországból vagy ketetről hozatta Salonába a kiváló építészeket és talán a gya-
korlott kőműveseket is. 



12 A TENGER 

ványai mellett nem hagyhatja figyelmen kivül a későbbi korok emlékeit sem, 
annál kevésbé, mert a nagymultú dalmáciai város e tekintetben is sok értékes 
tapasztalatot nyújt. 

Hogy bizonyos sorrendet tartsunk, térjünk vissza a dómba, amely ez egy-
mást követő századok művészeti alkotásaiban olyannyira gazdag. Az egykori 
monumentális római keretben is mindjárt a szemünkbe ötlik a hat kecses oszlo-
pon nyugvó pompás szószék, amely különböző színű márványból és mészkőből 
készült, a római díszítőművészetet magasan felülmúló gazdag faragással. A 13. 
század első feléből származó szószék alkotóját nem ismerjük, de viszont nem 
maradt a mult homályában a tölgyfából és diófából való hatalmas kapuszárnyak 
mestere, Andrea Guoina (Buvina), aki 1214-ben készült el pompás művével. A 
jeles spalatoi faragóművész egy-egy kapuszárnyon 14, összesen tehát 28 mezőben 
Krisztus szenvedéseinek jeleneteit faragta ki lombfonatos keretben, s faragványát 
élénk színekkel és gazdag aranyozással vonta be, amelynek nyomai még most is 
látszanak a többször is restaurált kapuszárnyakon. Valamivel későbbi időből 
származnak az ugyancsak román stílusú kórusi székek, amelyek műtörténeti be-
csét — akárcsak a kapuszárnyakét — főként az adja meg, hogy a román rnű-
vészetű fafaragások általában nagyon ritkák. Magát a kórust sokkal később, a 
17. században, Spalato száműzött tudós püspöke, Antonio de Dominis alatt 
építették. Hogy Spalato székesegyházában az olasz csúcsíves művészet is kép-
viselve legyen, arról gondoskodott Gasparo Bonino 15. századi milánói művész, 
aki a főoltár két oldalán elhelyezett mellékoltárok fölé pompás cibóriumokat emelt. 

A dóm belsejét elhagyva most már figyelmünket teljesen a középkori harang-
toronyra fordíthatjuk, amely annál is inkább megérdemli az érdeklődésünket, mert 
magyar királyasszonyok vallásossága és művészetszeretete hívta életre. Magyar-
országi Mária, V. István magyar király leánya, II. Károly szicíliai király felesége 
kezdte építtetni a 13. század hetvenes éveiben és Erzsébet, Róbert Károly fele-
sége folytatta az építkezést a 14. században. Hogy a gyönyörű kampanile több 
századon át épült, azt elárulják részleteinek különböző építészeti stílusai. A több 
mint 50 méter magas torony a dómmá átalakított mauzóleum egykori lépcső-
zetén áll és a székesegyház mai följárója beletorkollik a torony földszintjébe, 
amely pompás előcsarnokot alkot a dóm bejárata előtt. A kampanile hat emelete 
közül az alsó öt négyszögletes, a legfelső, hatodik pedig nyolcszögletes, laterna-
alakú és ugyancsak nyolcszögletes kősisak koronázza. A gazdag díszitésű párká-
nyokkal elválasztott emeleteket szépen tagozzák az oszlopok, pillérek és ívek 
felfelé fokozatosan szűkülő rendjei, amelyeknek gazdag formáit kedvesen élénkíti 
a dalmát égnek a páros ablaknyilásokon átmosolygó kéksége. A korintusi oszlop-
fejeknek, valamint a párkánydíszeknek legnagyobb részét, úgyszintén a legneme-
sebb márványból való épületrészeket, de a közönséges kőkockákat is Salona rom-
jai szolgáltatták a kampaniléhez, amelynek nemes alakja és gazdag díszítése el-
árulja a későrómai és bizánci építészet hatását. A későbbi korok építőművésze-
tének nyomát viszont a iegfelső emelet tiszta renaissance formáin és a földszint 
csúcsíves stílusú támasztópillérein látjuk. 

Az építőművészeti emlékekben olyannyira gazdag Spalato természetesen nem 
szűkölködik szobrászati relikviákban sem. Ezek közül kétségtelenül a legrégibb 
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— nemcsak Spalatoban, hanem egész Dalmáciában — az a két egyiptomi szfinksz ) 

amely egykor Diocletianus mauzóleumának szabad lépcsőzetét díszítette. Közülük 
az egyik, amely vörös egyiptomi gránitból van kifaragva, a dómtér közelében áll, 
a másikat pedig, amely fekete márványból készült és a feje hiányzik, a spalatoi 
archeológiai múzeumban őrzik. Mindakét egyiptomi emlék. II. Amenhotep fáraó 
idejéből, vagyis a Krisztus előtti 16. századból származik. A spalatoi archeológiai 
múzeumnak inkább Salonában lenne a helye, mert hiszen legnagyobb részt az 
itteni ásatások nyomán napvilágra került római és ókeresztény emlékek töltik 
meg, s a Diocletianus-palotának aránylag kevés relikviáját találjuk benne. Az 
archeológia hódolóinak egyébként nagyon sok tanulságot nyújt ez a gazdag mú-
zeum, amelynek értékes tárgyai közül különösen felkeltik a figyelmet a pompás 
kőkoporsók. Ezek közül az egyiket, amely állítólag Diocletianus szarkofágja lett 
volna, — Meleager vadászatát ábrázoló dombormű díszíti. Egy másiknak az ol-

Kilátás a Monté Mar jan ró l a spalatoi kikötőre. 

dalán Phaedra és Hyppolitus mondájának keresztény felfogású ábrázolását látjuk, 
jó megtartású basreliefben. Ugyancsak értékes darabja a múzeumnak az a kő-
koporsó, amelynek domborműve a Jó Pásztort ábrázolja és valószínűleg a keresz-
ténységnek Salonába való bevezetése idejéből származik. Ez a szarkofág a görög, 
római és ókeresztény művészeti felfogás keverékének rendkívül érdekes példája, 
s mint ilyen Spalato egyik legnevezetesebb művészettörténeti emléke. Nem annyira 
művészeti, mint inkább magyar történeti szempontból nevezetes az a kis kőko-
porsó, amely a háború előtti időkben a keresztelő kápolna bejárata előtt állott. 
Állítólag ez volt a koporsója a tatárok elől Dalmáciába menekült IV. Béla király 
két leányának, akiket menekülés közben Clissa várában a pestis ölt meg. 

* 

Akit kifárasztottak Spalatonok minden szépségük mellett is komor, élet-
nélkül való műemlékei, s aki a mult néma tanúinak világából a modern élet zajos 
forgatagába vágyik, az keresse fel a hatalmas velencei őrtorony tövében elterülő 
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piacteret. A Spalato környékéről ideözönlő vásári népnek szinpomás, gazdag-
diszítésű ruházata, — amely még abból az időből való, amikor az öreg tornyot a 
velencei köztársaság harcosai tartották megszállva, — éppen olyan kedves az 
élénk szinek után kutató szemnek, mint a kosarakban felhalmozott sok friss, 
mosolygó gyümölcs és üdezöld zöldség, amit a Trau felé húzódó partvidékről, 
Dalmácia Riviérájáról hordanak ide a portékáikat hangos szóval kínálgató parasz-
tok. A férfiak élénkszínű turbánjai, rikító sávokkal tarkázott deréksáljai, hímzéssel 
és ezüst gombokkal gazdagon díszített, sötétvörös, ujatlan pruszlikjai vetekednek 
színpompában és csillogásban az asszonynép ugyancsak tarka és dúshimzésű 
ruházatával, amely — akárcsak a férfiaké — vidékenkint más-más változatot mutat. 

A színeknek ebben a szem-
vidító egyvelegében szinte 
bántóan hat egy-egy nyugati 
divathoz alkalmazkodó ruhá-
zat, amely Spalato előkelőbb 
polgárait és idegen látogaitóit 
megkülömbözteti az ősi szo-
kásaikhoz hű falusiaktól. 
Ugyancsak élénk keleti kép 
tárul elénk az ősi római falak 
tövében végighúzódó riván, 
amelynek bazárjai, kávéházai 
és ostériái odacsalogatják a 
falusiak tarka =okaságát. 

A modern milieu ked-
velői a városnak az egykori 
római falakon kívül elterülő 
részein sok olyan pontra 
bukkannak, amely nagyvá-
rosi benyomást kelt. Külö-
nösen szép a nyugat felé 
húzódó partrészlet, ahova a 
modern Spalato legszebb tere 

Kikötőrészle t ; há t té rben a velencei őr torony. nyílik, előtérben egy monu-
mentális művészi kúttal. Innen 

vezet az út a város egyik legkedvesebb kirándulóhelyére, a spalatoi kikötőt északnyu-
gat felől védő Monté Marjanra, amely a spalatoi kis félsziget nyugat felé kiugró ormát 
alkotja. A város ebbe az irányba, nyugat és északnyugat felé, nem terjed mesz-
szire, mert útját állják a Monté Marjan sziklás lejtői; de annál inkább terjesz-
kedik északi irányba, a kis félsziget túlsó partja, az egykori salonai öböl felé, 
amelynek partján egyre nagyobb arányokban alakul ki Spalato gyári negyede. 
Ugyancsak tere nyílik a terjeszkedésnek kelet felé is, ahol a dalmát tengermellék 
síksága, a Splitsko-polje terül el. 

Aki Spalato archeologia látnivalóival és a forgalmas kikötőváros zajával 
egyaránt betelt s a természet fenséges csendje után vágyódik, az legjobban teszi, 
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ha a kínálkozó salonai kirándulás helyett a Monté Marjan megmászását választja. 
A városból jókarban levő sétaúton és egy ciklopsz falakkal épített monumentális 
lépcsőzeten (Racic-lépcső) juthatunk a Monté Marjan keleti lejtőjére és azon felfelé, 
a tengerből mintegy 200 méternyire kiemelkedő sziklás hegyoromra. Az út men-
tén kénes források — Spalato természeti nevezetességei •— keltik fel figyelmün-
ket, amelyeknek jódot és brómot is tartalmazó vizét a város messze környéken 
híres gyógyfürdőjében értékesítik. Majd csábítóan int felénk a spalatoiak temetője, 
amelyeknek sötét ciprusai és pineái közül virágzó oleánderbokrok mosolyognak 
reánk. Érdemes néhány percet szánni Dalmácia eme legszebb fekvésű sírkertjé-
nek és a kis templomtól, amely a gazdagok és szegények temetőjét elválasztó 

A modern Spala to legszebb tere a díszkúttal . 

útak keresztezőpontján áll, végigjártatni a szemünket a spalatoi kikötőnek elénk 
táruló pompás panorámáján. 

A temetőtől egyre meredekebben vezet az út felfelé a Monté Marjan ormára, 
de a fáradságot feledteti az élénk vegetáció, amely a „szeretetreméltó tudomány" 
híveinek ugyancsak sok örömet szerez meglepő formagazdagságával. A Monté 
Marjan csúcsán előbb búcsújáró kápolnához érünk, majd még feljebb, termé-
szetes terraszon, hatalmas ciprusok közé rejtve, még egy kis kápolnára bukkanunk. 
Ennek közelében, a sziklába vájva szűk cellákat találunk, amelyekben egykor a 
világ zajától elvonult szerzetesek éltek. Itt van a kis hegy legmagasabb pontja, 
ahonnan fenséges kilátás nyílik mindenfelé. Kelet felé, a félsziget tövében, Dio-
cletianus városa tündöklik, amelynek házsorai ebből a távlatból szinte összeol-
vadnak és mintha kibontakoznának előttünk az egykori császári palota nagy-
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arányú kontúrjai. Északkelet felé Salona romjai fehérlenek, északon és észak-
nyugaton a „Riviéra della Sette Castelli" színpompás partesíkja mosolyog felénk, 
odébb nyugaton, Bua-sziget árnyékában, Trau kampanilejének silhuettjeit véljük 
felismerni, míg délen elénktárul az Adria kék vize, amelynek fénylő tükrét Solta, 
Brazza, Lissa és Lesina szigetek sötét foltjai tarkítják. 

* 

Spalatoról — a mai Splitről — nem kapnánk teljes képet, ha megeléged-
nénk csupán archeológiai és turisztikai nevezetességeinek ismertetésével. Ez az 
adriai kikötőváros, a maga világforgalmi jelentőségével, megérdemli, hogy köz-
gazdasági szempontból is szemügyre vegyük, annál is inkább, mert az utóbbi 
években, mint Jugoszlávia legnagyobb tengeri kikötője, hatalmas lépésekkel haladt 
előre a gazdasági fejlődés útján. 

Spalato (Split) a Földközi-tenger fő világforgalmi vonalához közel esik, 
egyike Dalmácia legjobban védett kikötőinek, emellett a szárazföld felől jól meg-
közelíthető, tehát olyan előnyökkel rendelkezik, amelyek minden időkben predes-
tinálták arra, hogy tengeri kapuja legyen a mögötte elterülő országoknak. Hogy 
az osztrák uralom idején ennek ellenére sem fordítottak kellő gondot Spalato 
világforgalmi jelentőségének növelésére, annak egyik oka kétségkívül az volt, 
hogy az osztrák politika óvakodott minden olyan újítástól, amely Trieszt adriai 
hegemóniáját veszélyeztette volna, de meg Spalato kifejlesztése és Bosznián át 
Magyarországgal való vasúti összeköttetése, osztrák felfogás szerint, Magyar-
országnak sokkal több előnyt jelentett volna, mint Ausztriának. Ilyenformán 
hiábavaló volt az adriai magyar törekvések szószólóinak minden agitációja Spa-
lato fejlesztése érdekében, hiába agitált többek között néhai Havass Rezső dr., 
az adriai kérdés egyik legtekintélyesebb ismerője, az Ogulin—Knin közötti vasúti 
vonalnak és ezzel Spalato szárazföldi összeköttetésének kiépítése mellett. A terv 
nem felelt meg az osztrák politikának, tehát nem is valósult meg, és Spalato, a 
maga vicinális vasúti vonalával (Spalato—Sinj és Spalato—Knin), Közép-Dalmá-
cia helyijelentőségű kikötője maradt. 

A háború után a jugoszláv állam első dolga volt, hogy a békeszerződés 
értelmében birtokába vett Dalmáciának ezt a nagyszerű kikötőjét átadja valódi 
rendeltetésének. Az ogulin—knini vasúti vonal kiépítésével, — amely 1925-ben 
fejeződött bé, —• egyszerre hatalmas fejlődésnek indult a jugoszlávok Split-je. 
Mint a város törvényhatósága által 1927-ben kiadott és a polgármester által 
egyesületünknek megküldött ismertető füzetben olvassuk, az utóbbi években 
Split valamennyi gazdasági ágában felfrissült az élet. 1919 óta a kereskedelmi 
vállalatok száma háromszorosára emelkedett, az ipartelepek produkciója is évről-évre 
növekszik. Míg azelőtt mindössze 8 pénzintézet bonyolította le a pénzforgalmat, 
addig ma már 33 pénzintézet van Splitben, s ezeknek 1925. évi forgalma 7 mil-
liárd dinár (700 millió pengő) volt. A Split területén működő 40 részvénytársa-
ságnak és szövetkezetnek, — melyek közé számos iparvállalat is tartozik, — 
összesen mintegy 150 millió dinár az alaptőkéje (a külföldi érdekeltségeket nem 
számítva). Az iparvállalatok közül a legnevezetesebbek a nagy cementgyárak, 
továbbá a festék-, olaj-, szappan-, tésztanemű- és halkonzervgyárak. Ezenkívül 
virágzik a márvány-, bauxit-, bőr-, fém-, fa-, nyomda-, elektrotechnikai-, építő- és 
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malomipar is. A város fő exportcikke a cement (1925-ben 3,365.300 métermázsa 
kivitel) és a cementmárga (1925-ben 3,012,300 métermázsa kivitel). Az összes 
kivitel a különböző termékekből 1925-ben 8,066.525 mm volt. 

A sfliti kikötő hajó- és árúforgalmának növekedéséről az említett ismertető 
füzetben a következő adatokat találjuk: 

Év Hajók száma Hajók tonnatartalma Árúforgalom mm-ban 

1913 13 .098 3 .637 .919 4 , 4 3 4 . 5 4 8 
1922 12 .£95 2 ,771 .768 4 . 8 3 7 . 4 0 2 
1923 11 .644 2 ,435 .297 5 , 0 0 9 . 1 0 3 
1924 13 .444 3 , 1 6 8 . 0 5 8 6 , 5 4 6 . 1 0 0 
1925 15 .057 3 , 9 5 4 . 3 2 9 8 , 0 6 6 . 5 2 5 

Megjegyzendő, a kikötőforgalom 1922., 1923. és 1924. évi adatai csak a 
külföld felé irányuló forgalomra vonatkoznak. Összehasonlításul ideiktatjuk a 
fiumei kikötő 1913. és 1925. évi hajó- és árúforgalmára vonatkozó adatokat: 

1913 19.051 6 ,892 .538 2 2 , 5 8 5 . 0 0 7 
1S25 3 6 7 7 3 , 0 7 6 . 0 0 0 6 ,799 .940 

A város vasúti forgalmát az ogulin—knini vonal kiépítése hatalmasan meg-
növelte. E fontos vasúti vonal megnyitása előtt, 1924-ben, a szállított rakomány 
összmennyisége 771.900 métermázsa volt, míg a megnyitás után ez a szám 
gyorsan emelkedett és 1926-ban túlhaladta a másfél millió métermázsát. 

A lakosság számának gyarapodása természetesen lépést tartott a gazdasági 
fejlődéssel. Míg a háború előtt (1910-ben) az egész törvényhatósági területen 
31.471, magában a városban pedig 21.407 volt a lakosok száma, addig 1927-
ben ez a két szám 40.549-re, illetőleg 33.426-ra emelkedett. A lakosság növe-
kedése különösen az utolsó három évben volt rohamos (600/»), úgyannyira, hogy 
az építkezés nem tudott vele lépést tartani. Ennek következtében a lakáshiány 
meglehetősen nagy. A házak száma 1918-tól 1927-ig 2309-ről 2529-re emelkedett 
ugyan, de a lakásínség azért mégsem enyhült. A város vezetősége reméli, hogy 
a gazdasági fejlődés előrehaladásával megvalósíthatja a városrendezésre vonatkozó 
nagyarányú terveit, s ezzel megoldhatja a lakáshiány égető problémáját is. 

A városi közüzemeket — az ismertető füzet adatai szerint — a háború 
•utáni években a közszükségletnek megfelelően kifejlesztették. A régi vízvezetéket 
valamint a vágóhidat kibővítették; az 1862 óta fennálló gázgyárt modernizálták 
és két új gázométerrel látták el. Alaposan megjavították az elektromos áram-
szolgáltatást is, amennyiben a hatalmas elektromos teleppel rendelkező cement-
gyárral kötött egyezség és egy új elektromos mű létesítése által a város áram-
szükségletét teljesen biztosították. A régi kikötőben a város, közel kétmillió dinár 
befektetéssel, modern tengeri strandfürdőt létesített, másrészt pedig megváltotta a 
magánosok kezén levő hőfürdőket és azokat a szegényebb néposztály részére, 
875.000 dinár költséggel, közfürdővé alakította át. 

A vázlatos kép, amit a felsorolt számadatok, a mai Split gazdasági viszo-
nyairól elénk tárnak, mindenképpen kedvező és jogossá teszi a föltevést, hogy 
Diocletianus városa hamarosan visszanyeri Dalmáciában azt a pozíciót, amit a római 
uralom alatt a dalmát tartomány fővárosa, Salona elfoglalt. 
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Az európai nemzetek a világháború és az ezt követő forradalmak lezajlása 
után a gazdasági elzárkózás válaszfalainak lebontására és háborúelőtti összeköt-
tetéseik hálózatának kiépítésére törekedtek. Azok a súlyos termelési nehézségek 
azonban, amelyek a középeurópai államok erőkifejtésének gátat szabtak, szükség-
képen igen megnehezítették az általános árúcsere kifejlődését és hat vagy hét 
évnek kellett eltelnie, amíg a nemzetközi forgalom némileg megközelíthette a 
háborúelőtti arányokat. 

A világforgalom eme lassú újraéledésének természetszerű következménye 
volt a tengeri szállítás méreteinek lassú és elégtelen növekedése, ami viszont 
lecsökkent hajóürkeresletre vezetett. Ezzel szemben mégis minden gazdasági 
rationalismus ellenére azt kellett tapasztalnunk, hogy a világ kereskedelmi hajói-
nak olymérvű szaporodása következett be, amely a háború előtti 49 millió brutto-
tonnát tevő hajóállománynak mintegy 65 millió brutto-tonnára való emelkedésében 
jut kifejezésre. Ennek a több mint 30%-os egyoldalú s indokolatlan fejlődésnek 
kihatásai évek során át hátrányosan befolyásolták a hajózási üzem rentabilitását 
és a szállítmányok mennyiségeinek növekedésével csak mintegy másfél év óta 
van szünőfélben a hajókinálat és kereslet közötti aránytalanság. 

Az európaszerte megindult élénkebb gazdasági tevékenység, amelyben csak-
nem minden állam részt vesz, nem kevéssé jelentékeny emelkedést idézett elő a 
nemzetközi árúcserében és a német statisztikai hivatal kimutatása szerint a világ-
forgalom az elmúlt év első felében 11 "6°/o-al multa felül az előző év ugyanazon 
szakában elért forgalmat. Ez a szaporulat legfőképen az európai államok forgal-
mának emelkedésére vezetendő vissza, de kihatásai javára váltak a hajózó nem-
zetek összeségének. Amíg tehát még két év előtt is igen nagy disparitas mutat-
kozott a hajóürkereslet és kínálat között, addig most már a forgalom arányai-
nak növekedése folytán a hajózás hetyzete a rövid idő előtti viszonyokhoz képest 
lényegesen javult. 

Ily körülmények közt a fuvarpiac kedvezőbb alakulásáról tanúskodnak az 
1913. évi díjtételek alapul vétele mellett egybeállított indexszámok, amelyek az 
elmúlt év folyamán 1 14'9% és 133'2% között váltakoztak, de az üzemi anya-
goknak, a hajószemélyzet illetményeinek és élelmezésének drágulásával megnö-
vekedett üzemi terhekkel szembeállítva nem érik el azt a nivót, amely kielégítőbb 
hozamot biztosíthatna. 
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Az árúfuvarozás kisebb jövedelmezőségével szemben kedvezőbb eredménye-
ket értek el a személyszállítással foglalkozó nagy hajózási vállalatok, főkép az Észak-
Amerikába (az Egyesült-Államokba és Canadába) irányuló forgalom terén és 
pedig — minthogy a kivándolás az Északamerikai Egyesült-Államok megszorító 
intézkedései folytán nem ölthetett nagyobb arányokat — a turisták, üzletemberek 
és más utasok tömegesebb átkelései révén. Az északamerikai személyforgalomban 
érdekelt hajózási társaságok kárpótlást keresvén a kivándolási forgalom cseké-
lyebb hozamáért, célszerű intézkedésekkel az általános személyforgalom előmoz-
dítására törekszenek. Figyelmet keltő újítás létesült e tekintetben az úgynevezett 
turista-harmadosztály berendezésével, amelynek viteldíjai alig magasabbak, mint 
a rendes harmadosztályéi és mégis kultúremberhez illő kényelmet nyújtanak. 
Éppen ezért ez a turista-osztály úgy az európai, mint az északamerikai utasok 
körében mindinkább fokozódó népszerűségre tett szert és ez a forgalom az év 
első kilenc hónapjában 77'6%-os emelkedést mutat az Európából Északameri-
kába irányuló viszonylatban és 51'2%-os emelkedést az északamerikai-európa 
viszonylatban. 

Az európai hajózó államok köréből bennünket legközelebbről érdeklő olasz 
tengeri hajózás az elmúlt évben nagy lépésekben haladt előre. Az olaszorsági 
kikötők forgalmának jelentékeny emelkedéséről adnak számot az 1925—27-iki 
évekre vonatkozólag egybeállított következő statisztikai adatok: 

a) olasz lobogó alatt közlekedő hajók által lebonyolított forgalom: 
év hajók száma árúforga lom tonnákban utasok s z á m a 

1925 328.816 15,145.723 6 ,578 .953 

1526 351.288 17,325.384 6 ,679.414 

1927 354.976 17,951.556 6 ,527 .683 

b) idegen lobogóju hajók által közvetített forgalom : 
év ha jók száma árúforga lom tonnákban utasok s záma 

1925 15.274 9,872.572 64 .570 
1926 14.255 8 ,465.174 68 .006 
1927 14.714 9 ,253.387 72.049 

Az olasz vezető hajóstársaságok hajóállományaik felújításával foglalkoznak 
és ezek között pl. a Lloyd Triestino csak legutóbb határozta el, hogy 1934-ig a 
következő motorhajókat építi meg: két, egyenként 9350 tonna hordképességű 
hajót a trieszt—indiai forgalom céljaira; egy 11.000 tonna hordképességű hajót 
a japán szolgálat számára; egy 14.000 tonna hordképességű 21—22 tengeri mér-
föld menetsebességű hajót 75 millió líra költséggel az alexandriai heti gyors-
járatok teljesítésére, amely hajó a járatot menet és jövet egy hét alatt lebonyo-
lítaná ; továbbá négy hajót egyenkint 4000 tonna hordképességgel a közeli Kelet 
és a Levante szolgálatára, végül két, egyenkint 12.000 tonnás hajót a társaság 
érdekkörébe tartozó Marittima Italiana által fentartott genua—bombay-i vonalra. 
Olaszországban az 1927. év december havában 183.216 hajótonna volt építés 
alatt az 1926. évi 239.776 tonnával szemben. Az olasz kormány, amelynek 1926. 
évi programmja a subvenciók csökkentésére irányult, az elmúlt évben ismét fel-
emelte a hajózás támogatására szánt összegeket. Hasonlóképen Franciaország 
is nemrégen felemelte a nexvyorki postaszolgálatra engedélyezett államsegélyt ép-
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úgy, mint a középamerikai és nyugatindiai vonal segélyezését is. Francia hajó-
gyárak 1927. év végén 1 15.029 tonnát építettek az 1926. évi 143.068 tonnával 
szemben. 

Németország hajóállománya ezidőszerint 3,363.000 brutto-register tonnát 
tesz ki, amellyel hatodik helyen áll a világ összes hajós nemzetei között. Két 
legnagyobb vállalata, a Hamburg—Amerika Linie és a Norddeutscher Lloyd rend-
szeres hajózási összeköttetést tart fenn német kikötőkből a világ valamennyi szá-
mottevő viszonylatában. Az előbbi társaság flottája a jelenleg építés alatt álló egysé-
gek betudásával 1,000.000 register tonnát, az utóbbié pedig 850.000 tonnát tesz ki. 
1927 végén német hajógyárakban 472.295 tonna volt építés alatt, míg 1926 végén 
mindössze 211.062 tonna épült. 

A világ hajógyáraiban az 1927. év végén 3,188.721 brutto-register tonna 
tartalmú gőz- és motorhajó épült az 1926. évi 1,933.027 tonnával szemben. Ezen 
tonnamennyiségnek valamivel több mint fele: 1,579.713 tonna Angliában volt 
építés alatt. A közel 100 angliai hajóépítőgyár közül első helyen 94.700 tonnával 
a Harland & Wolff belfasti, második helyen 84.427 tonnával a Wm. Gray & Co. 
west-hartlepooli, harmadik helyen pedig 82.597 tonnával a Swan, Hunter & 
Wigham Richardson new-castle-on tynei hajóépitő cég áll, ugyanaz, amely jelenleg 
magyar számlára: a Magyar Keleti Tengerhajózási Részvénytársaság részére épít 
egy 7500 tonna hordképességű gőzhajót. 

Egyetlen tényező sem tükrözteti oly híven a tengerhajózási fuvarpiac és 
evvel a kereskedelmi hajózás üzemének mindenkori helyzetét, mint az az árhul-
lámzás, amely a hajók értékének változatait tünteti fel. Ugyanannak a hajónak 
az épitési költsége, amely Angliában 1926. évi december havában 61,000 Lst -
ért volt megépíthető, három hónappal később 60,000 Lst.-et és további három 
hónap után már jóval többet, 63,000 Lst.-et tett ki. 

Felettébb érdekes és tanulságos e részben az angol „Fairplay" című ten-
gerészeti folyóirat diagramja, amely egy 7500 tonna hordképességű, háromszoros 
feszítő erejű gőzgéppel felszerelt új hajó építési árát tünteti fel az évszázad ele-
jétől a mai napig terjedő 27 év különböző időszakjaira nézve. Ez a 27 év tekin-
tettel az ennek történetét uraló eseményekre négy főperiódusra osztható fel, éspedig : 

1900. évi december havá tó l 1908. évi december haváig 
1909. „ j anuár „ 1914. „ j un iu s „ 
1914. „ jul ius „ 1920. „ márc ius „ 

és végül 1920. „ április „ 1927. „ december „ 

Az építkezési árak alakulását ebben a négy időszakban a következő kimu-
tatás teszi szemléltetővé: 

l egmagasabb ár l ega lacsonyabb er á t l agos ár hordképességi t onnánkén t 

Lst. Lst . Lst . Ls t . 
1900—1908 60,750 36 ,000 4 3 , 7 0 0 5. 16. 6 
1909—1914 58,000 36 ,250 44 ,500 5. 18. 8 
1914—1920 258,750 55 ,000 161 ,000 21. 9. 4 
1920 — 1927 180,000 52 ,500 69 ,500 9. 5. 4 

A fenti első — 1900-tól 1908-ig terjedő — időszak, amelynek derekán a 
délafrikai háború zajlott le, miként lá t juk: magas árakkal indult és a 27 évre 
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terjedő statisztika legalacsonyabb árnivójával nyert befejezést. A következő táb-
lázat az ugyanezen időszakra vonatkozó negyedévenkénti árhullámzásokat tünteti fel: 

év március j un iu s szep tember december 

Ls t . Lst . Ls t . Ls t . 

1900 — — — 60 ,750 
1901 55 ,000 49 ,250 50 ,000 48 ,250 
1902 46 ,250 43 ,000 48 ,500 47 ,750 
1903 47 ,250 50 ,500 40 ,000 39 ,250 
1904 39 ,000 38 ,750 38 ,500 39 ,000 
1905 37 ,750 36 ,500 42 ,500 44 ,500 
1906 40 ,000 43 ,000 42 ,000 4 0 , 7 5 0 
1907 40 ,750 41 ,000 39 ,500 39 ,000 
1908 3 / , 500 36 ,000 36 ,000 36 ,250 

A mélyre lezuhant árnívó, amely miként látjuk, legmélyebb pontját 1908. 
közepén érte el, kevés javulással tartotta magát csaknem az 1910. év végéig, 
ahonnan fokozatos emelkedés mellett 1912. november havában 58,000 Lst.-re 
szállott fel, de ettől kezdve a háború kitöréséig az árképződésben ismét lanyha 
irányzat kerekedett felül. A vonatkozó számadatok a következők: -

év márc ius j u n i u s szep tember december 

Lst . Lst . Ls t . Ls t . 

1909 36 ,250 3 6 , 2 5 9 36 ,250 38 ,500 
1910 37 ,500 36 ,500 37 ,000 39 ,750 
1911 41 ,000 4 3 , 0 0 0 45 .000 46 ,500 
1912 48 ,500 59 ,500 52 ,000 58 ,000 
1913 55 ,500 54 ,000 50 ,000 4 7 , 0 0 0 
1914 45 ,500 4 2 , 5 0 0 

i) — — 

A most következő harmadik időszak a háborús időket öleli fel és 1920. 
évi március haváig terjed. Ebben a periódusban nem találunk a békeviszonyokra 
alkalmazható tanulságokat, de a viszonyok abnormitása mindenesetre figyelmet 
érdemlő fejleményeket vetett felszínre. A háború első két hónapjában hajók vétele 
és eladása szünetelt, de a fuvardíjaknak 1914. október havában bekövetkezett 
emelkedése folytán az év végén már 60,000 Lst.-et fiizettek egy 7500 tonnás 
hajóért. Ez az árnívó 1915. junius havában 93,700 Lst.-re, decemberben 150,000 
Lst.-re emelkedett. 1916-ban további emelkedés észlelhető és ezen év junius ha-
vában már 180,000 Lst.-en történik az árjegyzés. Ugyanezen év augusztusában 
a Board of Trade beszüntette angol hajóknak a külföld részére történő eladását, 
amely körülmény hátrányosan befolyásolta ugyan az árképződést, mégis decem-
ber közepéig már 187,500 fontra emelkedett a 7500 tonnás hajó vételára. A 
következő év elején Angliában az árak megint visszamennek, mert az angol kor-
mány ekkor a „Blue Book"-ban megállapított egységárak mellett valamennyi hajót 
requirálta. A fegyverszüneti szerződés megkötése ismét rohamosan emelkedő ten-
denciát idézett elő, olyannyira, hogy 1919. juniusában 195,000 Lst., december 
havában 232,500 Lst., 1920. március havában pedig nem kevesebb, mint 258,750 
Ls t , vagyis tonnánkénti Lst. 34.10 volt a 7500 tonna hordképességű hajó épí-
tési költsége. Az egész időszak szertelen árhullámzásait a következő táblázat 
muta t ja : 
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év mércius j u n i u s szep tember december 
Lst . Ls t . Ls t . Lst . 

1914 — — 55 ,000 60 ,000 

1915 71 ,000 82 ,500 93 ,750 150,000 

1916 160,000 180,000 184,000 187,000 

1917 187,000 178,500 172,000 165,000 

1918 172 ,000 180,000 174,C00 169,000 

1919 181,000 195,000 215 ,000 232,500 

1920 258 ,750 — — — 

A negyedik, illetve utolsó időszak áralakulásai a normális viszonyokhoz való 
közeledés jegyében folytak le. A legmagasabb árnívó 180,000 Lst. az időszak 
kezdetén, a legalacsonyabb: 52,500 Lst. 1925. szeptember havában merült fel. 
Az előbbi összeg tonnánkénti Lst. 24-nek, az utóbbi tonnánkénti Lst. 7-nek felel 
meg. A részletes számadatok a következők: 

év márc ius j u n i u s s z e p t e m b e r december 
Ls t . Ls t . Ls t . Ls t . 

1920 — 180 ,000 141,000 105,000 
1921 82 ,500 63 ,750 60 ,000 60 ,000 
1922 66 ,000 62 ,000 6 3 , 7 5 0 65 ,650 
1923 65 ,750 6 2 , 5 0 0 6 0 , 0 0 0 60 ,000 
1924 62 ,750 6 0 , 0 0 0 6 3 , 0 0 0 61 ,500 
1925 60 ,250 5 5 , 5 0 0 5 2 , 5 0 0 52 ,500 
1926 52 ,500 5 2 , 5 0 0 63 ;000 61 ,000 
1927 66 ,000 6 3 , 0 0 0 62 ,000 62 .000 

A tengerhajózási üzemek a világgazdaság körében elfoglalt positióját véve 
szemügyre, lehetetlen fel nem ismernünk kiváló jelentőségét, amelyre a gazda-
sági előrehaladás szolgálatában emelkedett és kétségtelenné válik előttünk, hogy 
az emberiségnek egyre élénkülő termelő tevékenységével felbonthatlan kapcsolatba 
került. 

A magyar kereskedelmi tengerészet, a magyar tengeri hajózás jelentőséggel 
teljes szolgálatokat tett a múltban a magyar külkereskedelemnek és egyetemes 
gazdasági érdekeinknek éppúgy, mint ahogy évtizedeken át fejlesztett terjeszke-
dése révén mind nagyobb súllyal előmozdította az ország nemzetközi kapcsola-
tainak kiépítését és megerősítését. Magyarország a múlt század 70-es évei óta 
céltudatos eréllyel törekedett nemzeti tengerhajózásunk felvirágoztatására és ennek 
köszönhető, hogy a háború kitörésekor egy nagy teljesítő képességű hajópark 
állott rendelkezésünkre, amelynek egységei tengerentúli áruforgalmunk rendszeres 
kiszolgálása végett a külkereskedelmünk szempontjából tekintetbe jöhető vala-
mennyi viszonylatban felkeresték Nyugat- és Keleteutópa, Afrika, Ázsia és Auszt-
rália kitkötőit. 

A szerencsétlen háború következményekép beállott gazdasági összeomlás 
és elkülönülés aláásta a megcsonkított ország külkereskedelmét és evvel a tengeri 
hajózás tevékenységét hosszú időre megbénította. Ámde az utolsó esztendők erő-
feszítései során a termelő erők mindinkább magukhoz tértek, elannyira, hogy 
hazánk gazdasági rekonstrukciója immár minden vonalon a megvalósulás útján 
halad előre. Ennek illusztrálásául szolgáljon néhány jellemző adat: a postataka-
rékpénztár és a 13 legnagyobb pénzintézet betétállománya az elmúlt év első tíz 
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hónapjában 285 millió pengővel emelkedett. (734.2 millióról 1,019.2 pengőre). A 
munkanélküliek száma felényire, 20,178-ról 11,188-ra csökkent. 

Csonka-Magyarország gazdasági felépülésével karöltve halad külkereskedelmi 
forgalmunk újrafejlődése is. Az 1926. év adatai szerint behozatalunk 820.8 millió 
aranykoronát, kivitelünk pedig 749.8 millió aranykoronát tett ki az 1925. évi 739.7 
millióval, illetve 700.1 millióval szemban. Az 1926. év 82.3 millió pengős beho-
zatali többlete az 1927. év első kilenc hónapjában már 276.4 millió pengő passí-
vumra szökött fel, ami a kivitelnek 17 milliós csökkenésével és a behozatalnak 
177.6 millió pengős emelkedéséve1 állott elő. A behozatal növekedése nagyobb-
részt az országban folyó építkezésekkel (fabehozatal, stb) és egyéb beruházások-
kal áll összefüggésben, de a kivitel csökkenése méltán keltvén aggodalmat, a 
gazdasági közvéleménynek érdeklődése az utolsó hónapokban nagy intensitással 
fordult az export kérdései íelé. 

Külkereskedelmi mérlegünk passivitásának csökkentésére számbajöhető esz-
közök között pedig elsőrendű helyet foglal el az önálló hazai tengerhajózás szol-
gálata, amelynek újjászervezése annyival közelebbről válik szükségessé, mert az 
Olaszországgal létrejött megállapodás megteremtette ennek egyik legfontosabb elő-
feltételét, amidőn Fiúméban külön kikötőhelyet s a magyar tengerentúli forgalom 
igényeire figyelemmel oly könnyítéseket biztosít számunkra, amelyek kétségkívül 
alkalmasak lesznek külkereskedelmi összeköttetéseink élénk fejlesztésére. Világ-
gazdasági hivatásának teljesítésében Magyarország nem nélkülözheti sokáig idegen 
befolyástól független tengerhajózásának a múltban is oly értékesnek bizonyúlt 
szolgálatait. 



A T E N G E R P I L L A N G Ó I . 
Irta : G A R Á D Y VIKTOR. 

— Három k é p c s o p o r t t a l . — 

Az avatatlan szárazföldi embernek úgy tűnik fel a nyilt tenger, mint az 
életnélkülvaló, sivár pusztaság. Úgy hat reá a véghetetlen nagy víz sík felülete, 
mint a sivatag homoktengere, amin napokig elbolyonghat az ember anélkül, hogy 
az élet bármely formában is megnyilatkoznék előtte. És ha közben még elgon-
dolja, hogy olykor pár ezer méternyi mélység tátong hajója alatt, s hogy a mély-
vizek e hatalmas birodalmában örök sötétség és dermesztő hideg uralkodik, 
egyre jobban erőt vesz rajta a kietlenség leverő érzete. Lelki szemei előtt úgy 
jelenik meg a nyilt tenger, mint valami óriási, feneketlen koporsó, amelyben a 
hajótöröttek százezrei alusszák örökálmukat. Ez a szörnyű látomás kiséri őt 
könyörtelenül tengeri útján s addig el nem hagyja, amig szárazföldet nem 
érint a lába. 

Koporsó ? Nagyot téved, aki azt hiszi! Mondaná a tengeri tudományok 
avatott művelője. A nyilttenger nem koporsó, hanem épp az ellenkezője. Bölcső. 
Benne ringatták az életnek azt az ősi sejtjét, amiből az őstenger vize ezernyi 
ezermillió évvel ezelőtt a földi élet fáját kicsiráztatta és hatalmassá növesztette. 
De a tenger nemcsak bölcsője az életnek, hanem éppen a tenger az, amelyben 
az élet a legpazarabb, a legtékozlóbb módon megnyilatkozik. Nem úgy, mint a 
szárazföldön, ahol az élőlények száma elenyésző, szemben a tengerek vizét 
benépesítő élőszervervezetek ésszel fel nem fogható rengeteg számával. S ez 
érthető is. Még pedig annál az egyszerű oknál fogva, mert a kontinenseknek, 
amelyek amúgyis csak a 28 százalékát alkotják a föld területének, csupán a 
felületén van élet. Míg ellenben a föld területének többi 72 százalékát alkptó 
tengerek vizében nemcsak a felületén, hanem le egész a fenékig, 10,000 métert 
meghaladó mélységekben is, hemzsegnek az élőszervezetek. 

És hogy fogalmat alkossunk róla, mekkora lehet az aránytalanság a száraz-
földi és a tengeri fauna között, ne a kontinensek és a tengerek felületét, hanem 
az előbbiek kiterjedését s az utóbbiak térfogatát hasonlítsuk össze. 

A föld összes tengereinek a kiterjedése 368 millió négyzet kilométer. Ha 
tehát közepes mélységüket 4000 méterben állapítjuk meg, könnyen kiszámíthat-
juk, hogy térfogatuk 1472 millió köbkilométert tesz ki. 

Tehát az összes tengerek medencéi nem kevesebb, mint 1472 millió köb-
kilométer tengervizet tartalmaznának. 
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Ennek a számnak a messzehatását csak akkor érhetjük fel ésszel, ha 
tudjuk, hogy a tengeri élőlények számbeli felsőbbsége onnan ered, hogy a vég-
telen parányiak óriási többségben vannak, s mivel kevesebb helyet foglalnak el, 
könnyebben férnek el benne. Ha akadna egy oly óriási mérleg, amelynek egyik 
serpenyőjére rá lehetne rakni a tengerek minden bálnáját, fizéterjét, delfinjét, 
cápáját s az összes többi tengeri szörnyeket, a másikba pedig az óceánok 
vizeiben lebegő minden mikroszkopikus szervezetet, azt tapasztalná az ember, 
hogy ez utóbbiak súlya kiszámíihatlanul nagyobb volna, mint az összes ten-
geri szörnyeké. 

Mangin L. francia természetbúvár két köbméter tengervizet szűrt le egyik 
kísérlete alkalmával. Persze, hogy megtudja, hány élő teremtményt tartalmaz a 
felhasznált víz mennyisége. Megvizsgálta az üledéket és 5 millió peridiniát, 
630,000 diatomát, 80,000 evezőlábú rákot s azonkívül még 65,000 különféle más 
állatot talált benne. Tehát 5.775,000 parányi szervezetet két köbméter vízben I 

Ha ily rengeteg nagy a száma a két köbméter vízben élő teremtményeknek, 
milyen lehet azoknak a parányi, javarészt szabadszemmel nem látható szerveze-
teknek a száma, amelyek bolygónk 1472 millió köbkilométer tengervizében 
nyüzsögnek ? 

Merész kérdés. Ki tudná számokkal kifejezni a végtelenséggel határos 
mennyiséget I 

A között a 65.000 különféle más állat között, amit Mangin a leszűrt két 
köbméter tengervíz üledékében talált, nagyszámban pár milliméternyi, parányi 
csigák is voltak, amiket a tudomány Pteropoda (szárnyaslábú) vagy tengeri 
pillangó néven jegyzett be a természet nagy könyvébe. 

Voltaképen nem lehetne őket csigáknak nevezni, mert a húsos talpat, amit 
kerti csigánkon látunk, s lábnak mondunk, hasztalan keresné az ember rajtuk. 
Tehát nem is kúszhatnak, mint a többi csiga. De ha akarnák, sem tehetnék meg. 
Hiszen a nyílt tenger vízében élnek. És mivel ehhez az életmódhoz kellett alkal-
mazkodniok, a láb lassankint átalakult, s úszószárnyak lettek belőle. Valóságos 
csoda esett meg velük. Hány ilyen csodát mivel a szervezetben az életviszonyok-
hoz való alkalmazkodás! . . . Sajnos, ezt mirajtunk is tapasztalhatjuk. . . 

A tengeri pillangó bizonyosan a parti vizekből vándorolt a nyílttengerre, s 
s mivel új hazájában nem akadt, vagy ha akadt is, nagy ritkán, olyan környe-
zetre, amely a kúszóélet módjának megfelelt volna, mint elhagyott hazájában, a 
dús növényzettel borított tengerfenekén, hasznavehetetlenné vált lábából idővel 
szárnyat faragtak az új környezettel járó életviszonyok. Tehát a többi nyílttengeri 
állat példáját követte s a szárnyait úszásra használta fel, akként lengetve őket a 
vízben, mint a pillangó a verőfényben. Azért is nevezték el tengeri pillangónak. 

Tudvalevő dolog, hogy a parti vizekben élő csigák között sok olyan csiga 
van, amelynek nincs háza. Szóval ház nélkül való, meztelen teremtmények. 
Ugyanezt tapasztaljuk a pillangócsigáknál is. Ők is többnyire héjasok, azonban 
vannak köztük héj nélkül való, meztelenek is. Ez a körülmény pedig arról tanús-
kodik, hogy amikor a héjas tengeri pillangók vándorútra keltek, velük tartottak 
a héj nélkülvaló rokonaik is. Erre való tekintettel a természettudósok két cso-
portra osztották a pillangócsigákat: héjtalanokra és héjasokra. 
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Ne higyjük azonban, hogy ez utóbbiak héja alkotására, anyagának minő-
ségére, tömörültségére és szilárdságára nézve a parti vizekben élő rokonaik csiga-
mására hasonlít. Nagyon természetes, hogy a nyílttengeri életviszonyok követ-
keztében nemcsak az állat lábának, hanem a test többi szervének is fokozatosan 
átkellett alakulnia. Tehát a héjának is. Persze ennek is alkalmazkodnia kellett az 
új környezettel járó élethez. 

Valamennyinek a héja finom, könnyű porcogós anyagból való, gyönge, 
törékeny s átlátszó, akár a kristály. Eszerint teljesen megfelel a nyílttengeri lebegő 
élet követelményeinek. 
Fődolog, hogy az állat 
könnyű legyen, köny-
nyebb mint a víz,amely-
ben az egész életét 
kénytelen leélni és fá-
radhatatlan, kitartó a 
mozgásban. E tulajdon-
ságok nélkül elmerülne 
és ott lelné a halálát a 
tenger fenekén. De a 
parányi állatban is, ép-
úgy mint a fejlődés 
legmagasabb fokán álló 
élőteremtményben, ha-
talmasan lüktet az élet-
hez való akarat: a faj-
fentartás ösztöne. Elni, 
élni, még a legkemé-
nyebb küzdelmek árán 
is! Mert az élet köte-
lesség. 

Résen van tehát, 
nehogy valami baleset 
érje. Szakadatlanul len-
geti szárnyait, gyorsan 
és könnyedén,akár egy 
pillangó, folyton előre 
törve, egy irányban haladva, mintha valami kitűzött cél felé iparkodnék. 

Gyakran látni lehet ezeket a parányi szárnyas csigákat, ahogy óriási csapa-
tokban hirtelen felszállanak a víz felületére és folyton egy helyen úsznak. Ilyen-
kor biztosan az eledelszerzés, az élet legfontosabb feladatának tesznek eleget, 
könyörtelenül üldözve és zsákmányul ejtve a náluknál kisebb szervezeteket. 
El sem hinné az ember, hogy milyen ragadozó és falánk természetűek ezek a 
szép kis állatok. Egyre-másra gyömöszölik a szájukba a zsákmányul ejtett ízletes 
falatokat. Persze ezek a falatok is húsból való élő teremtmények: eleven moz-
gású, mákszemnyi evezőlábú rákok, amelyek csodás szaporaságuk folytán meg-

A Creseis acicula petéi és lárvái a fe j lődés különböző ál lapotában. 
(1—8. szám. ) — A szerző r a j z a a természet u tán . 
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számláihatatlan mennyiségben lepik el a tengerek vizét a sarkoktól az egyenlítőig. 
Mindenütt óriási csapatokban jelennek meg. Szaporaságuk határos az evező-

lábú rákokéval. Gyakran oly tömérdek számban lepik el a sarki tengereket, hogy 
a víz a szószoros értelmében kocsonyás lesz tőlük. Véghetetlen nagy rajokban 
jelentkeznek az északi tengerekben, különösen a héjtalan Clio borealis és a héjas 
Limacina arctica fajok. Mind a kettőnek fontos szerep jutott osztályrészül a 
tenger háztartásában. Ez a két kis állat ugyanis táplálékul szolgál a földkerekség, 
legnagyobb állatjának: az északi tengerben élő bálnának. Szinte megáll az 
embernek az esze, ha elgondolja, hogy mennyi táplálásra lehet szüksége ennek 
a hatalmas szörnyetegnek, amely nem kevesebb, mint negyedmillió kilogrammot 
nyom. Annyit ugyanis, amennyi megfelel 300 hizott ökör súlyának. És ezt a 
táplálékot javarészt a kis Clio borealis szolgáltatja. Pedig a bálnának legalább is 
1000—1200 liternyi ilyen táplálékra van szüksége minden nap, hogy éhségét 
csillapítsa. Hány millió Clio borealis pusztul el naponta feneketlen bendőjében f 
S a tenger titánjainak e dús lakomái mellett sem vesszük észre, hogy a kis 
pillangócsigák seregeinek száma megcsappanna. 

De a kis szárnyas csigák nemcsak a bálnáknak esnek martalékul. Vannak 
még nem kevésbbé ádáz ellenségeik. Őket habzsolja szakadatlanul az északi 
tengerek óriás cápája is, a 10—14 méter hosszú Selache maxima, a cápák leg-
nagyobb képviselője, amely szintén csak apróbb szervezetekből él. A tengeri 
szörnyek példáját követik a halak és vízimadarak óriási seregei. Valamennyi a 
védtelen kis szárnyas csigákat pusztítja. De amennyi eltűnik a kegyetlen ellen-
ség falánk torkában, annyi nyüzsög ismét a tenger végtelen vizében. íme a 
szám ereje 1 

A természet nagy csodákat művel, de egyszersmind megszeghetetlen törvé-
nyeket alkot a maga számára. Nem engedheti meg, hogy a Clio borealis szám-
beli egyensúlya megzavartassék. Ahány elpusztul, annyi születik. Ez a faj meg-
másíthatatlan sorsa. 

Ennek a kis szárnyas csigának igen sokat kell ennie s ezért igen sok 
evezőlábú rákocskát kell zsákmányul ejtenie. Sok szárnyas csiga pusztul el az 
ellenségei gyomrában, tehát soknak is kell születnie. És születnek is megszám-
lálhatatlan mennyiségben. Mert a megemésztett tengernyi evezőlábú rákocskából 
peték lesznek és a petékből új szárnyas csigák születnek. 

Azt hiszem nem létezik a természetben állat, amelynek olyan bonyodalmas, 
de amellett olyan csodás eredménnyel járó készüléke volna az eledelszerzésre, 
mint a kis Clio borealis szárnyas csigának. A feje tetején van a kis szája. 
A szája nyílását 6 kis tapogató koszorúzza. Mindeniken 3000 átlátszó piros folt 
van, amely megannyi parányi hengerre hasonlít. Egy-egy ilyen hengeren mintegy 
20 csöpp kis szivóka van, amelyet kénye-kedve szerint kitolhat az állat. Ezekkel 
a szivókákkal ragadja meg a kis Clio mákszemnyi zsákmányát. Tehát csupán 
fején nem kevesebb, mint 360,000 mikroszkopikus szivóka van. Ez pedig azt jelenti r 

hogy ez az állat, amelynek hossza alig 30—35 miliméter, táplálék dolgában soha-
sem szenvedhet szükséget. Erre a kis állatra ugyan nem lehet alkalmazni a régi 
magyar közmondást, hogy aki sokat markol, keveset szorít. 

Amikor 23 évvel ezelőtt a bergeni biologiai állomáson búvárkodtam, nagy 
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gyönyörűségem tellett ezekben az ékes színű kis állatokban. Órákig el tudtam 
nézni őket, ahogy a vízzel telt üvegmedencében gyorsan lengetve szárnyukat, 
fürgén eveztek hol jobbra, hol balra, majd felemelkedve s aztán gyorsan leszállva, 
majd pedig saját tengelyük körül forogva, mintha valami fantasztikus táncot 
jártak volna. És milyen ragyogó színek égtek rajtuk ! A kék, az ibolya, a piros 
s a narancssárga valóságos tűzijátékot rögtönzött átlátszó testükön. De meglát-
szott rajtuk, hogy kényelmetlenül érzik magukat az üvegmedence szűk falai 

között. Néha bolondul neki mentek hol az egyik, hol a másik üvegfalnak. Mire 
hirtelen összevonták szárnyukat és leereszkedtek a medence fenekére. De csak-
hamar ismét felszálltak a víz felületére, miközben bizonyosan elképzelik, hogy a 
nyilttenger szabad vízében vannak. 

Az avatatlan embernek ritkán kínálkozik alkalom, hogy eleven tengeri 
pillangót lásson. Pedig ez a szép kis jószág a természetbúvárnak is örömet okoz, 
ha sikerül neki hatalmába ejteni s megfelelő üvegedénybe téve, teste művészi 
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alkatában, ragyogó színében és vonzó mozdulataiban gyönyörködni, különösen, 
ha módjában áll nagyítva vászonra vetíteni a szép kis teremtményeket. Az eleven, 
mozgó kép, amely ekkor elébe tárul, az élettudomány egyik legszebb és leg-
érdekesebb fejezetébe avatja be az embert. 

Pedig nincs tenger, ahol ne bukkannánk Pteropoda csigára. A trópusi vizek-
ben gyakran oly óriási tömegekben jelennek meg a tenger felszínén, hogy sok 
kilométerre terjedő területeken egyebet se talál az ember, mint tengeri pillangót. 
A leeresztett plankton-háló néhány percnyi vontatás után milliókat hoz fel belő-
lük a hajó fedélzetére. De ezt csak éjjel tehetjük meg. Mert a pillangócsigák a 
trópusi tengerekben, ahol erős a verőfény, nappal eltűnnek a víz felületéről és 
leereszkednek a mélyebb vízbe. Naplemente után azonban ismét felszállnak a 
felületi vizekbe. Ekkor csakugyan észre lehet venni a jelenlétüket, mindamellett, 
hogy nagyon kicsinyek. 

De voltaképpen nem őket látjuk, hanem csupán a nyomukat. Ahol meg-
jelennek, úgy tűnik fel a tenger, mintha sűrű permetező esőcseppek vernék fel 
a felületét. A szakavatott szem azonban mindjárt megérti, hogy mi okozza a 
különös tüneményt. Mi lenne más, mint maga a csöpp állat, amely úszásközben 
parányi szárnylemezeivel a vizet csapkodja. 

Alcide d'Orbigni francia természetbúvár, aki a Pteropoda csigák függőleges 
napi vándorlását megfigyelte, azt állítja róluk, hogy fényiszonyban szenvednek : 
nem birják ki ugyanis a nappali világosságot. Ennélfogva nappal olyan mély-
ségbe merülnek alá, ahol többé-kevésbbé sötétség uralkodik. Némely fajok pedig 
inkább félhomályba ereszkednek le. Sőt olyanok is vannak, amelyek bizonyos 
meghatározott órákban végzik napi vándorlásukat. Vannak tehát alkonyati, éjjeli 
és hajnali tengeri pillangók, amelyek az alkonyati, éjjeli vagy hajnali órákban 
szállnak fel a víz felületére. S e körülményektől az említett természetbúvár azt 
következteti, hogy ezek a kis nyílttengeri csigák a tenger különböző mélységeiben 
élnek s ha felvándorolnak a tenger felületére, azt a meghatározott időben teszik, 
mert szükségét érzik annak, hogy azt a fényt keressék fel, amit rendes otthonuk-
ban megszoktak. 

Igen ám, de a kis pillangócsiga világtalan. Nincs szeme. Nem lát! Mostoha 
volt iránta az anyatermészet. Amikor világra jött, örök éjszaka jutott neki 
osztályrészül. 

Hogyan szenvedhet tehát fényiszonyban ? 
Nehezen tehető fel, hogy olyan állat, amelyen nyoma sincs a látás érzéké-

nek, annyira érzékeny volna a fény iránt. Ámbátor az is igaz, hogy a látás 
érzéke nem feltétlenül szükséges az állatnak, hogy a fény hatását megérezze. 
Azonban nem lehet összetéveszteni azt az úgyszólván chémiai hatását a fénynek, 
amit az állatokra, sőt a növényekre is gyakorol, azzal a különös benyomással, 
amit a fény a látás érzékére tesz, s amely képessé teszi az állatot, hogy a fény 
hiányát s erejének változásait azonnal megérezze, illetve megkülönböztesse. 

Nem akarom kétségbevonni d'Orbigninak azt a megállapítását, hogy a ten-
g3ri pillangók, a trópusi vizekben, az erős napfény elől menekülnének s a mé-
lyebb vizekben töltenék a nappalt. De viszont nem tehetni fel azt, hogy érzé-
kenyek volnának a fény más-más ereje iránt. 
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Az én megfigyeléseim másról tesznek tanúbizonyságot. Ugyanarról, amit 
már hetven évvel ezelőtt egy másik francia tudós : Rang is megállapított s 
később Van Beneden is megerősített. 

Az én megfigyeléseim amellett bizonyítanak, hogy a tengeri pillangók verő-
fényes nappal is, még pedig igen gyakran jelentkeznek a víz felületén. Ez pedig 
arra mutat, hogy nem a fény erejének változásai, hanem valami más ok kész-
teti őket függőleges napi vándorlásukra. Selyem hálóm a nap minden órájában 
hozott fel szárnyas csigát s nemcsak a víz különböző mélységeiből, hanem a 
tenger felületéről is. Jele annak, hogy a kis nyílttengeri csigák nem a fény-
változásoknak a rabjai. 
És amikor nagy töme-
gekben verődnek össze 
a tenger felsőbb vizei-
ben, a gyomruk bizo-
nyosan üres. A gyomor 
nem kérdi, hányat ütött 
az óra. Akár nappal, 
akár éjjel megköveteli 
a maga porcióját. És 
•e tekintetben hajthatat-
lan. Nem tágít A korgó 
gyomrot el kell némí-
tani. Nincs hatalom, 
amely ezt meg tudná 
akadályozni. És jaj an-
nak, aki ezt megkísérli. 
Elnémított gyomor nél-
kül nincs élet A gyo 
mórból indul ki az erő, 
amely a fajfentartást 
biztosítja. Mert a meg-
emésztett t á p l á l é k b ó l 
lesznek azok a sejtek, 
amelyekből az ú j élők 
születnek. 

A pillangócsiga te-
hát csak ott és csakis akkor mutatkozik a tenger különböző vízrétegeiben, ahol 
és amikor a táplálkozására és szaporodására kedvező viszonyokat megtalálja. 
Ez a körülmény pedig szoros összefüggésben van a víz hőmérsékleti fokával s 
a tengeráramlás irányával. Nem egyszer volt alkalmam megfigyelni, hogy ahol 
a pillangócsiga megtalálja a táplálkozásra való kedvező viszonyokat, s ha ezeket 
sem a vízhőmérsékleti, sem a tengeráramlási változások meg nem zavarják, nem-
csak órákig, hanem napokig is megmaradnak a tenger felületének ugyanazon 
a területén, 

Ennek a megállapításnak egy klasszikus példáját volt alkalmam 1908 októ-

1. Limacina bulimoides. — 2. Clio boreal is . — 3. Hyalae t r identa ta . 
4. Limacina ros t ra l i s . — A szerző r a j za a természet u tán . 
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ber havában a fiumei öbölben tapasztalni, amely lehetővé tette, hogy a pillangó-
csigák egynémely titkát felderítsem. 

Egy verőfényes, szelíd őszi napon (október 16-án) a tengerészeti hatóság 
Klotild nevü gőzösével halásztam az öbölben. Alig lehettünk vagy 200 méter-
nyire a kikötőtől, amikor a gőzös kormányosa odaszól hozzám: „Az ördög veri 
a feleségét". Tudniillik esik. Önkénytelenül felnéztem az égre és majd a tenger 
sima felületére. Persze nem esett. Hisz verőfényes, szép idő volt s az égen 
tenyérnyi felhőfoszlány sem mutatkozott. 

A tenger csakugyan úgy rémlett, mintha esőcseppek verték volna a tükrét. 
De csakhamar kiderült, hogy miriádnyi apró szervezet úszik a víz felületén. 
Rájuk ismertem. Parányi pillangócsigák voltak s tisztán látni lehett, ahogyan 
úszószárnyukat, lengettek. Megállíttattam a gőzöst. Ekkor láttuk csak, hogy 
milyen sűrű tömegekben lepték el a tenger felületét. Ezernyi ezer millió kis 
Creseis nevü tengeri pillangó úszkált sűrűn egymásmelleit, parányi úszólemezeik-
kel csapkodva a víz színét. És bár mintegy 10—15 mm hosszú a tűalakú csiga-
héja, furcsa mozdulataikat pompásan lehetett észrevenni. A kristálytiszta vízben 
úszásuk nagyon esetlennek tetszett. Nagynehezen vonszolták maguk után arány-
lag hosszú házukat, amely ferdén feküdte meg a vizet. Szinte szánalmat gerjesz-
tett nagy erőlködésük, hogy pár centiméternyi utat megúszhassanak. Mily gyors 
és könnyed mozdulattal úszik Hyalaea nevü rokona! Akár a pillangó. 

Egyik emberünk vizet merített vederrel. A fedélzetre került vízben nyüzs-
gött a sok Creseis. Mennyi lehetett körös-körül a tengerben! Egy álló óráig 
gőzösünk szakadatlanul Creseis rajok között haladt. Mintegy három kilométer-
nyire lehettünk Abbáziától, amidőn leeresztettük a plankton-hálót. Meg akartunk 
győződni róla, hogy milyen szervezetek uszálnak a Creseis csigák társaságában. 

Nagyon meglepett, hogy a planktonban, azaz a leszűrt víz üledékében a 
Creseis csigán kívül itt-ott másféle pillangócsigákat is találtunk. Köztük a Hyalaea, 
Limacina és Euribia fajokat. De csak elenyésző számban. Azonban ez is elég 
amaz állítás megdöntésére, hogy mindig csak egy fajból való pillangócsigák 
mutatkoznak seregestől a felületi vizeken. De sokkal fontosabb ennél, hogy a 
planktonban rengeteg számú evezőlábú rákot (copepoda) találtunk. Ez pedig azt 
bizonyítja, hogy a Creseis csigák azért jelentek meg az egész öböl felületi vizei-
ben, mert megérezték, hogy az evezőlabú rákok előzték meg őket. Ezekből él a 
Creseis és a többi rokona. Őket vadássza szakadatlanul s nyomon követi, bár-
hova menjenek. 

Sötét este volt, amikor hazafelé iparkodtunk. A tenger úgy tünt föl, mintha 
minden csöppje folyó gyémánttá vált volna. A Creseis-csigák szemkápráztató 
tűzijátékot rögtönöztek nekünk. A tenger sima tükrén, ameddig a szem ellát, 
végtelen számú piros lángocska lobogott. A lángocskák közül kék, sárga, zöld 
és ibolyaszínű sziporkák tündöklő fénye rezgett s úgy tűntek fel, mintha sok-
sokmillió parányi csillag kavarogna a lángtengerré varázsolt vízben. Csakhamar 
meggyőződtünk róla, hogy az élénk piros fény a Creseis testéből sugárzott. A 
ragyogó színű sziporkák pedig nem voltak egyebek, mint a szabad szemmel nem 
látható egysejtű kis szervezetek. 
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Tehát a pillangócsigák seregei nemcsak nappal, hanem éjjel is ott úszkál-
tak megszámlálhatatlan csoportokban a tenger felületén. 

A Creseis héja teljesen átlátszó, finom, porcogós állományú s igen törékeny. 
Ugy tűnik fel a kis jószág, mintha kristálydobozban volna a teste. Ez utóbbi is 
átlátszó. Az ember csakugyan belelát a gyomrába. Látni, ahogy táplálékát rózsa-
színű gyomrába begyömöszöli. Látni a szívét, ahogy majd lassan, majd gyorsan 
lüktet, kopoltyúit, amik a vízből levegőt gyártanak neki. Látni zöldszínű máját 
s azokat a fontos mirigyeit a himnős kis állatnak, amelyből a női peték s a 
him csírasejtek lesznek. Az ember ámulva szemléli az élő teremtményt, amely 
átlátszó héján keresztül az élő test titkait mutogatja neki. Szakadatlanul mozog 
minden porcikája, miközben életnedvei egyik szervből a másikba áramlanak. 
Csodálkozva nézzük az állatot ahogy átlátszó héjában felágaskodik, uszólemezeit 
kidugja és szétterjeszti. De ha valami megérinti és megszeppen, hirtelen beveszi 
magát parányi kristálypalotájába, szárnyait összecsapja s leszáll, szinte összeku-
porodva a héja fenekén. 

Október 24-én, háromnapos erős bóra után ismét kimentem halászni az 
öbölbe. Az ég borús s a tenger hullámos volt. Délkeleti szél fujt s a levegő 
hőmérséklete + 3 fokra szállt le. A háromnapos bóra ellenére a Creseis rajai 
nem gyérültek meg. A tenger felületét, akárcsak az előző napokon, teljesen ellep-
ték a pillangócsigák. 

Október 31-én 60 kilométernyi utat tettem meg a Klotild gőzössel. Az idő-
járás ezúttal is kedvezett. Az ég derült s a tenger sima volt. Gőzösünk folyton 
Creseis-rajok között haladt. A kis állatok hol sűrűbb, hol gyérebb tömegekben 
mutatkoztak. Utunk végén a Jablanacz melletti fjordban nagy meglepetés ért 
bennünket. A fjord vízét óriási mennyiségben a Creseis petéi és lárvái árasztot-
ták el. Teljesen kifejlett állatot csak négyet találtunk kétszer elvetett plankton-
hálónkban. 

Azokon a napokon érdeklődtem a rovignoi és trieszti biológiai intézetnél, 
s azt az értesítést kaptam, hogy október havában Pólától Triesztig a Creseis-
rajok óriási mennyiségben lepték el az isztriai vizeket, úgy éjjel, mint nappal. 

Csodálatos! Az egész Quarnero s az Adria vizeit Pólától Triesztig egy álló 
hónapig a Creseis rajai lepték el. Szédítő, ha elgondoljuk, mekkora lehetett a 
száma a parányi teremtményeknek ezen a pár száz kilométernyi területen. 

Honnan jöttek? Hová mentek? Jönnek-mennek a végtelen nyilt vizek lakói 
milliónyi millió csapatokban. Ki tudja honnan ? Ki tudja merre ? Mi irányítja őket 
az óceánok ismeretlen útjain ? Ki tudna erre válaszolni ? Ki ismeri a tengerek 
örökkévaló törvényeinek titkait ? 



FIUME TÖRTÉNETE -
AZ OKTÓBERI FORRADALOMTÓL A RÓMAI PAKTUMIG 1 9 1 8 - 1 9 2 4 . 

Irta : HORVÁTH J E N Ő dr. 

Az új Fiume történetét vizsgálva, melyről egy komoly és tetszetős munka 
jelent meg az olasz könyvpiacon*, meglep bennünket az, hogy a Fiume történe-
tében előállott utolsó foidulathoz a bevezetést az olasz irredentizmus adta meg. 
Nem mintha ennek létezéséről mindeddig nem tudtunk volna, de mert nem tudtuk 
elhinni azt, hogy a fiumei szeparatizmus azon magyar állam ellen irányult, amely 
Fiume olaszságát mindenkor és oly sikerrel védelmezte, hogy Itália Fiumét olasz 
városként vehette birtokba. Amikor Giardino Gaetano tábornok Benedetti köny-
véhez írt előszavában 1904-re teszi a Giovine Fiume irredenta titkos egyesület 
megalakulását, 1907-re és 191 l-re a fiumeiek első megjelenését nagyolasz érte-
kezleteken, akkor maga megmondja, hogy Fiume bevonulása „ Trento e Trieste" 
jelszavai közé egy elsősorban a monarchia és nem Magyarország ellen irányuló 
nagyolasz akció kezdetének volt tekinthető. A Giovine Fiume lap betiltása 1912-
ben és a magyar határrendőrség hatáskörének kiterjesztése Fiúméra talán még 
sem lehettek okok arra, hogy Fiume Magyarországtól államjogilag elszakadjon. 
Azt megengedjük, hogy az olasz sajtó ettől kezdve a fiumei kérdéssel állandóan 
foglalkozott; azt is, hogy az olasz propaganda Fiume megszerzését Itália hadi-
céljai közé iktatta; hozzá kell tennünk azonban, hogy e hadicél az Ausztria olasz 
területeinek megszerzésére irányuló törekvésektől éppen úgy nem választható el, 
mint a hogy a magyar uralom aláhanyatlásával a fiumei olaszság szemben találta 
magát a szláv hullám veszedelmével, mellyel szemben a magyar állam ereje eddig 
megvédelmezte. 

Csak így történt, hogy mikor Ossoinack Andrea iiumei képviselő a magyar 
parlament 1918. október 18-iki ülésén Fiume részére az önrendelkezés jogát kö-
vetelte, Fiume október 29-én horvát megszállásnak esett áldozatul. Erre Fiume 
város október 30-án az Itáliához csatlakozást mondotta ki, ugyanakkor azonban, 

* henedetti Giulio: La Pace di Fiume della conferenza di Parigi al t ra i ta to di Roma. Bologna, 
Nicola Zanichelli. 333 1. 
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tekintettel arra, hogy Itália Fiumét az 1915. április 26-iki londoni titkos szerződés 
alapján nem igényelhette, a horvátok pedig közeli veszedelmet alkottak, a maga 
részére Amerika protektorátusát kérte. Magyarország védőerejét eszerint Amerika 
volt helyettesítendő. 

Benedetti az önrendelkezési jog igénylésére vonatkozó nyilatkozatot azzal 
indokolja meg, hogy az uralkodó Ausztria-Magyarország népeinek önrendelkezési 
jogát elismerte, ami nyilvánvalóan téves, mert a vonatkozó nyilatkozatot Károly 
osztrák császár Ausztria és nem Károly magyar király Magyarország részére adta 
ki; mert a nyilatkozat csupán Ausztriára vonatkozott, a magyar állam jogait azon-
ban nem érintette és kifejezetten nem akarta érinteni. Fiume államjogilag nem 
Ausztriához, hanem Magyarországhoz tartozván, e szerint osztrák császár jogo-
sította fel a magyar Fiumét a Magyarországtól való államjogi elszakadásra. 

Miután öt fiumei polgár Velencébe utazott és Thaon de Reval olasz admi-
rálist Fiume megszállására kérték, november 4-én Rainer admirális két olasz hadi-
hajóval megjelent Fiúméban. Az olasz kormány azonban ugyanakkor, midőn 
november 17-én Di San Marzano tábornok olasz csapatai bevonultak, a szerb 
bevonulás veszedelmére való tekintettel, az elmaradt amerikai protektorátus helyett 
angol, francia és olasz csapatok bevonulását kérte. Az október 29-én megalakult 
Fiumei Nemzeti Tanács élén Ossoinack volt képviselő most a párisi békekon-
ferenciához fordult, melyen Wilson Fiumét az olaszok meglepetésére a szerbeknek 
adta oda. Orlando miniszterelnök kieszközölte ugyan, hogy Ossoinack 1919. április 
14-én felszólalhasson (amely felszólalás keretében Ossoinack Magyarország ellen 
Fiume támogatását ajánlotta fel — I fiumani rimasti in cittá aiutarono contutti 
i mezzi la causa degli Alleati contro l'Ungheria) a felszólalásnak azonban gyakor-
lati eredménye nem lett. Meg kell állapítanunk azonban e helyen azt, hogy a 
magyar állam Fiume város ellen soha senkit sem támogatott és senkinek sem 
igért támogatást. Azzal viszont, hogy Ossoinack az 1867-iki esetre hivatkozott, a 
midőn Fiume népszavazással döntött a maga sorsáról és ezt a döntést a magyar 
kormány Fiume statútumaival együtt, melyekre a kormányzó esküt tett, mindenkor 
megtartotta, Ossoinack azt is elismerte, hogy a magyar állam az ellene felkínált 
fegyveres támogatásra nem adott okot. 

Wilson elnök, aki teljesen francia-szláv befolyás alatt állott és Fiumét francia-
szláv flottabázissá akarta kiépíteni, azt a délszlávoknak adta oda, mire Orlando 
a békekonferenciáról eltávozott, Fiume nemzetközi megszállása pedig Olaszország 
visszavonulása és Ossoinack junius 5-iki tiltakozása után, melyet Clémenceau 
francia miniszterelnöknek nyújtott át, végleges jelleget öltött. 

Ebből a helyzetből ragadta ki Fiumét d' Annunzio Gabriele, ki 1919 szep-
tember 12-én önkéntes csapatai élén magát Fiume diktátorává tette meg. Bár azt 
20-án harmadszor is az olasz kormánynak ajánlotta fel, a kérdés nemzetközi 
háttere meggátolta Itáliát abban, hogy az ajánlatot elfogadja. D'Annunzio erre 
saját kormányát állandósította és 1920. szeptember 8-án a quarnerói régensséget 
(Reggenza Italiana del Carnaro) alkotta meg. 

A hatalmak a német kérdés rendezése után maguk vették kezökbe a kérdés 
elintézését. Wilson elnök Fiúménak a Nemzetek Szövetségének védelme alatt 
szabadállammá való alakítását javasolta, tehát bár eltávolodott attól a gondolattól, 
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hogy Fiumét Jugoszláviának adják, az olasz királysághoz való csatolást még mindig 
ellenezte. Javaslatával a tervezeteknek egész lavináját indította meg, amelyek közül 
csupán a két legfontosabbnak megemlítésére szorítkozunk. A Lloyd George angol mi-
niszterelnöktől származó 1920. január 14-iki javaslat és a szerb kormánytól származó 
január 20-iki ellenjavaslat mindegyike magáévá tette a szabadállam gondolatát és 
ezzel Olaszország és Jugoszlávia között közös alapot teremtett a közvetlen tár-
gyalásokhoz. Azon körülmény folytán, hogy Magyarország az 1920. junius 4-iki 
trianoni békeszerződés XXXV. §-ában Fiúméról lemondott, Fiume gazdátlan terü-
letté lett, amelynek sorsa most már a két szomszédos állam megegyezésétől vált 
függővé. 

A köztük megindult tárgyalások 1920. november 12-ikén a rapallói egyez-
ményhez vezettek, amely Fiumét corpus separatum jellegében szabad államnak 
ismerte el. 

Mivel D'Annunzio kormányának eltávolítása Olaszország feladatává lett, Fiumét 
1920. december 1-én a tenger és a szárazföld felől zár alá vették. D'Annunzio 
látván azt, hogy Ferrario Carlo tábornok csapatai a fegyveres ellenállás folytán 
nyílt ostromba-mennek át, december 29-én lemondott, Venturi Host Ninoc kapitány 
és Gigante Richárd kapitány fiumei podesta pedig december 3l-én, az abbaziai 
kapitulációs egyezményben letették a fegyvert. 

Semmi bővebb magyarázatot nem igényel az a meggállapítás, hogy az 1921. 
január 1-én végre szabaddá lett szabad állam Olaszország és Jugoszlávia között 
életképtelen alakulat. Csupán az a megoldás maradt hátra, hogy a trianoni szer-
ződés eredményeként a két szomszéd között ú j egyezkedések tárgya legyen, melyek 
azután 1924. január 27-én a római szerződésben (római paktum) nyertek befe-
jezést. A római paktum a Fiumara folyó deltáját és a Baross kikötőt Jugoszlá-
viának, Fiume várost és kikötőjét pedig Olaszországnak adta oda. 

Nagyon érdekes és tanulságos áttekintenünk azt az adathalmazt, mellyel 
Benedetti az adriai kérdésnek ezt a fejezetét megvilágította s melyet megismernünk 
nekünk is fontos és tanulságos. A magyar állam a dualizmus idejében mindent 
megtett abban az irányban, hogy Fiume olaszságát megvédelmezze, ami neki teljes 
mértékben és akként sikerült, hogy Fiume Magyarországtól elszakadni akarván 
csak Olaszországhoz csatlakozhatott, amely csatlakozásnak gondolata ugyan Magyar-
országtól éppen úgy távol állott, mint a hogy távol állott az 1915-iki londoni szer-
ződéstől az, hogy Olaszország határait a Fiumara folyóig kiterjessze. 

A magyar közvélemény sokkal jobban tiszteli az önrendelkezési jogot mint 
hogy annak elutasításával Fiume birtoklása ellen óvást emelt volna. Csupán meg-
állapítani kívánja, hogy annak 1918. októberben tett felvetésére indokolt alapot 
adni nem kívánt és hogy a lefolyt események a háború befejezését kísérő körül-
ményeknek és nem a magyar elnyomásnak következményei voltak. 



A HORVÁTOK ÉS AZ ADRIAI KÉRDÉS 1848 ELŐTT. 
Irta : HORVÁTH JENŐ dr. 

A Magyar Történelmi Társulat Klebelsberg Kuno gróf elnöklete alatt elévül-
hetetlen érdemeket szerez azzal a hatalmas kiadványsorozattal, amelyben Magyar-
ország újabb történelmének forrásait a levéltárak polcairól kiemelve közkinccsé 
teszi a nemzetnek és a tudománynak. 

Ezúttal olyan kötet megjelenéséről kell beszámolnunk, amelynek gazdag adriai 
vonatkozásai vannak, amely vonatkozások megkönnyítik azt, hogy az adriai kérdés 
régebbi anyagára vonatkozó ismereteinket kibővítsük. 

Miskolczy Gyula érdemes művében (A horvát kérdés története és irományai 
a rendi állam korában. Budapest, 1927.) a horvát kérdésnek és horvát politikai 
mozgalmaknak levéltári anyagával ismertet meg bennünket. 

Az ő könyvéből tudjuk meg azt, hogy Fiúménak Magyarországhoz való 
csatolását 1775-ben, pontosan 1775. május 17-iki beszámoló jelentésében József 
királyi herceg trónörökös ajánlotta Mária Terézia királynőnek, aki fiának javaslatát 
magáévá tette. Nagyon érdekes, hogy ő ajánlotta Fiúménak közvetlenül a magyar 
királyi kancellária alá rendelését is, miáltal Fiume kivétetett a helytartótanács igaz-
gatása alól. Az 1776. január 2-iki királyi kézirat azonban Fiumét Horvátország-
hoz csatolta, mit az államtanács február 6 án azzal módosított, hogy Fiumét a 
horvát tanácson keresztül a magyar kancellária alá rendelte. Az 1776. augusztus 
9-iki királyi diploma Fiumét szintén Horvátországba kebelezte be, élére azonban 
a magyar Majláth Józsefet állította, 1777. szeptember 5-ikén pedig Buccarit, Bucca-

zát és Portorét is a magyar kormányzó igazgatása alá rendelte. 
A királynő rendelkezése tehát ellentét magvát hintette el Magyarország és 

Horvátország között, mert Fiúméra ettől kezdve mindketten igényt tartottak. Hogy 
ez az ellentét súlyosabb összeütközéshez a két ország között nem vezetett, annak 
okát abban kell keresnünk, hogy Fiume város oly közvetítő javaslattal lépett elő, 
amely őt a magyar koronához tartozó corpus separatummá tette. Az udvari bi-
zottság 1779. február 24-én megtartott ülésében Fiume kérelmét magáévá tette 
és így jött létre a város részére április 23-án kiadott királyi diploma, mely a kö-
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vetkező megkülönböztetést tette: „Megengedjük először hogy ez a kereskedelmi 
város, Fiume, területével Magyarország szent koronájához csatolt külön testnek 
tekintessék továbbra is és így kezeltessék minden vonatkozásban, s semmi módon 
se kevertessék össze a másikkal, a buccarii kerülettel, mint amely ősidők óta a 
horvát királysághoz tartozik." A királyi elhatározás tehát Fiumét Magyarországgal 
államjogi kapcsolatban ugyanolyan corpus separatumnak tartotta meg, amilyen 
külön corpus separatum Fiume az osztrák uralom alatt, 1465 óta volt, Horvát-
országgal viszont kifejezetten minden államjogi köteléket felbontott, és ezen az 
alapon történt meg 1807-ben a rendelkezés becikkelyezése. 

A magyar országgyűlés felterjesztésével szemben az 1808-iki horvát tarto-
mánygyűlés az 1776-iki első királyi diplomára támaszkodva Fiumét Horvátország 
részére követelte és a horvát száborban ugy a fiumei kormányzónak, mint Fiume 
város képviselőjének helyet adtak. Ezt a képviseltetést Fiúménak sem kormányzói, 
sem tanácsa igénybe nem vették; annak ellenére sem, hogy a király az 1808-iki 
horvát határozatokat, tehát Fiúménak a horvát tartománygyűlésben való képvisel-
tetését is — magyar tanácsosainak óvása ellenére — helybenhagyta. 

Ebbe a végzetes határozatba kapcsolódott bele azután az illirizmus, mely 
az elkövetett formahibát a horvát nemzet politikai törekvéseivel erősítette meg és 
Fiúmén kívül Dalmáciát is, az összes horvátoknak egy államban való egyesítését 
követelte. Fiume város 1832-ben megtagadta Horvátország azon követelését, hogy 
képviselőjét a száborba küldje és ez maradt a helyzet egészen 1848-ig, midőn a 
bécsi kormány kifejezetten a horvát követelések oldalára állott és Fiúménak a 
horvátoktól eszközölt megszállását engedélyezte. 

Miskolczy munkája egészében horvát kérdés taglalására vonatkozik és csak 
itt-ott érinti a tengerparti vonatkozásokat, amelyek a munka nagy érdemei mellett 
még ezután is közelebbi megvilágításra várnak. Ma már az adriai kérdés, melynek 
a fiumei kérdés csupán egyik szerves részét alkotja, nagy európai kérdéssé ala-
kult, melynek alapvető munkákban csupán olasz, osztrák és horvát beállítását 
ismerjük, holott az adriai magyar politika ismertetésére a legtöbb anyag Buda-
pesten található. 



F I U M E 1927-BEN. 

Irta: ÁGOSTON GÁBOR. 
Fiume, karácsony 1927. 

A most záruló év Fiume szempontjából szomorú volt. Olvan volt a hely-
zet, mint azé a gyermeké, akinek betegsége alatt minden szépet ígérnek, de nyom-
ban beadják neki azt a rossz, keserű orvosságot, amire aztán elfanyalodva azt 
mondja : „ne ígérjetek semmit, csak ezt a keserű valamit ne mutassátok s ne 
itassátok velem". Fiume beteg, még pedig már régen. Nem tudja régi helyzeté-
nek megfelelő azt a jogos funkciót mint kikötő s mint kereskedelmi gócpont 
elérni, amely neki a megélhetéshez, a boldoguláshoz s mondjuk a jóléthez is 
okvetlenül szükséges. Nem lehetséges neki ezt a helyzetet elérni, mert a trianoni 
Magyarország nem táplálhatja a hajdani virágzó Fiumét, mert nincs mivel s mert 
az új határok miatt az érintkezése Magyarországgal csakis Jugoszlávián keresz-
tül lehetséges, a mi pedig feltételezi azt, hogy ezen közbenső, idegen testen át 
vezető vasút lehetővé tegye úgy Magyarországnak mint Fiumének, tehát Itáliának, 
hogy ezen átmeneti forgalom olcsó is, gyors is, akadálymentes is legyen, mert 
ellenkező esetben több más utat választhat magának Magyarország az ő szeré-
nyebb külkereskedelmi forgalmának a lebonyolítására. 

Ebben a helyzetben hasonlít Fiume állapota egy beteg gyermekéhez s külö-
nösen ebben a most zárult esztendőben. 

Az év első heteiben megkezdődtek a magyar-olasz gazdasági tárgyalások. 
Ez reményt keltett Fiumében, hogy most végre megindul az a nagy forgalom, 
amely megadja a jobb megélhetést Fiumének. A dolgok húzódtak természetesen, 
s rögtön megvolt a magunkválasztotta határidő, amelyben már lesz eredmény. Ez 
volt a húsvéti ajándéknak vélt meginduló magyar forgalom. Megjött a húsvét, 
de nem indult meg semmi különösebb forgalom. De még az ünnepek előtt tud-
tuk már, hogy elmennek Rómába vezető államférfiaink. Előbb Klebelsberg gróf, 
aztán Bethlen gróf, maga a miniszterelnök. Semmi csüggedés azért, hogy az ú j 
élet nem pontosan húsvétra indult meg, hiszen ez nem is lehetséges, amig a 
két államférfi nem végezte dolgát Rómában. Megvoltak ezek a látogatások is. 
Elkészültek az újabb barátsági szerződések és olyan ünnepségek s kijelentések 
hangzottak el, amelyek nyomán minden reménykedés teljesen jogos volt, hogy 
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pünkösdre megjön a fiumei föltámadás. Türelem, hiszen csak hetekről lehet szó. 
Annak, aki türelemmel várt évekig, annak bizony még egy pár hét nem számít. 
Közbe-közbe voltak tárgyalások Jugoszláviával is. Nemcsak Fiumét illetőleg, azaz 
nemcsak a Fiúméba vezető átmenő forgalom miatt, hanem általános magyar-
jugoszláv kérdésekben. Ezek is többször megakadtak. Nem is Fiume miatt, de a 
késedelmet mégis csak Fiume'érezte meg leginkább, mert minden huza-vona ezt 
a szegény várost keserítette a legjobban, nem csoda, olyan valamit vár, ami az 
övé volt mindig s nyíltan senki sem vitatta el tőle. 

Jött a nyár a szünetekkel. Ekkor azzal nyugtattuk meg magunkat hogy. 
ebben a nagy melegben államszerződéseket nem szoktak megtárgyalni s nem is 
illik türelmetlenkedni, mert ami a mienk, azt senki el nem veheti s illő dolog a 
várakozás türelemmel, mert útban a rendezés. 

De megértük az őszt is anélkül, hogy a forgalom rendezése papíron olyat 
haladott volna, amely haladásból lehetett volna következtetni, hogy mely hónap-
ban, vagy melyik ünnepre várhatunk valami megdönthetetlen hírt. Voltak hóna-
pokig tartó tárgyalások Belgrádban és Rómában, de mindig akadt egy pont, 
amelyen túl nem juthattak. Eredmény: „Fiume várj, ami a tied, az úgyis a tied 
marad". És mi vártunk türelemmel s bizalommal. 

Dacára annak, hogy tudjuk, hogy a trianoni Magyarország hat napi munkát 
egy hétre Fiumének nem adhat, még a mai szerényebb igényű és szerényebb 
nagyságú Fiumének sem, de azt amit adhat, az elég arra, hogy azt a keveset, 
amit eddig is megszereztünk, kiadósabbá tegye, s hogy erőinket jobban ki tudjuk 
használni. Ne felejtsük el, hogy Fiume szerényebb lett úgy életmódban mint igé-
nyeiben, mert ezt az olasz államközösség kérlelhetetlen követelménye így jelölte 
meg. Az olasz nép szerény minden tekintetben, ellentétben a magyar nagy igé-
nyekkel szemben. Vonatkozik ez a tagadhatatlan s minden tiszteletet megérdemlő 
szerénység úgy a lakásra, mint az öltözködésre, úgy az élelemre mint az élve-
zetekre. Ugyanazon rangban levő olasz polgárok tán még harminc százalékkal 
is kevesebbet költenek, mint ugyanazon rangban levő magyar polgárok. Ennek a 
latin mentalitásnak eredménye aztán az, hogy a magyar polgár nem annyira 
versenyképes, mert ha ő munkáját értékeli, akkor a saját igényeit veszi számí-
tásainak alapjául, amelyek természetesen több tehertétellel kezdődnek, holott az 
olasz polgár ilyen számadási túlsúllyal nem kezdi versenyét a mindennapi küz-
delemben. De hogy ne tűnjék ezen megállapítás olyannak, amely bennünket ma-
gyarokét egyedül terhel, meg kell állapítanom, hogy épen ilyen élet-standart kü-
lönbség fennáll a fiumei ősi elem és az ú j olasz elem között is. Ez nem magyar 
terheltség, sem magyar bűn. Ez a volt Monarchia általános életfelfogásában rejlő 
alapvonás. Abban a régi államközösségben volt elég élelem, elég más nyersanyag 
bőven, úgy hogy kevesebb munka kellett ahhoz, hogy a külföldnek fizessünk 
azért, amit a külföldnek kellett adni nekünk. Nem volt olyan import, amely már 
a reggelit is a külföldnek fizettette meg velünk. Itália növekedő lakossága, éghaj-
lata s termelőképessége nem enged meg más életmódot, mint a számító házi-
gazda rendszerét. Addig nyújtózni ameddig a takaró ér, s számolni a természet-
nyujtotta szerény adagokkal. 
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Fiume szerényebb lett s ezért többet számít neki az, amit ma a trianoni 
Magyarország juttatni tud, tengeri forgalmi keretén belül. Innen az a nagy 
reménykedés, innen az a nagy várakozás, amellyel lessük a forgalom rendezését 
Jugoszlávián át le Fiumébe s vissza. 

Az eszközök s a berendezkedések készen várnak Fiumében erre a munkára, 
mert ezek mondhatni hogy tökéletesek. Vannak hajójárataink a világ minden 
részébe, itt a kikötő a már eléggé ismert nagyszerű berendezéseivel s itt vannak 
az emberei, akik kipróbált katonái a magyar tengeri forgalomnak. 

Ha a nemzetközi szerződések minden késedelme s az általános viszonyok 
minden rendezetlensége dacára, Fiume a háború előtti forgalmának csaknem 
harminc százalékát érte el s tudta becsülettel lebonyolítani, ez a tény eléggé 
bizonyítja, hogy még birtokában van minden erejének, minden életképességének. 
Ha tekintetbe vesszük, hogy Fiume ezt a forgalmat minden kiváltság nélkül, 
tisztára a szabad verseny alapján érte el, viaskodva Hamburgal, Trieszttel s 
más kikötőkkel, megtaláljuk igazolását annak, hogy Fiume igenis birtokában van 
minden erejének, amely egy sokkal nagyobb és sokkal fontosabb közgazdasági 
misszióra avatja érdemessé és teszi életképessé. 

Ez a meggyőződés, ez a hit ébred újra lelkünkben az ünnepek alatt. — 
Bár az anyagi helyzet rosszabbodása kisebb karácsonyfát enged nekünk, keve-
sebb gyertyafénnyel, de a reménykedés lángja, a saját erőnkbe vetett hitünk 
azért növekedő méretű lángokkal lobog lelkünkben, mert hisszük, hogy eljön 
nemsokára a virradat, amely meghozza Fiumének a trianoni Magyarország ten-
gerentúli forgalmát, amely bár szerényebb lett, de nekünk még mindig fontos 
és elég arra, hogy becsületes munkával az olasz-magyar barátság egy lánc-
szeme legyünk, amely erősíti a két ország gazdasági erejét és további jólétét. 



AZ ISKOLA- ÉS TENGERKUTATÓHAJÓ KÉRDÉSÉHEZ. 
— „MINNIKOI" VITORLÁS YACHT. -

Irta: GRAMANTIK MIHÁLY tengerészkapitány. 

— Egy képpel. — 

Immár közel egy évtizede annak, hogy elvesztettük kereskedelmi hajópar-
kunkat és ezalatt az idő alatt, az Oceana r.-t. pár évi működésén kívül, semmi 
sem történt a célból, hogy lobogónkat újból a tengerre vigyük. Ugyanakkor a 
szerbek, az oláhok sőt a csehek is szorgalmasan hajóznak. A nagytőke követke-
zetesen elzárkózik ettől az elhelyezkedési lehetőségtől, a magánosokban pedig 
hiányzik az érzék, a vállalkozási szellem. 

Abban a meggyőződésben, hogy ez az állapot nem maradandó és abban a 
reményben, hogy lesz tengerhajózásunk, egy a kereskedelmi tengerésztisztikar 
kiképzését érintő kérdést akarok itt feleleveníteni. És pedig az iskolahajó kérdé-
sét. Tudom, hogy ma, amikor hajóink nincsenek, de állásnélküli tengerészeink 
bőven vannak, ennek a kérdésnek felszínre hozatala minden, csak nem időszerű 
Mégis, tekintettel arra, hogy a Magyar Keleti Tengerhajózási r.-t. megrendelte 
első hajóját, továbbá mert a tisztikar kiképzését a közelmúltban fennállott tíz-
hónapos tanfolyamhoz hasonló módszerrel nem tartom megfelelőnek, hanem arra 
a legalább hároméves felsőiskolai jellegű intézményt látom szükségesnek és végül 
mert a véletlen folytán egy kedvező alkalom kínálkozik az iskolahajó kérdésének 
ideiglenes megoldására, tehát mégis jónak láttam e helyen a következőket nyil-
vánosságra hozni. 

Egy magyar állampolgár megvette Vilmos császár volt yachtját, az 1914-
ben Max Oertznél, a kiéli Germania Werftben épült V-ik Meteort. Ez a hajó 
most újból eladó. Egy kétárbócos schooner-rendszerű, kifejezetten verseny vitor-
lás, 360 tonnás, 43 m. hosszú, 8 m. széles és 6 m. mélyen járó hajó, amelyen 
jelenlegi berendezése mellett több mint 30 emberre való férőhely van. Az én 
nézetem szerint ezt a hajót több-kevesebb átalakítás után, mai viszonyainknak 
teljesen megfelelő iskolahajónak lehetne használni. Az átalakítást első sorban 
vitorlázatára vonatkoztatom és pedig oly formában, hogy az első vagy akár a 
második árbocára is 2—3 keresztárbócot szerelve topsail-schuonerré vagy briggé 
volna átszerelendő. A kérdés eme részébe itt nem szándékozom belemélyedni, 
ezzel csak azt akartam megemlíteni, hogy nem látok különösebb akadályt a hajó 
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jelenlegi felszerelésében ahhoz, hogy egy a „Vila Velebita"-hoz — a horvát 
iskolahajóhoz — hasonló járművet ne lehetne abból szerkeszteni. Ami a férő-
helyek átalakítását illeti, 12 növendék, 12 matróz, 4 altiszt és 4 tiszt, illetve 
tanár részére kellene megfelelő hálóhelyekről gondoskodni, azonkívül egy nagyobb 
tanterem-féléről, ami egyúttal az Adria-Egyesületnek esetleges bekapcsolásával 
tengerkutatási munkálatokra kiküldendő egy-két magyar tudós részére elsőrangú 
munkahely volna, A hajón lévő férőhelyek mostani beosztása mellett nem is 
kellene sok átalakítást eszközölni. 

Arra el vagyok készülve, hogy ezt a gondolatot számosan fogják lemoso-
lyogni. Valamit elgáncsolni nagyon könnyű, elgáncsolni de jobbat csinálni nem 
tudni, vénasszonyokhoz méltó. Én is jól tudom, hogy a legideálisabb iskolahajó 

„Mimiikül* v i tor lás yacht . 

az önmagát fenntartani bíró modern teherszállító gőzös, ahol a növendék in na-
tura látja mindazt, amire később az életben szüksége lesz. Vagy pedig egy 
1500—2000 tonnás minden kényelemmel ellátott, segédmotoros vitorlás, amely 
szintén képes fenntartásához fuvarozással hozzájárulni. Azt is tudom, hogy a 
németek most építették fel a „Schulschiff Deutschland"-ot, amely már a harma-
dik a maga nemében, de ugyebár ilyen hiu ábrándokkal mi nem foglalkozhatunk. 
Aki pedig Csonkamagyarországon a kereskedelmi tengerészettel kapcsolatban azt 
az elvet vallja, hogy inkább semmit mint valami keveset, azt én vétkes hanyag-
sággal vádolom, ha módjában van azt a keveset előteremteni és nem teszi meg. 

Az említett yacht, mostani nevén a iMinnikoi, 3000 fontjába került a tulaj-
donosnak. Feltéve, hogy idáig ráköltött még 1500 fontot, azt hiszem 5000 fontért 
meg lehetne azt tőle venni. Ez 140.000 pengő volna. Az átalakításhoz kellene 
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legalább ugyanennyi. Az évi fenntartása pedig belekerülne cca 100.000 pengőbe. 
Arról van tehát szó, hogy 300.000 pengővel iskola- és tengerkutatóhajót lehetne 
Magyarországnak szerezni. A hajó építési ára állítólag több mint egy millió pengő 
volt. Minthogy ezek a hajók 20 évig tartják legmagasabb osztályzatukat, tekin-
tettel arra, hogy a németek 1914-ben császárjuknak az elképzelhető legjobb 
anyagból és munkával építették ezt a hajót, a mi célunkra legalább 10 évig fel-
tétlenül használható volna. 

A kérdés az, honnan teremtsük elő e megvételhez szükséges 300.000 és a 
fenntartásra fordítandó évi 100.000 pengőt. Ha az Adria-Egyesület, amely már 
úgyis elhatározta egy ilyen hajó beszerzését, ezt a kérdést magáévá tenné, meg 
vagyok győződve, hogy megfelelő propagandával országos gyűjtés útján rövide-
sen összegyűlne a vételár. A fenntartásra szükséges összeget is évente egy 
gyűjtő-napon összelehetne hozni. Nincs azonban az sem kizárva, hogy a kormány 
is hozzájárulna valamivel. 

Tengerre magyar! 

RÁDIÓ A TENGEREN. 

A tengeri hajók vezetésében, ha végignézünk a hajó illetve a hajózás tör-
ténetén, bármilyen irányú újítást, találmányt hozott is felszínre az évszázadok 
hosszú sora, azok bevezetése, gyakorlati alkalmazása, minden különösebb zök-
kenés nélkül történt meg. A vitorlás hajó 8000' évvel ezelőtt született és fokoza-
tosan fejlődött a nílusi vitorlás csónaktól a mai 5 árbócos, óraműszerkezethez 
hasonlóan komplikált felszerelésű, vitorlás óriásig. Az iránytű, az astrolábium fel-
találásáig csak a partok közelében lehetett hajózni, később a sextáns, a térkép, 
teljesen függetlenítették a tengerészt a parti jelektől. Azonban mindezek hasz-
nálatának elsajátítása fokozatosan történt, hosszú évszázadok alatt és a hajóveze-
tésben nem okoztak megjelenésükkel semmiféle zavart. 

1920-tól a mai napig egy olyan előkelő idegen tolakodott be a hajóvezetést 
végző nautikusok közé és hódított ott magának teret, akinek illetve aminek 
jelenlétéről nemcsak hogy kénytelenek voltak tudomást venni, de anélkül ma 
már nem is lehet hajót gazdaságosan és biztonsággal vezetni. 

Ez az előkelő idegen a rádió, illetve a különféle hajózási rádióműszerek. 
Nem technikai ismertetés céljából hozom itt fel ezt a kérdést — a rádió tényleg 
egy kérdést adott fel —, hanem a hajózási rádióműszereknek magyar hajókon 
való alkalmazásából eredő tengerészeti igazgatás szempontjából, 

Amikor a rádió először megjelent a hajókon, mindenki örömmel fogadta, 
mert megoldotta a nagy távolságokról történő jeladások kérdését, aminek külö-
nösen szerencsétlenségek alkalmával felbecsülhetetlen haszna volt. A készülék 
kezelését egy elektrotechnikusra bízták, aki a hajóvezetőségtől vett vagy annak 
részére érkező közlendőket a Morse-jelekkel leadta vagy felvette, a készüléket 
karban tartotta és ha ily irányban bármire szüksége volt, közvetlenül érintkezett 
alkalmazójával. Elsőizben az angol hajókon terjedt el legjobban a rádió, amelyet 
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a Marconi r.-t. szerelt fel a hajókra és azoknak kezelésére minden hajóra be-
osztott egy-két alkalmazottat. 

De mivel a rádió főleg a világháború alatt és azután nyert a hajókon szé-
lesebbkörű alkalmazást, nekünk pedig akkor már nem voltak hajóink, az illetékes 
hatóság nem is gondoskodhatott kellőkép a készülékek felszerelését és azok ke-
zelését szabályozó rendeletekről. Általánosságban érvényben volt és van ma is a 
m. kir. posta- és távirdaigazgatóságnak a rádió rendelete, az gondoskodott meg-
felelő rádió-távirászok kiképzéséről és minősítéséről is. Ugy hogy amikor 1922-
ben az Oceana tengerhajózási r.-t. megalakult, teljesen az angol rendeleteknek 
megfelelően volt kénytelen hajóit a rádióval felszerelni, kezelőszemélyzetet pedig 
a m. kir. posta- és távirdaigazgatóságtól kapott. Ezek az urak kitűnő távírászok 
voltak ugyan, de egyáltalán nem voltak tengerészek. Már pedig egy hajón még 
a szakácsinas is elsősorban tengerész és csak azután szakácsmesterember. Elő-
fordult pl. olyan eset amikor a távírász nem ismervén az angol nyelvű nautikus 
kifejezéseket, képtelen volt egy üzenetet felvenni, vagy amikor a hajóparancsnok 
veszedelmes viharban baleset alkalmával, sürgős segítséget kért és ilyértelmü 
táviratát a szélrózsa minden irányába lanszirozni akarta, a távírász nem tehetett 
eleget kötelességének, mert a viharból kifolyólag magával teljesen tehetetlenül 
ama bizonyos lakodalmas kutya szerepét volt kénytelen játszani. — Ez nem 
állapot. 

Mindezideig ezen a téren nem történt nálunk semmi sem. Ezzel szemben 
a hajózási rádiókészülékek napról-napra nagyobb tért hódítanak a hajóvezetésben, 
és mindinkább kifejezetten nautikai műszerekké alakulnak ki. Mostanáig minden 
állam hajóin a rádiót a rádiótávírász kezelte. A németek azonban már rájöttek 
arra, hogy a modern készülékeket nem csak hogy a távírász nem kezelheti, de 
de azokat nem is lehet többé a rádiókabinban elhelyezni, hanem vagy kint a 
hidon, vagy a hajózási kabinban. Az angolok ma még vitatkoznak azon, hogy 
mi volna jobb, a rádiotából nautikust is képezni, vagy fordítva. Nálunk pedig 
a Magyar Keleti tengerhajózási r.-t. megrendelte első hajóját, amely szintén fel 
lesz szerelve a különféle hajózási rádióműszerekkel. Tekintettel arra, hogy a ma-
gyar rádiótávirászok sem nem tengerészek, sem nem nautikusok, ki fogja ezen a 
hajón a fenti műszereket kezelni. 

Nézetem szerint semmi esetre sem kezelheti azokat a m. kir. posta- és 
távirdaigazgatóság embere. Feltétlenül a tisztikarnak kell azt kezelni. És ez a 
nézetem már azért is helytálló, mert a hollandok, németek, skandinávok már jó 
pár éve, hogy még a közönséges táviratok továbbítására szolgáló készülék keze-
lését is a tisztikarra, illetve egy tisztre bizták. Ez a módszer a hajótulajdonos 
szempontjából annál inkább is kívánatos, mert ahelyett, hogy a tisztikaron kívül 
még egy embert kelljen alkalmaznia elég jó fizetéssel és élelmezéssel, egy pótlék 
vagy különóra díjazás formájában valamivel többet fizet az egyik tisztnek és a 
kérdés úgy az ő, mint a hajóvezetés szempontjából a lehető legjobban meg van 
oldva. De már az a körülmény is ellene mond a m. kir. posta- és távirdaigaz-
gatóság emberének alkalmazása ellen, hogy azt nevezett hatóság a távirati titok 
megőrzésére felesketi és ugyanakkor a hajó tisztikara nem áll ilyen eskü alatt. 
Azonkívül hajókon felszerelt rádióállomás egyúttal nyilvános távirdahivatal is és 
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mirtt ilyennek kezelésével megbízott, a távírász minden elszámolásáért egyedül a 
már nevezett hatóságnak felelős. Tehát állam az államban. iMár pedig azt sehogy 
sem lehet összeegyeztetni az évezredes hajófegyelmi érzéssel, hogy létezhessék 
a hajón valaki, aki nincs minden szempontból a hajóparancsnoknak alávetve. 

Sürgősen szükség volna tehát ezt a kérdést olyképen rendezni, hogy keres-
kedelmi tengerészeink a rádíókezelésben megfelelő kiképzésben részesüljenek. 
Egy néhány hónapos tanfolyam elegendő volna erre annál is inkább, mert a 
megfelelő tanerő rendelkezésre állhatna. A tanfolyamot a tengerészeti igazgatás 
kell hogy felállítsa, mert tudtommal a m. kir. posta- és távirdaigazgatóság nem 
rendelkezik sem ilyarányban megfelelő tanerővel, sem megfelelő hajózási rádió-
műszerekkel. 

Ami pedig a hajókon berendezett állomásoknak, mint nyilvános távirdáknak 
elszámolását illeti, azt nagyon könnyen elintézhetik a hajótulajdonosok a m. kir. 
posta- és távirdaigazgatósággal. 

Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy a Board of Trade 1927 október hó 
1 -el elrendelte, hogy a rádiókezelőket három csoportba osztja be és pedig: 
I. osztályú rádiókezelő az, aki megszerzi az I. osztályú hajórádió távirászi okle-
velet és ki tudja mutatni, hogy 3 évi rádiószolgálata van, amiből 2 évet hajón 
töltött. II. osztályú rádiókezelő az, aki megszerzi az I. vagy II. osztályú okleve-
let, kimutatja, hogy legalább 6 havi hajórádiókezelői szolgálatot teljesített. III. 
osztályú rádiókezelő az, akinek megvan az I. vagy II. osztályú oklevele, de 6 
hónapnál kevesebb hajórádió szolgálata van. 

A stettini kereskedelmi tengerésztisztképző állami intézetben f. év január hó 
4-én megnyílt az első tanfolyam hajórádiókezelők részére. Egyelőre II. osztályú 
kezelők kiképzésére ad alkalmat. Gramantik kapitány. 

AZ AMERIKAI TENGERHAJÓZÁSI HIVATAL. 
U. S. SHIPPING BOARD. 

Azzal a hírrel kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok kormánya tömeges 
rendeléseket adott különböző hajógyáraknak kereskedelmi hajók építésére, érde-
mesnek tartom e helyen a U. S. Shipping Board működéséről néhány szóval 
megemlékezni. 

Az Amerikai Egyesült Államoknak a háború előtt, forgalmukhoz képest, 
igen kis kereskedelmi hajóparkjuk volt. Ez ugyan amerikai méretekben értendő, 
mert 1912-ben több mint 11 millió tonnatartalmú hajókon lengett a csillagos lo-
bogó, amellyel azonban nem tudták az összforgalomnak csak alig 10%-át le-
bonyolítani. 

Amikor nyilvánvaló lett, hogy az A. E. A. a világháborúba belekeverednek 
az ország vezető emberei tisztában voltak azzal, hogy ha a hadjárattal kapcsolatos, 
szállításokat saját lobogójuk alatt akarják elvégezni, egy hatalmas kereskedelmi 
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hajóparkra lesz szükségük. Ezért a 64-ik kongresszus elhatározta, hogy meg-
szervez egy „Tengerhajózási Hivatalt", amelynek az lesz a feladata, hogy az 
Egyesült Államok forgalmához szükséges kereskedelmi hajóparkot megteremtse 
és fenntartsa és e célból 50 millió dollárt szavaztak meg. Ez történt 1917 április-
ban. Még abban az évben ez a hivatal felépített 50 hajót, 305 ezer tonna tar-
talommal. 1918-ban az újonnan épített hajók száma 233 volt, 3 millió 30 ezer 
tonnával, 1919-ben 1180, 6 millió 380 ezer tonnával, 1920-ban 2315, 14 millió 
tonnával és 1921-ben még kétmillió tonna megépítésével lezárták a kitűzött hajó-
építési programmot. 

Ha figyelembe vesszük, hogy normális viszonyok között egy közepes teher-
szállító hajót 6 hónap alatt építenek fel és ha tudjuk azt is, hogy az A. E. Á.-
nak a háború előtt 37 hajógyáruk volt 162 sójával, talán el tudjuk képzelni 
milyen lázas tempóban épültek ezek a hajók és hajógyárak, amelyekből 1919-ben 
már 181 volt, összesen 891 sójával. Emelett sem elegendő hajóépítő mérnökeik, 
sem munkásaik nem voltak. Az u j hajóparkot ugy hadicélokra, mint kereskedelmi 
áruszállításra használták. Állami hivatalokat és tisztviselőket egyszerűen kinevez-
tek szállítmányozási közegeknek és irodáknak. Minden nagyobb tengerparti város-
ban felállítottak egy kirendeltséget, amelynek személyzetéhez boldog-boldogtalant 
alkalmaztak és amelyeknek a vezetői mindenhez értettek csak a fuvarozási ügy-
letekhez nem. Hihetetlen gazdálkodás folyt az egész vonalon, amire a legjobb 
bizonyíték az a tény, hogy az előirányzott 50 millió helyett ennek az intézmény-
nek fenntartása beleértve a hajók árát, több mint három és fél billió dollárba került. 

Amikor azután vége lett a háborúnak és az egész világ kereskedelme pan-
gott, amikor még a békeidőből fenmaradt hajók sem találtak fuvart, ott állt a 
2500 hajó és személyzete a „Tengerhajózási Hivatal" teljes adminisztrációjával 
a háta mögött, munka nélkül. Elkövetkezett a leépítés ideje, de ekkorra már, 
tekintettel a jó húsos fazékra, oly érdekeltségnek jutottak a „Shipping Board"-
ban vezető szerephez, amelyeknek rendkívül nagy befolyásuk volt a kormányra 
és amelyeket a leépítés igen érzékenyen érintett volna. Közbelépésükre a 66-ik 
kongresszus kimondotta, hdgy a „Shipping Board" hajóparkját fenn kell tartani 
és csak kivételesen indokolt esetekben szabad egyes hajókat amerikai állampol-
gároknak eladni. Eltekintve az adminisztrációnak számokban alig kifejezhető költ-
ségétől, a leállított hajóknak az enyészettől való megmentése, azaz őrszemélyzet 
és karbantartás, cca évi 8 millió dollárba kerül. 

Ezeket a számokat ha olvassuk, csak ámulhatunk, de nem mondhatunk 
mást mint, hogy ez az amerikaiaknak belügye és kinek miköze ahoz, ha ők mint 
a világ hitelezői megengednek maguknak ilyen luxust. Az igaz ugyan, hogy az 
amerikai közvélemény felháborodva követelte a vétkes pénzpocsékolás beszünte-
tését, de hát bennünket ez sem érdekel közelebbről. Hanem amivel a „Shipping 
Board" urai hajóparkjuk fenntartását az amerikai közvélemény előtt megindokol-
ták, az már bennünket is kell, hogy érdekeljen. 

Indokolásuk azon az elven alapszik, hogy az állam háztartásának az a 
„Kiadás" tétele amellyel szemben nem áll egy megfelelő „Bevétel" tétel, nem 
jelent veszteséget akkor, ha annak a kiadásnak közvetett eredményéből a nép 
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hasznot húz. És ezt a véletlen folytán sikerült is nekik tényekkel bizonyítaniok. 
1924-ben a fuvardíjak alacsonyak voltak, ugyanakkor Amerikában bőséges gabo-
natermés volt. Körülbelül 250 millió bushel várt eladásra csak a nyugati államok-
ban és mert nem volt rá kilátás, hogy azt el is lehessen szállítani, a gabona ára 
rövidesen leesett bushelenként több mint egy dollárral. A „Shipping Board" tudva 
azt, hogy elegendő hajóür rövid időn belül nem is állhat a piac rendelkezésére, 
átengedte hajóinak egy részét a termelőknek és megmentette a szituációt. 

Az mellékes volt, hogy minden egyes hajó cca 15000 dollár veszteséggel 
zárta le útját, azaz a szükséges hajóür üzemben tartása több, mint 1 millió dol-
lárba került, a nagy koncepciójú, amerikai méretű üzlet sikerült, mert a gabona 
készlet ára, vagyis a nemzeti vagyon értéke cca 650 millió dollárral emelkedett. 
A „Shipping Board" ezzel a sikerült közbelépésével megakadályzzta, 250 millió 
bushel gabona kárba vesszen, hogy a nemzetközi fuvarpiac, megérezvén ezt a 
rengeteg mennyiségű, határidőn belül elszállítást igénylő árut, a fuvardijakat fel-
hajthassa, hogy más nemzetek hajói használhassák ki az így keletkezett konjunk-
túrát és elérték azt, hogy a hajópark létjogosultságát, illetve a „Shipping Board"-
nak mint állami intézménynek szükségességét bebizonyították. 

Teljesen a „Shipping Board" uraitól függ tehát, hogy ez a precedens meg-
ismétlődhessék. Mert hiába fogják az európai hajótulajdonosok, régi jól bevált 
recept szerint hajóparkjuk egy részét leállítani, hogy nagyobb legyen a hajóür 
iránti kereslet és a fuvardíjak emelkedhessenek, ha a „Shipping Board" ott áll a 
hátuk megett 1000 vagy 2000 minden pillanatban piacra dobható hajóval. Ha ez 
a lehetőség fennáll, és mi sem bizonyíthatja az ellenkezőjét, nem tudom melyik 
az a körülmény amely a fuvardíjak emelkedését és rentábilis nívón való maradá-
sukat kilátásba helyezi. A „Shipping Board" hajóparkja ma egy Damokles kard 
a fuvarpiac felett és annak elavülása sem kecsegtethet versenyképessége csök-
kenésével. Mert miután a legutóbbi évek bebizonyították, hogy csak a legmoder-
nebb felszerelésű és leggazdaságosabb üzemű teherszállítóhajóknak van kilátásuk 
arra, hogy a mai viszonyok mellett a beléjük fektetett tőkét gyümölcsöztessék. 

A „Shipping Board" urai Coolidge elnök minden tiltakozása dacára is meg-
szavaztattak a kongresszussal egy újabb 20 évre terjedő építkezési programm 
költségét, amely szerint évente legalább 30 gőzöst kell szolgálatba állítani s ennek 
megfelelően a meglevő hajópark nem megfelelő egységeit ócskavasnak eladni. 

Gramantik kapitány. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
Hírek a kereskedelmi tengerészet köréből. 

1. 1928. j a n u á r elsejével Németország-
ban kötelező minden r angú kereskedelmi 
tengerészt halál- és baleset esetére bizto-
s í tani . 

2. Ugyancsak aznap lép életbe a fizetés-
rendezés is, amely a kap i t ányoknak 600 
m á r k a min imumot ál lapít meg. 

3. Padovában hajózás i kongresszus volt, 
amelyen Coen Cagl i , neves olasz ha józás i 
szakértő Tries te , F i u m e és Venezia szo-
rosabb együt tműködésének szükségessé-
gé t fe j tege t te . A három kikötőnek az 
anyaországgal való rendszeresebb össze-
köt te tésére m á r kész p rogrammja v a n az 
olasz kormánynak. Ez a hír m e g n y u g t a t -
ha t mindenki t , ak i abban reménykedet t , 
hogy Fiumét , csak min t egy szükséges 
rosszat, t a r t j a az olasz kormány, és így 
adandó alkalommal annak k ikö tő jé t a 
mi leendő tengerha józásunk, i l letve ten-
ge ren tú l i f o r g a l m u n k részére a l egna-
gyobb örömmel fog j a rendelkezésünkre 
bocsátani . 

4. A jugoszlávoknak 200 gőzösük és 
105 vitorlásuk v a n már , azonkivül 14 
ha jóép í tő te lepet t a r t a n a k üzemben, pe-
d i g a l ig egy évtizede, hogy t engerhez 
j u t o t t a k . Az igaz, hogy ennek a ha jó -
p a r k n a k egy része még a Monarch ia 
idejéből való, de akkor azok magánosok 
vállalkozásából épül tek, ma pedig a szerb 
kormány a legnagyobb áldozatkészséggel 
t á m o g a t j a a vá l la la tokat . Legújabb h í r ek 
szer int szerződést kö tö t t a ko rmány a 
Cunardda l és a Hol land Kirá ly i Lloyd-
dal egy vállalat létesítésére, amelyhez 

egynegyed millió f o n t t a l j á ru l t hozzá és 
amely Amer ika-Jugosz lávia között rend-
szeres ha jó j á r a toka t f o g f en t a r t an i . 

5. A görögöknek 450 gőzösük van, eb-
ből 40 darab több m i n t 50 éves. 

6. A „Principessa Mafa lda"-va l elve-
szet tekről megjelent a h iva ta los je lentés , 
amely szer int 322 ember veszett oda. A 
hajó t i sz t ikarának 40 %-a, a legénység-
neklO %-a, az I. oszt. u tasoknak 52 %-a, 
a 11. oszt. utasoknak 37 %-a, és a I I I . 
oszt. u t asoknak 26 %-a ese t t áldozatúl a 
szerencsétlenségnek. Azt azonban még 
mind ig nem lehet t udn i pontosan, hogy 
mi okozta a ka tasz t rófá t . A mi vélemé-
nyünk szer int már az is kifogásolható, 
hogy a ha jó egyál ta lában elindult. A 
Mafa lda már eredeti leg egy, a ha jóépí -
tés szempontjából, abor tus volt. Testvér-
ha jó ja a „Principessa J o l a n d a " vízre-
bocsátásakor felborult . 20 évvel ezelőtt 
épült egy harmadrendű gyárban. Az 
utóbbi időben örökös javí tásokkal t u d t a 
csak a vál la la t üzemben t a r t an i . Utolsó 
ú t j a e lő t t is nagyobb j av í t á s t eszközöltek 
r a j t a , ennek dacára kényte len volt las-
san ha l adn i és ú t j á t St . Vincentben meg-
szakí tani sürgős javí tás véget t . Az egyik 
u tas Barcelonából í r t és abból a levélből 
tud juk , hogy a hajó a Földközi tengeren 
már erősen féloldalára dűlve tudot t csak 
előrehaladni . A szerencsétlenség legvaló-
színűbb oka az volt, hogy a hajó egyik 
csavar ja vagy anyag-hiba, vagy vala-
milyen ismeret len zátonyhoz tör tént ütés 
folytán, t a l án egy d a r a b tengellyel 
együ t t leszakadt, az így t á m a d t léken a 
víz e lön tö t t e a gépházat, és ha a válasz-
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fa lak a j t a i nem működtek h ibá t lanul , 
akkor a kazánházat is, hiszen kazánrob-
banás is tör tént , ós az amúgy is félolda-
lára dül t hajó mégjobban megdűl t úgy, 
hogy minden más ok nélkül is rövide-
sen annyi ra túl l e t t terhelve, hogy el-
sűlyedt. Egyedül a rád iónak köszönhető, 
hogy rövidesen ha t h a j ó jö t t segí tségére 
ós megmente t ték a m é g menthetőket . 

7. A „Rivista M a r i t t i m a " decemberi 
számában B. Maineri az angol kereske-
delmi tengerhajózás államsegélyezéséről 
ír , amelyben a kü lönfé le szubvenciók el-
osztását sorolja fe l és ezzel kapcsolatban, 
a Times kereskedelmi mellékletéből, egy 
igen érdekes s ta t i sz t ika i k imuta t á s t 
közöl. 

A Times ugyanis kiszámítot ta , hogy 
milyen haszonnal j á r t az u tóbbi évek 
a l a t t a t engerha józásnak fo lyós í to t t ren-
ge teg államsegély a közre és milyen 
a rányban áll ennek az iparágnak a ren ta -
bil i tása más iparágakéva l szemben. 

Ezek szerint, ha Angl iában a külön-
böző vállalkozásokat r en tab i l i t á suk szem-
pont jából aka r juk összehasonlítani, úgy 
13 ipa rága t kell figyelembe venni , és pe-
d i g : 1. szén- és vas ipa r ; 2. gép ipa r ; 3. 
villamossági c ikkek; 4. á ramfej lesz tés ; 
5. p a m u t i p a r ; 0. gyap ju ipa r ; 7. hajózás; 
8. vegyi- ipar; 9. szappangyár tás ; 10. kő-
olaj-, 11. gummi-, -és 1.2. teakereskedelem; 
és 13. szeszesitalok gyártása. A statisz-
t ikus minden egyes iparágból legalább 
3, de legfeljebb 18 üzem a d a t a i t vet te 
alapúi, f e l t ün t e tve a be fek te te t t tőkét, 
a nyereséget, az osztalékot és a ta r ta-
lékolást. Idő 1920-tól 1926-ig. 

A hajózás 1926-ban a 11-ik he lyen állt. 
Első volt a tea 42%. második a gummi 
29% nyereséggel. A hajózás u t á n követ-
kezett a szén- és vasipar 2.3%-al, és se-
regha j tóként a gyap jú 1.9%-al. 

1920, 21 és 22-ben á t l agban a hajózás 
8.6 %-al a 7-ik volt . Első he lyen állt a 
kőolaj 28%, másodikban a tea 16% nye-
reséggel. A hajózás t követte a szappan-
gyár tás 8.4%, az áramfej lesz tés 8.2%, a 
pamut 8.1%, a gyapjú 8%, a szén- és 
vasipar 5.1%, ós végül a gummi 2% 
nyereséggel. 

A k imuta tás két csopor t já t össze-
hasonlítva. l á t n i való. hogy mi_£ 

ágban vannak kövér ós sovány eszten-
dők. egyeseknél, mint pld. a gumminál , 
a ket tő közöt t i különbség nagyon fe l -
tűnő. Egyedü l a tea-kereskedelem az, 
amely m i n d i g első, vagy legrosszabb 
esetben második helyen áll. Az összes 
többi i p a r á g a t két csoportba lehet osz-
tani, és ped ig az elsőbe tar toznak azok, 
amelyek soha sem ke rü lnek a ranglé t ra 
alsó f o k a i r a , mint a szeszesital-gyártás, 
amely rendszer in t 2-ik vagy 3-ik, a vegy-
ipar, amely az 5-ik vagy 6-ik helyen áll. 
A 8-ik hely a szappangyár tás ál landó 
pr iv i lég iumának látszik, mig a szén- és 
vasipar az utolsó, de legjobb esetben is 
csak az utolsó előtti helyezet t . A máso-
dik csoportba t a r toznak azok az i pa r -
ágak, amelyeknek jövedelmezőségét k ü -
lönféle körülmények befolyásolhat ják, s 
így az t á g határok közöt t mozoghat. P l . 
a g u m m i a 13-ik he lyrő l a 2-ikra u g r o t t , 
ugyanakkor a gépipar a 4-ik helyről a 
12-ikre esett . A tengerha józás 1921, 22 
ós 23-ban a már e m l í t e t t 8.6 %-al a 7-ik 
helyen t a r t o t t a magá t . Azóta a f u v a r -
d í jak lassan, de á l l andóan estek, úgy , 
hogy 1924-ben 5, 6, 1925-ben 6, 3, és 
1926-ban 5% nyereséggel zárult ennek 
az i p a r á g n a k a mér lege . 

Mindezekből azt l ehe t ós kell követ-
kez te tnünk , hogy a ha józás normális vi-
szonyok mellett 40 %-os nyereséget nem 
hoz, de viszont 1—2 %-nál többet fog 
hozni, mindenesetre egészséges adminisz-
t rác ió mellett meghozza a mag'a t isztes-
séges polgár i hasznát . Abnormális viszo-
nyok mellet t pedig a kövér esztendők 
fe les legé t t a r t a léko ln i kell f eke t e na -
pokra és amellett — és i t t jut a ha jó -
zásban fontos szerephez az állam — egy 
olyan fe l té t len biztosí tékot nyú j tó t ám-
pon t kell, hogy ál l jon a vállalkozók há ta 
mögö t t , amely nem engedi meg, hogy 
önh ibá jukon kivül bekövetkezett rossz 
viszonyok m i a t t a vál la latok kényte lenek 
legyenek üzemüket beszüntetni . 

Hírek a haditengerészet köréből. 
Egyesült Államok. A két repülőgóp-

anyaha jó , a „Lex ing ton" é« a „ S a r a t o g a " 
úgy berendezésükben, mint mére te ikben 
egyedül állnak a maguk nemében. Ki-
t ű n i k ez az a l an t i adatokból, melyek egy 

vonatkoznak. T o n n a t a r t a l o m : 

( i V ^ f l ) 
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33,000, hosszúság 268 m, szélesség 32 m, 
sebesség- 34 mérföld, amelynek be ta r tá -
sához 180,000 lóerős gépei naponta 2000 
tonna o l a j a t fogyasztanak el. Több m i n t 
ezer különböző méretű és célú motor van 
a hajón. Fegyverzete 8 d rb . 20.3 ctm-es 
hajóágyú, 12 drb. 12.7 c tm-es repülőgép-
elhárí tó ágyú , és 4 drb. 53 cm-es torpedó. 
Van r a j t a 80 drb. repülésre kész és 40 
drb. szétszedett tar talék, kü lön fé l e nagy-
ságú és célu, de főleg bombavető repülő-
gép, amelyeknek személyzetén kívül több 
mint 1200 ember lá t ja el a hajószolgá-
latot . 

Anglia. A hajóknak egymásközt i és 
a kereskedelmi hajókkal va ló jelzések-
kel tör ténő érintkezés gyakor lása céljá-
ból, a vi lág különböző részéin tar tózkodó 
vagy ú tban lévő hajók pa rancso t kap-
tak, hogy az összes velük ta lá lkozó angol 
kereskedelmi ha jókkal jelzési gyakorla-
toka t végezzenek. Több m i n t 2200 ilyen 
gyakor la t ró l kapo t t az admi ra l i t á s je-
lentést, és az át lagos e redmény percen-
ként 10 szó volt. A skageraki ütközet 
t apasz ta la ta i nyomán, megbízhatóbbnak 
ta lá l ják a kézi villany, akár olaj- lámpák-
kal való jelzést, min t a rád ió t , mer t az 
ütközet fo lyamán a legtöbb rádió-beren-
dezés fe lmondta a szolgálatot. 

Franciaország. Egy esetleges, de ille-
tékesek szerint teljesen k izá r t , f r a n-
c i a — o l a s z háború esetén. F ranc ia -
országnak nagy gondot okozna Algí r ra l 
való és az u t ánpó t l á s szempontjából el-
kerü lhe te t lenül szükséges összeköttetés 
biztosítása. Az olasz t enge ra l a t t j á ró - és 
repülőgép-bázisok ugyanis oly közel fek-
szenek a Marsei l le-Algir vonalhoz, amely 
amel le t t igen hosszú is (440 mér fö ld) , 
hogy annak védelme a f r a n c i a f lo t ta 
je lentékeny részét igénybe venné, illetve 
elvonná azt az olasz f lo t ta zömével való 
esetleges összecsapástól. Aminek az lenne 
a következménye, hogy ezt a vona l a t fel 
kellene adni és az a f r ika i csapa toka t a 
Oasablanca-Brest vonalon, amely viszont 
még hosszabb, száll í tani . Ezt elkerü-
lendő, • a f r a n c i a f l o t t a első f e l a d a t a az 
volna, hogy ra j taü tésszerüen tönkre-
tegye az olasz bázisokat , s úgy a Föld-
közi tenger i convoyok ú t j á t biztonsá-
gossá tegye. 

Németország. Paschen, aki a jiitlandi 
ütközetben a ,,L ü t z o w"-c i r k á l ó pa-
rancsnoka volt , annak a véleményének 
adot t kifejezést , hogy a ma i ór iás csata-
hajók nehéz-tüzérségének 50 %-a felesle-
ges, mert a n n a k használatára a gyakor-
la tban alig k e r ü l sor. Ál l í t ásá t a követ-
kezőkkel i ndoko l j a : A jü t l and i ütközet-
ben mindkét f é l részéről a ké tágyús tor-
nyokból fe lvá l tva csak egy-egy ágyúval 
lőt tek, egy 4 t o r n y ú 8 ágyús h a j ó tehát 
egyszerre csak 4 löveget lőt t ki. A kö-
vetkező lövést n e m adha t t ák le addig, 
amíg- az előzőnek eredményéről a meg-
figyelők nem ad t ák le je lentéseiket , ez 
pedig rendszerint, e l t a r to t t 25—30 mp-ig. 
Minthogy már az akkori berendezés mel-
l e t t is 25 másodperc alatt ú j r a meglehe-
t e t t tölteni az ágyúka t , nyugod tan foly-
t a t h a t t á k volna a tüzelést m i n d e n to-
ronyból egy ágyúval . A valóságban ez 
is tör tént , csak éppen egyszer a bal, 
a z u t á n a jobb ágyúval lőt tek. Szer in te 
t e h á t a felesleges 50% súly- és költség-
különbözetet va l ami hasznosabbra kel-
l ene fordí tani , elsősorban a to rnyok biz-
tonságára , és azu tán a sebesség eme-
lésére. 

Francia kereskedelmi flotta. A f r a n c i a 
kereskedelmi tengerészet hajóál lománya 
az 1926-ik évben körülbelül ugyananny i 
volt, mint az 1925. évben; 3.372,000 ton-
n á r a rúgot t az előző évi 3.380,000 tonná-
val szemben. A kedvezőtlen forgalmi vi-
szonyokra való tek in te t te l a f r a n c i a hajó-
tulajdonosok lemondottak hajóál lománya-
iknak ú j hajóépítkezések út ján való sza-
porí tásáról , de fe l j av í to t t ák a ha jók mi-
nőségét, amennyiben 173,209 t onná t tevő 
e lavul t ha jóür t ú j hajókkal cseréltek fel . 
A kikötők forgalma az 1924-ik évi 4-1 
mil l ió tonnáról 1925-ben 40 mill ió ton-
nára , 1926-ban ped ig 38 millió t onná ra 
csökkent. Hasonló visszaesés muta tkozik 
egyébi rán t a Suezi-csatorna ha jó forga l -
mában is. A t é t l enü l veszteglő ha jók 
száma ez év végével 155,491 tonná t t e t t 
ki, a m i a világ hajóál lományában muta t -
kozó 10 %-os át laggal szemben kedvező-
nek mondható. A f r a n c i a lobogó az or-
szág külkereskedelmi forgalmában mind-
inkább növekvő arányokban foglal he lye t : 
a háború előtt a nemzeti lobogó mindössze 
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23 %-al volt képviselve, míg ma a forga-
lom 33 %-át teszi ki, sőt egyes gyarmat i 
viszonylatokban ez az arány néhol 98 
%-ra is emelkedett. A f ranc ia hajózás 
i lyetén térhódí tása elsősorban annak a 
körülménynek t udha tó be, hogy a rend-
szeres hajó já ra tok az antwerpeni, ' ham-
burgi és egyéb nyugateurópai viszonyla-
tokban lényegesen szaporí t ta t tak. 

Elsűlyeszthetetlen mentőcsóiiak. A hol-
landiai tengeri mentőtársaság a holland-
indiai kolóniától igen értékes ajándékot 
kapo t t : egy elsűlyeszthetetlen mentő-
csónakot. A m i n t a csónak 90°-nyira meg-
dől, a motor automatikusan leáll ; ha pe-
dig a csónak tel jesen felborúina, bizonyos 
rekeszek automatikusan megtelnek vízzel, 
mire a csanak megint rendes helyzetébe 
fo rdú l vissjsa. A bemutatáson végzett gya-
korlatok fényesen sikerültek. 

A szél és az időjárás hatása a hajók 
menetére. Az angol ha jóépí tők intézeté-
nek mul t évi közgyűlésén azon behatás 
problémájával fogla lkoztak ,amelye t a szél, 
időjárás és tenger járás gyakorolnak a 
hajók menetsebességére. Eddigelé a hajó-
nak kedvező időjárásnál való sebességére 
helyezték a fősúlyt , ami természetesen a 
gyakorlatban a legkevésbbé megfelelő, 
hiszen tú lnyomó a kedvezőtlen időjárás. 
Immár a gyűjtött , adatok, az elméleti 
megfontolások és a modellkísérletek kellő 
alapot nyú j t anak a probléma energikus 
megközelítésére. A legkedvezőtlenebb a 
teherhajó helyzete, amely aránylagosan 
négyezer akkora ellenállással kénytelen 
megküzdeni, min t a személyszállító gőzös. 

A kereskedelmi hajók korstatisztikája. 
A következőkben közöljük a nyolc vezető 
hajósnemzet kereskedelmi ha jó inak száza-
lékos korosztályozását: 

5 évig 5-10 10-15 15—20 20—25 25 é. 
o/i) évig®/o évig°/o évig°/o évig°/o tul °/o 

Anglia 23.6 28.0 16.6 11.7 10.5 8 7 
Dania 18.2 28 5 16.6 7.0 12.5 17.2 
Franc io r szág 20.2 29.8 16.4 12.1 10.7 10 8 
Hollandia 23 6 29.2 2 4 . 8 13.0 6.7 3 .7 
N é m e t o r s z á g 39 8 20.8 8 .1 8 .2 9.4 13 7 
Norvégia 21.0 34.7 12.5 10.7 9.4 11.7 
Olaszor szág 17.5 25.0 9 .0 11.8 12.7 24.0 
Svédo r szág 17.4 22.6 9 .9 20.3 8.2 31 .6 

A kimutatásból ki tűnik Németország, 

melynek igen kevés 10—25 éves ha jó j a 
van (aminek oka kétsógenkivül a háborús 
veszteségekben, elkobzásokban és a jóvá 
tételben rejl ik), mig viszont legnagyobb 
százalékszámban bír ú j hajókat . 

N e m érdektelen i t t fe lemlí teni Orosz 
országot, melynek f lo t t á jában 80% a 20 
évesnél öregebb hajó , sőt- még 60—65 éve-
sekkel is hajóznak. 

A világ legnagyobb szárazdokkjainak 

méretei. (Méterben. ) 

Nápoly — — 299 38 12 
Bombay : — 304 30 12 
Pear l Harbour (Hawai i ) 307 34 11 
San Francisco — -— 310 45 12 
Nor fo lk (U. S. A.) . 311 44 ' .12 
Phi ladelphia 311 35 13 

Le Havre — — — — 319 34 8' 

Liverpool — — — — 320 36' 13 

Quebec (Canada) 350 36 12 

Victoria — — — — 350 41 12 

Boston (ü . S. A.) — 365 36 14 

Légmotoros siklócsónak. Perco Alf réd 
olasz tengerészkapitány szeptember hó 
folyamán „ M I A " nevű motoryacht ján 
Budapestre érkezett . J ú n i u s hó elején 
indul t volt Nápolyból, majd Marseille 
mellett, a Rhone folyóba hatol t és igen 
érdekfeszítő útat. t e t t meg Franciaország 
és Németország vízhálózatán. A Rhone-
folyóból a Saone-, Doubs-, l l a j na - és 
Majna-íolyókon, a Ludwig-csatornán át 
elérte a D u n á t és 5000 kilométernél hosz-
szabb ú t j á t Budapesten fe jezte be. E 
nagyszabású te l jes í tményre a középeurópai 
vízhálózat közlekedési viszonyainak tanul-
mányozása vezette, mert szándéka lég-
motoros siklócsónakokkal (hydroglisseur) 
külföldi min tá ra a Dunán is gyors jára tú 
.személyforgalmat lebonyolítani. Két ti-
pusu, 30 és 60 személyt befogadó képes-
ségű jármüvei 70—90 km óránként i sebes-
séggel közlekednének. Előnyük volna az 
olcsóság, sebesség és üzembiztonság. Az 
egymáshoz csatlakozó vonalak Regen t-
burgot Sul inával kötnék össze. A nagy-
szabású terv kivitele i r án t élénk érdek-
lődés mutatkozik, 
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KÖNYVISMERTETÉSEK. 
Vadász Elemér: A geologus munkája. 

Bevezetés a földtani megfigyelésbe. („Ma 
és Holnap" könyvsorozat. Danubia-kiadás. 
Pécs, 1927.) 

„A Tenge r " első évfolyamában Vadász 
Elemér dr. tol lából tanulságos cikk jelent 
meg a f ö l d t a n és a t e n g e r k u t a t á s kap-
csolatairól. A szerző a geologus szem-
pontjából vizsgál ja a két tudomány-ág-
ii a t á r t e rü le té t és megál lap í t j a , hogy a 
geologiai ku ta tásokná l nagy szükség van 
a mai tengerek romboló és épí tő tevé-
kenységének alapos ismeretére, és hogy 
ál talában menny i r e kivánatos a geologu-
sok oceánografiai iskolázottsága. Vadász 
dr . az oceánografia szempontjából nem 
tá rgya l j a ugyan a kérdést, de kétség-
telen, hogy a t enge r tudományos ku ta tá -
sáról foglalkozókra nézve hasonlóképpen 
fontos , hogy fö ld tani e lőismeretekkel 
rendelkezzenek. Hiszen a m a i tengerek 
kiterjedése, mélységi viszonyai, üledék-
képződése, par ta lakulása i , v a l a m i n t a 
lesűlyedő folyótorkola tok keletkezése — 
mind olyan kérdések, amelyeknek meg-
világosításánál és megértésénél az oee-
ánogra fusnak viszont geologiai iskolá-
zot t ságra van szüksége. 

Ebben a vonatkozásban ju t kapcsola tba 
a t engerkuta tássa l és az oceanografusok-
kal Vadász E lemérnek „A geologus mun-
k á j a " címii műve. A szerző húsz éves 
geologiai munkálkodásainak ér tékes ta-
pasz ta la ta i t és t anu l sága i t sű r í t i össze a 
kis kötetbe, amelynek megírásához nagy 
i roda lmi felkészültséggel, va lamin t gaz-
d a g i smere tanyagának alapos á tgondo-
lása és rendezése u t á n fogot t hozzá. Ez 
a gondos előkészítés meg is látszik mun-
k á j á n , amelynek egységes koncepciója , 
log ikus t á rgya lásmene te és világos stí-
lusa lehetővé teszi, hogy a fö ld t an i elő-
ismeretekkel nem rendelkező olvasók is 
beleéljék magukat a szerző gondola t -
körébe és követni t u d j á k őt a geologiai 
elgondolások, meglátások és következte-
tések világába. „A fö ld tan i megismerés 
i rányelve i" címii bevezetőfejezet á t t ek in -
tés t ad a geologia fe j lődés tör ténetérő l és 

a ííatal természet tudomány jövő fe lada-
t a i ró l ; ma jd szól a fö ld tan i észlelés szel-
lemi kellékeiről, a geologiai vizsgálatok 
segédeszközeiről és rendjéről . A követ-
kező fejezetekben sorba veszi a szerző a 
részletmegfigyeléseket, amelyek a geo-
logiai összkép kialakulásához szüksége-
sek. A kőzet tani , ősélet-földtörténeti , 
va lamin t a s t r a t ig ra f i a i megfigyelések 
t á r g y á n a k és mód jának ismertetése kap-
csán u ta l a konklúziókra, amelyek e 
megfigyelésekből vonhatók, majd össze-
foglalásképpen a vizsgálat i anyag föl-
dolgozására és a szerzett ismeretek rögzí-
tésére (térképezés, szelvény, fö ld tan i le-
í rás ) ad ú tba igaz í tás t , és végül a föld-
tan i vizsgálatok methodiká já ra vonat -
kozó külföldi i rodalomról nyúj t á t tek in-
tést . Vadász könyvének egyik legnagyobb 
érdeme, hogy a geologus munkaköreinek, 
f e l ada ta inak , v izsgála t i anyagának is-
mer te tése kapcsán végigvezet a geologia 
egész terüle tén , s m i g egyrészt hasznos 
vezérfonálul szolgál a fö ld tan t hivatás-
szerűen művelők és á l ta lában a te rmé-
szet tudományok művelői számára, más-
részt értékes i smere tanyago t nyúj t azok-
nak is, akik természet tudómányi ön-
művelésük céljából jó magyar szakköny-
veket keresnek. 

A szerző néhai Koch Anta l emlékének 
a j án l j a művét , amellyel valóban méltóan 
hódol mesterének, mer t hiszen a tőle 
nyer t tudáson kivid kife jezésre j u t t a t j a 
a t á rgy i rán t i nagy szeretetet is, ami t 
egykori professzora ol to t t a lelkébe. 

Koch Nándor. 

Hiuikó Béla: A megújhodás. (Athe-
naeum• lciadása. Budapest, 1927.) 

H a n k ó Béla dr., a t i h a n y i biologiai 
intézet igazgatója a b iologia i kutatások 
egyik ú j a b b te rü le tére vezeti a természet-
tudományok i r án t érdeklődőket. Az el-
veszett testrészek visszaszerzésének és az 
idegen testrészek á tü l te tésének érdekes 
kérdéseit t á rgya l j a közel kétszáz oldalas, 
gazdagon i l luszt rá l t könyvében. A kísér-
leti biologiának immár gyakor la t i téren 
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is — elsősorban a plaszt ikai sebészet-
ben — érvényesülő megál lap í tása i ér t -
hető érdeklődést kel tenek világszerte, s 
így I l a n k ó Béla könyve már azért is 
á l ta lános fe l tűnés t ke l t e t t a könyvpiacon. 
A könyv népszerűségét még inkább fo-
kozta az ismeretgazdagság, i rodalmi ké-
szültség, világos á t tek in the tőség és köny-
nyed tá rgyalás i mód, amellyel a szerző e 
legújabb biológiai kérdéseket t á rgya l j a . 
„Az elvesztett- testrészek visszaszerzése" 
című első rész az élő szervezet vissza-
szerző erejének bámulatos eredményeit 
i smer te t i , amelyek természetben meg-
figyelhetők, vagy kísér le t i leg is előidéz-
hetők. Az erőszakos csonkí tás vagy ön-
csonkítás fo ly tán elvesztett testrészek 
újból való kinövésének, va l amin t a torz-
képződményeknek okai, tényezői, tör-
vényei a fe lsorakozta to t t sok példa ós 
szemléltető ábra nyomán világosan bon-
takoznak ki előt tünk, és egyszerre meg-
szüntet ik a la ikusnak azt a téves fe l fo-
gását , hogy a regeneráció meglepő esetei 
kivételes jelenségek, a véletlen művei, és 
nincsenek a biologia á l ta lános törvényei-
nek alávetve. — Hasonlóképpen tanulsá-
gos a könyv második része, amely 
. .Idegen testrészek á tü l te tése" címmel a 
t ranszplantác iónak az érdeklődés előteré-
ben levő kérdéseit t á rgya l j a . I t t viszont 
nagy érdeme a szerzőnek, hogy kímélet-
lenül leleplezi azokat az állí tólagos „tu-
dósokat", akik az á tül te tések i r á n t meg-
mutatkozó nagy érdeklődést kihasználva, 
nagy reklámmal igyekeztek je lentékte-
len. sőt olykor hamis kísérleteiknek 
világraszóló eredményét, dobra verni . 
I l a n k ó dr., a komoly tudós, objekt ív 
k r i t iká jáva l m u t a t rá a t ranszplantác ió 
tényleges eredményeire , igazi jelentősé-
gére és a plaszt ikai sebészet fej lődésének 
lehetőségeire. Az érdekes esetek egész 
sorának írásban és képben való bemuta-
tásával igazolja az e t é ren történt- nagy-
haladást , és nem mulaszt ja el i t t sem 
megadni a biologiai a lapot a gyakor la tba 
á tv i t t t ranszplantác ió eredményeinek 
megértéséhez és értékeléséhez. — A tudo-
mányos ismereteket ter jesztő i rodalmunk 
értékes gyarapodását jelenti I l a n k ó Béla 
dr. munkája , amelyet, szívesen a j án lunk 
olvasóink figyelmébe. K. N. 

Der Kriep: zur See 1914—1918. Der 
den türkischen Gewiissern. Bearbeitet von 
mann Lorey Konlre admiral a. D. Erster Band. 
Die Miltelmeer-Division. Mit 55 Skizzen, Ear-
ten und Anlagen Berlin STF. 68 1928. Verlag 
von E. S. Mittler & Sohne. Ára fűzve M 17.50 
egész vászonba kötve M 18.50. 

A Mantey a l tengernagy szakavatot t 
vezetése me l l e t t a német tengerészeti 
levéltár á l ta l k iadot t gyűj teményes mun-
kából egy ú j a b b kötet j e l en t meg, Lorey 
e l len tengernagy tollából. Ez a kötet 400 
oldalon 20 térképpel és 35 helyzetrajz-
zal a német középtengeri divízió műkö-
dését. a „ G o e b e n " csa tac i rkáló és a 
„ B r e s l a u " kis cirkáló m á r többfelől 
i smerte te t t , szinte legendás teljesítmé-
nyeit t á r g y a l j a . Ez a ké t ha jó — mely 
a háború előt t a néme t középtengeri 
divíziót képezte — már 191.4. augusztus 
közepén néme t személyzetével együ t t 
török lobogó alá ment „.Tavus Su l t an 
Selim" és „Midi i l i" néven, s magjá t ké-
pezte a tö rök f lo t tának. Az a vakmerő 
bátorság, mellyel a „Goeben" és a 
. .Breslau" az erős ellenséges hadművelet 
dacára á t t ö r t Messinánál s a Darda-
nellákhoz ju to t t , annak ide jén egész Né-
metországban nagy ö römet és büszke-
séget v á l t o t t ki s legendás hadműveletei 
az egész v i lág b á m u l a t á t keltették fe l . 
Számos c ikk és több kisebb mű ismer-
te t te ennek a két h a j ó n a k a tüneményes 
hadművele te i t , do ezek inkább csak a 
különben rendkívül érdekes külsőségekre 
szorí tkoztak, bár így is mél tán nagy ér-
deklődést, sőt fel tűnést kel te t tek. A Föld-
közi t e n g e r i német divizió további t e l je -
s í tményei azonban, bá r azok rendkívül 
magas fokon állot tak, kevésbbé vá l tak 
ismeretesekké. Lorey e l l en tengernagynak 
ez a ter jedelmes és n a g y szakavatot tság-
gal összeáll í tot t könyve részletes és t a -
nulságos képet nyú j t ar ról , hogyan sike-
rült, ennek a két h a j ó n a k és német sze-
mélyzetének a t engerhez nem szokott 
tö rököket igen rövid időn reánevelni a 
t enger i ütközetek for té lya i ra s részint, a 
két hajó , részint a német tengerészek 
ál tal szolgálatba á l l í t o t t lörök h a j ó k 
együttműködésével fényes sikerrel meg-
vívni a harcot a sokkal ha ta lmasabb, 
ellenséges f lot tával szemben. 
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A német hadif lot ta háborús tevékeny-
ségének ez is egyik örökre emlékezetes 
dicsőséges epizódja vo l t . Sz. 

Taschenbuch der Luftf lotten 1927. H. 
Bachold Verlagsbuchhandluny, Frank-
furt a. M. Ara vászonkötésben 12 arany-
m ária. 

Dr. Íny. U'. von Langsdorfj k i tűnő 
munká jának ez az évfolyama 556 finom-
riyomásu oldalon, több m i n t 400 ábrával 
és számos táblázattal , az egyes országok 
repülőgép-típusait és azok jellemző ada-
tait csoportosítja. 

A könyv a szakember és a laikus szem-
pontjából egyaránt értékes és tanulságos, 
fe l t á r ja azt, hogy a repülőgép mai for -
májában egy és ugyanazon levegőbe 
emelkedési elv és egyensúlyozási, kor-
mányzási rendszer mellett milyen válto-
zatos szerkezeti részletmegoldásban és 
anyagkivitelben építhető. Szakember jól 
á t tekinthető, hasznos ada tgyű j t eményt 
talál benne, a laikus pedig érzi azt, hogy 
a repülőgép, amely oly számos változat-
ban él, halad, tökéletesedik rohamos lép-
tekkel, úgy, hogy nem messze van az az 
idő, amikor általánosan használ t , hétköz-
napi jármű lesz. Az 1927. év óceánre] il-
lései is ezt a törekvést szolgálták, meg-
muta t ták a konstruktőröknek az irány-
elveket, amelyek szerint repülőgéptípu-
sok nagy távolságok berepülésére is 
üzembiztosan alkalmasak lesznek. Min-
den siker és balszerencse számos tapasz-
talat forrása volt, amely a tökéletesedést 
kell, hogy maga után vonja. 

A könyv első és leghosszabb fejezete 
a motoros repülőgépeket csoportosítja 
országok szerint, az egyes országokon 
belül pedig megkülönböztet katonai , ten-
gerészeti és polgári repül őgép-osztályo-
kat. Eszerint felsorolja a működő repülő-
gép-gyárakat, táblázatosan jellemző ada-
taikkal a gyár to t t repülőgépeket, végül 
bemuta t ja ezek fényképeit ós dispositios 
rajzai t . A táblázatokból kivi lágl ik, hogy 
egy ország hány repülőgép-t ipust gyárt 
sa já t területén. A legtöbb t ípus Ame-
r ikában és Franciaországban készül, 
számszerint 354, illetőleg 352, azu tán jön 
Anglia 218, Németország 146, Olaszor-
szág 115 típussal. Csehország 55. .Tapán 

44. Szovjetoroszország 23, Magyarország 
5, Románia 5, Jugoszlávia 3 t ipust gyár-
tott. Azokban az országokban, ahol van 
katonai aviatika, a repülőgép-tipusok 
motorjai általában 200—450 lóerősek, 
míg ott , ahol ilyen nincs, általában 
60—200 lóerős motorok használtatnak. 
Csak a legutóbbi időben, a békeszerződés 
korlátozásainak enyhítése folytán, sza-
bad az előbbieknél is erősebb motorú 
repülőgépeket építeni, de csak polgári-, 
vagy verseny célokra. Ez már érezteti 
hatását Németországban, ahol már az 
utóbbi évben számos 300—400 lóerős 
motorral felszerelt fo rga lmi repülőgép-
típus készült. 

Érdekesebb repülőgép-tipusok : a német 
Dornier Junke r s , Rohrbach fémrepülő-
gépek, az angol Vickers, Br is to l . De Ha-
villand szárazföldi repülőgépek, a Super-
mariné repülő-csónakok, és az „S 4" 
h.ydroplán, ennek módosítása az 1927-ik 
évi Schneider-Kupa sebességi verseny 
győztes hydroplán „X 5", amely 453 km. 
óránkénti sebességi vi lágrekord átlagot 
é r t el. A Hol landiában készülő Fokker 
repülőgépek jól á t tekinthető, szabatos 
konstrukciója szembetűnő. Franciaor-
szágnál a 302-ik oldalon l á tha t juk a 
Levasseur. Ka , 2 tengerészeti tipust, 
amilyenen Nnngesser és Coli indultak el 
végzetes óceáni repülésükre. A képen 
fe l tűn ik az alsó szárnyaknak a törzs alsó 
élétől való nagy távolsága, amely azt a 
célt szolgálja, hogy motorhiba esetén, 
a pilóta a futószerkezet ledobása ós a 
légcsavar vízszintes helyzetbe való állí-
tása után minden nehézség nélkül vízre 
leszállhasson és azon úszva, bevár ja az 
érkező segítséget. A törzs alsó része 
csónakszerüen, vízhat lanúl van elkészítve. 

Számtalan sok hasznos berendezést és 
leleményességről tanúskodó szerkezeti 
megoldást lehet a zsebkönyv á t tanulmá-
nyozása közben megfigyelni. 

A második részben a motornélkül i re-
pülőgépek vannak csoportosítva; legtöbb 
t ipusa van Németországnak, a motor-
nélküli vitorlázó repülés szülőorszá-
gának. 

A harmadik rész a kormányozható 
léghajókat i smerte t i . Mindjár t az első 
képen lá tha t juk a Németországban ké-
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szül t A m e r i k a - j á r ó „Z. R. I I I . " - a t , amely 
az a m e r i k a i hadseregben „Los Ange les" 
névre l e t t keresztelve. 

A negyedik , ötödik ós ha tod ik rész a 
repü lőgép-motoroka t , e j t ő e r n y ő - t í p u s o k a t 
és r e p ü l ő g é p - g y á r a k a t á l l í t j a össze o r szá ' 
gonként . 

Végü l a hetedik ós nyolcadik rész, 
mér t ék rendsze rek á t számí tá sá t és a be tű -

rendes n é v m u t a t ó t t a r t a l m a z z a . 
Á t t e k i n t v e a zsebkönyv t a r t a l m á t , még 

egyszer k iemelem, hogy hasznos célt szol-
gál, mer t összehasonl í tás ra ad a lka lmat , 
az érdeklődést fe lke l t i és összefogla l ja a 
mai t echn ika egyik l egk ivá lóbb alkotá-
sának, a repülőgépnek évi t e rméke i t , és 
végül a k o n s t r u k t ő r i elképzelést serkent i 
továbbfe j lesz tésre . Halász Andor. 

A M A G Y A R A D R I A E G Y E S Ü L E T N E K M E G K Ü L D Ö T T K Ü L F Ö L D I 

T U D O M Á N Y O S K I A D V Á N Y O K : 

Conseil International de Peclierches 
Union Geodesique et Géophysique Inter-
national Section d'Oceanographie. Stra 
(prov. de Venise). 

Reunion pleniére de Paris . 
Reunion du Comité exécutif Paris. 
Reunion pléniére. 
Liste des océanographes du pays a d h é r a n t 

á l 'un ion. 
Reunion pleniére de la Section. 
Liste des océanographes des pays a d h é r a n t s 

á l 'union (Elats Uni ts -Grande Bietagne-Italie). 
Liste des océanographes des pays a d h é r a n t s 

á l 'union (Afrique du Sud-Algerie-Australie-B ha-
rcias-Birmanie-Canada Egypte-Espagne Francé i . 

Reunion pleniére de la Section Comunica t ions . 
Reunion du Coniite executif. 
Rappor ts (Assemblée geneia l de Prague . Sept. 

1927). 
Insti tuts et Lab >ratoires s 'occupant d e l 'é tude 

de la mer. (A Magyar Adria Egyesület t en^er -
ku ta to in 'ézete is részleteden közölve van benne.) 

R Comitato Tala sografíco Italiano. 
Istituto centrale uí Biologia Marina in 
JV>essina. 

Contr ibuto alla conoscenza dello sv i luppo lár-
váié di Phy-iculus Dalwigki Kp. p a r la Dall. 
M a n c u s o Benedetta. 

Contr ibuto alla conoscenza della svi luppo 
post-embrionale di H v p s í rhynchus hepa t icus Fac-
ciola per il Dott. Cipria Giacomo. 

Su di una nuova specie di Phyll i rhoc (Berg) 
La Phyll i ihoe Sanzoi (n. sp.) per il Dot t . Antonio 
Spar ta . 

Nova larva di Echeneis Naucra tes (Linn). 
Nata preliminare per il Prof. Luigi Sanzo . 

Contr ibuto alla Conoscenza dello sviluppo 
post larvale in Regalecus Glesne Asc. per il Dott. 
A. Sparta . 

Is'ituto di zoologia della R. Universifa 
di Genova. 

Variazioni e f lut tuozioni del n u m e r o d'indi-
vidui in specie animati convivanti per il Prof. 
Vito Volterra. 

Delf inf luenza della stasi paschereccia del pe-
riodo 1914—18 sul p a t n m o n i o ittico deli' Alto 
Adriatico per il Dott Umber to d 'Ancona. 

Lo s tadio natante e la p r íma íorma pos t -
natante deli ' Aragosta (Pa l inurus vulgáris Latr.) 
per il Dott . Renato Santucci . 

Uno s tudio di sviluppo n o n ancora deseri t to 
dello „Scampo" [Nephrops noivegicus (L.)] per 
il Dott. Renato Santucci. 
Lo svi luppo e l 'ecolonia post-embrionali dello 
„Scampo" [Nephrops norve . icus (L.)[ nell Tir-
reno e nei mari nordici, per il Dott. Renato 
Santucci. 

Istituto di anatómia e f iziológia com-
parate della R. univ. di Roma 

Effe ' t i del lungo d ig iuno suli ' appara to dige-
rente deli ' Anguilla per il Dot t Umberto d 'Ancona. 

C»nseil 'ermanent In'ernat onal pour 
l'exploraiion de la mer. Copenhague. 

Rappor t s et procés-vt r b a u x des reunions Vol. 
XL1II. Rapports . Procés-verbaux . 

Bulletin Statistique des peches marit imes des 
pays du nord et de l 'oues t de l 'Europe. Vol XV. 

Bulletin Hydrographique pour l 'annee 1926. 
Bulletin Hyd iograph ique . Appendice d 'Obse r -

vat ions de l 'Ailemagne pou r 1919 —192o et de 
la Lettonie pour 1925 et 192fj. 

Rappor t Atlantique 1926. Publié avec l 'aide 
de En . Le Danois et Rafael de Buen. 

Wissenscnaft l iche Meeresuntersuchun-
g e n , herausgegeben von der Kommission zur 
wissenschaf t l icher Un te r suchung der deu t schen 
Meere in Kiel und der Biologischen Anstal t auf 
Helgoland. 

Festschr i t t f ü r F r i d r i c h Haineke. Abhandlungen. 
Deutsche Südpolar-Fxpedition 1901— 

1903 im Auftrage des Reichsministeriums des 
Innern. Herausgegeben von Erich von Drigalski, 
Leiter der Expedition. 

VII. Band. Bakteorologie, Chemie, Ozeano-
graphie . Heft VI. 

XIX. Band. Zoologie. XL. Heft. 
Year Book of the Academy of Natural 
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S c i e n c e s o f P h i l a d e l p h i a . 
P r o c e e d i n g s of t h e A c a d e m y of N a t u -

ra le S c i e n c e s of P h i . a d e l p h i a . Vol. LXXVIII. 
1926 

D e p a r t m * n t of C o m m e r c e . B u r e a u of 
F i s h í r i e s U. S. A. W a s h i n g t o n . 

The Smelts. By William Converse Kendall. 
Preparat ion of fish for cann ing as sard ines . 

By Harry R. Beard. 
Fisher ies of Siberia. By Boris Baievsky. 
F isherv Industrie of the Uni ted States 1925. 

By O-icar E. Sette. 
Exaininat ion of summer Fisheries of Pamlico 

ecc. By Elmer Hingins and J o h n C. Pe^rron. 
Ret'rigeration of fish. By Harden F. Taylor . 
Artificial propagation of pike perch yel low 

perch aad pikes. By Glen C. Leach. 
Prel iminary report on the marine f isheries of 

Texas. By Elmer Higgins and Russell Lord. 
Annu.il repor t of the Commiss ioner of fishe-

ries. 1926. 
Alaska fishery and fur-seal industr ies in 1925. 

By Ward T. Bower. 
P rogress in biological inqui res 1925. By Wil-

Iis H. Rich. 
Annual repor t of the Tor tugas -Labora to ry . 

Plankton of the Offshore vvaters of the Gulf of 
Maine. By Harry Bigelow. (Nagy 8° 510 lap.) 

C a r n e g i e I n s t i t u t i o n o f W a s h i n g t o n . 
S c r i p s I n s t i t u t i o n o f O c a n o g r a p h y La 

J o l l a , C a l i f o r n i a . 
Recent foraminifera from off the west Coart 

of America. By Joseph A C u s h m a n . 
Surfaces ca tches of marin d i a t o m s and dino 

flagellates off the coast of Oregon by U. St. 
„Guide" in 19?4. By Ralph Lewis 

Surface Ca tehes of marin d i a t o m s and dino 
flagellates f rom pacific h gh s e a s in 1925 and 
1926. By W i n f r e d Emory Allén and Ralph Lewis. 

Dvnaini^al Oceanography and cer ta in eleinents 
of hyd rodynamics upon which it is based. By 
Georg Francis Mc Ewen. 

Pressing needs in the fieid of biological oceano-
graphy . By W. E. Allén 

Marine phy top lank ton in the region of La 
Jolla Cali lornia. By George F. Sleggs . 

Quanti tat ive Studies of mar ine dia toms. By 
Henry Dorman. 

Nates on cer todes and thema todes of marine 
fishes of sou the rn California Bv Georg F. Steggs. 

Surface ca tehes of marine d ia toms and dino-
flagellates By Winf red Emory Allén. 

Quanti tat ive s tudies on inshor mar ine diatoms 
and dinoflagellates of southern Cal i fornia . By W. 
E. Allén. 

Studies on mar ine diatoms and dinoflagellates 
caught with the ko oid bucket in 1920. By Henry 
P. Dorman. 

Effect of tidal changes on phys ica l chemical 
and biological condi t ions ín the sea w a t e r o f t h e 

San Díego region. By E. Morbgrg and W. E. 
Allén. 

^nnual repor t of the B i o l o g i c a l S t a t i o n 
of P o r t E r i n . 

Tuenty- lour th annuel repor t of the B u r e a u 
of s c i e n c e s . P h i i i p p i n e i s l a n d s Mamla 1927. 

B e r i c h t e d - s r u s s i s c h e n w i s s e n s c l n f t -
l i chen M e e r e s i n s t i t u t e s . 13 f ü z e t a tudomá-
nyos tengerKutatás eszközeinek, műszereinek és 
eredményeinek leírásával. 

A d n i n i s t r a t i o n g e n e r á l d ' H y d r o g r a p h i e 
Leningrád. 

Observat ions hydro-meteorologiques des expe-
dition hydrograph ics . 6 fűzet . 

I n . t i t u t H y d r o l o g i q u e d e R u s s i e . Lenin-
grád. 

Die Hydrologie und bentonische Bevíílkerung 
des östlichen Tei les des finnischen Meerbusens. 
Von Prof. K. Der jugin . 

Exploration^ des niers russes . Redigie per Prof. 
Ií. Dsi jugin. Fasc . 1—4. 

Plankton-Studien. 
Bulletin de l .Institut Hydrologique. Redigé par 

L. S. Berg. No. 18., 19. 
La centié ne aaniversa i re de 1'administration 

de l 'hydrogiaphie . Leningrád 1927. 
Travaux de l ' l n s t i t u t e e s S c i e a c e s n a t u -

r e l l e s d e H e t e r h o f . Red. en chef K. Derjugin. 
T r a v a u x d e l a S t a t i o n B i o l o g i q u e d e 

M u r m a n de la Société des Natural is tes de Lenin-
grád . Vol. I. II. 

A i b e i t r n d e r B i o l o g i s c h e n S t a t i o n z u 
K o s s i u o (bei Moskau) Lielerung 1 — 6. 

B e r g e n s M u s e u m s A a r b o k . Naturvidens-
kabelig raekke. 1927. 

Aarsberetning 1925 —1926. 
Jahresbericht der G e o g r a p h i s c h e n G e s e l l -

s c h a f t v o n B e r n 
Bulletin de la S o c i é t é p o r t u g a i s e d e s 

s c i e n s c e s n a t u r e l l e s Lisbon. 
N a t u r a l H i s t o r y Journal of the American 

M u s e u m ' . f Natúrul Hi tory. 
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ADATOK 
FIUME ÉS A MAGYAR TENGERPART TÖRTÉNETÉHEZ 

A REFORMKORSZAKBAN. 
Irta Bártfai SZABÓ LÁSZLÓ. 

- 5 képpel. —• 

Az újabb időkben végzett történeti kutatások kiderítették, hogy hazánk Fiumét 
és a magyar tengerpartot a kalapos királynak II. Józsefnek köszönheti, aki 1775 
telén bejárta az Adria környékét, s itt látva annak elhagyatottságát, amit ő az 
addigi közigazgatás nehézkességének tulajdonított, arra a gondolatra jutott, jobb 
lenne Fiumét és környékét a trieszti osztrák állami szervek kezéből kivéve az 
akkor nagy tekintélyben álló magyar kancelláriára bízni. Az eszme merész volt, 
de mert az elhanyagolt terület elvesztése a császári házat nem érintette, másrészt 
mert a magyaroknak általa kedvében akart járni, Mária Terézia Kaunitz herceg 
javaslata alapián hozzájárult, 1776. január 2-án Fiumét és a buccarii birtokokat 
továbbá Károlyvárost — amely t addig a katonai őrvidékhez tartozott, — visszake-
belezi Horvátországba és meghagyja a magyar kancelláriának, hogy ezen terület-
ből ú j megyét szervezzen. Buccari valóban horvát terület volt, Fiume ellenben 
valamikor Krajna tartományhoz is tartozott, ezt szóvá is tették, de József, mint 
társuralkodó nem akart tervétől eltérni. A megyét felállították s augusztus 9-én 
Majláth Józsefet kinevezték annak főispánjává. Egy évvel később a közigazgatás-
ban mutatkozó zavarok miatt (1777. szept. 5.) Buccari községet, Buccarizát és 
Portorét is ide csatolták.1 

Eddig tehát magyar Fiúméról és magyar tengerpartról — a középkort figyel-
men kívül hagyva — nem beszélhetünk. De a bekebelezés ezen szerencsétlen 
módja, s a város és környékének rövid birtoklása a horvátok által, az anyaország 
és Horvátország között következményekben mindkettőre mérhetetlen károkat okozó 
ellentétre, majd szakadásra vezetett. 

1 A város középkori történetét illetőleg 1. Magyarország városai és vármegyéi Fiume c. köte té t . 
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Magyarországban a tengerhez kijutás vágya századok óta él, hol lappang, 
hol erősebben fellángol, s a nemzet dicsőséges múltját hivja életre, amikor három 
tengerig ért el hatalma. A horvátok viszont elégedetlenek a királyné említett ren-
delkezésével, a teljes bekebelezést szeretnék elérni. Az összeütközés a két törek-
vés között elkerülhetetlen, s ennek vázolása lesz a jelen sorok célja 1825—1848 
között. 

Nem egyedülálló jelenség az, hogy a magyar Littorale történetének ezen 
szakaszáról mit se találunk történeti kézikönyveinkben, s az itt-ott elejtett egy-
két szó is helytelenül világítja meg az eseményeket. Áll ez főleg Széchenyi Istvánra, 
hazánk újkori nemzetgazdaságának reformátorára, akiről Császár Ferenctől kezdve 
a legújabb időkben élő történetírókig sokan elmondják, hogy nem tudja 
programmjába beleilleszteni Fiume fejlesztését. Talán sikerül a részre nem hajló 
olvasót az ellenkezőről meggyőzni, valamint arra is rávilágítani, hogy nem a 
nemzet áldozatkészségén, sem a reformkorszak vezető politikusainak akaratán nem 
múlott az, hogy nem tudtak annyit tenni a magyar tengerpart fellendítésére, 
amennyire azt Fiume és a nemzet egyformán kívánták. 

Az anyaországban és Fiúméban, amely az osztrák közigazgatás kizsákmá-
nyolása alól épp úgy szabadulni akart, mint az őt környező horvátok mohóságá-
tól, körülbelül egyidőben jelentkezik a törekvés arra, hogy a kormány ne marad-
jon meg a fentebb említett félintézkedésnél, hanem Fiume és a hozzácsatolt 
terület különálló — ez jelentette a fenti két kapcsolattól való mentesítést — s 
a magyar koronához tartozó testnek vétessék. Mária Terézia nem tér ki a kíván-
ság elől, 1779. április 23-án uralkodói szavával kijelenti, hogy a város és kerü-
lete külön kezeltessék, amely felett a jogokat azután az uralkodó és a magyar 
törvényhozás gyakorolják.-

A horvátok a II. József halálával beállott helyzetet autonómiájuk kiépítésére, 
a tartományi szervek jogkörének kiterjesztésére használják fel; néha-néha meg-
kísérlik Fiume ügyeibe is beleavatkozni, amelynek kereskedelme a József-úton 
és az 1809-ben megnyílt Lujza-uton át akkoriban kezd megindúlni, de a hatal-
mukra féltékeny kormányzók, főleg Pászthory Sándor a kísérletezést eredménye-
sen visszaútasítják. Pászthorynak sok más nehézséggel is kell megküzdenie, s 
néhány évig tartó kormányzóságától örömest válik meg, miután se fönt se lent 
kellő támogatásban nem részesült.* 

Fiume hozzácsatolása a magyar szent koronához az 1807-ik évi 4. t. c. 
által válik közjogilag befejezetté: 

Őfelségének is megegyezésével, miszerint az ország Karainal' és Eendei-
nek lángoló óhajtását többé ne késleltesse, jelen cikkely által kinyilatkoztatik. 
hogy Fiume városa és kikötője, melyet a dicső császárné és királynő Mária 
Terézia külön diploma által már bekebelezett az országba, ehhez tartozik. 

2 Részle tesebben 1. Miskolczy Gyula „A ho rvá t kérdés" c. 1927-ben megjelent munká jában . 
3 Pász thory érdekes levelei Széchényi Fe renchez a gr. Széchényi- levél tárban I. k. 1. sz. 1. 

cs. 54. sz. Részben kivonatolva a Gróf Széchényi család története I .—II. kötetében. 
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Egyszersmind pedig országgyűlés alkalmával a fiumei kormányzónak a fő-
rendeknél, Fiume város követeinek pedig a Karoknál és Rendeknél illetékes 
ülés és szavazat fog adatni. (Vécsey Tamás fordítása.) 
Az első tekintetre szembetűnik, hogy a törvény egyike a Corpus Juris ho-

mályosan megszövegezett szakaszainak. Ez hamarosan arra bírta a kancelláriát, 
hogy hivatalos magyarázat fűzessék hozzá. A sors úgy hozta magával, hogy 
Bedekovich és Majláth államtanácsosok a történeti előzményeket nem ismerve, s 
a döntés közjogi következményeit nem látva olyan véleményt terjesztenek elő 
I. Ferencnek, hogy a bekebelezés dacára — magyar részről a törvényt az anya-
országhoz való csatolásnak vélelmezték mindvégig — Horvátország jogai az 1779-ik 
évi királyi diploma után is érvényben maradtak. A király erre jóváhagyja a fiumei 
kerület képviseltetését a horvát tartománygyűlésen. 

A fajilag horvát többségű terület jövőjére nézve ez volt a második 
végzetes döntés. A későbbi küzdelmeknek ez a kiinduló pontja. 

Horvátország törekvése innen kezdve a kivételes jogi helyzet megerősítése, 
ami abban nyilvánul meg, hogy az anyaország törvényeit csak akkor fogadja el, 
ha reá nézve kedvezőek, ellenben beleszól, kihasználja vagy megakasztja aman-
nak fejlődését. Iránya nem kimondottan, de a valóságban federalisztikus; a magyar 
törvényhozás ezzel éppen olyan határozott programmot állít szembe: a mellék-
tartományoknak bizonyos fokig önállóságot nyújt, de figyelve őrködik azon, hogy 
fenhatósága alól ki ne vonhassák magukat. A horvátok a páros viadalban a bécsi 
kormány támogatását élvezték, Metternich rendszerébe beleillett Magyarország 
lehető gyengítése. De ha a pozsonyi országosan egybegyűlt rendek csali egyetlen 
lépést is akartak az ország megerősödése érdekében előre tenni, szembe találták 
magukkal a nyílt támadókon kívül a királyi hatalmat, amely semmit sem akart 
jogaiból átengedni. A magyar állam nem tud a monarchián belől közjogilag, 
Horvátországgal szemben fajilag, társadalmi és gazdasági szempontból sem ér-
vényesülni. 

Akik 1807—1825 közt Fiumét és annak környékét bejárják, ennek a küz-
delemnek káros következményeit látják. 

Széchenyi István gróf mint gyermek ismerkedett meg a horvát viszonyok-
kal, atyja II. József alatt helyettes bán és királyi biztos, 1798-tól kezdve a Dráva 
és Mura szabályozásának vezetője.4 O maga 1816-ban négy terv megvalósítását 
tűzi ki maga elé: a simmeringi verseny megvalósítását, a drávai hajózás (só és 
fakereskedés) fejlesztését, Cenken rókavadászatok rendezését és egy bécsi ház meg-
vásárlását. 1818. nyarán bejárja Trieszt környékét, Opcsinát, megnézi az adels-
bergi barlangot, tíz évvel később ismét meglátogatja e helyeket.5 

A tengerparton szerzett tapasztalatai indítják a következő megjegyzésre : 

Általában az egész világon a tavakat hajókon lehet bejárni, még vitor-
lákkal is; csak az én szegény hazámban nem tudták még annyira vinni. 
Tán a tavak nem elég mélyek, vagy szelők nincsen? 

4 Ebbeli működését illetőleg 1. a gr. Széchény i cs. tört . I. kötetét . 
8 Külföldi útirajzai, 322 — 324. 1. 
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1818 augusztus 8-án, a tengerpart szemlélésekor a következő bejegyzést 
teszi naplójába: utazásomnak általános tapasztalata az, hogy Fiúmén keresztül soha 
nem tudunk valami nagyszerű kereskedést lebonyolítani, ahogyan azt némelyek 
vélik, továbbá hogy az mégis sokkal jobb lehetne, mint amilyen most. Nem 
hallgatva azokra, akik azt mondják: a legkisebbet se érdemes tenni, az akkori 
állapotból kiindulva, a következő munkálatokat látja szükségeseknek: 

/. Fiume kikötőjét egy mólóval kellene kibővíteni, mert a Fiamara nem 
hajózható. 

2. A Kulpát Sziszekig szakavatott módon szabályozni kellene, mert most 
szélesitik a medret és elvesztik a vizet. 

3. Varasánál és Dörnyénél a hidakat megépíteni, ezen helyektől az útat 
Károly városig, továbbá Sopron és Pesttől Károlyvárosig használhatókká tenni. 

4. A Lujza útat vegye meg az állam, — ez ugyan most fölöslegesnek 
látszik, — mert máskülönben tönkre megy. Ha a fiumei kormányzó egyúttal 
zágrábi főispán lenne, akkor gondoskodnának fenntartásáról. Esetleg Szerem 
megye is helyreállíttathatja. 

í). Károlyváros erőd jellegét meg kell szüntetni, máskülönben nem lehet 
ott köböl raktárakat felállítani. Jelenleg Stájerország, azaz inkább Krajna 
évente 40.000 forintot fizet a fenntartására, a kincstár ebből néhány százat 
kiad, a többit elteszi. Ezért kell a magyar kereskedelemnek fennakadnia,6 

Ezen tapasztalatok uralkodtak a lelkén a Hitel megírásakor is, amelynek az 
ország kereskedelmét gátoló körülményekről szóló fejezetében a magyar tenger-
partról ezt mondja: 

Geographiai helyzetünk szerint minden igyekezetünknek arra kellene 
menni, hogy hazánk Fiúméval legszorosabb s lehető legkönnyebb kapcsolatba 
jöjjön. Ehhez szükséges a Dráva, Száva, Kulpa tökéletes regulatiója, Lndo-
vica-út felszabadítása, hogy Károlyvár megszűnjön vár lenni, s hogy minde-
nek előtt a vám, mely azon portékákon fekszik, melyek egészen idegen 
földre jutnak, oly csekély s ingatlan legyen... Az említett folyók most regu-
lázva nincsenek, akárki mit mond: sok egyéb akadály is van, melyeket most 
elhallgatok, de melyek e helyett bármi csekélyeknek látszanak, a legiparkodóbb 
s legserényebb kereskedőt is elízetleníti s keseríti, mint egy pár csöpp ténta 
elég egy korsó tiszta víz kristályát meghomályosítni."' 

Az első lépést a kikötő fejlesztésére Fiume város tanácsa teszi meg, 
amelynek megbízásából Adamich Lajos 1825-ben az országgyűlés idején tárgya-
lást indított meg néhány pesti kereskedővel és politikussal Magyar Kereskedői 
Társulat alapítására, amelynek igazgatósága Fiúméban, fiókháza pedig Pesten 
lett volna. Tervezetének főbb hibái, hogy a tenger felé menő kereskedelem fő 
irányát Bécs felé jelöli meg, hogy a Kulpa hajózhatóvá tételéről beszél, amelyben 
nyaranta alig van gázlásnyi víz, végül, hogy az ország egy részét foglalta csak 
bele. Négy főtételt sorol ebben fel : 

Közli Lipthay S. Gr. Sz. I. műszak i alkotásai , Budapest , 1896. 115 —116. 1. Jegyz. 
7 Hitel (akadémiai kiadás) 119. 1. A Dráva és Kulpa h a j ó z h a t ó v á tételéről szól u. o. 114. 1. 
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1. A Ludovika útat az ország váltsa magához, a rajta gyakorlott vám-
szeclést szüntesse. be. 

2. a Kulpát Broodtól Károlyvárosig tegyék hajózhatóvá, 
3. Károlyi-árost Zágrábhal hajózásra alkalmas csatorna kapcsolja össze, 

amely a Ludovika útig építtessék ki, 
4. Zágráb és Sopron közt vasút, onnan Bécsig csatorna közvetítse a 

közlekedést.8 

A nádor szintén megteszi az intézkedéseket a kérdés előkészítésére; kiküldi 
Rauchmüller P'erenc építési igazgatót 
a tengerpartra. Őt kiváló szakember-
nek tartják. 1828/z9-ben bejárja Fiu-
mét és környékét, s ott Majláth Antal 
kormányzó helyettessel alapos tanul-
mányokat végez. Jelentésében elmond-
ja, hogy a Lujza-út keskeny, csak a 
kivitelt bonyolítja le, azért drága, s 
hogy a tenger felé irányuló kereske-
delemnek az utóbbi időben erős ver-
senytársa akadt az odesszai búzában." 
Ezt tárgyalási alapul a kancellária, 
amely azonban pozitív javaslatot fe-
dezet hiánya miatt nem tud tenni, 
nem fogadja el.10 A bécsiek azon kí-
vánsága, hogy a Lujza-út megváltása 
helyett a József-úta: bővítsék ki, a 
triestiek és zengieknél ellenzésre ta-
lált, nálunk még inkább, mert kato-
nai terület felé vitte volna a kereske-
delmet, aminek hátrányait már Ká-
rolyvárosnál is érezni kellett a negy-
venes évekig, amikor a katonai pa-
rancsnokság legalább a külvárosok-
ban megengedte kirakodóhelyek fel-
állítását és raktárak építését. 

Az előmunkálat tehát egyik rész-
ről sem volt annyira készen, hogy az 
országgyűlés elé lehetett volna vinni. 
Igv az 1832/36-ik évi sokáig tartó, több országos ügyet elintéző országgyűlés 
csak általánosságban foglalkozik a csatornák és vasútak kérdésével. 

A Duna és Tisza közti csatorna ügye is részben ide vág. A báró Vécsey 
Miklós, báró Sina György és társai nevében beadott tervezetet Klauzál Gábor 

s Közli Császár Fe renc Fiumei kikötő I k. 27-29 1. Kivona tosan a Pesti Hir lap 1911. máj. 7. s z á m a . 
A korábbi (Gnamb, Fichtel és Szwoboda-féle) tervekre 1. J á n o s y D. ér tekezését a Századok 1924. évf . 

0 A jelentés b ő v e b b kivonatát a d j a Magyarország vármegyéi és városai , F iume kötete, 298-2991 . 
10 Országos Levéltár , kancell. elnöki iratok, 1830, 739, 87G, 1059. s zám. 

III. Károly c s á s z á r Triesztet és Fiumét szabad kikö-
tőnek nyi lvání tó oklevelének első lapja. 
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terjeszti elő az április 1-én tartott kerületi ülésen. Deák az ügyhöz behatóan 
hozzászól s tisztázni kívánja, lehet-e a területre, amerre a csatornát ássák, a 
kisajátítási törvényt alkalmazni. Szerinte az lenne leghelyesebb, ha a terület a 
vállalkozók tulajdonává lenne. A tárgyalás előkészítésére bizottságot küldenek ki, 
amely április 16-án nyújt ja be javaslatát. Fontosabb részei: 

1. Öt mérföldre a csatornától Pest és Szeged között más csatornát nem 
engedélyeznek, 

2. a vállalkozó lo év alatt a csatornát megépíteni tartozik, 
3. a kisajátítási törvényt a csatornára kiterjesztik, a csatorna a társa-

ság örökös tulajdona marad, végül 
4. a szállítási bért 50 évre megállapítják, de az ország a töke 10°/o-át 

biztosítja. 
A javaslatot Deák újabb felszólalására elfogadták. Hasonlóképen kevés vitát 

idézett elő a város többrendbeli egyéb kérése, amikkel főleg a katonai elszálláso-
lás terhétől akar szabadulni, papírjára vámkedvezményt sürget. A Száva és Kulpa 
szabályozása most is elmarad. 

1836. április 22-én Nagy Pál indítványozza, hogy br. Sina vasútépítési 
tervét fogadják el Bécstől Triesztig, Deák azonban csak elvileg, a királyhoz menő 
feliratban kívánt vele foglalkozni, amit szintén helyeseltek. A tervezetet csak az 
1840. 11. t.-c. fogadta el elhamarkodva, de nem lett belőle semmi. 

Az 1832/ÍJfí-ik 2ő. t.-c. szintén általános döntést foglal magában: 
minden oly magános személyek vagy társaságok, melyek Pestről Bécs felé 
vagy a magyar tengerpartokig vagy Zimonyig, vagy Morva, Szilézia, Galicia 
határszéléig vagy Kolozsvár s Nagyszeben felé Erdélyig, továbbá amelyek 
Bécsből a magyar földön keresztül Törökországig vagy Krakóig, Nagyszom-
battól Kassáig, Miskolctól Galicia felé, végre Sziszektől a magyar tengeri 
kikötőkig vasútat vagy csatornát építeni vállalkoznak, a törvény kizárólagos 
oltalma alá vétetnek s többféle kedvezményben részesíttetnek. 
A közjogi rendezés is előkerült. 1835. november 4—6 közt Fiume város 

hovatartozásáról folyik vita, december 25-én tárgyalják a rendek Fiume itélő-
székének elrendezéséről szóló javaslatot. Alkalmat adott erre Vlasits horvát bán 
felterjesztése a királyhoz, hogy az 1836-ik évi tartománygyűlésre Fiume is küldje 
el követeit, amit a város 1832-ben megtagadott. A kancellária most szokatlanul 
erélyesen dönt. Az 1836. évi 19. t.-c. megszüntette a város közös ügyeit Horvát-
országgal. 11 

Lényeges változást jelent Fiume helyzetére Nemeskéri Kiss Pál kinevezése 
fiumei kormányzóvá. A beiktatás 1837 augusztusában nagy ünnepséggel megy 
végbe, a tengerparton a lakosság kitörő örömmel fogadja. 

Ebben az időben ketten foglalkoztak a tengerparthoz vezető kereskedés 
ügyével. Az egyik Beszédes József tekintélyes mérnök, Széchenyi munkatársa az 
Aldunánál, 1836 tavaszán igen előkelő hallgatóság, köztük Kiss Pál előtt is Bécs-
ben bemutatja nagy csatornázási tervét, amely Gráctól húzodott volna Kolozs-
várig. A csatorna felvenné a Murát, a Zalát szabályozná, a Balatont a.Sárvíz 
által összekötötte volna a Dunával, ezt a Tiszával és az erdélyi folyókat is mind 

l l L. Miskolczy i. m. 214 — 215. 1. 
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összekapcsolta volna. A hatalmas munka költségei 8 millió forintot tett volna ki 
és 10 év alatt készült volna el. A csatorna Tolna mellett torkolt volna bele a 
Dunába. A tervezet iránt Zichy Ferenc gr. dunaszabályozási biztos és Széchenyi 
is érdeklődtek. 

A másik Sanct Fermo gróf volt, aki barátságban állott egykor Napoleonnal 
és Jenő olasz alkirálvnak főhadsegéde volt. Ősi velencei arisztokrata, az ő tervei 
szerint építették meg a milanói vasútat, s 1838-ban a Triesti Vasúttársaság meg-
bízásából mérte fel Sziszek és Károlyváros közt a területet.12 

Arra, hogy a fiumei kikötő építésének ügye az országgyűlés tárgysorozatára 
került, az első lökést a fiumei hajótulajdonosok és kereskedők egy csoportjának 
1841 december 26-iki beadványa a kormányhoz adta meg. 

Fiume visszacsatolása a m a g y a r szent koronához . (Dudits Andor festménye.) 

Nyiltan beismerik ebben, hogy a városnak létérdeke fűződik ahhoz, hogy 
alkalmas kikötője legyen, ilyennek megépítésére pedig saját erejükből nem is 
gondolhatnak. Azt, hogy Fiume addig nem léphetett versenyre más tengerparti 
várossal,. kikötőjének rendezetlensége és kikötésre alkalmatlan volta okozta, ami-
nek megszüntetésére már tettek némi tanulmányokat s Glavan Jakab által ter-
veket és költségvetést is összeállítottak. Az építéshez — ami akkor a Halász-
gát kikötővé alakítására szorítkozott — szükséges pénz előteremtésére kérik a kor-
mányzótanácsot : 

1. Eszközölje lá, hogy a város megmaradjon a borvám eddigi jövedelmé-

1 3 T a g y o s i Csapó Ida : Nemeskér i Kiss Pálné naplójából , Budapest . A kiadott s zövegbő l saj-
n o s éppen a F iúméban töltött évek eseményei h iányzanak . 
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ben, így évenként mintegy 10.000 frt felett rendelkeznék az építés törlesztésére. 
2. A lakosság az építés előre látható nagy anyagi hasznára való tekin-

tetből vállaljon el némi önkéntes adót. pld. egy font hus után 1 /a kr. fizetését. 
3. Az állam támogassa a vállalkozást, amely a Fiumara kotrásával, 

köpartok és rakodók építésével eddig is támogatta a várost. 
4. A város követei országos adakozásra hívják fel a nemzetet, amely 

pl. a Ludoviceumra, Nemzeti Múzeumra, Színházra nézve már többször be-
b izonyűotta áldozatkészségét. 
A város néhány nappal később valóban megkötötte a szerződést Glavannal 

és 20.000 forint erejéig megbízta őt a Halászgát meghosszabbításával.13 

A kancelláriában egyidejűleg folyó tanácskozásoknak is jelentkezik a meg-
fogható eredménye, a király 1842 február 1-én elrendelte, hogy az Építési Igaz-
gatóság által jóváhagyott terv szerint a só árának felemelése által várható jöve-
delem terhére 117.199 frt erejéig három év alatt 

a) a kikötő építésére fordítsanak 61.699 forintot. 
b) a ferencrendiek Braida szöllöjének megváltása 30.000 fovinton, 
c) egy kotrógép megvétele $15.500 forinton eszközöltessék. 

Bainville József mérnök — kétségtelenül a város megbízásából — felül-
vizsgálta a Fiumara öblénél tervezett ezen kikötő megépítését, azt helytelennek 
és célra nem vezetőnek minősíti, minthogy a csatorna 1 — 3 méter mély és a 
sekélyesedéstől nem lehet megóvni. Ehelyett a várostoronnyal szemben levő 
halászgátat kellene meghosszabbítani és a Fiumara csatornánál megkezdett gáttal 
összekapcsolni. Egy további feladat lenne a tengerparton raktárakat felállítani, új 
utcákat nyitni, rakodóhelyeket építeni. Befejezésül a Galiola-szigeten világítótorony 
felállítását látja szükségesnek.14 

A kormány a hivatalosan összeállított vasúti tervezetbe csupán a Triest-felé 
menő vonalat vette fel, ami a várost nagy felindulásba hozta. Az 1841 december 
22-iki királyi döntést Fiume 1842 június 13-án tárgyalta le; bemutatják a négy 
fővonal térképét: 

1. Bécsből Prágán át Drezdáig, 
2. Bécsből Triesztig, 
3. Bécsből a Lombard-Velencei királyságba, 
4. Bécsből Bajorországba. 

Elhatározza, hogy felirattal fordul az uralkodóhoz, hogy ezek mellé vegye 
fel egy olyan vonal megépítését is, amely Magyarországon megy keresztül, le a 
tengerpartig. Megkapó közvetlenséggel okolja meg a felirat a kérést: 

,,S valóban Magyar Országnak, bár megáldva termékeny s minden-
nemű termesztményekkel bővelkedő földdel, nincs ekkoráig vaspályája, nincs 
csatornája, nincs útja, melyeken termékeit külföldre szállíthatná, ezelc néha-
néha becs nélkül hevernek, míg egy szűk termésű esztendő nyomban drága-
ságot és éhséget okoz, s a szállítási költségek közönségesen felülhaladják a 
termékek becsét és a kivitelt ha nem lehetetlenítik, bizonyára nehezítik." 

13 Egykorú nyomta tvány . 
14 Közli Császá r Ferenc, Fiumei k ikötő II. k. végén . 
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Az ország termékei pedig megütik a máshol termeltek értékét s remélhető-
leg az egybegyűlő magyar országgyűlés is megtalálja az eszközöket a tenger-
parttal való összeköttetés megteremtésére. Annyi kétségtelen, hogy a vasútvonal 
Fiume felé drágán lesz megépíthető s kezdetben a befektetett tőke kamatait se 
hozza majd meg, azért nem vállalkozóknak, hanem az államnak kell azt meg-
építenie. Addig is arra kérik a királyt, küldjön ki szakembereket a Budáról ki-
induló vonal felmérésére, s ha ez készen lesz, legalább Károlyvárostól Fiúméig 
építsék meg a vasútat, mert addig az év nagy részében a szállítás vízi úton is 
eszközölhető. 

A közvéleményben az országgyűlés előtt szervezkedő ellenzék, de főleg a 
Pesti Hirlap cikkei tartják ébren a tengerpart kérdését.15 

15 Az idevágó fontosabb hírlapi cikkek: 
M a g y a r tengerpart i v i szonyok . Pesti Hirlap 1841. 

6. sz. 
L e g ú j a b b javaslatok az iránt, mint könnyí thetni 

a magyar termékek tengerre szállí tását. 
Jelenkor 1811. 18. sz. 

Magyar partvidék. Világ 1842. 73., 74 — 76., 87. sz . 
Nézetek a fiumei vasút ró l . Jelenkor 1842, 99 sz. 
H. I. Magyarország és keleti kérdés. Pesti Hirlap 

1842. 196., 200. sz . 
F iume als Stapelplatz des ungar ischen über-

seeischen Handels . Víertel jahrschrif t 1813. 
111. 2. sz. 

Die St imme eines Weisen aus dem Auslande. 
U. ott 1843. I. 141. 1. 

Die Donau und F iume (Leitender Aitikel der 
194. Nummer vom 10. Nov. im Pesti Hirlap) 
U. ott, 1843. I. 1 9 8 - 2 0 7 . 1. 

•Gr. Majláth János : Korunk ügyei. Vasútak, vá-
mok, Fiume, Győr , Pozsony . Nemzeti Ú j ság , 

1843. 46., 47. , 49. sz. 
Fiume. Világ 1843. 70., 71. sz. 
Miként lehet Magyarhon leg te rmékenyebb vidé-

keit a magyár adriai tengerrel legcélszerűb-
ben összekötn i . Pesti Hirlap 1843. 300., 
301. sz. 

Vukovár —fiumei vasút -e , vagy más combinat io . 
Budapesti Hiradó 1844. 28. sz . Válasz, u. 
o t t 40 . sz. 

Szlavóniai C s a t o r n a Társaság . Világ 1814. 28 . 
29. sz. 

Fiumei vasút . Világ 1844. 49., 50. sz. 
Néhány szó a fiumei vasút tá rsaság „Pá rhuza -

mok" c. röp i ra ta t á rgyában . Gr. Dessewf ly 
Emil. Budapest i Hiradó 1844. 46. sz . 

Gondo la tok a fiumei vasútról . Jelenkor 1844. 
78., 79. sz. 

E g y szakér tő vé l eménye a Száva- és Kulpa-
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A Horvátországban megismétlődő zavargások, a nyíltan fellépő magyar-
ellenes hangulat, az illyrpárt izgatásai, a gondolkozó magyar politikusokat aggo-
dalomba ejtik. Széchenyi az Akadémiában önmérséklésre inti a nemzetet, Kossuth 
a cikkek hosszú sorában foglalkozik a szlávok általános megmozdulásával, Wes-
selényi Szózatot ír ellenük, s Haller Ferenc grófot báni kinevezése alkalmával 
üdvözölve, szomorúan állapítja meg, hogy a szlávság főfészke Horvátország, 
amely az illvr törekvéseket a magyarság ellen használja fel. 

Ki e lépéseket figyelemmel vizsgálja s részrehajlatlanul fontolja, átfogja 
látni s el kell ösmernie, miszerint semmi sem tétetett a magyar törvény-
hozás részéről, mit erőszaknak lehetne nevezni, hogy azon törvényhozást 
inkább lehet az igen lassú, mint az igen gyors haladással vádolni, kivált 
Horvátországra nézve. Kisebb lépcsőként s mérsékeltebben nem lehetett egy 
cél felé menni, melyre törekedni szintoly tagadhatatlan jog mint szent kö-
telesség volt. 18 

Haller Wesselényi nézeteit igazaknak és a valóságnak megfelelőknek tartja, 
de nem osztja azt, hogy a „létező forradalmak ingerelten születtek". Szerinte 
nem a törvényhozás ment túlzásba, hanem társadalmilag, „pajkos megvetésből", 
továbbá a magyar nyelv iránti szenvedélyes vitákban mentünk a kelleténél tovább, 
íme a magyar vármegyék a latin át'ratokat se fogadják el a horvátoktól! Ez nem 
az út, amely barátságos érintkezéshez vezethet. A nemzet most gyorsan, többet 
akar elérni, mint az elmúlt 100 év alatt s ő sajnálja a szép multat, amikor a 
tót és horvát latinul beszélt, de magyarul érzett. Ez körülbelül Metternich állás-
pontja is, aki nála szokatlan eréllyel ráveti magát a már-már bajt előidéző illyr 
tulcsapongások letörésére, noha Kolowrat tovább is pártolja őket. A két, egyfor-
mán a hatalom egyedüli birtokosa maradni és azzá lenni akaró államférfi a szláv 
kérdésben is szembe kerül egymással. Ekkor, 1842 novemberében Ferenc Károly 
főherceg trónörökös lemegy Fiúméba, s az eléje járuló horvát küldöttségnek 
olyanféle választ ad, hogy a horvátok külön jogait a király nem bántja s ha 
valami bajuk akadna a kormánnyal, forduljanak őhozzá. Hogy így szólott-e a 
főherceg nem bizonyos, de a baj az volt, hogy az illyr nacionalisták így értel-
mezték. Ennek adott Gáj Lajos nyomban kifejezést a Novine és Danica lapok 
előfizetésére szóló felhívásában. 17 

A Pesti Hirlap cikkei sorra jönnek a nemzetiségi kérdés legfontosabb moz-
zanatairól Kossuth ragyogó tollával a nemzet léte vagy nemléte szempontjából 
tárgyalva annak eseményeit: a bécsi tót küldöttséget, a fiumei vasútat, kikötőt, 
Pestmegye feliratát stb. Wesselényi maga is lent jár Szózatára közvetlen benyo-
másokat szerezni, s úgy találja, hogy Buccari és Portore kikötői jobbak a fiúméi-
nál, mert biztosabb védelmet nyújtanak a bóra ellen. Szerinte ezekben talalhatja 
fel tengeri kereskedésünk a jövőjét. 

Ekkor jelenik meg az első érdemleges munka a kérdésről, Császár Ferencé, 

l f i A levelet Kossuth Pes tmegye közgyűlésén felolvasta és a Pesti Hírlapban közli. Kiadta 
Ferenczi Zoltán a Történelmi T á r 1902. évi f o l y a m á b a n . V. ö. u. őtőle Deák két levele s a sz láv 
kérdés c. ér tekezést a Budapesti Szemle 102. kö te t ében . 

17 Miskolczy i. m. 2 7 2 — 2 7 3 1. 
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aki több éven át szerzett tapasztalatait fűzhette az ügy iránt való lelkesedéséhez. 
Császár Ferenc szomorúan állapítja meg munkájában, amely az egykorú fiumei 
irodalomnak politikai szempontból is legkiválóbb terméke, hogy a visszacsatolás óta 
elmúlt 20 év alatt az ország jóformán mit se tett Fiume érdekében. Mindez való volt, 
de most a történeti távlatból nézve a reformkorszak eredményeit, elmondhatjuk, 
hogy a kormány 1825 óta Széchenyi és az ellenzék minden sürgetése dacára itthon 
sem tett semmit, s csak a franciaországi mozgalmak hatása alatt lépett Metter-
nich herceg a reformok terére, ami hazánkra nézve egyelőre csak az ipar és 
kereskedelem némi támogatását jelentette; a belső politika, közigazgatás s a mo-
narchia egyes részeinek egymáshoz való viszonya maradt a régiben. Arról, hogy 
a Széchenyi szerint egymástól inkább eltávolodó mint egymáshoz közeledő részei 
az egykori monarchiának általános fellendüléséhez jussanak, márcsak a negy-
venes évek óta fellépő nemzetiségi és politikai féltékenység miatt sem lehetett 
szó. De mindennél sajnálatosabb tény az, hogy a reformkorszak kormányában 
résztvevő államférfiak egyike se mert a nemzet egész valóját átható nagy 
reformtervekkel előállni, Széchenyit pedig és később az ő eszméin felnőtt ellen-
zéket az osztrák politikusok érdemileg soha nem támogatták; arra a nagy gon-
dolatra, hogy Magyarországot ismerjék el a monarchia egyetlen számbavehető 
magjának, mely kellőképen megerősödve, a széthullástól a monarchiát megóv-
hatja, egyik se tudott se nem akart felemelkedni. 

Széchenyit nagy ívelésű politikai pályájának megítélésénél már többen, a 
részletek kellő ismerete nélkül, köztük elsőnek Császár Ferenc azon szemre-
hányással illetik, hogy Fiúméról megfeledkezett. 

.. Ott feleszik Fiume, éjszakról a Gyula-havasok kopár szikláira támaszz-
kodva, délről a Flanaticas öböl kék hullámira mosolyogva: keserűn, mint 
árva leány, kitől szeretett édes anyja megvont minden szülői ápolást, s csak 
önerejéből teng: kívülről nem zavart kevés öröm és nagyobb bánat közt várva 
óhajtott vendégét — a messze tengerek hajóit, melyek anyai gazdag hozo-
mányiért látogatására jöjjenek /" 
Ennek az elhagyott országrésznek szerinte a legnagyobb szerencsétlensége 

az volt, hogy Széchenyi, aki Fiumét és környékét többször megnézte, terveibe 
nem illőnek találta. 

..Szerencsétlenségnek tartovi ezt, írja, mert ha kereskedési eszméinek 
valósítására inkább a Földközi mint Fekete tengert választandotta térülr 

akkor azon vállalkozási szellem, s azon tervkiviteli szilárdságról, mely e nagy 
hazánkfiát (tettei után és tetteiből szólok) jellemzi ítélve, alig kétkedem, mi-
szerint Fiume ma már vidámabb arccal fogadná venclégit, s a magyar-
hármas színű lobogót nem csupán álmunkban, de talán valóságban is lát-
hatnék messze tengereken pompázni! . . . Hanem ő kizárólag a Dunát, s ez 
álal Keletet s Nyugatot tüzé ki munkálkodási térül terveiben, — és Fiume 
a nemzettől feledve lön!" 
Az okokat, amelyek Fiume elhanyagolását Magyarország részéről 1825-—1840 

közt szerinte megmagyarázzák, Császár a következőkben lát ja: 
1. Fiume az ország belső részeitől távol esik, ezzel összefügg az, hogy 

nem ismerik, 



68 , A TENGER 

2. a nemzet úgy vélekedett, hogy kiviteli kereskedésre alkalmasabb a 
D/ma és más vízi erők felhasználása, 

•). egy Fiume felé történt, szerencsétlen véget ért borszállítmány, végül 
4. a horvátokhoz való viszonyunk megrosszabbodása 182n óta. 

Ezek közül, mint Széchenyi alábbi nyilatkozatából látjuk, főleg az utolsó 
körülmény volt döntő befolyással a közvéleményre. De ennél is nagyobb akadálya 
volt egyetlen tengeri kikötővárosunk hathatós állami felkarolásának az a mai 
napig is fennálló közismert tény, hogy hazánkat az osztrák kormány kizsákmá-
nyolásra törekvő szoros vasútrendszer közé szorította. Ez tudvalevőleg két ténye-
zőn alapult: nyers terményeket, ha volt belőle fölöslegünk, olcsón kellett elad-
nunk, tehát felhasználtuk a szállításra lefelé vagy felfelé kivezető viziútat, másrészt 
drágán kellett megvenni mindazt, amit hazánkban nem tudtunk előállítani. 

A kormány pedig következetesen elzárkózott attól, hogy az osztrák piaco-
kat kikerülve a Dunán át lefelé szállítsuk ki az ország gabonáját, gyapjúját és 
borát, ezért nem támogatta Széchenyit a Vaskapu áttörésében, a dunai hajózás 
megerősítésében. Arra, hogy Fiume felé egyhamar vasút épül, Császár nem mer 
gondolni, megelégszik lefelé jó makadam út létesítésével is, amely a Lujza út-
ban folytatódnék. 

Az alábbiakból kitűnik hogy Széchenyi Császár munkáját gondosan áttanul-
mányozta s annak érvelését részben magáévá tette. Kétségtelen tény emellett az 
is, hogy az ország anyagi erőivel takarékosan bánni tudó és „mélyen számító" 
Széchenyit mélyebb megfontolásra bírta a vasút- és csatornaépítés előre 
biztosan meg nem állapítható nagy költségén kívül az is, hogy Császár, aki 
éveken át lakván Fiúméban, a lakosság és a hivatalos tényezők felfogását kivá-
lóan ismerhette, a kincstár hátrányára vonatkozó kívánalmakkal is előállott. 
Ilyen volt az, hogy a kimenő árúkat lehetőleg minden vámtól és harmincadtól 
mentesítsék, legalább néhány évre. Különösen a dohány kivitelére nézve voltak 
kétségei, továbbá a siciliai só behozatalának megengedésére, ami részben, az 
ország jövedelmei megcsappanását is jelentette. Széchenyi tapasztalásból ismerte 
Kübeck báró szűkmarkúságát, ha magyar kérdésről volt szó, kedvező döntést 
tehát nem várt a fenti kívánságokra, bár maga is közreműködött abban, hogy 
az ország gazdasági helyzete megjavuljon. 

Az 1840-ik évi 4-ik t.-c. által kiküldött országos választmány, melynek 
tevékeny tagjai Szentkirályi Móric, báró Vay Lajos, Hunkár Antal, Petőcz György, 
Josipovich Antal, Hertelendy Károly, Thuránszky Péter, Mattyasovszky Boldizsár 
és horvát részről Dominich Sándor voltak, elnöke gróf Zichy Ferenc főajtónálló 
mester, a felső Duna szabályozásának biztosa, első ülését 1842. december 5-én 
tartotta meg Pozsonyban. 1843 február 5-én foglalja írásba tanácskozásainak 
eredményét, amely szorosan a törvényben körülírt utasításhoz ragaszkodik, s a 
következőket tartalmazza a minket érdeklő kérdésről: 

A választmány elődének, az 1827-iki országgyűlésen megválasztott Keres-
kedési Választmánynak előmunkálatait, valamint az Építési kir. Igazgatóság által 
elébe terjesztett jelentéseket18 alapul véve a folyók szabályozásának sorrendjét 
így állította fel: 

1 8 1840 április 4-én tesz ik meg Vásárhelyi Pál és Lechner Józse f . 
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/. a Duna, 
2. a Tisza, minthogy bel kereskedésünk -pangásának egyik fii oka e két 

folyam rendetlen állapota", 
3. a Száva a Kulpával, „ezen folyók rendezése által lehetvén remény-

leni az adriai tengerreli rövid és jutányos közlekedést", 
4. a Dráva a Murával, 
5. a Maros, 
fi. a Poprád Podolintól kezdve, 
7. a Vág. 

Ezen szabályozásokra és 
mederrendezésekre nézve a vá-
lasztmány által átvizsgált ter-
vezetek közül csupán a Horvát-
országra vonatkozókat említjük 
meg. 

A Száva térképét 
elkészíttették a felméréssel 
együtt Zimonytól Rugvi-
cáig, ameddig a hajózás 
eszközölhető s a szabályo-
zási terv is 1843 nyarára 
remélhetőleg teljesen meg-
lesz. 

A Kulpa szabályo-
zásának terve kész, fel-
terjesztetett jóváh agyasra. 
Az Építési •Igazgatóság a 
Száva medrében levő na-
gyobb akadályok elhárítá-
sának és a Kulpa rende-
zésénélí költségeit külön-
külön 500,000 forintra 
teszi. 

A Dráva és Mura 
felvételét éppen hogy meg-
kezdték 1842-ben, elkészülését két év múlva lehet remélni. 
A munkálatok keresztülvitelére Országos Szabályozási Igazgató Bizottság 

felállítását javasolja a választmány, amely az Építési Igazgatóság hajózási osz-
tályának tagjaiból megalakítva, teljesen függetlenül járna el a közmunkák vég-
zésében, vezetőjét 3 ajánlott közül a nádor nevezné ki. Törvényes intézkedést 
kíván még arra, hogy a munkákat katonai erővel lehessen megoldani. A szük-
séges összegek előteremtésére a következő forrásokat jelöli meg a választmány: 
a kamarai jószágok jövedelmének egy részét, a honosítási díjakat, az egyenes 
örökösök nélkül elhaltak vagyonának egy százalékát, a hitbizemányok új tulaj-
donosai első évi jövedelmének Vio-ét, a senioratusokban V20-át, az egyházi 

Fiume város és szabad kikötő tűzrendészeti szabályzatának 
címlapja. 
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vagyonra kinevezettekét hasonlóképen, az üresedésben levő egyházi javak egész 
jövedelmét, a só árának bizonyos részét, végül a horvátországi közalapítványok 
kamatait, a harmincad jelentékeny részét, végül a királyi taksák egy negyedét. 

Az országos választmány a munkálatokat illetőleg közvetlenül Vásárhelyi 
Pál hajózási felügyelőhöz is intézett kérdéseket, amelyből (1842 dec. 19.) az ide-
vágó rész a következő: 

Arra a kérdésre, liogy a folyók rendezéséhez lehet-e nyomban hozzáfogni, 
a válasz így szólt : Zimonytól Rugvicáig, ameddig a rendes hajózás mehet, 
a Szára térképét és felmérését bevégezték s reméli, hogy egy év alatt a 
szabályozás terve is elkészül. 

A Kulpáról ugyanazt mondja, amit már fentebb láttunk. 
A Dráva és a Mura felméréséről hasonlóképen szól, de megjegyzi, hogy 

több átvágást a helyi hatóságok segítségével már végbevittek. 
Arra, vájjon ezen szabályozások közül melyik kívánja meg a Duna 

előbb történő rendezését, kijelenti, hogy a Dráva torkolatának kiigazításán 
kívül más esetről nem tud. 

A kérdések utolsója (18.) az volt, mely ik irányú, az adriai vagy fekete-
tengeri kereskedelemnek lehet-e nagyobb jövőt mondani. Vásárhelyi alapos és körül-
tekintő válaszát, amelyet Széchenyi is elfogadott, egész terjedelmében iktatom ide: 

azon kereskedési cikkek, melyek eddigelé Magyarországból Fiume felé 
vették útjokat, voltak: búza, kétszeres, tengeri, köles, árpa, zab, rongy, zsira-
dék, dohány, Debrecen és Szeged tájékáról a Tiszán át stb. • 

A gabonának nagyobb része a banat.usban vétetvén össze és Becse 
válván fő gabna raklielyévé, legtermészetesebb kiviteli útja volt annak eddig 
is a Tiszán alá a Dunába s azon Zimonyiy, innen a Száva vizén fel 
Sziszekig, honnan egy része a Száván folytatva útját Zágráb mellet el csak-
nem Laybachig vitetett, a másik része ellenben a Kidpa folyón, mely Szi-
szeknél szakad a Szávába, szállíttatott Károly városig. 

Laybachból asztán szárazon tovább Triestig is ment, ami a tartomány-
ban el nem fogyott. Károlyvárosból pedig egy felül a Ludoviceán át Huniéba, 
másfelől peclig a •Tosephinán Zengre, a két tengermelléki városba vitetett. 

A mennyiség, mély évenként (a mostoha éveket kivéve) Sziszekig érke-
zik. teszen egyre-másra 1,800.000 pozsonyi mérőt, melyből kerek számban 
szólva, 1,700.000 Laybachnak, 1—1,200.000 Kár oly városnak van szánva. 
1740-ik évben hiteles adatok szerint Zimony mellett hajókon elvitetett csupán 
tiszta búza 1,103.841 V2 mérő. 

A gabonának ezen mennyisége csak az austriai tartományokban fogyasz-
tatik, külkereskeclés igen ritka, sőt vágynák évek, melyekben odessai búza 
árultatik Zeng, Fiume s Károlyvárt. Az árkülömbség, mellyel az odessai 
búza alább áll 6 és 18 kr. közt változik. Csak kivételkép, midőn Krimiában 
a termés szül,', bírjuk a concurrenciát. 

Ennek köztudomás szerint a drága és lassú szállítás okai. Odessából 
a szállítás Fiúméig 20 legfellebb 60 nap alatt kerül 30 krba, Bécsből 60 
sőt 180 nap alatt a hajózás akadályai miatt 1 frt 20 kr. Ujbecséből t. i. 
Sziszekig víz mentében 130 mértföldet tevő közön 14 kr, Sziszektől Károly-
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városig 18 mértföldnyire a Kulpa vizén 18 kr, Károly várostól Fiumég a 
Ludovieeán 18 mértföldet tevő közön 12 kr. Utivámmal együtt 48 kr., 
summásan a fennebbi 1 frt 20 kr. 

A szállítási árban oly nagy a külömbség Sziszek és Károlyráros kö-
zött, hogy az 4 és 20 kr. közt változik egy mérőnél, amint a Kulpa vize 
nagyobb vagy kissebb állásban vagyon. A Száván ellenben a szállítási ár a 
Száva vizének állapotjához képest változik 12—18 kr. között. 

Azon körülmény, hogy a Száván és Kidpán némely hajózási akadá-
lyok miatt a hajózás folytonosan nem űzethetik, okozza, hogy a gabona ked-
vező vízzel csaknem egyszerre érkezik egész mennyiségben Károlyváros alá, 
honnan azután, szekerek hiányánál fogva nehezen lassan és drágán szálíit-
tathatik csak az Adria tengeri kikötőkbe: neveli a szállítás árát az is, hogy 
a szekeresek viszfuvarra nem számíthatnak, tehát bele tudják a szállítási 
árba ezt is. 

Ezekből világos, hogy a Száva, Kulpa hajózás akadályának elhárítása 
fötekintetet érdemel. A Kulpa igazítását illető terv legfelsőbb helyre van fel-
terjesztve s a szabályozási költség kerék számban 5(X).(KX) frtra van 
előlegesít ve. 

Tudva ugyan, hogy azon magáng társaságnak, mely a bácsi n. n. 
Ferenc csatornáját létre hozá, céljában volt a Száván létező akadályokat egy, 
Vukovártól a Duna mellett Scliamacig (Sabácig) a Szávánál vezetendő csa-
torna által elmellözni, s a Kulpa hajózását Káró!yvárostól egész Erődig a 
Kulpánál (mely a Száva mellett fekvő Broodtól megkülönböztetendő) lehetővé 
tenni, mely utóbbi mód által a kereskedési út szárazon 18 mértföldről 8-ra 
rövidíttetett volna. Mind a két feladat azonban erejét haladó physicai aka-
dályok miatt elmaradt. 

Az utolsó időkben a slavoniai eszéld társaság újra felfogta a Duna, 
Száva közti csatornának eszméjét s az előleges mérésekből, melyek részint 
azon társaság, részint a Száva folyón munkálkodó le. biztosság által a nm. 
m. kir. Helytartótanácsnak kegyelmes rendelete folytában eszközöltettek, egg 
Eszéktől Broodig a Száva mellett vagy 1'ukovártól ugyancsák Broodig viendő 
csatornának könnyű kivihetősége kétségen kívülivé lett: a bővebb s részletesebb 
adatok a Száva tervéhez lesznek ugyancsak a nm. m. kir. Helytartótanács 
rendeleténél fogva csatolandók. 

Ennek életbe léptével a kereskedés a Tiszából venné útját a Ferenc 
csatornáján keresztül a Dunába Batinánál, onnan alá vagy Eszékre a 
Dráva mellett, vagy Vukovárra a Duna mellett, onnan Diakovár mellett 
el Broodig a Szávába s így tovább Sziszekig s Káról gvárosig. Azon esetben, 
ha vagy az Eszék-Broodi vagy a Vukovár-Broodi csatorna jönne létre, a 
Száva szabályozása Brood és Zimony között, mely közben a legnagyobb ha-
józási akadályok léteznek, hajózási tekintetben feleslegessé válnék. 

A mondottakból világos, hogy a kereskedés felvirágoztatására két dolog 
kívántatik: 

1. folytonos akadály nélküli, 
2. minél olcsóbb szállítás. 
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S e második pontot szükséges azoknak figyelmébe s minden oldalit meg-
fontolásul ajánlani, kik egy Eszék és Károlyváros vagy szinte Eszék és-
Fiume közt építendő vasút eszméjével foglalatoskodnak. 

A dunai hajózás akadálya Szerbia és Oláhország felé a Vaskapu, 
amelyen keresztül csatorna ásással lehetne szerinte segíteni, ami körülbelül 
3X0,000 frtba kerülne.19 

Még az országgyűlés megnyitása előtt tisztázódott az a kérdés, lehet-e 
egyáltalában a viziút és vasút összekapcsolásáról beszélni. Arra vonatkozólag 
ugyanis, hogy melyik csatorna megépítése volna a hajózás szempontjából elő-
nyösebb, a Szlavóniai Szabadítékos Csatorna Társaság 1843 január 10-én Verőce 
megyéhez emlékirattal fordult, amelyben gondosan összefoglalva az 1842 őszén 
Inkey Imre szávaszabályozási kir. biztos elnöklete alatt tartott tanácskozások 
eredményeit, arra kéri a vármegyét, hogy az építési költségek tekintetében 
olcsóbb, rövidebb és biztosabb Eszék —Broodi, tehát Dráva—Szávai csatorna meg-
építését ajánlja az országg3?űlés figyelmébe a Duna—Szávai helyett.20 Ezzel 
azonban, minthogy Széchenyi programmjában a vasúti vonal mellett alig játszik 
szerepet, bővebben nem foglalkozunk, csupán azt említjük meg, hogy Széchenyi 
Inkeyvel nemsokára bekövetkezett halála előtt többször tárgyalt: tőle tudta meg 
azt is, hogy a Száva mint hajózható meder csak Rugivcáig jöhet számításba, 
végül hogy a vukovári vasút pályája mocsaras területen vonul végig.21 

Széchenyi a magyar tengerpart kérdésében elfoglalt álláspontját két helyen 
fejti ki ki. Az egyik a választmányhoz intézett 1844 július 6-án kelt emlékirata, 
melyet külön röpirat gyanánt nyomtatásban tett közzé.22 

Ha nem hiú mese az emberi történetírás minden lapja, írja emlékiratában 
az országos választmányhoz, meg kell ismertetni és el kell fogadtatni emberekkel 
azon kellékeket, amelyek nélkül „még soha nem bontakozott ki nép pangó lét-
bűi virágzó állapotra". Ennél magasztosabb feladata a választmánynak nem igen 
lehet. Mert mig az egyén szóval és írásban szabadon izgathat eszméi mellett s 
elmehet az ígéretek legszélső határáig, az országos választmány csak arra tehet 
Ígéretet, ami biztos alapon nyugszik; jaj a nemzetnek, „ha országos választmány 
felszinessége is fagyos vizet önt a nemzet forró várakozására". 

Emlékiratában a következőket teszi a nemzet kötelességeivé: 
1. országos pénztár létesítését 2—3.000,000 frt pénzkészlettel, 
2. Budapest megóvását árvíztől és lehető fejlesztését, 
3. Budapestről kiindulva 4—5—6' közlekedési vonal építését az or-

szág határáig, 
4. az aldunai munkálatok folytatását és befejezését, 
•'). a magyar tengerpart minden kitelhető módon valá 

111 Az 1840-dik évi 4-dik törvénycikkel által nevezet t o r szágos küldöt tségnek a Duna s e g y é b 
fo lyamok szabá lyozása iránti alázatos j e l en tése . 

2 0 Egykorú nyomta tvány : Védokai az Eszék—Broodi . . . csatorna létesítése végett . . . a 
. . . Duna—Száva i c sa to rna álokai ellen. Buda, 1843. 

2 1 L. Lipthay i. m. 117. 1. 
2 2 Magyarország kiváltságos lakos ihoz II. Megjelent ú j r a Hirlapi cikkei II. kötetében. 
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ápolás át és a lelietö legkönnyebb és legolcsóbb ocla jut ás 
eszközlését, 

6. öt reáliskola felállítását az ország fővárosában és más főhelyein, 
hogy . . . ,,a szegényebb sorsú is részesülhetne azok jótékonyságában", 

7. a hazai lótenyésztés általános és gyökeres előmozdítását, 
fi. azon vizek szabályozását, amelyek honunkat disztelenítik, 
9. megfizetését tartozásunknak, 

10. ápolását közintézményeinknek, miknek ..sikere országos haszon 
vagy nemzeti disz volna, mi azonban bármi okból is nem emelkedhetik ki 
virágzó létre'1. 
A bennünket jelenleg érdeklő ötödik pontnál nyiltan bevallja, hogy azon 

vérmes reményekben, amelyet a tengerpartot illetőleg legtöbb honfitársa táplál, 
nem osztozik. Bevallja, hogy a lejutásnak olyan megoldásával, amely a költsé-
geket ne csak papiron de tényleg is fedezné, legyen az csatorna vagy vasút 
vagy mindkettő együtt, továbbá amely nemcsak az ország egy részére jelentene 
hasznot, hanem az egészre, még nem találkozott. Az is fokozza a nehézségeket, 
hogy a három tengeri kikötő egyike sir.cs használható állapotban, nehezen meg-
közelíthetők s bizony a quarneroi szoroson gyakran nagy veszéllyel tudnak a 
hajók átevezni. Szerinte a gőzhajókkal nem lehet a tengeri kereskedést le-
bonyolítani. 

Továbbá azért nem állítom a magyar tengerpart becsét igen magasra, 
mert miclőn egyedül oly vidéken juthatni ocla keresztül, melynek sympathiáját 
tán soha nem bírtuk, vagy nagy részben elvesztők, körülbelül szintoly mér-
tékben függ szabad használata az angolnak vagy bármily tengeri hatalom-
nak, melyre A usztria azonban soha nem fog felvergődhetni, gratiájátúl, mint 
a Duna használata a muszkáétúl: mert hiszen ott áll Aneona, Corfu, Malta 
és Gibraltár ezernyi ágyúival, melyekkel ki barátságos viszonyba nincs — mi 
természetesen egyedül meg nem szűnő subjectióval jár — az bizony hiába 
erőlködik az Óceán szabad huüámira jutni. 

Végre azon okból nem osztozom azolc vérmes reményiben, kik fiumei 
csudákat várnak, ha majd oda egyszer könnyebben és biztosabban eljuthatni, 
mert a köz béke malasztitul elősegítve és azért mivel mai időkben minclen 
nép, minden nemzet szinte maga körülnéz és szinte magával számot vet, 
azon partvidékek és országok is, melyekkel versenyezni száncléklunk, évrül-
évre nagyobb mennyiségben és szaporább progressióban állítanak ki éppen 
mind azt, amikkel nem egy közülünk azokat és a világot ellátni sőt eláraszt-
hatni kecsegteti magát. 

Sok magyar, jóllehet még a belkereskedés legelső fokán is igen nagyon 
innen van, azt hiszi, vajmi könnyű a világ piacán hasznot aratni, holott az 
első aránylag ehhez nem nagy mesterség, midőn sikeres külkereskedésre ked-
vező fekvés mellett széles tárgyismeret, roppant pénzbeli erő és hitel, s mi 
még ezeknél is több, minden olclalrid tökéletesen megalakított bizodalom, s 
minden árút nemesítő s javító belintelligentia is megkívántatik. 
Szemei előtt úgy tűnik fel, a tengerpart kérdéséért rajongó honfitársai azt 
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vélik, a világ népei ott ülnek a tengerparton mint az éhes madarak, akik minden 
kiszállított árút drágán megvásárolnak. Biz ezek alaposan csalódnak. 

Ha a Középtenger mellékén levő országok kereskedése pangana, éghajlatuk, 
földjük gabona, bor s mindannak termesztésére, ami nálunk megnő, alkalmatlan 
lenne, kedvezőbb lenne kilátásunk. De ellenkezőleg, a legtöbbnek földrajzi fek-
vése jobb a miénknél, termelése emelkedőben van, tehát reánk nézve a tengerpart 
nem lesz Eldorádó, „de csak annyiban lehet és fog lenni a magyarra nézve 
üdvpart, amennyiben becsületes veríték, felszabadított közértelem, megtörhetlen 
munka, józan institúciók s lehető legszigorúbb rend iránti köz pietas által 
belsőleg is valósággal külkereskedési állapotra emeli magát a magyar." 

Szerinte tehát, ha Magyarország nem fejlődik nagyarányú módon, Fiuméhez 
és szomszédos kikötőihez reményeket fűzni nem egyéb, mint sajnálatra méltó 
nagy felületesség. 

..Mert hogy belső közlekedések, elégséges tökepénzek, szilárd közhitel, 
kereskedelmi szellem, minden nagyobb industria, nemesített áruk, törvények 
végrehajtása s efféle indispensabilis kellékek nélkül jó vagy csak tűrhető 
sikerrel is szerepelhessen a világ nagy piacán mint kereskedő a magyar 
és ha minden gyakorlatában ezentúl is csak úgy pang és tétováz, mint 
dermedez és kapkod annyiakban maga körül mostanság: ezt édes ábrándiban 
egyedül az álmodhatja, ki előtt tengerparthoz vezető jobb közlekedés, egy kis 
jóakarat és hős lelkület már váltig való, vagy legalább elégséges pótszernek 
mutatkozik mindezen félig-meddig itt felhordott hiányok helyreütésére; holott 
ily nézet nemcsak nem fogja hátramaradásibid kiemelni a magyar bort soha, 
de még mélyebben sülyesztencli nemzetünket aggasztó bonyodalmiba minden 
bizonnyal. Mert felszínes vagy enthusiasmusra épített számítás előbb-utóbb, 
de bizonyosan megbosszulja magát, mit azután mindig a nemzeteknek kell szen-
vedniök, mert ugyan mivel lakolhatna egy-két tervező egész nemzet kijátszásáért 
Nem lesz egyéb a magyarra nézve Fiume, folytatja a magasan járó gon-

dolatmenetet tovább, mint egy kenyérmorzsa, amelyből, ha egyéb nem járul 
hozzá, nem lakik jól. De most az is kevés van, tehát meg kell becsülnie. 

Sokan úgy állítják fel a tételt, hogy ő a Dunán való hajózást többre becsüli 
a tengeri kereskedés nyújtotta előnyöknél, s hogy a kettő ártalmára lehet egy-
másnak. Pedig be kell ismernünk, hogy egyik se rejt olyan előnyöket magában, 
amilyennel más nemzeteket megáldott a Gondviselés. Ami tehát nincs meg ná-
lunk, „semmi által meg nem törhető hazai hűséggel kell pótolnunk". 

..A magyar tengerpartnak — írja befejezésként — minden módoni 
kifejtését tehát lehetetten jó hazafinak nem szomjazni; csakhogy, mint én 
hiszem, ezen szomjnak sem vakítónak sem kirekesztőnek lenni nem szabad, 
mert ha vakító, okvetlen elbizottságot szül, ez pedig múlhatatlan elhanyago-
lását következteti mincl azon fentebb érintett kellékeknek, melyek ápolása 
néllcül a magyar tengerpart bizony semmi; ha ellenben kirekesztő, akkor 
természetesen minden egyéb kiviteli artériák fitymálását s beismerését okozza, 
ahelyett, hogy mint én hiszen, a tengerpart és a Duna mellett minél több s 
ha lehetne még száz más kiszállítási csatornát alkotni volna igazi érdekében 
a magyarnak s ekkép minden hü hazafinak legszigorúbb tisztében is". 
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Hogy a küszöbön álló országgyűlés a tengerpart kérdésével behatóan fog-
lalkozik, előre látható volt. A mérkőzés az ellenzék izgatása következtében meg-
erősödött, egységes de túlzás felé hajló közvélemény és a kormány akarata 
között, amelyet József nádor és Széchenyi irányítanak, itt megy végbe. Az ellen-
zék lépésről-lépésre hódít, s a Széchenyitől eltanult módszert követve társadalmi 
úton igyekszik akaratát megvalósítani. A tengerpart ügyét a vasúti kérdés és a 
vám rendezése érintette közvetlenül. 

A Magyar Kereskedelmi 
Társaság Vay Ábrahám elnök-
lete alatt alakul meg, s Kossuth 
programmjában a magyar keres-
kedelem számára az osztrák 
piacokon kívül két új külkeres-
kedelmi útat jelöl meg: nyugat-
nak Fiumét és keletre a mási-
kat a Dunán. Kelet felé ipari 
cikkeinket szállíthatjuk ki, nyu-
gat felé nyers termékeinket ad-
hatjuk el, mely nekünk viszont 
gyarmati cikkeket szállíthat. 

.. Külker eskedésii nk 
megalapítására ezen két út 
a legtermészetebb és a kettő 
közt Fiume a szomszéd ki-
kötőkkel legalkalmasb és 
legcélszerűbb. Hazánk s ki-
kötőnk szenvedőleges keres-
kedelmi mérlege nagy rész-
ben abból ered, mivel ki-
vitelünk ellenében a bevi-
telt magunk egyenesen az 
eredeti forrásokból nem 
eszközöljük, hanem csak 
második kéz által kapjuk. 
Ezen állapoton segíteni, 
tengerpartunkat egész tengeri kereskedésünk központjává alakítani lesz fő-
célja a magyar kereskedelmi társaságnak". 
Hazánk fekvése kedvező továbbá egy nagyarányú átmeneti kereskedelem 

megvalósítására Kelet és Nyugat között, sőt Dél és Észak felől is közvetítheti 
a szállítást, s így a „tengerparti kikötőnket egy terjedelmes világkereskedés köz-
pontjává képezheti". 23 

Az ország gazdasági életére messze kiható nagy eredményt vár az ellenzék 
a Védegylettől. Kossuth a megalakuláskor azt írja a választmányhoz, hogy az 
egyesület sok egyén csatlakozása által olyan görgeteggé női, amely elsöpri a 
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a nem2et anj'agi függetlenségének és önállóságának útjában álló akadályokat. 
Pedig ez a szellemi és politikai önállósággal szorosabb kapcsolatban van, mint 
sokan gondolják.2 4 

A pozsonyi 1843/44-ik évi országgyűlés három vasúti tervezettel foglalkozik, 
amelyek kapcsolatban állanak a tengerpart felé irányuló szállítással. Az első a 
már említett fiumei társaság beadványa volt, amely az országos választmány 
tárgyalt javaslatára teszi meg egyúttal észrevételeit. 

Medanich Vince és társainak június 5-én kelt folyamodása az országgyű-
léshez, abból indúl ki, hogy egy nemzetre nézve a legnagyobb áldások egyike, 
ha saját tengerpartot bír és a világkereskedelembe közvetlenül belekapcsolódhatik. 
Fiume lakosságát az a remény élesztette eddig is, hogy a magyar nemzet ezt 
felismerve, szokott áldozatkészségével megteremti az olcsó és jó útat a tenger-
parthoz. Úgy látják, ennek ideje elérkezett, erre vall a nemzet közvéleményének 
általános érdeklődése a kérdés iránt, a megyék kedvező utasításai és az országos 
választmány javaslata. Ezt megköszönik s felajánlják a munkához közreműködésüket. 

A választmány döntésének azon elvi részével, hogy a viziút helyett a 
vasúti kapcsolatnak ad előnyt, teljesen egyetértenek a fiumeiek s azt szerencsés 
megoldásnak tekintik. A választmány két megoldás közül javasol egyet: vagy 
Pestről, vagy Eszék, esetleg Vukovárról látja kívánatosnak a vonat megépítését. 
Az utóbbi azért látszik előnyösebbnek, mert hamarább és kisebb költséggel meg-
valósítható s a másikat nem zárja ki. 

A javaslatot szószerint idézve rámutatnak arra az ellentétre, amely annak 
szövege és a javasolt megoldás között fennáll; t. i. a vasútat mindenképen kész-
pénzen, az állam által látják megépíthetőnek, de a végén mégis magánvállalkozók 
fölszólítására kérik az országgyűlést s csak ha ilyen nem akadna, bíznák az 
államra. A város lakosságát aggodalom fogja el azon sokféle támadás láttára, 
amelyeket a terv ellen főleg a triestiek indítottak. 

Nem tagadhatjuk pedig, hogy mint magyarok és fiumeiek ezen tervnek 
még csak hírére is mily aggodalommal kény tele nitt etünk eltelni. Mert egyrészt 
attól tartunk, hogy a közszükségnek közerővéli fedezése, mint még csak úgy-
szólván tegnapi eszme-csecsemő sokkal gyöngébb ápolta a nemzeti hajlamnak 
mintsem egy ily ajánlkozás a különben reménylhetendett országos eröveli 
építés felajánlására károsan ne hasson: másrészt pedig lehetetlen kételkednünk, 
hogy triesti társaságnak a kérdéses vasútat lehetetlen a magyar tengerpart 
s különösen Fiume érdekében akarnia, miből ismét nem alaptalanul támad 
bennünk azon sejtelem, hogy azon triesti társaság, miután ajánlkozása által 
az országos költségeni építés megrendelését elhárította, vagy nem nyújtana 
elegendő biztosítékot arra, hogy a kérdéses vasútat határozott iclö alatt felé-
pítendi s így azon vasút létesítése a nemzetnek helyrehozhatlan kárával 
hátravettetnék, vagy ha építeni nem késnék is, azt minden bizonnyal a Bécs— 
Triesti vasútnak valamely határozottan kijelölt vonalpontjához például a 
Zágrábtól csak egg pár mértföldnyire fekvő Steinbruckhoz a tehetségig közelre 
vinné, ellenben a Károlyváros és a magyar tengerpart közti útvidékre nézve 

» Pesti Napló 1873. 1 0 2 - 1 0 4 . sz . 
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•legelőbb is a Lnjza-út nem megváltására, azaz kellő, folytonos fenntartás 
melletti szabaddá tételére, hanem csak magához váltására szorítkoznék, úgy 
hogy ekkép azon vasút, melynek Fiume és vele a magyar tengerparti kiilke-
reskedés önállását és felvirágoztatását kell vala megállapítania, éppen Fiume 
s a magyar tengerpart felvirágoz ás cincik s a magyar kereskedés ünállásának 
sírját ásná meg. 
Arra kérik a nádort és az országgyűlést, a vasút megépítését állami válla-

latban Károlyváros és Fiume között kezdjék meg.2"' 
Ugyancsak a július 26-iki rendi ülésen tárgyalják a Központi Vasút Társaság 

folyamodványát, melyet Myrbach Károly és Ullmann Móric nyújtanak be. Ez nem 
titkolt szemrehányással föltárja azt, hogy a Bécs—Győri vasút egyszer már nyíltan 
lemondott arról, hogy Magyarországon épít vonalat, most mégis újra folyamodik 
az engedélyezésért. Figyelmébe ajánlják az országgyűlésnek, hogy évek multak 
el tétlenségben s most kétségtelenül a Központi Vasúttal való versengés a célja 
a bécsieknek. 

A beadvány szerint a bécsi vasúttársaság Sopront csak a népszerűség 
kedvéért vette fel programmjába, mert a küzdelem tulajdonképen Győr miatt 
folyik. Ez pedig éppen olyan messze van Fiúmétól mint Pest s az alsó megyék, 
Somogy és Zala aligha küldenék fel termésüket se Sopronba se Győrbe, ha azt 
Fiúméba kívánnák kiszállítani. Azt hiszik, a magyarság jobban vonzódik az 
egyenesen Fiúméba vezető eszéki vasútért, mert ez a Tiszát a Marossal és Du-
nával kötné össze.20 

Néhány kisebb jelentőségű ügy már előbb is foglalkoztatta az országgyű-
lést, így a május 31-iki kerületi (205-ik) ülés tárgyalja Fiume és Buccari kerület 
közigazgatási rendezésének kérdését, amelynél a városok ügyében elfogadott 
elveket alkalmazzák. Csupán két szakasznál végeznek módosítást. Az egyik 
(202. §.), hogy kerületi tisztviselőt csak az egész kerület állandó lakosaiból lehet 
választani, a másik kimondja (282. §.), hogy a kormányzó jelenléte a válasz-
tásnál szükséges lévén, az egyik kerület szent Márton, a másik szent András 
napján tartsa azt meg. Kimondotta végül, hogy az országgyűlésen minden kerü-
let Va megyei szavazattal bír. 

Jűnius 12-én Szentkirályi Móric jegyző bemutatja hitelesítés végett a Fiume 
és Buccari rendezéséről és közigazgatásáról szóló izeneteket, amelyet a kerületi 
ülés elnöksége aznap terjeszt elő a rendeknek. Tárgyalás alá harmadnap került, 
amikor Horvátország egyik követe óvást emelt ellene Horvátország tengerpart-
jának sérelme címén, Smaich Bertalan buccari követ pedig azt kérte, hogy kerü-
letének főkapitánya a modrusi püspök legyen. Nagyobb vita a kérdésnél nem 
volt. A főrendek válasza a horvátországi sérelmekkel együtt augusztus 26-án 
került vissza a rendekhez, akik Ossegovich Metell felszólalása mellett meg-
maradnak az elfoglalt álláspontjuk mellett. A magyar nyelv kiterjesztésének ügye 
nagy vitát idéz elő, erről azonban e helyen bővebben nem szólunk.2 7 

Országgyűlési i ra tok III. k. 361 . s tb . 1. Megjelent külön is. E lső ízben a 17. orsz. ü l é s 
tá rgya l ja . A triesti t á r s a ság (Bruck K.) tervezeté t közli a Pest i Hirlap 1844. 351. sz. 

20 Országgyűlés i iratok. III. k. 251 — 352. 1. Kovács F. Az 1843 — 44. o r s z g y . kerületi ü lése i -
nek naplója , Budapest, 1894., IV. k. 

27 U. ott IV. és V. k. 
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A vasút kérdésében a már említett július 26-iki rendi ülés üzenetében el-
mondja, miután az 1836. évi 25. t.-c. szerint az ország anyagi helyzetének javí-
tására vonatkozó intézkedéseket az országgyűlés önmagának fenntartotta s most 
esett értesülésére, hogy a Központi Vasúttársaságon kívül, amelynek törekvéseit 
a közre nézve hasznosnak ismerik el, újabban Bécs és Győr, továbbá Bécs és 
Glognitz közti vasút építésére is alakult társaság, arra kérik a nádort, mielőtt a 
kérdésben a feliratot elküldték, újabb engedélyeket a király ne adjon ki. 

Az időközben beérkezett Medanich Vince és társai, Bruck Károly és társai 
által beterjesztett, valamint az Eszék-Brood-i csatorna építésére vonatkozó folya-
modványokat azon kéréssel küldik át a főrendeknek, hogy a kiküldött országos 
választmány ezeket vegye tárgyalás alá és tegyen róla jelentést még az ország-
gyűlés folyása alatt. 

„ Jelesül pedig a Központi Vasúti Társaságnak folyamodására nézve, 
alapul vévén az országnak azon kívánat át, miszerint ezen vállalatot létesíteni 
óhajtja, értekezzék az illető vállalkozó társasággal azon feltételek felöl isr 

melyek az általa kívánt azon újabb kedvezésért, hogy t. i. párvonalu pályák 
ellen biztosíttassék az ország irányában, viszont a haza közjavának,, érde-
kének tekintetéből kitűzendök lesznek, s ezen intézkedéseknek befejezése után 
mind a központi, mind a fiumei vaspályák iránt egyszerre és minél előbb 
kimerítő jelentést tegyen^.28 

A főrendek tábláján október 22—25-ig tartott a vasút iránt felküldött alsó-
táblai üzenet tárgyalása, amely minden tekintetben méltó volt a tárgyhoz, a 
fölszólalók állandóan magas szempontból vitatták azt meg. 

Kiss Pál kormányzó alaposan előkészített beszéddel nyitotta meg a vitát, a 
számok és adatok hosszú sorát vonultatva fel a vizihajózás s általában a 
fiumei kereskedés eddig tapasztalt sok-sok akadályának feltüntetésére. Külföldi, 
főleg angolországi (a glasgovvi, Baltimore—Marylandy, a mohawki és hudsoni) 
vasutak építésénél nagyobb akadályokat győztek le, mint amelyek Fiumét és 
Triestet elválasztják a tengertől s rámutatva az addig leszállított áruk mennyi-
ségére, azon reményét fejezte ki, hogy később a befektetés még gyümölcsöző is 
lesz. Arra kérte a főrendeket, legalább a Vukovártól Fiúméig terjedő vonalat 
építsék meg mielőbb. A többi fölszólaló ezt elfogadja s általánossá lesz az a felfogás, 
hogy a csatornák építésének tervével fel kell hagyni, valamint főleg gr. Forgách 
Antal véleménye után az is, hogy a vasútat nem volna helyes szakaszonként 
csatornák kiásásával olcsóbbá tenni igyekezni, végül hamarosan kialakúl azon 
nézet is, hogy a Száván való felhajózástól, miután a folyó déli partja török 
kézen van, mindenképen el kell tekinteni. Batthyány Lajos gróf rövid beszédben 
a vasút építése mellett foglal állást, bár egyelőre nem látja tisztán, Vukovártól 
vagy a Dunától kellene-e a pályát kezdeni. Ennek eldöntését országos választ-
mányra kívánja bízni, amelynek szerinte a következő utasítást kellene adni: 

1. a Dunától Fiúméig a legcélszerűbb és leggyorsabb közlekedés létesíttessék, 
2. ennek megépítése 20 millió forintnál többbe ne kerüljön, 

2 8 Országgyűlés i iratok, 178. sz . A k i r á l y h o z küldött felirat tartalmilag u g y a n e z t mondja. 
Kerületi ülési naplók, V. k. 193—196 . 1. 
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3. Eszéktől Károly városig a vasút kiépíttessék, onnan a folytatás 
később elöntessék el, 

4. a Lujza-útat meg kell váltani, 
•'>. a munkálatokat Fiúménál kell kezdeni. 

A tárgyalás ilyen mederben folyik, amikor Széchenyi először szól a kérdéshez. 
Beszedét azzal kezdi, nem szívesen szólal fel, mert több oldalról úgy ítélik 

meg, mint aki nem őszinte pártolója a vasúti tervnek. De megismétli most is, 
nem fűz hozzá olyan reményeket, mint akik az ország szerencséjét annak meg-
valósításától várják. 

„De noha és egg pillanatig sem ültem e tekintetben magas paripán, és 
szerelmes soha sem voltam e kérdésbe, azért .megvallom, hogg jusqu' a un eertain 
degré, a magyar tengerpartnak lehető legőszintébb barátja vagyok. Mert, ha 
a mappát vesszük kezünkbe, látjuk, hogy tengerparttal nem igen látott el a 
sors és azért azt, mit adott, annyival inkább kell utilizálnunk jusqu a un 
eertain point! Én lehetőségét ezen utóbbiaknak soha nem tagadtam, annak 
hasznát sem; hanem arról van a kérdés, hogg mit nyerünk s mi áron." 
Hogy a vasút megépülhessen, az utóbbi idők technikai eredményei után, 

nem látja semmi nehézségét. De nem vár tőle az országra nézve Eldorádót, s nem 
mondja, hogy éles ellentétben van egymással a dunai hajózás és a fiumei vasút, 
inkább azt szeretné, ha lenne az országnak 10—20—50 jól kihasznált csatornája. 
De úgy látja, most az egész vállalkozás kockajáték, amire nem akar áldozni. 
Rendszeres, befejezett munkát kíván látni, nem kísérleteket itt is, ott is. 

A fiumei ügy úgy került tulajdonképpen előtérbe, hogy Wesselényi báró 
lent járt Buccariban, ennek kikötőjét használhatónak tartotta, ezt sokan elfogad-
ták, s még többen sok reményt fűztek hozzá. 

Én nem ily pápaszemen nézek keresztül, előttem a tengerpart mellékes 
tekintet, a régens idea: Magyarország, és ha Magyarországnak előmenetele 
által a tengerpart ggarapodhatik, azon örülök, de ismét mondom, a régens 
idea Magyarország. 

És még azt teszem hozzá, hogy nem vezérel engem e tekintetben Bánát 
vagy egypár ottani földesúrnak érdeke, kinek úgy is igen sok pénze van, 
hogy még drágábban adhassa el búzáját, midőn 18—20 millióba kerül ezen 
vállalat, melynek biztosításához az országnak felső része minden haszon nél-
kül volna kénytelen járidni. 

Előttem a kérdés úgy áll, hogy Magyarország a tengerpartot a lehető 
legbiztosabban és legolcsóbban és szaporábban használni akarja, ez a régens 
ideám és ebből megyek ki. Fejem szerint — és bocsánatot kérek, ha nem 
látok tisztábban — ha azt mondanák nekem: rád bízzuk a dolgot, mit fogsz 
tenni, azt felelném: köszönöm, nehéz a provincia, az hozzám nem illik. De 
ha azt mondanák: mégis rád bízzuk, tedd úgy, mint tudod, erre ismét azt 
mondanám, hogy a részletekbe nem bocsátkoznám . . ., hanem mindenek előtt 
azt kérdeném: minő adatok vannak itt ? 

Most az a helyzet, hogy a rokonszenv a magyar tengerpart iránt igen 
nagy, alig lehet kétséget iránta kifejezni. Ellenfelei azt fogják rá, mivel nem az 
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•ő eszméje, azért nem pártolja. Pedig nem ez a szempontja. Ő ismeri Fiumét, 
mint katona és utas bejárta környékét, később egyedül is megnézte. Nem vonja 
kétségbe azt, amit gr. De Lamotte Károly állított, hogy Vallau Károly mérnök 
becsületes ember, jó mérnök, mégis azt mondja, ha az ország tengerparthoz akar 
jutni, tegye azt az esetleges magánérdekek tekintetbe vétele nélkül. 

Tapasztalta a Lánchíd építésénél, ami pedig jóval kisebb valami a 60 mér-
földes vasúti vénáihoz képest, hogy senki olyan tervet nem tudott összeállítani, 
amit minden részletében változtatás nélkül meg lehetett valósítani. Más feladat 
tervet készíteni s más azt megvalósítani. Savoyai Jenő herceg a haditanács által 
kiadott tervezetet megmásítva győzött, s Sopronban épült egy gőzmalom, amely 
nem őröl, mert a tervezetét és megépítését más-más készítette. 

Javasolja tehát, hogy a kivitellel országos választmányt bízzanak meg olyan-
féle jogkörrel, aiiogy ez a lánchídi bizottságnál történt. Bízik abban, hogy a kor-
mány nem ellenzi a kikötő és vasút megépítését, mert a monarchiára nézve is 
jobb, ha két kikötője van. „Voltak idők, hol Triest, de Fiume sem volt kezünk 
alatt; lehetnek idők, és Isten ne adja, s bizonyosan védelmezni fogjuk érdekün-
ket, hogy oly idők ne következzenek el, melyekben azokat ismét elvesztjük, s 
ezt nem tekintve, gazdagabb mindig az, kinek két kikötője van, mint az, kinek 
csak egy van". 

Október 23-án, miután Andrássy György gr. sárosi főispán is csatlakozott 
Széchen Antal indítványához s a vasút mielőbbi megépítését sürgető beszédet 
mondott, Széchenyi újra felszólalt. Benne az, hogy a nemzet nagy áldozatokra 
kész a fiumei vasút megépítéséért, ujabb kételyeket ébresztett. Ha hamarosan 
hozzáfognak, nem járnak-e úgy, mint aki öreg házát részletekben bővítette s 
javította; a végén az a nézete, ha az öreg házat lebontotta, az újat jobb helyre 
építette volna, jobban jár. Nem tud most se jobb megoldást ajánlani: küldjenek 
ki bizottságot, abban hozzáértő egyének tárgyalják meg a kérdést; a bizottság 
szerinte a következőket tarthatná szem előtt: 

1. a nemzet 18—20 millió befektetés 2—3—ö°/o-os biztosítása mellett 
lehetőleg olcsó közlekedést akar, 

2. a vízi úttal szemben, ha csak nagyon szembeszökő ok nem szólna 
ellene, gőzerejü vasút építtessék, 

3. a régi érdekeket, ha lehet, tekintetbe kell venni, 
4. Batthyány Lajos indítványához csatlakozva, ne ..az igen álmos 

Bosnyák" félé épüljön a vonal, mert az emberi testben az erek szintén nem 
a bőr felületén vannak, 

5. ne Triesztet, hanem a magyar tengerpartot támogassuk, 
6. a munkálatot hozzáértő emberre bízzák. „Ez szükséges, mert annyi 

nepotismus és projectans között a szájas emberre tukmálják az ország 
dolgait". 

7. Az egész lehetőleg szaporán vitessék véghez. 
8. A kormány hozzájárulását meg kell nyerni. 

Ezen utóbbit igen szükségesnek látja hangsúlyozni, mivel a legtöbb fel-
szólaló kétségbe vonja azt, hogy a kormány a vállalkozást meg tudná akadá-
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lyozni. Ő beszélt triesti emberekkel, miért ellenzik Fiume kiépítését; a vá-
lasz meglepő volt: ami ott van, az is az ő tőkéjükből épült, s a szomszédos 
város fellendülése hasznos lesz az ő kereskedelmükre is. „Ez azon adagiumre 
emlékeztet: fogtam törököt, de visz". 

,,Hála Istennek, hogy elestünh azon régi bilincstül, mely gyengeségbe 
találta erejét: mely meglehet, hogy régi iclökben jó politika volt, és ha tekint-
jük, hogy vérünkben még azon gyönyörű keleti turbulentia van, mely igaz, 
hogy lehető legnagyobb kárunkra is szolgálhat, melynek kivált mostani világ-
ban, hol a közopiníó nagy szempont, ellentállani nem lehet. 

Merre megy ezen útvonal ? Szláv vidékeken megy keresztül az egész út, 
mely elöadatik, a véghatár a 
kormánynak parancsolatától 
függ, a harmincad vámok úgy 
állanak Fiuménél mint Tri-
estnél: de tekintetet érdemel-
nek a békességkötések is, me-
lyek a kereskedőre nagy be-
folyással vannak, mindez nem 
ötlik szembe, egy pár millió 
mérő búza nevetség. . . Egy 
békességkötés megzsibbasztja a 
kereskedést, ez pedig a kor-
mánynak kezében van; és 
mindezeknek dacára az hisz-
szük, hogy itt a kormány haj-
lama és akarata ellen mellé-
kesen valamit tőle kidiploma-
tizálni és kicsikarni lehet. Ezt 
eszemmel nem fogom meg, és 
szerencsések, kik máskép lát-
ják a dolgot." 
A vita további folyamán há-

rom kérdés került előtérbe. Az első 
Széchen Antal indítványa volt, váj-
jon a Vukovár-Károlyváros közötti vonal mielőbb megépíttessék-e, a második az 
volt, hogy magántársaság, vagy — amit Zichy Károly gróf ajánlott -— az állam 
építse-e meg, végül a harmadik volt Széchenyi javaslata, hogy országos választ-
mány bizassék meg a végrehajtással szorosabb megkötés nélkül. Kiss Pál szintén 
többször felszólalt, hálával és köszönettel fogadta az ország áldozatkészségét, s 
beleegyezett abba, hogy a vonal végső pontjai ne jelöltessenek meg előre kizáró-
lagosan Vukovárban és Károly városban, hanern a vasúti közlekedés egyelőre leg-
alább a Lujza útig tétessék lehetővé. 

Zichy indítványa, aki a munkálatot „határtatan bizalommal" kívánta a kor-
mányra bízatni, Széchényit ismét felszóllalásra késztette. Csatlakozik a rendek ja-
vaslatához, első sorban vállalkozót kellene az építéshez keresni, s csak ha ilyen 
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nem akadna, kellene a vasútat közpénzből létesíteni. Ezt Kiss Pál, Ivanovics József 
és mások is elfogadták. 

, ,Extr emumoknak barátja nem vagyok, kivált alkotmányos országban, 
és azon kitételt ,,határtalan bizalom" oly kevéssé teszem magamévá, mint 
akármi tekintetben, másrészről a határtalan bizodalmatlanságot és e tekin-
tetben a középútat kívánom követni... Én a dolognak practicabilitását így 
fogom fel: én egészen en famille azt mondom, hogy ha mi a fiumei útat 
őszintén kívánjuk és újjhuzásba tesszük magunkat a kormánnyal, az egész-
ből semmi sem lesz és azért természet szerint vana sine viribus ira, kivált 
pénz dolgában; mert mi — az igaz —- igen derék és régi nemzet vagyunk, 
de pénzünk nincs és mi legtöbb, hogy nem is adnak, akár a trombitás elő-
re akár a huszár hátul, még sem adnak és azért, ha valaki azt mondja, 
hogy ,,magamat függésbe tenni nem akarom semmi áron, akkor mondjon le 
a fiumei útról." 

Még világosabban kifejti álláspontját az országgyűlés befejezése után 
a védegylet ellen írt cikksorozatának kezdő soraiban. Érthetetlen következet-
lenségnek minősíti azt, hogy az ország elzárkózzék a külföld elől, más 
részt ugyanakkor nagy hasznot várjon a külföld felé irányuló egyoldalú 
kereskedelemtől. 

A Szentgróti levél elemzése című közleményben gyermekes ábrándozásnak 
minősíti a Védegylet vezetőinek reménykedését, hogy csak kivitelt akarnak elérni 
behozatal nélkül. Azt meg tudta még érteni, hogy a központi vasút iránt nem 
lelkesedtek a védegyletiek, mert annak virágzása a kivitel és behozatal emelke-
désétől függ, mert az Ausztria felé irányult, de annál érthetetlenebb előtte a 
fiumei vasút iránt, amely ugyancsak akkor fizetődik ki, ha kivitelt és behoza-
talt bonyolít le. Akinek nincsen valami egyéb mellékes célja, szerinte vagy a 
Védegylet vagy a vasút mellett foglalhat állást. „De hogy mindkettő után mikép-
iramulhat valaki egyszerre, azt felfogni lehetetlen, minthogy felnyitás és elzárás, 
határon túli kereskedés és védrendszer két olyannyira különböző valami, mint 
hideg és meleg, fehér és fekete, világ és sötétség, miket kölcsönös megsemmi-
sítés nélkül egybeilleszteni nem lehet". 

Addig is, amíg felhívására választ nyer, élteti a remény, hogy ezen éretlen-
séget sok egyéb nemzeti vonással együtt elsöpri a nemzeti közértelem súlya. 

Ugyanakkor egy ki nem adott, de kétségtelenül a Védegylet ellen szánt 
másik cikkében ez áll; 

Weg naeh Fiume, und der von Triest nielit iiber Ungarn. Deák wie 
ware es für Zala gut. — Wenn meine Wolle bei einem teutschen oder un-
gariselien Loch hinaus gehet, oder eine Eisenbahn nacli Steyermarkt. Oder 
muss es aufs Meer ? Es muss naeh Indien gehen, sonst ist seine Imagina-
tion nicht befriedigt: in Soroksár z. B. tödre es nieht gut, ivenn dureh 
innere Consumtion ahome markét. 

Kossuth kommt mir vor wie ein Student, der mit der Landkarte spielt 
und sich in TJngam verliebt. — Vegyük a dolgot mint van, nieht wie es 
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seijn sollte. In Fiume eben so viel Zoli, ívie Triest. Alsó gleicli. -Jede Yer-
besserung, Verneuerung Traetat. Jede gleicli leicht. In Fraction jede gleich, 
alsó kann nur in Anbetracht, wo besser Hafen, mehr Capitalien, náher 
leichter hinkommen. 
A vasút iránt lelkesedők jelszava: bizalom. Erre az a megjegyzése, biza-

lom csak az érdekek elrendezése után állhat elő, arról pedig nem lehet beszélni, 
mert sokfelé húzunk.2 9 

Sokszoros töprengését árulja el a következő feljegyzése is: Fiume, vasút. 
Miért ? Mert Budapest a haza szíve, melynek egésséges literéhez min-

den tag köteles vinni áldozatát, s onnan buzog vissza . . . Bécsbe pedig mert 
ez a közbirodalom feje . . . Főnek szívnek pedig szoros láncolatban kell lenni. 

„Fiume a mienk!" Igen ábrándban! Es ist der Illir dórt. Wenn aber 
auch nicht? So miissen 30-ad etc. regulirt werden. Ja mit ivem! Iiegierung. 
Ja. Alsó weit, nalie weit mcinen die Triester!30 

(Folytatjuk.) 

251 Viszota : Gr. Sz. I. írói és hirlapi v i tá ja Kossuth La jos sa l I. k. 756. 1. 
30 A mindenfélék közt o lvasható bejegyzése . 



CSONKA-MAGYARORSZÁG 
FÖLDRAJZI HELYZETE A TENGER SZEMPONTJÁBÓL. 

Irta Dr. HÉZSER AURÉL. 

Valamely ország történelmi fejlődésére, politikai és gazdasági berendezke-
désére döntő befolyással van földrajzi helyzete. Ez szabja meg azokat a feltéte-
leket és életlehetőségeket, amelyeken belül az illető nemzet akarata és cselekvési 
szabadsága érvényesülhet. Minden nemzet történelmében felismerhetünk olyan 
törekvéseket, amelyek a kedvező belső és külső erőviszonyok felhasználásával 
az államterület földrajzi kereteinek kibővítésére vagy a földrajzi helyzet megjaví-
tására irányulnak. A kedvező földrajzi helyzet egyik főfeltétele a jó földrajzi 
elhatároltság, amely egyrészt az ország védhetőségét könnyíti meg, másrészt a 
tenger által szabad mozgást biztosít a Földön mindenfelé. Egészen más élet- és 
fejlődési lehetőségei vannak egy olyan országnak, amely szigeten, félszigeten fek-
szik vagy legalább is riyilt tengerekkel nagy és szabad felületen érintkezik, mint 
amely más országok közé van beékelve és esetleg egész élete a szomszédos 
államok hatalmi törekvéseitől függ. Magyarország az utóbbiak közé tartozik s 
ezért egész történeti fejlődését a körülötte élő népek korok szerint változó erő-
viszonyai irányították. 

Magyarország kimondottan szárazföldi ország. Az magyar államiságnak 
alapja a Kárpátoktól övezett medencékben gyökerezik. A honfoglaló ősök is itt 
telepedtek meg, állami alakulásunk is innen -indult meg. A magyarság hosszú 
ideig csak a medencét és a vele érintkező alacsonyabb hegyvidéket népesítette 

: be, de gazdasági, kultúrális és politikai hatalmánál fogva mindig uralkodni tudott 
a felföldeken lakó vagy oda bevándorolt idegen nyelvű népek felett. A magyar 
állam terjeszkedésének a Kárpátok lánca volt a határa, mint ahogy ez volt egyik 
legfőbb biztosítéka egyúttal hazánk és nemzetünk fennmaradásának ezer éven át. 
Ezzel szemben nyugati és déli határaink nem voltak akadályai sem a politikai 
terjeszkedésnek, sem a gazdasági és kultúrális érintkezésnek. A Dinaridák lánca, 
mely a magyar medencét az Adriától elválasztja, a főoka országunk kontinentális 
jellegének s a legfőbb akadálya volt annak, hogy népünk tengeren is keresse 



CSONKA-MAGYARORSZÁG FÖLDRAJZI HELYZETE 8 5 

boldogulását, de sohasem tartóztatta fel hatalmi és kultúrális törekvéseit. Ennek 
legfőbb bizonysága, hogy a magyar államiság megerősödésével királyaink legelső 
törekvése volt az államterület délnyugati határainak kiterjesztése, előbb Horvát-
ország megszerzése Szent László idejében, majd nem sokkal rá Dalmácia és a 
tengerpart birtokbavétele Kálmán uralkodása alatt. Ennek a hódításnak nem a 
tengere bocsátkozás vágya vagy szükségessége volt az indító oka — hiszen 
népünk a termékeny medencében mindig megtalálta megélhetési feltételeit és 
tengeri kereskedelemmel a tengerpartvidék hosszú ideig tartó birtoklása alatt sem 
foglalkozott •— ennek okát csakis a tengerparti határok bölcs felismerésében kell 
keresni, mely államföldrajzi helyzetünket már abban az időben is jelentékenyen 
megjavította. Délnyugati határaink a kultúrális érintkezést sem akadályozták meg, 
aminek bizonysága az a szoros szellemi kapcsolat, melyben az Anjouk és 
Hunyadiak Magyarországa állott a renaissance-kori Itáliával. 

Tengerpartunk elvesztése együtt járt a magyar impérium meggyengülésével. 
A mohácsi vész utáni Magyarország, melyre a másfélszáz éves török uralom és 
a Habsburg elnyomatás nehezedett, a létért való küzdelem belső bajaival volt 
elfoglalva, ezért a tenger évszázadokra kikapcsolódott életéből és érdekköréből. 
Bár Mária Terézia alatt a tengerpart egyrésze ismét birtokunkba jutott, de csak 
akkor lett az ország életében számottevő jelentősége, mikor az 1867-i kiegyezés 
után a politikailag és gazdaságilag megerősödött ország áldozatokat hozhatott 
kereskedelmi berendezése és tengeri kereskedelmünk fejlesztése érdekében. 

Minthogy Dalmáciát Fiúméval együtt nem tudtuk visszaszerezni, ezért a 
világháború előtti időkben Magyarország helyzete a tenger szempontjából koránt-
sem volt olyan kedvező, mint az Árpádok és Anjouk korában, De viszont a 
tengerhez vezető útak kiépítése, a közlekedés technikájának fejlődése és a világ-
kereskedelembe való bekapcsolódásunk által a kis tengerpart dacára is sokkal 
nagyobb jelentősége lett a tengernek számunkra, mint bármikor a régebbi idők-
ben. Bizonysága ez annak, hogy az emberi akarat és munka kedvezőtlenebb 
földrajzi adottságok mellett is nagyobb eredményeket érhet el. 

Magyarország feldarabolása következtében elvesztettük tengerpartunkat, 
miáltal földrajzi helyzetünk a tenger szempontjából rendkívül megrosszabbodott. 
Nemcsak Fiume került idegen kézre, hanem Horvát-Szlavonország is velünk 
ellenséges viszonyban állott államterület alkatrészévé lett. Tehát a tengertől 
politikailag és földrajzilag is erősen el vagyunk választva, akárcsak történelmünk 
egyik legszomorúbb korában: a török uralom idején. De a mai helyzet lényege-
sen különbözik az akkoritól. Ma a tengernek egészen más jelentősége van a 
népek életében, mint amikor a parttól távolabb eső országok tisztán önmagukra 
utalva szárazföldi életet éltek, amikor világkereskedelemről még nem igen lehe-
tett beszélni, amikor a tengerek árúforgalma néhány város vagy kereskedelmi 
társaság monopóliuma volt és sem nagyság, sem érték tekintetében a maival 
nem versenyezhetett. Ma minden művelt államnak szüksége van a tengerre, mert 
ez a földön a mindenfelé való szabad mozgást, a gazdasági expanzió sokféle 
lehetőségét és a kereskedelmi függetlenséget jelenti. A közlekedés technikai fej-
lettsége, a vasútak és víziútak még a partoktól távolabb eső vidékek számára 
is lehetővé teszik a tenger könnyű elérhetőségét, csak az ember támasztotta 
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akadályok: a politikai vámhatárok, a szomszédos népek féltékenysége és ellenséges 
érzülete támasztanak e tekintetben sokszor nehezen leküzdhető akadályokat. 

Mikor mai szomorú helyzetünkbe jutottunk, sokan azt hitték, hogy a tenger-
kérdés megszűnt probléma lenni a magyarság számára, mert igazi kontinentális 
országgá lettünk. Akrk így gondolkoznak ma is, nem számolnak azzal, hogy 
milyen gazdasági függő helyzetet jelent a tengerről való lemondás egy ország 
számára. A világháború előtt Szerbia minden törekvése az volt-, hogy tengerhez 
jusson, jóllehet gazdaságilag sokkal fejletlenebb volt mint a mai Magyarország, 
mert nyerstermékeit nem tudta megfelelően értékesíteni az agrár Magyarországgal 
való szomszédság miatt. Csehország a világháború után mindent elkövetett, 
hogy a cseh-délszláv korridor megvalósítása által megvethesse lábát az Adrián, 
holott a hajózható Elbén is eljuthat az Északi tengerig. A feltámasztott Lengyel-
országnak a győztes hatalmak tengeri kaput nyitottak a keleti tenger felé, nem 
törődve azzal, hogy „a lengyel korridor" kihasítása által a legnagyobb politikai 
és földrajzi erőszakot követték el a legyőzött Németországon, Svájcnak és Német 
Ausztriának sincs tengere, de ezeknek a kis országoknak a szárazföldi közlekedés 
szempontjából egészen különleges a helyzete. Olyan fontos nemzetközi útvonalak 
mennek rajtuk keresztül, amelyek a tőlük északra eső országokat a Földközi 
tenger partvidékével kötik össze. Ennek a tranzitó forgalomnak előmozdítása és 
megkönnyítése tehát ezeknek a szomszédos államoknak közös érdeke. Svájc 
annyival van előnyösebb helyzetben mint Ausztria, mert az Alpok alagútjain 
keresztül közvetlenül lejuthat Olaszországba és annak legnagyobb forgalmú ki-
kötőjéhez, Genovához, mely jó részben éppen az említett útvonalaknak köszön-
heti jelentőségét. Ausztria pedig csak a közbeékelt Jugoszlávián át vagy pedig 
hosszabb kerülő úton érheti el a Genova mellett csak másodrendű jelentőségű 
Triesztet. Ezzel szemben a hazánkon átvezető nemzetközi útvonal (keleti expressz) 
a Balkán félszigeten át vezet Konstantinápolyba, tehát szárazföldi és nem tengeri 
összeköttetés céljait szolgálja; az Adriához vezető útainknak pedig ez idő szerint 
nincs számottevő nemzetközi jelentősége. 

Kedvezőtlen tengeri helyzetünkre való tekintettel már több ízben felmerült 
az a gondolat, hogy az Adria helyett a reánk nézve olyan nagyjelentőségű 
Dunára kell alapozni egész vízi kereskedelmünket, beleértve a tengeri külkereske-
delmet is. Elvitázhatatlan, hogy kontinentális helyzetünk miatt a tengernek is 
csak akkor volna reánk nézve igazi jelentősége, ha a Dunán át közlekedhetnénk 
vele. A P'ekete tenger azonban e tekintetben aligha jöhet figyelembe, nemcsak 
nagy távolsága és félreeső helyzete miatt, hanem azért sem, mert a partjain 
elterülő országokhoz nem köthetnek szorosabb kereskedelmi kapcsolatok bennün-
ket. Oroszország, Törökország és Bulgária nyerstermelő országok; itt a mi nyers-
anyagfeleslegünket nem értékesíthetjük, kivitelre kerülő iparcikkeink pedig nem 
olyan számottevő mértékűek és értékűek, hogy egész tengeri kereskedelmünket 
erre alapozzuk. Arról pedig aligha lehet szó, hogy a Dunán és a Fekete ten-
geren át keresünk útat a Földközi tenger vagy éppen az atlanti partvidék álla-
maiba. A szállítás költségei miatt e téren sem a Balkán álamokkal, sem Orosz-
országgal nem vehetnénk fel a versenyt. Más volna a helyzet, ha a Morava és 
Vardár hajózhatóvá tétele és csatornával való összekapcsolása által a Dunán át 
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"közvetlenül is lejuthatnánk az Égei tengerhez. Lehetséges, hogy ez a terv, mely 
elsősorban a középeurópai országoknak, főleg pedig Németországnak földközi 
tengeri érdekeit szolgálná, idővel megvalósul; bár a központi hatalmak legyőzése 
és meggyengülése miatt a közel jövőben erre aligha lehet gondolni. Ha a Duna-
Rajna összekötő csatorna vagy még inkább a tervbe vett Elba-Duna csatorna 
kiépül, a Dunán át összeköttetésbe juthatunk az Atlanti Óceánnal, ami a magyar 
Duna forgalmára jótékony hatással lesz; de a magyar tengerkérdést ez sem 
oldaná meg. Ugyanis igen hosszú úton, más országokon keresztül juthatnánk 
idegen kikötőbe, saját tengeri kereskedelmünk nem lehetne, tehát ki volnánk 
szolgáltatva teljesen más országok önkényének. Igaz, hogy az amerikai áruk így 
olcsóbban kerülnének hozzánk mint vasúti közvetítéssel, de ezek közül csak a 
a pamutnak és kávénak van külkereskedelmileg számottevő jelentősége, ellenben 
a mi gabonánk és lisztünk ez úton sem vehetné fel a versenyt az amerikai 
gabonával éá liszttel az atlanti vagy még kevésbbé a tengerentúli országokban. 

Földrajzi helyzetünk tehát bennünket az adott viszonyok között egyedül az 
Adriára utal. Nemcsak azért, mert ez van hozzánk a legközelebb s így leg-
legkönnyebben elérhető, hanem külkereskedelmi érdekeltségünk is ezt kívánja 
meg. Az összes európai országok között Olaszországgal vagyunk ezidőszerint a 
legbarátságosabb viszonyban; a két ország között nincs semmi politikai és gaz-
dasági érdekellentét, sőt sok tekintetben egymásra vagyunk utalva. Ezt a gazda-
sági kapcsolatot a tenger által még szorosabbra lehet fűzni. A magyar medence 
termékei így útat találhatnak a sűrű népessége miatt élelmicikkbehozatalra utalt 
Olaszország arra leginkább ráutalt vidékeihez, mi pedig Olaszország segítségével 
hozzájuthatunk mindazon cikkekhez, melyeket akár a közeli, akár a távoli tenger-
menti országokból a tengeri kereskedelem által kell beszereznünk. 

Az adriai kikötők közül magyar szempontból Trieszt, Spalato és Fiume 
jöhetnek számításba, mint a magyar medence felől közvetlenül vagy közvetve a 
tengerhez vezető vasútak végállomásai. A három közül Triesztnek van kétségen 
kívül a legkedvezőbb, Spalatónak a legkevésbbé előnyös földrajzi helyzete. 
Trieszt a keleti Alpokon átvezető útaknak a tengeri kijárója. Egész Ausztria, sőt 
részben Csehország és Délnémetország is gazdasági vonzóterületéhez tartozik. 
Spalatónak ellenben csak a Balkán félsziget észak-nyugati és Horvátország dél-
nyugati része esik a vonzókörébe, tehát hegyes, terméketlen és gazdaságilag 
visszamaradt országrészek; sőt a Dináridák elválasztó szerepe miatt még ez a 
korlátozott vonzó hatás sem érvényesülhet eléggé. Igaz, hogy az újabban meg-
épített, Ogulintól elágazó vasút a parti hegylánc elválasztó szerepét csökkenti 
némileg, de nem szünteti meg teljesen. Spalató semmiképen sem alkalmas arra, 
hogy távolabbi vidékek, így a magyar medence tengeri kijárója legyen. Fiúménak 
meg van az az előnye, hogy a három kikötő között hozzánk legközelebb esik. 
Kikötője kisebb mint Trieszté, de előnyösebb és jobban kiépített, mint Spalatóé. 
Míg Trieszt forgalmát nagy vonzóterülete eléggé igénybe veszi, addig Fiume nagy 
mértékben rá van utalva a magyar medencére, melynek az adott helyzetben is 
legtermészetesebb kijárója marad, — nem is említve azokat a történelmi és ér-
zelmi kapcsolatokat, melyek hozzáfűznek és azokat az óriási gazdasági áldozato-
kat, melyeket érdekében hoztunk. Tehát földrajzilag is igazolnunk kell korjná-
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nyunk elhatározását, mely Spalató helyett Fiumét választotta a magyar tengeri 
kereskedelem leendő bázisául. Igaz, hogy Fiúméba vezető útunk biztosítása és 
tengeri kereskedelmünk újjászervezése még nagy politikai nehézséggel van össze-
kötve, mert az a reánk az olasz barátság miatt féltékeny és velünk szemben 
bizalmatlan Jugoszlávia jóindulatától függ, de bizonyára meg lehet majd találni 
a módot annak leküzdésére. Ez életbevágó külpolitikai érdekünk, — ha e téren 
mulasztásokat követünk el, talán időtlen-időkre elvesz a tenger számunkra. 

Összefoglalva az elmondottakat: 
Magyarországot már régi idők óta földrajzilag igazolható természetes ter-

jeszkedés utalta a tengerpart birtoklására. Tengerhez való viszonyunk az ország 
hatalmi helyzetéhez mérten idők folyamán hol kedvező, hol kedvezőtlen volt. 

.4 tengerre ma nagyobb szükségünk van mint a múltban volt. Hozzá való 
jogunkról még megcsonkított állapotunkban sem szabad lemondani. 

A Duna belső és külső forgalmunknak legfontosabb víziútja, melynek jelen-
tősége a tervezett csatorna-összeköttetések kiépítése által a jövőben csak emel-
kedni fog, de tengeri kereskedelmünket a Dunára nem alapozhatjuk. 

Mai helyzetünkben is az Adriára vagyunk utalva, melynek három számí-
tásba eső kikötője közül úgy földrajzi, mint gazdasági szempontbol Fiume a 
legalkalmasabb leendő tengeri kereskedelmünk céljaira. Ide vezető útunk politikai 
nehézségeinek leküzdése az ország egyik legéletbevágóbb külpolitikai érdeke. 



MÉLYSÉGMÉRÉS VISSZHANGGAL. 
— Három ábrával, — 

A legutóbbi évek alatt a tengeri hajók vezetését a legkülönbözőbb, újonnan 
feltalált műszerek alkalmazásával igyekeztek a szakkörök biztosabbá tenni. Ezen 
műszerek közé tartozik az itt leírt mélységmérő is, amely feleslegessé teszi a 
tengermélység mérésénél ezideig használt, kézi erővel vagy mechanikailag kezelt 
és időveszteséget okozó súlyok alkalmazását és azok helyett a hangnak a tenger-
fenékről való visszaverődését, tehát a visszhangot, használja fel erre a célra. A 
készülék azon a fizikai tüneményen alapszik amely szerint a hang a vízben min-
den irányban és ismert sebességgel terjed és ha útközben szilárd akadályba üt-
közik, arról éppen úgy visszaverődik, mint a levegőben terjedő hang a domb 
vagy hegyoldalról. 

A készülék három főrészből áll, u. m. a hangadóból, a hidrofonból azaz a 
hangvevőből és a mélységjelzőből. 

1. ábra. A hangadó. 2. ábra. A hidrofon. 

A hang előidézése a következő módon történik: 
A hangadó a víz alatt közel a hajófenékhez a hajó oldalára van erősítve. 

(3. ábrán.) Az egész egy acélhenger, mely sűrített levegővel van telítve. A hen-
ger belsejében egy b elektromágnes van, amely egyben rugót is képez. Az elek-
tromágnes egy dugattyút rögzít a henger felső részéhez és ha az áram meg-
szakad, a rugó a dugattyut a henger alján elhelyezett diafragmához üti, onnan 
a légnyomás visszalöki azt eredeti helyére, ahol a mágnes azt rögzíti mindaddig, 
amíg az áram újból meg nem szakad. Az áramot a hajó fejlesztőtelepe szolgál-
tatja és megszakítása szabályos időközökben, félmásodpercenként önműködően 
történik. A diafragma acéllemez, mely az ütődés következtében hangot ad. Az 
így keletkezett hang a tengerfenékről visszaverődése után a felvevő hatáskörébe 
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jut. Nehogy a hangadóból kiindult hanghullámok a visszhangot zavarják, az 
eredeti hang frequenciája 1250 másodpercenként. A diafragmának tehát nincsen 
utó rezgése. 

A hidrofon vagy hangvevő egy közönséges mikrofon, amely a hajófenék 
ellenkező oldalán megfelelő szelepben van elhelyezve (3. ábrán.) és a mélység-
jelzővel száraz elemek útján áll kapcsolatban. 

Az egész készüléknek a lelke a mélységjelző. 

P ĵlWIMM 

A mélységjelző mű-
ködtetéséhez egy V8 lóerős 
motor (8) szolgál, amely 
percenként 1800 fordula-
tot tesz és két egymás-
hoz mint 10 az l-hez 
arányló fogaskerék átté-
tellel (6), két kapcsolót 
hajt. Az egyik kapcsoló 
(7) két kefével felszerelt, 
kis körszeleten szigetelt 
(3) forgó korong, amely 
arra szolgál, hogy a szi-
getelt rész átfutása alatt, 
a hangadóhoz irányított 
100 voltos áramot meg-
szakítsa és pedig másod-
percenként háromszor, 

minden egyes alkalommal 
00025 másodpercre. A 
másik kapcsoló (5), amely 
az elsővel ugyanazon a 
dete és a telefonáram i 

3. á b r a . Mélységjelző, 

igindítása közti idővel. A 

tengelyen forog, a mély-
ségjelző telefon áramá-
nak megszakítására szol-
gál. Ez ugyancsak kis 
körszeleten szigetelt (3), 
forgó korong és ez is fel 
van szerelve egy pár ke-
fével. A telefonkapcsoló 
keféi össze vannak kötve 
a mélységjelző beosztás-
sal (2) is, ami egy har-
madik korong peremén 

megfelelő mértékegysé-
gekkel van jelölve és ame-
lyet kézzel is lehet igazí-
tani (1). A telefon kap-
csoló keféi a hangadó kap-
csoló keféihez viszonyítva 
tetszés szerinti szög alatt 
állíthatók be és az így 
beállított szög arányos a 
hangadó rezgésének kez-

beállítása kéziforgató által 
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történik és addig kell azt forgatni, amíg a fejhallgatóban hang hallatszik. Ha a 
fejhallgatóban hang hallatszik, az azt jelenti, hogy a beállított szög más egységre 
átszámítva, megfelel a hang által, a hangadó és a hidrofon között befutott 
távolsággal vagyis a mélység kétszeresével. Pl.: Körülbelül 50 méteres, 15 fo-
kos vízben a hang átlagos sebessége 1600 m. másodpercenként. Feltéve, hogy 
a kagylókban akkor hallani a visszhangot, amikor a két kapcsoló kefepár egy-
másközt 18 foknyi szög alatt fekszenek, a telefonkapcsoló szigetelt szelete 18 
fokot, minthogy másodpercenként hármat fordul, Vco-ad másodperc alatt ír le, 
ez alatt az idő alatt pedig a hang cca 25 méter utat tesz meg, következőleg 
a mélység 12 és Va m. Gramantik Mihály. 

JELZÁLOG A TENGEREN. 

Megcsonkított hazánknak azt a fő ütőerét, amely kereskedelmünket a világ-
kereskedelem ártériájába bekapcsolta, akkor vágta át Trianon, amikor kereske-
delmi tengeri hajóiparkunkat elkobozta. Ezt az operációt csak azért nem sínylettük 
meg jobban, mert ugyanakkor elvesztettük területünk kétharmadát, vagyis azt a 
termő- és fogyasztó föld- és népesség mennyiséget, amelynek birtokában az 
intéger Magyarország nem élhetne tengeri kereskedem nélkül. 

Kereskedelmi tengerhajózásunk feltámasztása, illetve újabb hajópark beszer-
zése — pénzkérdés. Nem tudom az állam és nagytőke miért nem tettek ezen a 
téren mindeddig semmit, de a magántőke, hogy miért nem orientálódott ily 
irányban annak elsősorban a pénzhiány, mert egy közepes tehergőzös belekerül 
70—80 ezer fontba és másodsorban a tájékozatlanság az okai. A magántőke 
nem ismeri ezt a kereseti ágat s amellett nincs meg benne az érzék a tenger-
hajózás iránt. 

Mindez azonban nem ok arra, hogy véglegesen elforduljon mindenki a 
tengerhajózástól, sőt meg kell keresni azt a módot, amellyel ki lehet küszöbölni 
az akadályokat és én meg vagyok győződve, hogy ha nálunk is akad egy segítő 
kéz, amely a magántőkének a hóna alá nyul és felhívja a figyelmét erre az 
elhelyezkedési lehetőségre, rövidesen megindulnak a magyar hajók. De persze 
le kell tenni arról a gondolatról, hogy tengerhajózást csak nagy bankok alapít-
hatnak. A bankokra feltétlenül szükség van a tengerhajózásban, de semmivel 
sem több mértékben mint bármilyen más iparágban. 

Vegyünk példát Németországról. A XlX-ik század közepéig egy halászbárka, 
egy uszályhajó vagy kis vitorlás tulajdonosa maga a hajóvezető volt, aki ha már 
szerzett egy kis vagyont, vett még egy vagy egy nagyobb hajót. Bevonta az 
üzembe az egész családját, rokonságát részben mint személyzetet, részben mint 
résztulajdonosokat és munkával, szorgalommal, az esetleg kínálkozó konjunktura 
ügyes kihasználásával folyton gyarapodott a családi vagyon. Tehát nem nagy 
részvénytársaságok alakultak először hanem kisiparszerű magánvállalkozások. 
Amint az ország ipara és kereskedelme fellendült, ezek a kisméretű hajók elég-
teleneknek bizonyultak a forgalom lebonyolítására, nagyobb hajókra volt szükség, 
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amelyekkel ugyanolyan adminisztratív költség mellett többet lehetett fuvarozni, 
tehát keresni. De ezek a hajók már aránytalanul többe is kerültek, pláne mikor 
a vashajók kezdtek tért hódítani. A tengerhajózásnál a mult század végén a 
2—3 ezer tonnás hajók különösen rentábilisoknak mutatkoztak, azonban a kis-
hajótulajdonosok már társtulajdonosok bevonásával is nehezen bírták azok vétel-
árát előteremteni, legfeljebb kölcsön felvétellel. Más volt a helyzet a tőkeerős 
hajótulajdonosoknál. Azok átalakultak társulatokká, később részvénytársaságokká, 
amelyek kötvények kibocsátásával, tőkeemeléssel segítettek magukon. A magá-
nosok ellenben csak bankoktól, takarékpénztáraktól vehettek fel kölcsönt, de itt 
meg az volt a baj, hogy úgy az egyik mint a másik csak rövidlejáratra adták a 
kölcsönt. A kamatokat pedig hátrányosan befolyásolta az a körülmény, hogy a 
kölcsönnel terhelt hajót, a föld- és házbirtoktól eltérően, nagyon is könnyen el 
lehetett telepíteni és ha az adós nem fizetett, a hajó pedig lejáratkor a világ 
másik végén járt, a hitelező nem foglalhatott. 

Ugyanakkor a kereskedelem feltartózhatatlanul fejlődött, mind nagyobb és 
nagyobb hajókra volt szükség, a kölcsönkereslet mind gyakoribb lett és ezen 
körülmények összessége érlelték meg azt a helyzetet, hogy a magántulajdonos 
csak úgy vehetett hajót, ha megfelelő, a hajóra betáblázható, hosszúlejáratú 
kölcsönt kapott. Feltétlenül szüségessé vált tehát törvény által biztosítani a 
kölcsön bekebelezését és ezáltal — Hajójelzálogbankok — megalapítását lehe-
tővé tenni. 

Már a mult század közepén Hollandia nagy szerepet vitt az európai kon-
tinens tengerentúli kereskedelmének lebonyolításában. A Maas, a Schelde, a csa-
tornák mindmegannyi országútjai voltak a legkülönbözőbb hajóknak. Eszakiten-
geri halászhajók, folyami hajók, partmenti vitorlások, gőzösök és az Óceánról 
befutó bosszújáratu hajók tömegesen keresték fel ezeket a vizeket. Mi sem ter-
mészetesebb, hogy itt adódott a legkedvezőbb alkalom ilyen „Hajójelzálogbank" 
megalapítására és működésére. 1899-ben megalakul a Nederlandsche Scheeps-
hypotheekbank Rotterdamban és az Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maat-
schapij, Dortrechtben. 1904-ben ezek a bakok 10—12°/o osztalékot fizettek. 1913-
ban 25°/<>-ot, 1923-ban az egyik 30, a másik 40°/» ot és amellett oly tartalékokat 
halmoztak fel, melyek a befizetett alaptőkének többszörösét tették ki. 

Ezek a fényes üzleti eredmények és a kölcsönigények hatványozott sza-
porodása hozták magukkal, hogy 1903-ban 5, 1912-ben 2 és 1918-ig még 4 
ilyen bank alakult. Fontosnak tartom itt megjegyezni, hogy ezek a bankok mind 
kisbankok voltak, 1—2 de legfeljebb 4 milló forint tőkével, melyből csak egy 
tizedrész volt befizetve. 

Szó sincs róla, ennek a nagy fénynek árnyéka is volt és van ma is, de 
az is inkább a biztonság kedvéért. Lévén a befizetett tőke aránylag kicsiny, egy 
esetleges rossz üzletre rámehet az egész, úgy hogy azelőtt és ma is ennek az 
üzletnek lényege az volt, hogy csak rizikómentesen volt szabad dolgozni. Az 
előforduló befizetéseknél a részvényeseket az alaptőke 90°/° ig lehetett igénybe 
venni és hogy ezek a befizetések biztosíttassanak, a részvények csak névreszólóak 
lehettek. Ez ma is így van, aminek az az eredménye, hogy csak tőkeerős egyé-
nek lehetnek részvényesek. Még az is ki van kötve, hogy egy részvényesnek 
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csak egy bizonyos meghatározott számú — rendszerint harminc darab — rész-
vénye lehet. 

Ezek a hollandi vállalkozások ráfeküdtek először a rajnai belhajózásra, az-
után a többi folyami és végül a tengerhajózásra. A világháború előtt cca 50 
millió márka holland tőke talált így Németországban elhelyezkedést. Az idegen 
tőkének ily mérvű térfoglalását a németek nem nézték akkor jó szemmel és 
azon voltak, hogy hazai vállalkozások alapításával ellensúlyozzák azok hatását, 
de csak a világháború után történtek az első alapítások. Ma persze ott is más a 
helyzet. A fennálló — hajójelzálog — bankok igen alkalmasak arra, hogy rajtuk 
keresztül az idegen tőke, melynek elhelyezkedése ma nagyon is kívánatos, 
hogy az ország kereskedelmének és iparának táplálását szolgáló vérkeringésbe 
beszivároghassák. 

1918-ban, miután a németek meggyőződtek arról, hogy a békeszerződés 
által elkobzott óriási hajóparkjuk újjáépítéséhez csak a — hajójelzálog — ban-
kok igénybevételével kezdhetnek és hogy a jó biztosítótársaságoknál biztosított 
hajókra adott jelzálogkölcsön biztos és jól kamatozó pénz, megalapították a 
Deutsche Schiffspfandbrierbank-ot Berlinben, a Deutsche Schiffsbeleihungsbank-ot 
Hamburgban és ugyancsak Deutsche Schiffsbeleihungsbank-ot Duisburgban. Ezek 
a bankok 7—10 millió márka alaptőkével indultak és dacára a bekövetkezett 
inflációs korszaknak, amikor mindenüket elvesztették, újjáéledve, eredményesen 
dolgoznak. És, hogy az államnál is milyen megértésre találtak, bizonyítja az, 
hogy az 1927. évi költségvetésben 472 millió márkát irányoztak elő a három 
— hajójelzálog — bank segélyezésére. 

Mindezeket pedig azért bátorkodtam itt elmondani, mert azt tartom, hogy 
minden eszközt fel kell használni arra, hogy a közvélemény figyelmét kereske-
delmi tengerészetünkre illetve annak szükségességére felhívjuk. 

Miután a hajókat a m. kir. tengerészeti hivatal lajstromozza és a jelzálog-
kölcsönt ugyancsak ez a hivatal kebelezi be a hajókra, továbbá mert a hajókat 
minden elképzelhető baleset ellen biztosítani lehet de kell is, az e célból alakult 
angol biztosítótársaságok pedig elsőrangúak, azt hiszem Magyarországon egy 
hajójelzálogbank működése nem ütközne különösebb nehézségekbe. 

Nem kell ehhez más csak egy kis vállalkozó szellem. Mert pénz az van. 

Gramantik kapitány. 



RÁDIÓ ÉS A HAJÓZÁS. 

Irta TAKÁTSY E. folyamőr-főhajónagy. 

— I. Nyolc ábrával. — 

Immár harminc éve annak, hogy Marconi az ő világraszóló kísérleteit végezte, 
amelyekkel megvetette az alapját a mai rádiónak. Mint minden kezdet, úgy ez 
is nehéz volt és nehezen indult, de a sikereken felbuzdulva — rajta kivül mások 
is hozzáfogtak a kísérletezéshez és fejlesztették a rádiót. Hosszú volt az út és 
göröngyös, amíg a mai formájáig eljutott, de nőtt a rádió munkásainak tábora 
is. Minden év meghozta a maga tapasztalatait és újításait. 1912 sok tekintetben 
fontos év a rádió szempontjából. Lieben elkészíti az első elektron csövet, mely 
oly általánossá teszi később a rádiót. Braun hosszú kísérletezés után keretanten-
nájával az első gyakorlati eredményt éri el. Ez idő alatt a rádió nemcsak gya-
korlati, hanem elméleti téren is gyarapodik. Sok mérés és kísérletezéssel tiszta 
kép keletkezik az elektromágneses hullámok lényegéről és fiizikai tulajdonságairól. 
A világháború és az azt követő időkben nem várt arányokkal halad és sok 
elmélet megvalósul. 

Mikor Marconi az ő kísérleteinek eredményét nyilvánosságra hozta, mindenki 
tudta annak nagyjelentőségét. Alkalmazhatóságának bő tere nyilt és főleg hajózási 
szempontból nagyfontosságúvá vált. E szempontok: a biztonság és a forgalom. 
Miután az ezen szempontokkal szemben felállított követelményeknek a rádió 
eleget tudott tenni és számtalan esetben kiváló szolgálatokat tett, mind szélesebb 
és szélesebb rétegben terjedt el, más szóval egyre szaporodott a rádióval felsze-
relt hajók száma. Sőt ma már törvények is biztosítják a rádió elterjedését a 
tengeri hajózásnál, amennyiben minden tengeri hajó, melyen 50 embernél több 
tartózkodik, rádióval felszerelendő, értve ezalatt egy adó- és egy vevőberendezést, 
amelynek az előírt távolságig összeköttetést tud létesíteni. (Nekünk még nincsenek 
ilyen irányú rendeleteink, de tekintettel a magyar tengerhajózás várható újjáéle-
désére, remélhetőleg törvényhozásunk sürgősen intézkedni fog. Szerk.) 

A biztonság és a forgalmon kivül még más szempontból is fontos a rádió 
— és ez a hajóvezetés ill. helymeghatározás. Régi és állandó törekvés a hajózás 
történetében a biztonság fokozása és a hajózás vezetési szempontból való meg-
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V 

könnyítése. Ezt a célt szolgálták elsősorban a világítótornyok, 
melyek tiszta időben ma is jól használhatók, azonban ködben 
és egyéb látási viszonyokat akadályozó körülmények alkalmá-
val nem. Ezt pótlandó széleskörű alkalmazást és felhasználást 
nyert a rádió és a vízalatti hangjelzés együttes felhasználása, 
melynek segítségével a jelzést adó hely és a hajó közötti távol-
ság és hozzávetőleg az irány is meghatározható, tehát vég-
eredményben a hajóhely. Ezt a módszert egy bizonyos távol-
ságon belül (kb. 15 tengeri mértföld) igen jól fel lehet hasz-
nálni. E módszer a következőkből áll. Az állomás mely a jel-
zéseket adja rádión, egyúttal yízalatti jelzést (akusztikait) is ad. 
A hajó, melyen egyaránt van rádió (vevő) és vízalatti mikro-
fon, a vizalatti jelzés felvételére, az egyidejűleg leadott rádió 
és vízalatti hangjelzést aszerint, hogy mekkora a távolság a 
jelzőállomás és hajó között — bizonyos időkülönbséggel fogja 
venni. A rádión leadott jel vételétől kezdve — melyet az adás 
pillanatában vesznek a hajón — az akusztikai jel vételének a 
kezdetéig mérendő az idő másodpercekben. Hajózási számítá-
soknál a távolságok mérésére a tengeri mértföldet h a s z n á l j á k á b r a - m i és 1,12 m i k r o 

. . . . fonok, T telefon. 

(1 tengeri mértföld = 1853 meter); a hang terjedesi sebes-
sége vízalatt 1 másodperc alatt = 1436 m. a távolságot tengeri mértföldek-
ben úgy kapjuk meg, hogy a rádión leadott jel és az akusztikai jel vétele közt 
eltelt másodperceket = 0"77-dal megszorozzuk. 

1853 
A vízalatti hangjelzést felfogó készülék (1. ábra) két-két mikrofonból áll, 

melyek egy-egy vízzel telt vasszekrényben vannak elhelyezve közel a hajóorr-
hoz, a hajó jobb- és baloldalán, a hajó középvonallal párhuzamosan, a hajóoldal 
belső oldalán a vízvonal alatt oly mélyen, hogy még hullámzás esetén is víz 
alatt maradnak. Az összeköttetés a mikrofonszekrény és a hajó oldala között 
úgy történik, hogy maga a hajó oldala egyszersmind a szekrény külső, vízfelőli 
falát is képezi. Ugy a jobb, mint a baloldali szekrény két mikrofonja a parancs-

noki hidon levő hallgatóval 
egy kétkarú kapcsoló segít-
ségével köthető össze. Egy-
szerre mindig csak az egyik 
oldalon levő — mindkettő 
egyidejűleg nem. 

Tegyük fel, hogy a 
hajó úgy fekszik (2. ábra) 
hogy jobb oldala a hangot 
adó állomás felé esik. Ez 
esetben hangot csak akkor 

_b hallunk, ha a jobboldali mi-

it helyzetbenTcsak a jobboldali mikrofon ad hangot; b helyzetben mind- k r ° f ° n v a n bekapcsolva. A 
kétoldali egyforma hangerejü^hango^ad ̂ h e l y z e t b e n csak a baloldali j b a j o l d a l i m jk r 0 fon bekap-



96 , A T E N G E R 

csolásánál hangot nem hallunk. Ha a hajó lassan jobbra fordul, akkor a jobb-
oldali mikrofon által felvett hang fokozatosan csökkenni fog; mikor a hajó közép-
vonala az állomás irányában fog feküdni, úgy a jobb- mint a baloldali mikro-
fonból egyforma hangerősséggel fogjuk hallani a vízalatti jelzést. További fordu-
lásnál a bal mikrofont bekapcsolva, annak hangja fokozatosan nőni fog mind-
addig, míg a hajó középvonala merőlegesen fog feküdni a jelzőállomás irányára. 
További elfordulásnál a hang ismét csökkenni fog. 

Természetes, hogy az állomás iránylata azonos avval az iránnyal, amely 
felé a hajó középvonala mutatott akkor, amidőn a hangjelzést mindkét mikro-
fonból egyforma hangerővel lehetett hallani. Az így nyert iránylat az előbb leírt 
egyidejű távolságméréssel egyetemben meghatározza a hajó helyét. 

E módszer azonban ma már primitív számba megy, kiszorította egyszerű-
ségénél fogva a manapság annyira elterjedt rádió-iránymérő (rádiógoniométer). 

Ennél az antennából az elektromágneses hullámok sugárszerűen terjednek 

tova. Az adóállomás hatáskörletében levő felvevőállomás az ugyanazon adó-
állomás által adott jeleket bárhol felfoghatja, mely körülmény hajózási szempont-
ból igen fontos. Ezzel szemben, bizonyos okokból kifolyólag a rádiókonstrukto-
rok olyan antennát illetve adóberendezést akartak szerkeszteni, amely csak egy 
bizonyos irányba bocsájt ki rezgéseket. Ennek célja többféle, hajózási szempont-
ból mint támpont, az irány meghatározására nyer alkalmazást. 

Az irány meghatározása rádió útján kétféleképen lehetséges, úgymint: 
irányított adással és irányított vétellel. Ha az adóállomás csak egy bizonyos 
irányba küld ki rezgéseket, akkor csak a rezgések irányában lévő hajó tudja a 
leadott jeleket venni, aminek alapján iránymeghatározásra támpontja van. Az 
ilyen antennát irányító antennának nevezzük. Gyakorlatban olyan antennát, amely 
kizárólag csak egy irányban működik, eddig még nem sikerült szerkeszteni. 
Ezzel szemben nagyon sok olyan rendszer van, amelynek segítségével egy bizo-
nyos irányba erősebb hullámokat lehet kibocsájtani, mint más irányba. E cikk 
keretén kívül esne az összes eljárásokat ismertetni, miért is a hajózásban alkal-
mazottak közül csak a fontosabbakat sorolom fel. 

3. ábra . 4 . ábra . 



1. Bellini és Tossi-féle rendszer (3. ábra) egymás felé hajló antenna, az 
antennák alul egymással össze vannak kötve. Az antennapár és az oszcillátor 
között induktív csatolás van. E rendszernél a kibocsájtott rezgések abban az 
irányban a legerősebbek, amelyek a két antennapáron keresztül fektethető függő-
leges síkban vannak. 

E rendszerrel ily megoldás mellett csak egy irányba lehet a legerősebb 
jeleket adni. Ha azt az irányt, amelybe a legerősebb rezgéseket küldjük — tetszés 
szerint változtatni akarjuk, akkor az antennapár síkját, a kivánt iránynak meg-
felelően el kell fordítani, ami igen nehénzkes, sőt nagyobb állomásnál lehetetlen. 

Ugyancsak Bellini és Tossi úgy oldották meg ezt 
a feladatot, hogy két egymásra merőleges antennapárt 
állítottak fel (4. ábra) Ai, A2 és Bi B2, Si és S2 az an-
tenapárok szekundertekercsei. P, a primertekercs, mely 

a két szekundertekercs között forgathatóan van elhe-
lyezve. E módosított rendszernél a legerősebb hullámok 
a P primertekercs tengelyének irányába fognak terjedni. 
Mivel a tekercs forgatható ezáltal a legerősebb rezgések 
iránya is változtatható. Ha a forgatható primertekercs 
oszcillátor részét egy detektorkörrel cseréljük fel, akkor a rendszer mint irányí-
tott vevő használható. Ugyanis a legerősebb vétel iránya a primertekercs tenge-
lyének irányába esik, ezen irány pedig nem más, mint az adóállomás iránya. E 
rendszert a francia kereskedelmi tengerészet alkalmazta (5.ábra). 

2. Az irány és hely meghatározása telefunken rendszerrel. Ártom, sugár-
szerűen több antennapárt kör alakban állított fel, amelynek középpontjába az 
adót helyezte (6. ábra). Mindegyik antennapárnak meg van a maga irányító 
hatása, még pedig abban az irányban, amelyik irányban az antennapár síkja 
fekszik. Hogy a leadó állomás a tengeren lévő hajó irányát meghatározhassa, a 
körben elhelyezett antennákkal egymásután jeleket ad. Mindegyik antennapár 
más-más betűt ad. A hajó, felvevő készülékével megállapítja, hogy melyik betűt 
hallja a legerősebben. A hajón, ahol ismerik az egyes betűket adó antennapárok 
síkjait, a legerősebben felvett betűből megállapíthatják azt az antennapárt amely-
nek síkjában a hajó fekszik. Minél több antennapár van alkalmazva, annál pon-
tosabban lehet az irányt ilymódon meghatározni. 

Két ilyen adórendszerrel, amelynek helyét és egymástól való távolságát 
ismerik, bemetszés útján a hajóhely is megállapítható (7. ábra). 

3. Meissner ugyanezen az alapon egy egyszerűbb rendszert dolgozott ki. 
A feladó ugyanolyan, mint amilyen az előbb leírt rendszerben, az irány meg-
határozására Ártom szerkesztett. Meissner, rendszerénél még egy közönséges, 

5. ábra . 
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azaz nem irányító hatással bíró antennát is alkalmazott. Ezen utóbbi antennát 
csupán arra használják, hogy az irányító adás kezdetének időpontját jelezzék. 
A jelzett időpontban az észak—déli irányban lévő, irányító hatással bíró antennát 
kapcsolják be adásra. Azután szabályos időközökben az óramutató járásának 
megfelelő sorrendben az egymásután következő antenna párokat kapcsolják be 
és ezekkel betű jeleket adnak. Fél perc leforgása alatt valamennyi antennán egy-
másutáni sorrendben megtörténik a jeladás és ezen eljárást többször egymás-
után megismétlik. 

A hajón, amikor veszik az irányítás kezdetének az időpontját, a jelzett idő-
pontban megindítanak egy stopper órát, mely ugyanolyan sebességgel halad és 

az antennapárok irányának megfelelően van beosztva (8. ábra). A mutató abból 
az irányból indul ki, mint amelybe az első irányító antennapár esik, amellyel 
megkezdik az adást (jelen esetben észak—déli). Ha a felvevő a leggyengébb 
jelet hallja, a stoppert megállítja. Az óralapon lévő mutató azt az irányt mutatja, 
amely a leggyengébben adó antennapárra merőleges. 

Szembeötlő ez az előbbiekkel ellentétben, ahol mindig a legerősebb hangot 
adó antennapár volt a támpont az irány meghatározására, míg itt viszont a leg-
gyengébb hangot adó antennát használják fel; oka az, hogy a fül érzékenyebben 
reagál a hang csökkenésére, mint növekedésére. 

E módszerrel a hajó irányát az adóállomás helyzetéhez viszonyítva, több 
egymásután végzett mérés alapján kb. három foknyi pontossággal meg tudja 
állapítani. Két ilyen rendszer alkalmazása mellett a fent leírt módon a hajóhely 
is meghatározható. 

(Folyt, köv.) 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
Ilirek a kereskedelmi tengerészet köréből. 

Ausztria. A volt monarchia néhány osz-
t rák haditengerész t iszt je már pá r évvel 
ezelőtt egy kereskedelmi tengerhajózási 
vállalatot a lapí tot t , amely Yéga Rt . né-
ven a németországi kikötőkből az Északi, 
Kelet i és Földközi-tengereken, különösen 
Finnország és Tunis között operál. Négy 
ha jó juk van : egy 580 tonnás motoros 
hajó, két 270 tonnás segédmotoros vitor-
lás és egy 210 tonnás vitorlás. Legújabb 
hírek szerint a vállalat lehozza ha jó i t az 
Adr iá ra és valamelyik adriai kikötőből az 
osztrák kivitelnek keletre i rányuló részét 
fogja lebonyolítani. 

Németország. A Norddeutscher Lloyd 
20 millió dollárt vett kölcsön a Speyer 
and Co., a -J. Henry Schroeder Banking 
Co. és az Equitable T r u s t Co., e célból 
közös érdekeltségektől. A kölcsönt, ame-
lyet 94-es árfolyamon jegyeztek, a pro-
gramúiba vet t 345.000 T ha jóü r felépí-
tésére illetve beszerzésére fogják fordí -
tani . E l tek in tve ettől, a kölcsönügylet 
sikeres lebonyolítása lehetővé teszi a vál-
lalatnak, hogy ismét a békebeli módszer 
szerint fejlődhessék, azaz, hogy az ú j ha-
jókat az a r ra a célra kölcsönvett össze-
gekből és nem a nyereségből építhessék. 
. Jelenleg a vállalatnak 26 millió dollár 
adósága van, amellyel szemben áll 
681.000 T ha jópark és a szárazföldi épít-
mények. 1926. decemberben a vállalat 
5,564.000 dollár hasznot mu ta to t t ki, eb-
ből csak az adó és ammortizáció nincs le-
vonva. 1927. első felében már 4,132.000 
dollár volt a nyereség. A vállalat műkö-
dése tehát nemcsak a részvényesek, de a 
kölcsönjegyzők részére is biztosította be-
fektetésük hasznos voltát. 

Egyesült Államok. A Shipping Board 
már régebben elhatározta, hogy a t rans-
a t lant ikus személyszálljtában magához ra-

gad ja a vezetést. Minthogy feltételezik, 
hogy az európai országok ezen a téren 
már nem produkálha tnak az eddigieknél 
eredményesebb ha jóka t , viszont azoknál 
nagyobbakat az amerikai hajógyárakban 
nem lehet épí teni és végül, m e r t a ren-
tábilisnak bizonyult u tasforgalom közön-
ségének tekintélyes részét amerikaiak ké-
pezik, olyan ha jók építést ha tároz ta el a 
S. B., amelyek bár nagyságra nem múlják 
fölül az európaiakat , de gyorsaságra igen. 
Ezek a hajók Amerika s Angl ia között 
96, Amerika és Franciaország között 101 
óra alatt t ennék meg az ú ta t . London— 
Par is—New-york S. S. Co. cégér alatt, 
10 darab, egyenként 20.000 tonnás , órán-
ként 32 mérfölddel f u t ó h a j ó k a t állíta-
nak szolgálatba. Minden egyes hajó 400 
I. osztályú u t a s t vinne, akik részére ki-
vételesen sürgős esetekre számítva, repü-
lőgépek ál lnak a hajón rendelkezésre, 
amelyek egyú t ta l a posta gyorsabb továb-
bítására is szolgálnának. A jára tokat 1930 
tavaszán i n d í t j á k meg. Ezzel szemben a 
legújabb h í r ek szerint az angolok már 
készen állnak a válasszal, amennyiben két 
darab 62.000 tonnás, ó ránként i 32 mér-
földes ha jó tervei most vannak felülvizs-
gálat a lat t . 

Svédország. A Commerskollegium, 
amely a tengerhajózási h i te lek adminisz-
trációját intézi , az utóbbi hónapokban oly 
nagyméretű hitel igényléseknek adott he-
lyet, hogy az eredetileg 5 millió koroná-
ról már 20 millió koronára felemelt alap-
ból az ú j a b b kérelmeknek csak 10 százalé-
kát t ud ja kielégíteni. Szükségesnek bizo-
nyult tehát , hogy az állam egy sokkal na -
gyobb tengerhajózási h i t e l t bocsásson a 
kereskedelem rendelkezésére. 

Norvégia. 300 tonnán fe lü l i gőzösökre 
10 év a l a t t törlesztendő jelzálog-kölcsönt 
ad a norvég Hajójelzálogbank. 
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J ú n i u s hó 12., 13. és 14-én Londonban 
hajózás i kongresszus lesz, amelyen az 
1!)14. évi — Ti t an ic — biztonsági rendel-
kezések módosítását és a múl t évi 
washingtoni nemzetközi rádiókongresszus 
határozata i t fogják beható vita tárgyává 
tenni . 

A Great Western Railway, mint a car-
dift'i és környékező: dokkok tulajdonosa 
elhatározta és — F r e e In te rchange of 
P o r t — címen közhí r ré tette, hogy egy 
hajó, amely a G. W. R. több kikötőjében 
rakodik ki vagy be, egy és ugyanazon az 
úton csak egy kikötő u t án fizet illetéket. 

Az 1027. évi hajótörésekről a liverpooli 
Underwr i te r ' s Association kimutatást kö-
zül, de csak az 500 B. R. T.-án fe lü l i 
hajókról . E szerint a múl t évben 7746 
hajótörés történt , melyekből 7415 gőz- és 
motorhajó részleges és 162 teljes, 127 vi-
torlás részleges és 42 tel jes vesztésével 
járt . A tel jes veszteség lobogók szerint a 
következőkép oszlik mog: Anglia 47 h a j ó 
88.405, A. E. A. 55 h a j ó 115.110, Dán ia 
4 ha jó 5301, Franciaország 12 ha jó 
32.675, Németország 8 ha jó 25.048, Gö-
rögország 5 hajó 13.014, Hollandia 5 ha jó 
21.229, Olaszország 12 h a j ó 40.112, J a p á n 
28 ha jó 62.415, Norvégia 12 hajó 20.53, 
Spanyolország 5 ha jó 14.831, Svédország 
5 hajó 8058, más országok 16 hajó 21.356 
B. R. T. tar talommal. 

Palestina. A palestinai h a j ó k részére 
külön lobogót á l lapí tot tak meg. A lobogó 
vörös szinű, középen egy kék körrel és 
abban a •—- Pa les t ina — fel í rás . 

Suez-csatorna. Az 1926. évben 4980 
ha jó , 26,761.935 T tar ta lommal m e n t át 
a csatornán és 186.590 a r a n y f r a n k ille-
téket fizetett. Viszont az 1927. évben 
5444 hajó, 28,965.062 tonna után 
207.310 a. f r ank , illetéket adózott a tár-
sula tnak. Ugy ez a körülmény, m i n t a 
tengerhajózás fokozott fejlődésében helye-
zett bizalom a r r a késztették a tá rsu la to t , 
hogy 1928. ápri l is hó 1-től a t e r h e l t ha-
jók illetékét tonnánkén t i 7*25 a. f r ank ró l 
7-re, az üres ha jóké t pedig 4'75 a. f r a n k -
ról 4'50-re leszállítsa. Háború előtt a ter-
hel t hajók 6'25 a. f r anko t , az ü resek pe-
d ig 3'75 a. f r a n k o t fizettek. Min thogy ez 
az illeték háború a l a t t 8, illetve 6 f r a n k 
volt, minden remény meg van a r ra , hogy 
lassan bár, de biztosan javulnak a tenge-
r e n t ú l i forgalmi viszonyok. 

Al-Duna. Az 1926. évi 7,968.000 q u a r 
te r gabonakivitel 1927. évben 9,209.000 
q u a r t e r r e emelkedett. 

Argentína. Az a rgen t ína i kikötők ga-
bonakivi tele az 1926. és 1927. években az 
alábbiak szerint a rányl ik (quar te rekben) : 
buza: 9,290.500 19,055.000, t e n g e r i : 
17,902.000 — 28,243.000, zab: 3,712.560 
— 4,165.500, árpa: 975.720 — 1,626.800. 

Anglia. A háború e lő t t magyar h a j ó k a t 
elsősorban érdeklő Bristol-csatorna kikö-
tőinek, u. m. Cardiff, Penar th , B a r r y , 
Newport , Swanssea és P o r t Talbot f o r -
galmát 1926-ban 10,375.322 T. R. T. t a r -
talmú 13.787 hajó bonyolí tot ta le. Ugyan-
ezen kikötők forgalmához 1927-ben 
21.381 drb. 17,298.627 T. R. T. t a r t a lmú 
hajó kel le t t . 

A közlekedésügyi miniszter 15 mil l ió 
fon t kölcsönt nyú j t kereskedelmi ha jók 
építésére 1929—39-re. E n n e k az összegnek 
szétosztását bankokra és hajójelzálog köl-
csönző intézményekre bízza azzal a kikö-
téssel, hogy 4—6 százalék kamatnál töb-
bet nem számíthatnak fel és amennyiben 
ebből k i folyólag károsodás é rné azokat, az 
állam visel i a mai szokásos 8 százalékig 
ter jedhető különbözetet, ami pedig egy 
esztendő a l a t t kitesz 250.000 fontot. 

Olaszország. Olaszország az utóbbi 
években fe l tűnően sokat áldoz kereske-
delmi tengerhajózásra és ennek tudható 
be, hogy m í g a háború előtt az olasz 
hajóür a hetedik helyen állott, ma 
Anglia, Amerikai Egyesült-Államok és 
Japán u t á n a negyedik let t . 1914-ben 
1,530.000 B. R. T. t a r t a l m ú hajók fe le t t 
lengett az olasz lobogó, ebből cea 900.000 
B. R. T.-át elvesztettek a háború alatt és 
ma az olasz ha jóür kitesz 3,400.000 B. R. 
T.-át. Ezt a rohamos emelkedést nem a 
megnövekedett forgalom, még kevésbbé a 
kon junktura következményének kell be-
tudni , hiszen pl. a múl t évben cca. tíz-
szer annyi ha jó juk állt munka nélkül, 
mint 1926-ban, hanem inkább egy tervsze-
rűen előkészített és kibontakozó politikai 
iránnyal l ehe tne azt magyarázni . Az el-
avul t ha jóü rnek ú j ja l való pótlása csak 
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részben indokolja . Az olasz k o r m á n y tel-
jes erejével t á m o g a t j a úgy a nagy válla-
latokat , min t a magánosokat . A folyó év-
ben egy nagyszabású jelzálogkölcsönző 
in tézményt á l l í t fel , amely az épí tendő 
h a j ó ér tékének 75 százalékig ad ké t ós föl 
százalék mel le t t f é lévenként i és a kölcsön 
ké t és negyed százalékát ki tevő részletek-
ben visszafizetendő kölcsönt. Olaszország-
ban már van egy hasonló célú intézmény, 
a — Consorzio per sovvenzioni s u valori 
indus t r ia l i , — de ez nem rendelkezik sem 
elegendő tökével, sem olyan összekötteté-
sekkel a ko rmánnya l , min t a nagybankok 
és t aka rékpénz tá rak , amelyek közös érde-
keltséggel m e g a l a p í t j á k az ú j — Ins t i t u to 
di Credi to Nava le - t . Ahhoz azonban, hogy 
ez az in tézmény lé t re jöhessen, tek in te t te l 
a r ra , hogy Olaszországban is egy elavult 
— Codice d i Comercio — szabályozza a 
hajókölcsön ügyeket , amely sze r in t pedig 
egy tuca t kü lön fé l e követelésnek van 
minden mással szemben elsőbbségi joga, 
szükségesnek muta tkozo t t egy ú j idevo-
natkozó rende le t kiadása, amely az előb-
biek ha tá lyon kívül való helyezése mel-
lett , a f e l ve t t kölcsönöknek a ha jó ra való 

Hajóépítés 

A Lloyd's Regis te r of S h i p p i n g záró-
k imuta tása sze r in t az 1927. évi ha jóép í t -
kezés 1,185.694 B. R. T.-val nagyobb volt , 

Ország Gőzhajók 

Anglia 227 912,384 T 
Angolgyarmatok 14 19,387 „ 
Belgium 5 16,344 „ 
Dánia 2 1,450 » 
Danzig — — » 
Am. Egy. Államok 6 71,900 n 
Észtország — — n 
Franciaország 11 30,479 » 
Hollandia 13 45,280 » 
Írország 5 10,250 » 
Japán 8 23,970 » 
Németország 42 227,486 V 
Norvégia 6 3,580 n 
Olaszország 12 70,120 n 
Oroszország 9 22,230 n 
Spanyolország 8 37,482 „ 
Svédország 3 2,400 V 
Uruguay — — n 
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bekebelezését közmegelégedésre szabá-
lyozza. 

A m ú l t hónapban a tengerészet i igazga-
tás képviselőjének elnöklete a la t t a nagy 
olasz hajózási vál la la tok igazgatói gyűlés t 
t a r t o t t a k és azon határozato t hoztak, 
amely szer in t az á l lam hozzájárulásával 
több vi tor lás i sko laha jó t épí tenek a ten-
gerész t isztképzés cé l ja i ra . 

Az olasz ko rmány tengerha józás i ál-
lamsegél y - p r o g r a m m j a a legújabb rende-
letek szer in t végleges megál lapí tás t n y e r t 
és ped ig három kategór iába beosztva kap-
j ák a vállalatok a segélyt. 

I. 20—21 éves - 1 9 2 6 - 2 7 - r e : 127,610.000 lira 
10—11 éves ™ 1926—27-re; 48,650.000 , 

5 éves w 1926—27-re: 19,103.250 „ 
II. 20 — 21 éves 1927 — 28-ra: 130,235.000 „ 

1 0 - 1 1 éves 1927—28-ra: 49,950.000 „ 
5 éves n 1927—28-ra: 19,815.000 „ 

III. 20 —21 éves £ 1928 — 29-re: 130,235.000 „ 
10—11 éves n 1928 —29-re: 51,250.000 „ 

5 éves " 1 9 2 8 - 2 9 - r e : 18,8";2.000 „ 

A további évekre már megá l lap í to t t , de 
felosztásuk sze r in t még nem ismere tes ál-
lamsegélyek 3.356,214.500 l í r ában le t tek 
megszavazva. 

1927-ben. 

m i n t az 1926. évi. 1927-ben több m i n t 3.1 

mi l l ió B. R. T. h a j ó ü r épült . E z az épí t-

kezés a következőképpen oszlik meg : 

Motorhajók 

79 503,313 T 
4 1,470 „ 

17 96,260 "„ 
7 45,800 „ 
8 18,670 „ 

12 84,550 " 
24 129,607 „ 
15 149.580 „ 

5 44,900 „ 
42 244,309 „ 

1 3,600 „ 
28 112,160 „ 
26 65,428 „ 

5 11,240 „ 
14 98,300 „ 

1 700 „ 

Vitorlások 

12 4185 T 
4 1280 „ ___ - n 

~~~ V 

6 6800 " 
1 600 „ » 

2 500 l 

4 936 ° 
» 

>9 
» 

Összesen 371 1.494,536 T 2888 1.609,888 T 29 14,301 T 

A m i n t ez a k imuta tásbó l k i tűnik , a mo- ha számban nem is, de t o n n a t a r t a l o m r a ez 
toros h a j ó k rohamosan t é r t hódí tanak és évben f e l ü l m ú l j á k a gőzhajókat . 
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Hírek a haditengerészet köréből. 

Anglia. Az angol f l o t t á n a k két leg-
újabb szaporulata, a Rodney és a Nelson, 
két ultra-modern csatahajó, elfoglalták 
állomáshelyeiket és minden igaz angol 
szívből énekelhette a — R u l e Bri t tan-
niá-t, amikor ezt a két óriás h a j ó t meg-
látta. A ké t h a j ó az 1921. évi washing-
toni egyezmény alapján épü l t és minden 
valószínűség szer int építésük főbb irány-
elveit az akkor i felfogások vezérelték. H a 
talán az eredeti terven építés közben tör-
téntek is oly változtatások, amelyeket a 
legutolsó napok és órák következményei 
indokoltak, ezek csak kisebb, felszerelési 
és berendezési vonatkozásúak lehet tek. És 
bár ez a két h a j ó a maguk nemében a leg-
modernebbek, kérdés, váj jon alkalom ad-
tán mennyire lehet lesz őket kihasználni , 
illetve mennyiben fognak a had iha jók 
eredeti és ál talános rendeltetésének ele-
get tehetni. 

A hadihajókat mindenkor a kereskede-
lem védelmére építették. Háború esetén 
úgy a múltban, m i n t legújabban is ezt a 
cél t úgy vélték leghatásosabban elérni, 
hogy az ellenséges liadiegységeket elpusz-
t í to t ták vagy legalább is té t lenségre kény-
szeri tették. A lezaj lot t vi lágháború bizo-
nyí to t ta be legszembetűnőbben, hogy 
mindaddig, amig ezt a célt el n e m lehe-
t e t t érni, addig az egész igyekezet csak 
elmélet maradt . A gyakorlatban m a a ke-
reskedelem védelmét, háború esetében, az 
ellenséges kikötők blokád alá helyezésé-
vel lehet elérni. E r r e a célra azonban 
nincs szükség csatahajókra, elvégzik azt 
az aknák és hálók, meg a tengera la t t -
járók. A csatahajók tehát legalább ebből 
a szempontból feleslegesekké vál tak. De 
tek in te t te l korlá tol t mozgékonyságukra, 
továbbá azon körülménye, melyszerint egy 
vagy több, minden blokád dacára kisza-
badult , ellenséges egységet a ny i l t ten-
geren nem akadályozhatnak meg működé-
sükben, mert ki vannak téve a tenger -
a la t t j á rók támadásának, ami 'ellen nem is 
igen védekezhetnek, —• mindaddig, amig 
nem nyillik alkalmuk magukhoz hason-
lókkal erejüket összemérni, a nagy csata-
ha jók tétlenségre vannak kárhozta tva . 
Végeredményben t ehá t el lehet mondani , 

hogy eredeti rendeltetésüknek — a keres-
kedelem védelmének — nem tudnak ele-
get tenni. Már pedig csak azért t a r t a n i 
őket, hogy amint azt egy négyéves háború 
a la t t lát tuk, csak akkor szerepeljenek, ha 
esetleg alkalmuk nyí l ik magukhoz hason-
lókkal megütközni s az ellenséges egysé-
g-ekben talán csak anny i kárt tenni , m i n t 
amennyinek önmagukat kiteszik, akkor 
azoknak a szempontjából, akiknek érde-
kei t főleg védeni h iva tva volnának, tehát 
a kereskedők szempontjából nem lehet 
mást mondani mint , hogy — kár a pén-
zért . 

B á t r a n ki lehet jelenteni , hogy egy 
olyan ország, melynek megfelelő s t ra té-
giai központokból i r ány í to t t pár száz ten-
gera la t t j á ró ja van, felvehet i a harcot egy 
másik, számos csatahajóval rendelkező, 
országgal. Annál is inkább, mer t a ten-
gera la t t j á rók ellen a nagy csatahajók 
nemcsak hogy semmi eredményt nem tud-
nának elérni, de még az azok ellen való 
védelmükre lekötnének egész r a j olyan 
kisebb egységet, amelyeket más célra le-
he tne felhasználni. 

Fe lmerü l tehát az a kérdés, hogy egy 
ország tenger i hadiere jé t a nagy csataha-
jók vagy a kisebb ős gyorsabb egységek 
képezzék, ami minden esetre még sok vi-
tára ad alkalmat. 

Olaszország. Olaszország mai haditenge-
részeti építkezési pol i t ikája több oldalról 
igen kényes kérdéseket vetet t felszínre. 
Tudvalevő, hogy a világháború előtt, da-
cára minden hármasszövetségnek, Olasz-
ország az Adr ián lá t ta azt az akadályt, 
amelynek elhárítása u t án já tszhatot t csak 
az olasz f lo t ta a világpoli t ikában el nem 
hanyagolható szerepet. Természetes volt 
tehát , ha minden olasz pol i t ikus ennek a 
célnak elérését ambicionálta és ha hozzá-
vesszük, liog-y ezt az ambíciót a lissai em-
lék csak hevítette, akkor nyugodtabban 
í té lkezhetünk Olaszországnak a világhá-
borúban való szerepéről. 

Cél já t elérte, Ausztria, m i n t tenger i 
hatalom megszűnt, nem szabad tehát cso-
dálkoznia, ha minden oldalról kíváncsi 
érdeklődéssel kísérik figyelemmel az olasz 
f lo t t ap rogramm háború-utáni fejlődését. 
K i ellen? Ezt kérdi mindenki . Hogy Mus-
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solini pol i t ikája imperialisztikus, az két-
ségen kívül áll, de hogy célját egy a ré-
gihez hasonló római birodalom megte-
remtését miképen akar ja elérni, azt csak 
ő t udha t j a . Viszont azt. meg mindenki 
tud ja , hogy ez az álom békés úton nem 
valósulhat meg. 

Olaszország nem bí r ja e l t a r t an i a roha-
mosan szaporodó népességét. Egyelőre 
csak a kivándorlás előmozdításával segít-
het magán. A kivándorló azonban bárhol 
is telepszik le, az ot t ura lmon lévő nép alá-
rendel t jévé válik. Egyénileg ez alól lehet 
kivétel, de az is megeshetik, hogy a leg-
többel éreztetik is ezt az alárendeltséget. 
Bármilyen tömegben is telepszenek le va 
lahol a bevándorlók, összeségükben soha 
oly vezető szerephez nem ju tha tnak , 
amely ennek az imperial iszt ikus polit iká-
nak a lapjául szolgáljon, még kevésbbé, 
hogy ezen az alapon az ot t döntő szere-
pet vigyen. De aki ezt a poli t ikát irá-
ny í t j a , az több min t valószínű, hogy nem 
ilyen úton akar e redményt elérni. Az 
Egyesül t Államokban, Argent ínában, ahol 
az olaszok a legnagyobb tömegben élnek, 
nem lehet gyarmatosí tani , mert aki e r re 
gondolna, az szembe ta lá l ja magát a Mon-
roe-elvvel. Európában Dél-Franciaország 
az a hely, ahol az olaszok tömegesen él-
nek. Ennek az olasz határmelléki terü-
letnek elolaszosítása t a lán idővel, olyan 
annexiós poli t ikára adha tna okot, min t 
amilyet legújabban a keleti végeken való-
s í to t tak meg. 

A Földközi-tengert ma három h a j ó r a j 
ura l ja , az angol, az olasz ós a f ranc ia . Fe l 
sem szabad tételeznünk, hogy az olasz 
f lo t ta fejlesztése az angolok ellen irá-
nyul. Az az Olaszország, amelynek sem 
szene, sem n a f t á j a nincs, az csak keres-
heti Anglia barátságát . És ha tekinte tbe 
vesszük, hogy Marocco, Tunis és Algier 
úgy az olasz kereskedelem, min t a kiván-
dorlás terén, milyen fontos szerepet ját-
szanak, dacára a most már szinte heten-
ként megjelenő, még a puszta gondolat 
ellen is tiltakozó, olasz és f r a n c i a cik-
keknek, nem lehet más következtetésre 
ju tn i , mint , hogy az olasz f lo t t a ha va-
laki ellen készülődik, úgy az csak Fran-
ciaország lehet. 

A hajóbiztosí tás fejlődése. A hajóbiz-
tosítást már a régi rómaiaknál is megta-
láljuk. A római patr íciusok lenézték a 
kereskedőt, de a pénzkölcsönzést, akármi-
lyen kamatra is, harcias jellemükkel ösz-
szeegyeztethetőnek találták. Amíg egy-
részt a hajótulajdonosok tőke hiánya 
mia t t nem fej leszthették kellőképpen 
ha jópa rk juka t , addig a tőkeerős patr í -
ciusok mind ig készséggel ad tak kölcsönt 
hajókra, azok egyidejű elzálogosítása mel-
lett. Rendszer int az a hajótulajdonos, aki 
valamelyik ha jó já ra kölcsönt vett fel, a 
hajó visszatértekor azt kamatostól együtt 
megfizette, ha azonban a h a j ó útközben el-
veszett, elveszett a kölcsön is. A — barca 
rott i conti f a t t i —- tehát elég régi köny-
velési tétel a hajózásban. Az idők termé-
szetes fo lyamata hozta magával, hogy 
ezek az eleinte tőkeszegény, de dolgos ke-
reskedők és hajótula jdonosok meggazda-
godtak, míg a régi vagyonos, de tét len 
patr ícius osztály elszegényedett, úgy, 
hogy a változott körülmények folytán a 
hajótulajdonosok ós kereskedők egymás-
nak adha t t ak kölcsönöket. 

A középkor nagy kereskedő államai a 
Földközi-tengeren Genova, Pisa és Vene-
zia voltak. Ezek kereskedői és ha jó tu la j -
donosai egyesületekbe tömörültek, hogy 
kölcsönösen biztosíthassák érdekeiket, 
vagyis letet ték a tu la jdonképpeni bizto-
sí tótársaságoknak az alapkövét. És amin t 
ez az egyesülés jó üzletnek bizonyult, 
azonnal akadtak bankok, amelyek készek 
voltak a ha jók biztosítását elvállalni. A 
legelső ilyen intézmény 1310-ben F lan-
driában alakult . A X l Y - i k század elején 
Amsterdamban, Rot te rdamban is kelet-
keznek hajóbiztosító-intézetek, amelyek a 
következő két századon keresztül olyan 
eredményesen működtek, hogy más nem-
zetek, különösen a németek is igénybe 
vették azokat. Hamburgban 1585-ben be-
vándorol t hollandok alapítot ták az első 
biztosító-társulatot, amelyet a ha jó tu l a j -
donosok annál is szívesebben vet tek 
igénybe, mert az nemcsak az elemi csapá-
sok, hanem az akkor igen dívó kalózko-
dás ellen is vállal ta a biztosítást. 1720-
ban egy Russe nevű hamburgi kereskedő 
próbál ta meg első izben ilyen in tézményt 
részvénytársasági a lapon megalakítani, de 
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az emberek akkor még nem ismerték u 
vállalkozások ezen f a j t á j á t s így a kísér-
let eredménytelen marad t . Angliában 
azonban igen szép eredményeket ér tek el 
ezen a téren. Megalakul t a — London 
Assurance Corporation -— és a Royai 
Exchange Insurance Co. — mind a ke t lö 
részvénytársasági alapon. 1750-ben Pár i s -
bán is a lapí tanak egyet, a — Ohambre 
d 'assurance de Paris-t . A németek sem 
maradhat tak el sokáig a többiektől már 
csak azért sem, mert a m i n t a tengeren-
túli kereskedelem fej lődött , mind nagyobb 
és nagyobb ha jókra volt szükség, a rako-
mányok is nagyobb értéket képviseltek és 
magánosok között nem ta lá l tak elegendő 
fedezetet azok biztosítására. 1765-ben 
Schuback János vezetése a la t t megala-
kul t a Hamburgisehe K o m p a n i e gegen 
Seegefahr. 

A hajóbiztosító részvénytársulatok 
rendszerint 10 évre a lakul tak, de annak 
leteltével ugyanazok a részvényesek ú j r a 
megalakí tot ták a vállalatot. A X l X - i k 
században, a napoleoni háborús évek ki-
vételével, ezek a vállalatok rohamosan 
fej lődtek. A költségesebb vas- és gőzhajók 
fokozatosan nagyobb tőkéket foglal tak le 
e r re a célra és hogy ma milyen rentábilis 
üzlet lett a hajóbiztosítás, a r r a élő tanú-
bizonyság minden Lloyd's underwr i te r , 
az angol hajóbiztosítási r. t . t ag ja . 

G. h. 

Üledékkutató-bizot tság működése Ame-
r ikában. Fö ldünk felületén, szárazföldön, 
folyóvizekben, tavakban és tengerekben 
szakadatlanul t a r t az üledékek változatos 
keletkezése. Ezzel szemben a vulkánok 
tevékenysége arányta lanul kicsiny terüle-
teken s ot t is csak időszakosan nyilvá-
nul. Mégis azt ta lá l juk, hogy a legutóbbi 
időkig a tudományos vizsgálatok nagyon 
elhanyagolták az üledékes kőzetek kuta-
sát s a kőzettan csaknem kizárólag a vul-
káni kőzetek tanulmányozására szorítko-

zott. A legújabb időkben azonban, külö-
nösen a tengerkutatások üledékgyüjtései-
vel kapcsolatban, k ia lakul t az üledékes 
anyagok kőzettana, amely úgy a mai, 
mint a f ö ld t an i múlt üledékeit a vulkáni 
kőzetek vizsgálata szerint, de a különle-
ges céloknak megfelelő módosításokkal 
ku ta t ja . Az erre vonatkozó szétszórt 
vizsgálatok egységesítése céljából, 101S-
ban az Északamerikai Egyesült-Államok-
ban külön bizottság létesült , amely a 
„Nemzeti K u t a t ó Tanács" (National 
Research Council) fö ld tan-fö ldra jz i szak-
csoportján belül, „Committee on sedimen-
tation" gyanán t működik. 

Az üledékkutató-bizottság állandó kap-
csolatot t a r t f önn az Egyesült-Államok-
ban levő összes tudományos intézetekkel, 
egyetemekkel, akadémiákkal, fö ldtani in-
tézetekkel és vállalati laboratóriumokkal, 
amelyeken belül bármiféle üledékes kőzet-
vizsgálat folyik. Külön albizottságok ut-
ján j u t t a t j a érvényre az együt tes vitaülé-
seken hozott megállapodásokat. Kiter-
jeszti ú jabban figyelmét az európai ha-
sonló vonatkozású munkákra, amelyekről 
évről-évre összeállítást közöl. Rövid kivo-
natokban vagy irodalmi összeállításokban 
ismerteti az idevágó amerikai tanul ala -
nyokat, a mai és elmúlt fö ld tan i idők 
üledékeinek keletkezésére, összetételére, 
fizikai és vegyi sa j tságaira vonatkozólag. 

Évenként egy-egy füzetben számolnak 
be az idevágó munkákról . Az eddigi gép-
írásos sokszorosítású füzetek már is nagy 
eredményekről tesznek jelentést s fontos 
irányításokat adnak a jövő kutatásoknak. 
Különösen kiemelendő a bizottság elnöké-
nek, Twenhofel-nék ..Treatise on sedi-
mentation" c ímű összefoglaló könyve, 
amelynek ismertetésére külön visszaté-
rünk . Kívánatos volna, hogy az amerikai 
példa az üledékkutatás terén ná lunk is 
visszhangra ta lálna úgy a geológiai kép-
ződmények terén, m i n t különösen a Ba-
la ton üledékeinek rendszeres vizsgála-
tában. V. 
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H A V A S S R E Z S Ő 
1852. I. 17—1927. IV. 22. 

E M L ' É K B E S Z É . D 
elmondotta a Magyar Adria Egyesület Havass Rezső emlékünnepén, Budapesten, Pest 

vármegye székházának termében 1928 június 24-én 

LAMBRECHT KÁLMÁN. 

Nem temetni jöttem Havass Rezsőt. 
Dicsérni sem. 
Jöttem, hogy a kortársak és munkatársak, vér szerinti rokonok és barátok, 

tisztelők és tanítványok emlékezetébe idézzem a magyar imperializmus, a magyar 
tengeri uralom, a földrajzi gondolat és a magyar főváros rajongó hirdetőjének, 
odaadó munkásának, egyik legragaszkodóbb polgárának nemesen ívelő pálya-
futását, követésre méltó példáját, hosszú, eredményekben gazdag, munkaszünetet 
nem ismerő életét. 

Jöttem az ő emlékezetén át s az ő rendületlen hitével hirdetni soha nem 
muló igazságokat, lelket, bizalmat önteni a csüggedőkbe és jöttem a közélet 
idealista közkatonájának, tényezőjének és vezérének gondolatait az élő szó erejé-
vel, a nyomtatott betű hatalmával átmenteni a szép múltból a keserű jelenen át 
a jobb jövő számára. Jöttem szivárványhidat verni a tovatűnő mult s az elénk 
ködlő jövő délibábja közé. 

Nincs ebben a teremben, nem lesz e sorok olvasói között senki, aki ne 
tudná, ki volt Havass Rezső. Tudja róla Budapest minden polgára, Magyarország 
minden fia, a geografia minden művelője, hogy polgár volt, a civis romanus 
értelmében, hogy magyar, fanatikus magyar volt, hogy tudós volt, hogy új, 
nagy, egyetemes érdekű, maradandó értékű gondolatok hirdetője, tervek felvetője 
és munkák elvégzője volt. 

Sajátságos szerencsés keveréke volt a reális élet aktív munkásának és az 
ideálok romantikus hívőjének. Mint nagy közgazdasági vállalatok tisztviselője és 
vezetője a ma lüktető követelményeit szolgálta, estende pedig, dolgozószobája 
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csöndes magányában a mult emlékein révedezett és férfias energiával, az idea-
lista akadályt nem ismerő fanatizmusával iparkodott a dicső múlthoz méltó 
ragyogó jövőt előkészíteni. 

Fél évszázadnál tovább szolgálta a közéletet. Ebben a szolgálatban sok 
kortársa osztozott vele. De kevesen mondhatják el magukról — amit Havass 
Rezső soha sem mondott el, de nekünk meg kell állapítanunk — hogy minden 
percüket a köznek szentelték, de a köztől semmit sem kértek, semmit el nem 
fogadtak. 

Havass Rező nem a közből, csak a köznek élt. Agyának minden sejtje, 
izmainak minden rostja, tudásának minden atomja ezt szolgálta: a fővárost, 
melynek polgára, a hazát, amelynek fia s a geográfiát, amelynek művelője volt. 

Könnyű volna a feladatom, ha színes, történésekben változatos életét a 
krónikás pontosságával kellene csak felvázolnom. Ez azonban sablon volna. Már 
pedig Havass Rezső irtózott a sablontól. Egész élete eleven tiltakozás volt a 
sablon ellen. Aki ujat tervez, gondolatokat vet és alkotásokat arat, más emlé-
ket érdemel. 

írásbeli és szóbeli alkotásainak, könyveinek, tanulmányainak, cikkeinek, 
beszédeinek, interpellációinak bibliográfiája kronologikus rendbe szedve amúgy is 
elénk tárja öt hosszú évtizedre terjedő közéleti pályafutásának minden állomását 
és mérföldkövét. 

Én tehát az írásaiban, akcióiban, tetteiben és álmodozásaiban megnyilat-
kozó lelkiséget keresem és azt hiszem ennek a lelkiségnek megrögzítésével vilá-
gítom meg a legtalálóbban azt a fogalmat, amelyet Havass Rezső jelent. 

Lelkiségét a legőszintébben naplói tárták elém. Vagy egy tucat vaskos 
könyv tárult föl előttem. „Gondolatok" a címe mindegyiknek. 

Idézetek, ujságszelvények — mert az ő számára a sajtó a forrongó jelen 
forrása volt — ötletek, kivonatok sorakoznak egymás mellé ebben a naplóban. 
És amint olvasom az idézeteket, késő éjjeleken röptében papírra vetett gondola-
tokat, célkitűzéseket: érzem, hogy bepillanthattam abba a kohóba, amelyben a 
nemes érc izzott és Havass Rezsővé formálódott. 

Fiatal fővel rójja naplójába Kant tételét: „Minden emberi haladás alapja a 
nevelés." Néhány lappal utóbb Brougham lordnak a XIX. század húszas évei-
ben elhangzott szavait idézi: „A nemzetek sorsát ezután nem az ágyú, hanem az 
iskola fogja eldönteni". 

Megfogadja a tételt és évtizedeken át nevel és szolgálja az iskolaügyet. 
Mint kezdő városatya, helyet foglal az iskolaszékben, vezeti a Fröbel-egyletet, 
megalapítja a Józsefváros közjótékonysági egyesületét, népkört szervez, agitál a 
földrajzoktatás megreformálásáért és a külföldi tankönyvek reánk vonatkozó téve-
déseinek helyesbítéséért. 

Feljegyzi és megfogadja Stendhal nagy igazságát: „Minden századra és min-
den emberre egy nagy feladat vár, melyet testének-lelkének teljes erejével meg 
kell oldania." 

Az ő nagy feladata: Dalmácia és a tenger. 
A Tenger ! Thalatta, thalatta ! 
Talán csak Cyrus tízezer fegyverese örült meg úgy a tengernek, mint 
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Havass Rezső, amikor gyerekfővel megjelent édesatyja, a kecskeméti gyümölcs-
piacot megalapozó gyógyszerész kíséretében, Polában, hogy felvétesse magát a 
tengerészeti iskolába és amikor végre, nagysokára, annyi sok alföldi álmodozás 
után megpillantotta gyermekévei szines álmainak víztükrét. 

Gyengének találtatott a tengerészeti pályára. Pedig évtizedek munkája bizo-
nyította, hogy nem volt gyenge, hogy erős volt, mert csak erős férfi vívhat olyan 
harcot a tengerért, mint ő. 

Az Ér fiát, Ady Endrét a Gar de l 'Est vonzotta. Egész költészetén át ott 
lebeg a nosztalgia a Nyugat után. 

A magyar róna neveltjét ugyanilyen nosztalgia vezeti és jegyzi el egy 
életre a tengerrel. 

Első cikke, amely kikerült a sajtó alól, a Károlyváros—Fiume-i vasútvonal, 
Magyarország egyik legvonzóbb útszakaszának tájképi ismertetését adja, tehát 
már a tenger felé vezet. „A Tenger" címen jelent meg és a világóceán nagy 
problémáit világítja meg földrajzi, oceanográfiái és világforgalmi szempontból, 
első önálló füzete. 

És legutolsó írása is a tengerről szól: „A magyarok tengeri politikájáról". 
Lehetetlen meghatottság nélkül olvasnunk, amint a nagy magyar rajongó 

Trianon után, üszkös romok, omladozó existenciák, fáradt, tépett, szomorú em-
berek között is fanatikus hittel hirdeti: „Az Adrián Fiume és Spalato lesznek 
tengeri kereskedelmünk támpontjai. A F'ekete-tengerhez a Dunán most már nyi-
tott utunk van s . . . az Atlanti-óceánhoz is lesz utunk (a Duna—Majna—Rajna-
csatornán át) sőt a Duna—Odera-csatornán a Keleti-tengerhez is kijuthatunk majd". 

„A magyar tengeri kereskedelmi politikának nagy lehetőségek és nagy célok 
kínálkoznak. Ha igyekezünk azokat okosan és felkészülten felhasználni, illetve 
azoknak szolgálatába állani, úgy a magyar lobogó becsülettel fogja bejárni az 
óceánok vizeit". 

Keresem a rugókat, azokat a lelki mozgató erőket, melyek Havass Rezsőt 
a tenger szolgálatába állították. És megtalálom egyik hitvallásában, amely a 
Budapesti Hirlap hasábjain jelent meg „Magyar imperializmus" címen: 

„A mindig félő és habozó kishitűek pedig jegyezzék meg jól maguknak, 
hogy a magyar imperializmus hivei nem fantasztikus légvárakat akarnak építeni a 
magyar nemzet szine előtt, hanem arra törekszenek, hogy ama tényezők, ame-
lyek kalandos vállalkozások nélkül, a nemzetünk történetében gyökerező törvé-
nyes alapon s a monarchia hatalmi állásának megrendítése nélkül, megszerez-
hetők, a magyar nemzet szellemi és anyagi fölvirágzására és dicsőségének öreg-
bítésére érvényesíttessenek". 

És megtalálom naplójában Nelson admirális igazságát: „He, who commands 
the sea, leads history — aki uralkodik a tengeren, az irányítja a történelmet." 

És megtalálom naplója egyik önvallomásában: „Az én politikai program-
mom nem a magyar kommandó, nem a perszonális unió, hanem Nagy Lajos 
birodalmának újbóli felépítése, a teljesen független, hatalmas Magyarország. De 
hogy Nagy Lajos birodalmát újból felépíthessük, ahhoz hatalmas kockakövekre 
van szükségünk és nem törmelékre. Fájdalom, van már törmelék elég, ne sza-
porítsuk mi is". 
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Havass Rezső 1904-ben írta naplójába ezeket a sorokat. Mennyivel több 
volt a törmelék husz esztendő után. Annyi, hogy mindenki elcsüggedt — csak 
Havass Rezső hitt és hirdetett új tengeri politikai célkitűzéseket. 

Ez az elaszticitás is egyik jellemző vonása az ő markáns egyéniségének. 
Rendületlen hite minden nagy megrázkódtatás után talál új célokat, ú j lehetősé-
geket. Tudja, hogy az élet könyörtelen, folytonos munkát követel. Előtte lebeg 
Kossuth iratainak egyik szálló igéje: „A remény elveszett, de a kötelesség 
megmaradt". 

Ez a kötelességérzet nem hagyta el Havass Rezsőt élete egyetlen percében 
percében sem. Sokan vannak ebben a teremben, akik látták azt a heroikus 
akaraterőt, amely nagy betegsége utolsó hónapjaiban is talpraállította súlyos kór-
ágyáról, hogy válságos pillanatokban ott lehessen pártja zászlaja alatt. 

Havass Rezső tengerrajongásában nem utolsó tényező Deák Ferenc törté-
nelmi szárnyas igéje: „Örökre elveszett, amiről önként lemondunk". 

Ezért nem mondott le harmonikus élete legszebb ideáljáról: Dalmáciáról. 
Ott intette Ibsen komor megállapítása: „Kevés embernek van földi pályafutása 
alatt valódi életcélja." O a kevesek egyike volt. Neki volt életcélja, és ez a cél 
Dalmácia visszacsatolása volt. 

Négy évtizeden át foglalkozik Dalmáciával és élete főfeladatának tekinti, 
hogy a reánk, magyarokra nézve históriai, politikai és gazdasági szempontból 
fontos országot idehaza megismertesse. 

Ismételten bejárja. Úgy ismeri, mint szűkebb hazáját, Magyarországot és 
legszűkebb otthonát: Budapestet. Felkutatja a dalmát föld magyar emlékeit. 
„Áhitattal lép Dalmácia földjére, melynek minden köve Magyarország egykori 
nagyságát és dicsőségét hirdeti." 

Elzarándokol a raguzai ferencesek templomába, Szent László királyunk 
karereklyetartójához, a zárai S. Simeone templomba, amelynek tornyát Kálmán 
királyunk építtette, Spalatoba, IV. Béla királyunk két leányának kőkoporsójához. 
És elzarándokol a raguzai Roland oszlophoz, amelyen egykoron a magyar 
trikolort lengette az Adria felől fúvó szellő. 

Vőlegény aráját, fiatal férj a hitvesét, szülő a gyermekét nem szeretheti, 
nem becézheti jobban, mint ahogyan Havass Rezső dédelgette a dalmát földet. 
Minden köve a dicsőséges magyar mult emlékeiről suttogott, minden várromja a 
magyar történelem tengeri expanziójáról beszélt neki s a sirocco fodrozta tenger 
minden hulláma a világkereskedelembe való bekapcsolódásunk zálogát jelentette 
az ő számára. 

Mert Havass Rezső nem csak l'art pour l'art követelte Dalmácia vissza-
csatolását. A mult ragyogó kárpitját csak azért vonta félre, hogy útat mutasson 
a jövő felé. Erre pedig szükség volt ezen a magyar globuszon. Havass Rezső 
egyike volt azoknak a kiválasztottaknak, akik a külpolitika szemhatáráról tudták 
meglátni a magyarság feladatát. Értékelte a magyar alföld acélos búzáját, de 
piacot is akart teremteni a számára. Mint a számok embere, tudta, a mathe-
matikus realitásával látta, mit jelent a nemzet életében az export és import, a 
kereskedelmi lobogó, a kikötő és vasúthálózat. Ezért agitált Fiume kikötője, az 
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első magyar tengerhajózási vállalat megalakítása, Dalmácia partjának kihaszná-
lása, a magyar kontinens és a dalmát tengerpart vasúti összekapcsolása érdeké-
ben. Elmegy a trón zsámolyáig. 

Személyes összeköttetéseivel hű barátokat toborzott a dalmát földsávon, 
idehaza cikkezett, felolvasásokat tartott, könyveket irt. Agitációjának szolgálatába 
állította a vetítő-gépet és a színpadot, s ha kellett, a humort is. 

Hogy is szól — veti fel a kérdést — a horvát bán kinevezése? 
„Kedves Rauch báró! Magyar miniszterelnököm előterjesztésére önt Horvát-

Szlavon és Dalmátországok bánjává ezennel kinevezem. Kelt Bécsben, 1908. évi 
január 8-án. Ferencz József s. k., Wekerle Sándor s. k." Nézzük csak, hogy mi-
csoda cifra dolog keletkezik ebből. Mr. John angol vállalkozó Dalmáciában na-
gyobb ipartelepet akar létesíteni s a „Times"-bői értesülvén Rauch báró báni 
kinevezéséről, ír Rauch bárónak, kikérvén annak támogatását, épp igy ír Wekerle 
magyar miniszterelnöknek is, kinek okvetlenül döntő szava van a dalmát dolgok-
ban, mert hiszen az ő előterjesztésére nevezték ki Rauch bárót Horvát-Szlavon-
és Dalmátországok bánjává. Nagyot néz mr- John, midőn mind a két helyről azt 
a választ kapja, hogy forduljon az osztrák kormányhoz, mint amely alá Dalmácia 
tartozik, ez majd eligazítja az ügyet. Mr. John meginterpellálja a „Times"-t, hogy 
miért közöl hamis adatokat, miért írja, hogy Wekerle előterjesztésére nevezték 
ki Dalmácia bánjává Rauch bárót, mikor ezeknek az uraknak semmi közük sincs 
Dalmáciához. A „Times" védi magát s megküldi mr. Johnnak a magyar hiva-
talos lapot, mely neki ad igazat. Mr. John alapos ember lévén, e furcsaságnak 
nyitjára akar jutni s egy magyar közjogásztól kér felvilágosítást. Ez azután körül-
ményesen megmagyarázza a dalmát-kérdést, amelynek lényege az, hogy Dalmácia 
jogilag Magyarországhoz, tényleg azonban Ausztriához tartozik, s törvényeinkbe 
és közokiratainkban azért vesszük bele Dalmáciát, hogy a jogfolytonosságot fen-
tartsuk, mert azt akarjuk, hogy valamikor Dalmácia a mienk legyen. Mr. John 
nem szól semmit, csak gúnyos mosolyából sejtjük, hogy komédiának tekinti 
Dalmáciára való aspirációnkat. Mr. Johnnak komédia lehet, de reánk nézve tra-
gédia lesz, ha a jogi formákkal beérjük s egy szép napon Dalmáciát végleg 
elveszítjük." 

Ez a humor s a humorban rejlő igazság természetesen Havass Rezsőt sem 
kimélte meg. A hivatásos — nem hivatottat mondok ! — politikusok nagy része 
nem értve meg az ő imperialisztikus koncepcióját, csak félvállról vette az egész 
Dalmáciáért folyó agitációt s nem látott benne egyebet egy jól szituált magyar 
úr kedvtelésénél. Ez a politika berkeiben uton-utszélen megtermő könnyed humor 
Dalmácia koronázatlan királyának nevezte a nagy álmodozót. Én a humort ko-
molyra fordítom és azt mondom, Havass Rezső a magyar történelem fénykorá-
nak a jelenbe küldött nagykövete volt. Diplomata volt, a modern diplomata min-
den erényével, de hibái nélkül. Nem ismerte a diplomáciai hipokrizist, de ismerte 
a diplomácia nagy, nemzetközi feladatait. Baljával a világkereskedelemtől, világ-
forgalomtól, tengertől elzárt beteg Nagymagyarország pulzusát tapogatta, jobb-
jában pedig tollal és zászlóval rohamozta meg a magyar közönyt, a határokon 
tul nem látó fagyasztó közönyt. 

Kérvénnyel fordult a magyar képviselőházhoz, követelje a magyar törvény-
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hozás az 1868: XXX. t.-c. 65 §-a alapján Dalmácia visszacsatolását. Idézi benne 
Vilmos német császárt: „Jövőnk a tengeren van" és idézi Lockroy francia ten-
gerészeti minisztert: „A vén kontinensen nem fér el többé a modern aktivitás. 
És nem csupán Németország jövője van a tengeren, hanem ott van egész 
Európa jövője, ott az összes művelt nemzeteké". 

Harminckilenc törvényhatóság sorakozott a Havass Rezső kibontotta zászló 
alá. Hatalmas vármegyék, nagy és kis városok csatlakoztak a nemes mozgalom-
hoz — Budapest azonban, amelynek törvényhatósági bizortságában Havass akkor 
már évtizedeken át foglalt el előkelő helyet, akkori diktátorának meg nem értő 
állásfoglalása következtében napirendre tért a szerinte „időszerűtlen" indítvány 
fölött. 

Hiába Havass Rezsőn is bebizonyosodott, hogy nemo profeta in patria sua 
Vájjon volt-e fogalmuk azoknak a malom alatt politizáló városatyáknak, 

mit jelent a magyar jövő szempontjából az, ha megértően, baráti láncokkal, in-
tézményesen tudjuk magunkhoz kapcsolni a dalmát partvidéket ? Vájjon tisztában 
voltak-e azzal, hogy Dalmácia visszacsatolása talán egyszersmindenkorra útját 
állotta volna a trialista törekvéseknek ? 

Ha Havass Rezső baráti politikáját siker koronázza, talán Trianon is elmarad 
Ha minden magyar felelős államférfi annyi barátot szerez a magyar áilameszmé-
nek, mint ő egymaga, talán Középeurópa térképe is nyugodt és maradandó 
határokat jelezne ma. 

Mert hogy az ő koncepcióját a külföld megértette, az kitűnik az Echo de 
Paris, a Le Francé á l'Etranger s a Corriere delle Puglie hasábjairól, amelyek 
ismételten foglalkoztak a képviselőházhoz benyújtott kérvényével s azzal kapcso-
latosan a magyaroknak azt a törekvését, hogy az Adrián tértfoglalni akarnak, 
európai jelentőségűnek mondották. „Ám kezdjük meg ezt a térfoglalást Dalmácia 
visszacsatolásával s a mindennapi politikai élet küzdőterén felbukkanó akadályok 
ne rettentsenek vissza minket attól, hogy a hatalmas, a gazdag, a független 
Magyarország megteremtésének egyik alapfeltételét magunknak megszerezzük. Ne 
a kishitűek szavára hallgassunk, hanem Kálmán és Nagy Lajos szellem vezessen 
bennünket!" 

Üjra ismétlem azonban, Havass Rezső nemcsak álmok álmodója volt, de 
egy személyben a reálitások embere is volt. Emlékezett Pulszky Ferencnek, a 
nagy magyar államférfiúnak a parlamentben 1871-ben elhangzott megállapítására; 
„Dalmácia azé az országé lesz, amely először kapcsolja magához vasúti hálózattal." 

Nagy akciójának reális kiépítését ezen a ponton kezdte meg. Kifejti bizonyító 
erejű számoszlopok ólombetűire támaszkodva a Bocche di Cattaro közgazdasági 
jelentőségét, a Montenegróban és Albániában kínálkozó ipari és kereskedelmi elő-
nyöket és sorozatos cikkekben, előadásokban fejtegeti a magyar—dalmát össze-
kötő vasút jelentőségét. Amikor pedig végre testet kezd ölteni a nagy elgondolás, 
Havass Rezső, aki csak a munkából kért részt, a részvényekből nem, az osztrák 
érdekeket szolgáló csatlakozás helyett az ogulin—knini vonal mellett tör lándzsát. 
Egy hajszálon múlik már csak a reánk nézve kedvezőtlennek ígérkező döntés, 
amikor Havass Rezső az utolsó napon, poros uti ruhában megjelenik Magyar-
ország miniszterelnöke előtt. Másnap a Pester Lloyd hasábjainak Havass Rezső 
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tollából fakadó cikke eldöntötte a kérdést és megvalósult — 100 millió arany-
korona megtakarításával — a magyar érdekeknek kedvező vonal. 

A döntő győzelem után jogos önérzettel veti fel naplójában a kérdést: „Ki 
az igazi demokrata? Nem az, aki frázisokkal dobálódzik és szemfényvesztő Ígé-
reteket tesz, hanem az, aki a néppel dolgozik a népért." 

0 valóban a néppel dolgozott a népért. Ott láttuk őt kerülete, a József-
város minden kérdésében, de ott láttuk Budapest minden egyetemes érdekű kér-
désében is. A kereskedelmi és ipari kikötő, a földalatti körvasút, a halottham-
vasztás, idegenforgalom, tavaszi vásár, a főváros történetére vonatkozó kútfők 
összegyűjtése és kiadása, a munkanélküliség, drágaság, a fürdőpolitika, a Rókus 
és a dohánygyárak kitelepítése, a Boráros-téri hid megvalósítása a betterment 
elvével, közegészségügyi és közoktatási kérdések, — mind ez csak néhány ki-
kapott részlet abból a nagyszabású várospolitikából, amelynek Havass Rezső volt 
a szószólója, képviselője és megvalósítója a magyar székesfőváros közgyűlési 
termében. 

Mint minden téren, amelyre lépett, a harmadikon : a geográfia mezején is 
nagy szempontok vezették. Mint Hunfalvy János tanítványa a szintetikus irány-
zat iskolájában nőtt fel. A specializáció, amely a geográfiát Havass Rezső férfi-
korában szabdalta részletstudiumokra, őt a gazdasági földrajz szolgálatába állította. 
Ott állott a Földrajzi Társaság bölcsőjénél és ott állott az egyesület legfiatalabb 
haj tása: a gazdaságföldrajzi szakosztálynak bölcsőjénél is. 

Legmaradandóbb, az idő minden viharával dacoló alkotása ezen a téren a 
magyar és a Magyarországra vonatkozó földrajzi irodalomnak a legrégibb idők-
től a szabadságharcig terjedő teljes, hézagpótló és a geográfia irodalmában mér-
földkövet jelző bibliográfiája. 

Egy futó ötletből hajtott ki. Abból, hogy az 1885-ös országos kiállításra ő 
rendezte a Magyar Földrajzi Társaság kiállítását és evégből összehordta a magyar 
földrajzi munkák összes hozzáférhető termékeit. 

A Magyar Adria Egyesület Dalmácia történelmi múltjának a jelenbe küldött 
heroldját, a Magyar Földrajzi Társaság, a magyar geográfus tábor egyik meg-
alapítóját, Budapest székesfőváros hivatott várospolitikusát veszítette el Havass 
Rezsőben. 

De vájjon elveszítette-e ? 
Egy idézettel felelek. 
Havass Rezső gondolatai között találtam : „Nem a távolságban, a feledés-

ben van az elválás." 
Aki megírta remek diszművét: Dalmáciát, aki megírta a Bibliotheca Geog-

raphica Hungarica-t, akinek része, irányító része volt abban, hogy Budapest azzá 
lett, ami, akinek a magyar dalmát vasutterve még ma, Trianon után is acél-
kapcsokkal fűzi a csonkaországhoz a tengert, aki álmodója volt örökszép magyar 
álmoknak, annak emléke nem mehet feledésbe. 

Fizikailag távol lehet tőlünk, de emléke nagy célkitűzéseiben, örök ideáljai-
ban itt él közöttünk és élni fog, amig magyarok lesznek, magyarúl beszélnek a 
földnek ezen a pontján, amelyen egykoron a Kárpátoktól az Adriáig lobogott 
Nagy Lajos birodalmának háromszínű lobogója. 
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Havass Rezső könyveinek, értekezéseinek és cikkeinek jegyzéke: 
I. Könyvek, közjogi térkép. 

1. B i t tér Károly összehasonl í tó (böl- 3. Dalmácia. Bemutattatott a Magy. Tud. 
cseszet i földrajza. Bemutattatoit a Magyar Akadémia 1905. nov. 6-iki ülésén. Budapest, 
Tudományos Akadémia 1882. április 3-iki 1906. 4. r., 130. 1, 111 illusztrációval, 20 
ülésén. Budapest 1882. n. 8. r. XIII-j-93. 1. műmelléklettel és 1 térképpel. 

2. Magyar Földrajzi Könyvtár. Biblio- 4. A Magyar Birodalom közjogi tér-
theca Geographica Hungarica. A Magyar képe . Az 1867:11., XXX. törvénycikkek 
Birodalomról bármely nyelven, valamint ma- alapján tervezte s magyar, horvát, német és 
gyar szerzőktől bármely földrajzi tárgyról és francia előszóval ellátta dr. Havass Rezső, 
bármely nyelven megjelent irodalmi művek Mérték 1 : 1,000.000. Nagysága 84X105 cm. 
könyvészete. Idevágó irodalomtörténeti be- A Magyar Földrajzi Társaság megbizásából 
vezetéssel. Bemutattatott a Magyar Tudomá- kiadta a Magyar Földrajzi Intézet. Buda-
nyos Akadémia 1888. május 7-iki ülésén. pest, 1909. 
Budapest 1893. n. 8. r. XXVII+532. 1. 

II. Tanulmányok, értekezések, cikkek, könyvismertetések és egyéb művek. 

5. A Károlyváros— Fiumei vasútvonal 
i s m e r t e t é s e tájképi szempontból . Föld-
rajzi Közlemények 1878. 

6. Magyar kikötő, magyar hajózás. 
Ellenőr 1878. 261. szám. 

7. A Tenger . Budapest 1879. 8. r. 59. 1. 
8. Magyar tenger i hajózás. Ellenőr 1879. 

é. 350. szám. 
9. A harmadik magyar egyetem. Ma-

gyarország 1880. 189. és 193. számai. 
10. A fiumei kérdés . Egyetértés 1881. 

Olaszul a La Bilancia-ban „La Ouestione di 
Fiume" cím alatt. „Fiume" 1881. márc. 12. 

11. F iume. Földrajzi Közlemények 1881. 
12. Az Ión sz igetek és az Ión tenger . 

Földrajzi Közlemények 1882. Ugyanabban a 
füzetben franciául „Les iles loniennes et la 
mer lonienne" cím alatt. Kivonataa „Fiume" 
című hírlapban magyarul ,.Görögország s az 
Ion szigetek jövője" s olaszul „II tuturo 
della Grecia e delle isole loine'1 címmel. 
Fiume 1883. 

13. Spalato es környéké . Egyetértés 
1883. november 14. 

14. Dél-Európa, Hunfa lvy Jánostól . 
Könyvismertetés Pester Lloyd 1884. 

15. Szalonilii. Budapesti Szemle 1885. 
szeptember 105. szám. 

16. A Magyar Földrajzi Társaság az 
1885. evi budapes t i országos á l ta lános 
kiál l í táson. Elörészül: az 1885. évi ant-
werpeni nemzetközi s az ugyanazon évi 
budapesti országos kiállítás összehasonlítása. 
Budapest 1885. 

17. A kulturál lamokbol . Cikksorozat az 
Egyetértésben 1885. 

18. Raguza és környéke . Földrajzi Köz-
lemények 1885. X. füzet. Franciául és 
olaszul is megjelent. 

19. A Földrajz. Egyetértés 1886. jún. 6. 
20. A Szuezi csatorna tek inte t te l a 

mai gyarmat i polit ikára es Fiúméra. 
Budapest 1887. 

21. N é h á n y szó H u n f a l v y Jánosról . 
Nemzet 1887. 240. szám. 

22. Kriegvers icherung. Pester Lloyd 1888. 
23. Árvizkfir-biztositás. Budapest 1888. 

Különlenyomat a Nemzet 1888. november 
16. számából. 

24. J o h a n n Hunfalvy. Pressburger Zei-
tung 1888. december 13. 

25. E g y román térkép. Nemzet 1889. 
június 13. Németül az Ungarische Revue-
ben „Eine rutnánische Landkarte" cím alatt 
1889. VII. Heft. 

26. A fővárosi e lemi i sko lák f e l ü g y e -
lete. Nemzet 1889. július 7. 

27. Da lmác ia v isszacsatolása a Magyar 
Birodalomhoz . Budapest 1889. Ugyanaz 
németül az Agramer Zeitungban és Ungarische 
Revue-ben 1889. X. Heft. Der Wieder-
anschluss Dalmatiens an das Ungarische 
Reich címen. 

28. Kül fö ld i biztosí tó-társaságok Olasz-
országban. Egyetértés 1890. július 15. 

29. A tűz. Nemzet 1890. szeptember 4. 
30. Az Athosz-hegy és kolostorai . Föld-

rajzi Közlemenyek 1891. I. füzet. Ugyanaz 
franciául Le Mont Athos et ses couvents 
címmel. Kivonata a Magyar Szalon 1891. 
februári füzetében. 

31. A gazdatisztek n y u g d í j i n t é z e t é n e k 
fe lal l i tasa. Felolvastatott az 1891. evi máj. 
hó 6-án Budapesten megtartott magyar gozda-
tiszti kongresszuson. Lásd a Kongresszus 
Naplóját. Budapest 1892. 

32. Reg i magyar utazók E u r ó p á b a n 
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Könyvismertetés. Földrajzi Közlemények 1892. 
I X - X . füzet. 

33. B u d a p e s t j e l e n e é s jövője k ö z -
igazgatási szempontból . Budapesti Szemle 
1894 októberi füzet. 

34. A magyar biztos í tás i törvényjavas-
lat az é le tbiztos í tás szempontjából . Köz-
gazdasági Szemle 1896 októberi füzet. 

35. Dalmácia Magyarországhoz való 
vonatkozásaiban t e k i n t e t t e l Fiúméra. 
Földrajzi Közlemények 1898. 2—3-ik füzet. 
Ugyanaz németül „Dalmatien in seinen 
Beziehungen zu Ungarn mit Rücksicht auf 
Fiume" címmel. 

36. Dalmácia. Földrajzi Közlemények 
1898. 4. füzet. 

37. A Felv idék e l tó tosodása . Könyv-
ismertetés. Földrajzi Közlemények 1899. 

38. A budapest i k e r e s k e d e l e m ós ipar 
h e l y z e t é n e k javítása. Interpelláció. Elő-
terjesztetett a székesfőváros törvényhatósági 
bizottságának 1899 okt. 25-iki közgyűlésen. 
Fővárosi Közlöny. 

39. Szemelvények a B u d a p e s t r e vonat-
kozó le írásokból . Földrajzi Közlemények 
1900. V —VI. füzet. Ugyanaz franciául 
„Extraits de monographies parues sur la 
ville de Budapest" címmel. 

40. A spalatoi magyar erek lye . Buda-
pesti Hirlap 1900 június 29. 

41. A b o s n y á k vasutak é s Dalmácia. 
Budapesti Hirlap 1900 november 13. 

42. Az 1900-d ik óv fö ldrajz i e s e m é -
nye i . Födrajzi Közlemények 1901. VII—VIII. 
füzet. Franciául „Extráit du Rapport pour 
l'Année 1900." címmel Budapest 1902. 

43. Képek Dalmáciából . Vasárnapi Új-
ság 1901 november 10. 

44. Magyar imperia l izmus. Budapesti 
Hirlap 1902. jan. 12. 

45. Indí tvány a k ü l f ö l d ö n ál landóan 
tartózkodó birtokosok k ü l ö n megadóz-
tatására vonatkozólag. Előterjesztetett a 
székesfőváros 1902. nov. 27. közgyűlésén. 
Fővárosi Közlöny. 

46. Dalmácia. Budapesti Napló 1903. 
jan. 14. 

47. Dalmácia és a magyar ipar, keres-
kede lem. Budapesti Szemle 1903. évi júliusi 
füzet. 

48. Dalmácia. Az Uránia magyar tudo-
mányos színház darabja, három felvonásban. 
Először előadatott 1904. február 18-án, s 
egymásután harmincszor; műsoron maradt 
továbbra is. 

49. Az 1903. év földrajzi e s e m é n y e i . 
Földrajzi Közlemények 1904. III. füzet. Fran-
ciául: „Evénements geographiques de l'année 
1903." címmel. 

50. A Rókus. Budapesti Hirl. 1904. ápr. 28. 

51. A da lmát kérdés a „Politikai Hul-
lámok"-ban. Budapesti Hirlap 1904. okt. 9. 

52. Dalmácia . Budapesti Hirlap 1905. 
ápr. 12. 

53. Da lmác ia ós a föl irat . Budapesti 
Hirlap 1905. ápr. 22. 

54. Dalmácia , kü lönösen a B o c c h e di 
Cattaro közgazdasagi j e l e n t ő s é g e , vala-
mint a Montenegróban ós Albániában 
kínálkozó ipari és kereskede lmi e lőnyök . 
O M.K.E. 1905. évi 11 —14. számai. 

55. Magyar Panteon. Budapesti Hirlap 
1905. május 9. 

56. Die Reinkorporat ion Dalmatiens . 
Pester Lloyd 1905. okt. 22. 

57. Dalmácia . Budapesti Hirlap 1905. 
december 9. 

58. Da lmát irodalom. Felolvastatott a 
M. Tud. Akadémia 1905. november 6. ülésén. 
Akadémiai Értesítő 1906. 

59. A Budapes t—Spa la to i vasút. Föld-
rajzi Közlemények 1906. Németül „Die Bahn-
linie Budapest—Spalato." 

60. A da lmát kérdés . Fiumei Szemle 
1906. március 11. 

61. A da lmát kérdés. Fiumei Hirlap 
1906. augusztus 28. Olaszul: „La questione 
dalmata" címmel. Fiumei Hirlap 1906. augusz-
tus 29. 

62. A főváros magyarsága. Budapesti 
Hirlap 1906. szept. 4. 

63. A Quarnero ós Dalmácia . A Ma-
gyar Földrajzi Társaságban 1907. január 3-án 
tartott előadás. Budapesti Hirlap 1907. jan. 4. 
A fiumei La Bilancia „La Dalmazia e Fiume" 
címmel 1907. jan. 5-én. 

64. Dr. H a v a s s Rezső k ó r e l m e a ma-
gyar országgyűlés Képvise lőházához Dal-
mácia v isszacsato lasa iránt. Benyűjtatott 
1907. április 5-én. Budapesti Közlöny (Or-
szággyűlési Értesítő) 1907. július 11. 156. sz. 
A Képviselőház 1907. július 10-iki ülésében 
a kérvényt, valamint számos törvényhatóság-
nak ugyanerre irányuló feliratát — egyhangú-
lag hozott határozatával — pártolólag kiadta 
a kormánynak. A kérvényt a következő tör-
vényhatóságok támogatták. V á r m e g y é k : 
Abanj-Torna, Árva, Békés, Csanád, Cson-
grád, Esztergom, Fejér, Gömör-Kishont, 
Győr, Hajdú, Háromszék, Hont, "Jász-Nagy-
kun-Szolnok, Komárom, Lipló, Nógrád, 
Nyílra, Somogy, Sopron, Szatmár, Szilágy, 
Temes, Torda-Aranyos, Trencsén, Udvarhely, 
Ugocsa, Vas, Zala, Zemplén, Zólyom. V á-
r o s o k : Győr, Kecskemét, Komárom, Nagy-
kőrös, Selmeczbánya, Szabadka, Szalmár-
Némeli, Turkeve, Zenta. Összesen 39. 

65. A da lmát vasútak, k ü l ö n ö s tek in-
t e t t e l a dalmáciai szigetvasútra. Magyar 
Hajózás 1907. ápr. 15. számából. 
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66. Dalmác ia visszacsatolása. Magyar-
ország 1907. jún. 18. — Magyar Hajózás 
1907. jún. 15. 

67. Osztrák akció Dalmáciáért . Magyar-
ország 1908. jan. 26. Magyar Hajózás 1908. 
jan. 30. 

68. A dalmat tengerpart . Magyar Hajó-
zás 1908. szept. 30. 

69. F iume e la Dalmazia. Fiume, 28. 
Settembre 1908. 

70. Magyar érdekek az Adrián Ma 
gyar Hajózás 1908. nov. 15 — 21. szám. 

71. Balkáni mozgalmak. Vasárnapi Új-
ság 1908. dec. 13. 

72. Szent István koponyája a raguzai 
dominikánusok templomában. Tolnai Vi-
láglapja 1908. dec. 13. 

73. Mitis Silvio dalnaát történet író 
műve N a g y Lajos királyról. Századok 
1908. évi 7. füzet. 

74. E g g e n b e r g e r - f é l e út ikönyvek. Szer-
keszti dr. Szemlér Lőrinc. II. köt.: Dalmácia, 
térképmelléklettel és képekkel, dr. Havass 
Rezső Dalmáciáról írott műve nyomán, dr. 
Havass Rezső előszavával. Budapest, 1909. 

75. A kü l fö ldön tartózkodo birtoko-
sok k ü l ö n megadóztatasa . Magyarország. 
1909. febr. 9. 

76. Antivari ós az új montenegrói vasút. 
(Magyar érdekek az Adrián). Földrajzi Köz-
lemények 1909. évf. II. füzet. Németül: An 
tivari und die neue Montenegrinische Bahn 
(Ungarns Interessen an der Adria). 

77. J e l e n t é s 1908-ról . Földrajzi esemé-
nyek. Eszmék a földrajz köréből. Földrajzi 
Közlemények 1909. évf. IV. füzet. Németül: 
Jahresbericht. 

78. A tr ia l izmus földrajzi szempontból . 
Földrajzi Közlemények 1909. évi. 9. füzet. 
Németül : Der Trialismus ím Lichte der 
Geographie. Ismertette a gothai Petermanns 
Geogr. Mitteilungen. 1909. Heft XII. 

79. Der Trial ismus. Pester Lloyd 1909. 
jul. 14. 

80. A trial izmus. Politikai Hetiszemle 
1910. jan. 1. 

81. Kereskede lmi érdeke ink Dalmá-
ciában. Magyarország. 1909. aug. 8. 

82. A Duna-Adriai vasút. Irta Szegh 
Dezső. Könyvismertetés. Földrajzi Közlemé-
nyek 1910. VI., VII. füzet. 

83. Magyar érdekek Dalmáciában. 
Lloyd futár. 1910. szept. 5. 

84. Die Dalmat iner Eisenbahn. Pesler 
Lloyd 1910. szept. 23. 

85. Ü n n e p i b e s z é d a székes fehérvár i 
Vörösmarty-szobor előtt . Elmondatott a 

Magyar Földrajzi Társaságnak 1910. szept. 
24 - 26-án Székesfehérvárott tartott IV. ván-
dorgyűlésén. Földrajzi Közlemények 1911. 
évi IV. füzet. 

86. A dalmáciai sz igetvasút . Magyar 
Külkereskedelem 1910 okt. 19. 

87. Dalmát szigetvasút. Erdekeink vesze-
delme. Az Est 1910. okt. 22. 

88. A magyar - dalmát összekötővasút 
j e l e n t ő s é g e . Földrajzi Közlemények 1911. 
II. füzet. 

89. E lvesz te t tük a Balkánt . Az Est 
1911. aug. 24. 

90. Magyar gazdasági ós hata lmi tö-
rekvések a t engeren . Földrajzi Közlemé-
nyek XL. 1—10. füzet. 1912. Ugyanott: 
Ungarns w.rtschaftliche und Machtbestre-
bungen zur See. 

91. A gazdaságföldrajzi szakosztá ly 
j e l en té se . U. o : XLI. 1913.3. sz. németül. 

92. A földrzjzi e lem a magyar nem-
zeti cé lok szolgálatában. U. o. 1913. 
9. füzet. 

93. A munkané lkül i ség kérdéséhez . 
Budapest, 1913. 

94. Magyarország és a Balkán. (Szerbia, 
Bulgária, Románia). Gazdaságpolitikai tanul-
mány. Budapest, 1913. 

95. Eme l jünk muzulmán imaházat. 
Budapest. 1914. 

96. Der Budapester Handels - und 
Industr ehafen . Pester Lloyd 1914. febr. 28. 

97. Die Re inkorpor ierung Dalmatiens . 
U. o. 1917. szept. 2. 

98. A L o v c s e n és Va lone (A Bocche di 
Cattaro, Montenegro, Albánia) A Tenger 
1916. 3. sz. 

99. Magyar csi l lagok a dalmát iroda 
lomban. A Tenger 1921. 1 — 3. sz. 

100. E m l e k e z é s a Magyar Földrajzi 
Társaság 50. éves múltjára. Budapest, 1922. 

101. Magyar emlékek Dalmáciaban. 
A Tenger 1924. 

102. A magyarok t e n g e r i politikája. 
A Tenger 1925. 

103. Interpel lác iók, ind í tványok és fel-
szóla lások Budapest székesfőváros törvény-
hatósági bizottságának közgyűlésén a keres-
kedelmi és ipari kikötő, a földalatti körvasút, 
a halotthamvasztás, idegenforgalom, iskola-
ügy, Boráros-téri hid. fürdőügy, Ferencz 
József jubileumi alapítvány, szakfelügyelet, 
tavaszi vásár, pályaudvarok rendezése, a fő-
város történetére vonatkozó kútfők össze-
gyűjtése, hősök temetője, drágaság, alkotó 
munka stb. tárgyában. Fővárosi Közlöny. 

104. F é n y b e n . Tiilogia, Budapest, 1926. 



ADATOK 
FIUME ÉS A MAGYAR TENGERPART TÖRTÉNETÉHEZ 

A REFORMKORSZAKBAN. 
Irta Bártfa i SZABÓ LÁSZLÓ, 

— II. Közlemény. — 

Amikor Széchenyit 1845 nyarán kinevezik a közlekedési és közmunkák 
végzésére alakított bizottság elnökévé, a tengerparti vasút és kikötő kulcsa az ő 
kezébe kerül. Ha akkor hazánk sorsa felett őrködő Párkák nem irigylik meg 
szerencsénket, az anyagi jólét és politikai függetlenség felé nagy haladást teszünk. 
Naplójában olvasható rövid feljegyzéseiből is látjuk, hogy nyomban hozzáfogott 
a tengerpart ügyének megoldásához is. 

1845. június 14. Sitzung Fiume in Kereskedelmi.31 Kossuth, Szabó 
und Szentkirályi . . . gegen Triest. Fiumaner mit einer Nuance dafilr. 
Sebeiden feindlich.32 

Június 16. Smaits und Medanich bei mir. Ieh gebe ihnen den Rath 
sieh von dem Gerueh der Opposition los zu maehen. 

Július 2. Zu Sommsich Pali. Spreehe mit ihm offen wegen Fiume. 
Július 23. Smith bei mir. Fiume brennt ihm auf den Finger. Bei 

Pereira . . . Bruck steekt dahinter . . . 
Július 28. Bei Pereira. Dieser Esel ivar bei Kübeek Rath fragen 

wegen Fiume. „ Warten bis die Commission, wo Gr. Széchenyi praeses ist, 
pláne wird eingereicht habén!" Igen, lócsöcs! 

Szeptember 13. Sommsich: „ Ön nem tehet mást, mint protegálni 
a dolgot . . . majd eljön Batthyány Lajos és Kossuth". 

Szeptember 15. Kossuth bei mir. Sincerisiren lang. ,,Alattomos 
ellensége nem vagyok ete. auf hangén oder utilisiren" .33 

Szeptember 17. Deputirten Batthyány, Szabó, Kossuth und Ro-
bitsek, wegen Fiume. En szívesen, nem tudom, magasb hatalmak szint-
úgy-e ? Még nem tudom hatáskörömet. Lemegyek Tiszahátra, Fiúméba. Küld-
jenek oda. 

3 1 A Magyar Kereskedelmi Társaság ü lése . 
3 3 L . Kossuth emléki ra ta iban alább. 
3 3 Cé lzás arra a köz i smer t levélre, ame lye t Széchenyi A p p o n y i slkancellárnak írt az ellenzék 

letörésére v a g y fe lhaszná lására . 
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A döntő lépések megtevése előtt csakugyan lemegy Fiúméba. Zágrábban is 
tölt rövid időt, hogy az ottani helyzet felől tájékozódjék. Fogadtatását a tenger-
parton az egykorú hírlapok így írják le. 

November 3-án este küldöttség várta a grófot, de a zivatatos szél miatt 
esak éjfél után érkezett meg. Másnap a tisztelkedés után Kossuth, mint az 
egyesült vukovár—fiumei vasút pesti osztályának képviselője üdvözölte s 
neki a vállalat nevében köszönetet mondott. A délelőtt folyamán a kormány-
zóval s főhivatalnokokkal együtt megnézte a halászgátat s az ott épülő ki-
kötőt, innen a Fiumara csatorna, az Ürményi-tér bővítésének terveit, Smitli 
és Meynier papírgyárát, amerikai mintára épült őrlőmalmát nézte meg. A 
kormányzó ebédet adott tiszteletére, este díszelőadás volt a színházban. Más-
nap a kereskedelmi vállalatok vezetőivel tanácskozott, a Lujza-út megváltá-
sáról a város által, megnézte a hajózási iskolát, pénztárt, az 1842-ik törvény 
alapján felállított katasztert, délután és másnap Abbáziát és a környék neve-
zetességeit nézte meg. Hatodikán este hagyta el a tisztviselők és sok más 
által a határig elkísértetve a várost.34, 

A Vukovár—Fiume-i vasút igazgatósága ugyanakkor kiküldi Kossuthot, hogy 
a társaság nagy csorbáját, a fiumei csoport kiválását, helyrehozza. Utjának poli-
tikai célja is volt, a horvátországi magvar párttal való közvetlen kapcsolat fel-
vétele és annak megerősítése. Eleinte az volt a terv, hogy útjára az akkoriban 
ismertté lett Vukovics Sebő is elkíséri, de ez nem ment le. Az ország javán 
ellentétes irányban működő két államférfi barátságosan üdvözli egymást Kiss Pál 
ebédlőjében. Széchenyi a kormányzó nejének naplóbejegyzése szerint mégis keserűen 
jegyzi meg: mindenben megelőz, csakhogy elvegye előlem az iniciativa dicsőségét.35 

Kossuth pedig nejéhez írt levelében így számol be tapasztalatairól: 
„Szombat este érkezém ide, de célomnak elérése, t. i. a két társa-

ság egyesítése méy annyira kétséges, hogy ezúttal Triest- s Velenczébe nehe-
zen indulhatok. Borzasztó dolog, hogy az ember anuyit kénytelen kunyerálni 
az embereknek, hogy velők jót tegyünk. Legőszintébb akaratot mutat az 
egyesülésre a Gubernátor; de nem a guberniummal, hanem a társasággal 
lévén dolgunk, befolyása csak közbenjárás lehet. A többiek vagy Trieszt zsold-
jában vannak, vagy áhítatos szolgalélekkel lesik, mit fog nekik mondani 
gróf Széchenyi, aki november első napjaiban jön ide, s kit én mindenesetre 
bevárok, de azért november 10-én honn leszek. Azonban feltettem magamban, 
hogy vagy megegyesítem uraimékat, vagy legalább arra bírom, szűnjenek 
meg társaságot képezni, s hagyjanak minket cselekedni".30 

Széchenyi és Kossuth fiumei időzéséről az állami „titkos" rendőrség követ-
kező jelentéseket terjeszti az állami konferencia elé: 
1. 1845 oktober 12. Pest. 

34 Jelenkor 1845. 93. sz. 23-án érkezet t vissza, Tr ies ten és Bécsen át, u. ott 95 sz. A vá ros 
üdvöz lő verset adat ki tiszteletére, amelynek selyemre n y o m o t t példánya a gróf Széchényi-család 
levél tá rában van, I. k., 2. sz., III. cs., 378. db. 

3 5 Kiss Palné i. m. Kivonata megje lent a Pesti Hirlap 1911 május 7. s zámában is. 
30 Kossuth zágráb i tanácskozása i ra 1. Miskolczy i. m. 1. 399. 1. - 1845 október 29, F iume, 

közli Újhelyi Géza : A Vukovár—Fiumei vasút , 72. 1. 
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Sab b as Vu k ovit s, ein bekannter Opponent aus dem Temeser 
Komitate, sowie Ludwig Kossuth, und zwar Letzterer auf Kosten der 
Ung. Handelsgesellschaft werden in Angelegenheit der Fiumaner Eisen-
bahn na eli Fiume reisen. Vukovits wird die liouie über Wien ein-
sehlagen, Kossuth aber direkte nach Fiume reisen, um sich bei seiner Durch-
reise über Kroatien von der Natúr der illyr. Umtriebe Kentnisse zu ver-
seliaffen. Die Sendung des Letzteren wurde durch Stephan Szécheny i 
veranlasst, welcher gegenmartig aus elem Grundé nicht mehr gegen die 
Fiumaner Eisenbalin gestimmt ist, weil die Handelsgesellschaft durch clas 
Anbieten mehrerer engl. Kapitalisten und ausliindischer Banquiers-Hduser 
festen Fuss geivonnen hat, und sonach ein Entgegenstemmen Széchenyit 
fruchtlos würe. Er verlangte deshalb selbst jemandens Sendung nach Fiume, 
und durch die Handelsgesellschaft ward Kossuth mit dieser Mission be-
auftragt. Becsi áll. levéltár, Informat ions-Protokol l 1845. 37. sz. 

2. Zágráb, 1845. október 25. 
Kossuth ist in Agram bereits angelangt, und über die gegenwerti-

gen politischen Verhaltnisse Kroatiens clurch Josipovich, Sermage, Kovachich, 
Szittkay und Rauch genau informirt worclen: wogegen er vevsprach, es im 
Fester Komitate dahin zu bringen, dass der Agramer Komitat offiziell um 
die Mittheilung der Ergebnisse der Landeskongregation angegangen werde, 
um die Interessen der magyarischen Farthei zu fördern. Éber diese Aus-
serung, sowie überhaupt über die Konversation Kossuth's mit den Magyaro-
manen macht man verschicdene Bemerkungen; namentlicli ausserten selbst 
die Neutralgesinnten, dass sich sowohl Kossuth, als seine Anhanger in 
Kroatien táusehen, wenn sie glauben, dass dieses Land sammt Slavonien 
mayyarisirt werden könne. Denn man sei zum Bewustsein gelangt, und 
nehme ebenso, wie die Magyarén, das Recht der Nalionalentwicklung in 
Anspruch. Im Vertrauen auf clie Fürsorge der Regierung wurde man es 
nie zulassen, class die Manizipalrechte Kroatien eine Beeintrachtigung erlei-
den. Man bediirfe keiner ungarisclien Literatur in diesem Vaterlancle: 
und wehe den Kossuth samt seinen Satalliten, wenn er 
ab er mai s nach Kroatien kommen sollte. Diese und ahnliche 
Ausserungen veranlassten selbst die Maggaromanen zu der Bemerkung, 
Kossidh habe sehr unklug gehandelt, dass er sich in Agram eingefunden, 
uncl daselbst von den Opponenten mit so auffallender Freundlichkeit 
aufgenommen ivorden. 

Spciteren Notizen vom 5. November zufolge befindet sich Ludivig Kos-
suth bereits in Fiume, wo er in Begleitung des Ingenieurs Diósy und der 
Gráf Kasimir Batthyányischen Güterdirektors Kardos, mit den Mitgliedern 
der Vukovár—Fiumaner Eisenbahn in Berührung trat, und erklarte soivold 
sich als seine zwei Begleiter als unbeschrdnkte Bevollmcichtigte der Fester 
Handelsgesellschaft mit dem Bemerken, dass man zum Baue dieser Eisen-
bahn im erforderlichen Falle auf 50 Millionen zahlen könne, in Folge 
elessen sie zum gemeinschaftlichen Wirken aufforderte und alles aufboth um 
eine Vereinigung für diesen Zweck noch vor dem Eintreffen des in Fiume 



ADATOK FIUME ÉS A MAGYAR TENGERPART T Ő R T É N E T E H E Z 119 

erwarteten Grafen Stefan Széchenyi zu bewerkstelligen. Diese Vereinigung 
ist auch unter der Bedingung zu Standé gekommen, class die Unternehmung 
jener Eisenbahn zugleichen Hdlften zwischen beiden Gesellschaften getheilt, 
und durch eine gleichen Einfluss ausiibencle Eisenbahnclirektion zu Fiume 
und Pest aufgestellt. 

Obwohl übrigens die Stellung des berüchtigten Agitators Kossuth gegen-
über der Regierung auch in Fiume allgemein bekannt ist, so wurde cler-
selbe dennocli sowohl von elem dortigen Gouverneur Kiss, als auch von den 
Mitgliedern der Eisenbahngesellschaft zur Tafel gezogen, überhaupt ausge-
zeichnet und denselben sogar eine Serenade gebracht. 

Notizen aus Fiume vom 6. November zufolge gab Kossuth am 2. 
November im Gastliofe ..Zum König von Ungarn" sammllichen Mitgliedern 
der Fiumaner Eisenbahngesellschaft ein glanzencles Diner von 25 Gedecken, 
was am darauffolgenden Tage von Dr. Madanich erwidert wurde. 

Am 4. November iraf auch Gráf Stefan Széchenyi in Fiume 
ein. Er wurde sowohl von dem Gouverneur Kiss als auch von elem Stadt-
magistrate und der Eisenbahngesellschaft ehrenvoll empfangen, icelch letzterer 
es übrigens in Bezúg auf die sanguinischen Boffnungen clerselben nieht 
ganz beistímmte. Hingegen verspr/ch cr dem Stadtmagistrate den IIa fe n-
bau besonclers zu berücksichtigen. An der Spitze des Fersonales des Gu-
berniums bewillkommte der Gubernialassessor Gr. Forgách den gefeierten 
Széchenyi, wélchen Spüter auch Kossuth besuchte, mit dem Grafenlange Hiick-
sprache gepflogen habén soll. Der Umgang des Letzteren mit dem fiumaner 
Publikum bezog sich bloss auf die Zustandbringung einer Vereinigung der 
beiden Gesellschaften; iiber die politischen Verhaltnisse Ungarns sprach er 
nichts, und ausserte sich überhaupt selír versöhnlich; am •">. November trat 
er seine Rückreise naeh Pest an, walirend Gr. Széchenyi begleitet von 19. 
Kanonensehüssen am 7. Nov. naeh Triest abgereist ist. 

Bécsi áll. levéltár, Informat ions-Protokoi l 184D, 38 sz . 

Kossuth délvidélci útjával kapcsolatosan Zágrábban litografált gúny-
képét, terjesztettek, amelynek felírása volt: Magyaron in cler 11iege, gróf 
Haller volt horvát bánt rókatesttel ábrázolta, akit szarvasfejü, korcslábu 
egyén ! Kossuth) madzagon vezet. Szerzője Havlicsek zágrábi lakos volt. L. 
erre vonatkozólag a rendőri jelentéseket az Országos Levéltárban, kancelláriai 
elnöki iratok 1846. 899, 1123, llol. sz. 
Amint Széchenyi visszaérkezik Fiuméből a kormány álláspontjával tisztába 

jön, folytatja egyéb teendői közt a tengerpartra vonatkozó tárgyalásokat is. 
Erre vonatkozó rövid naplójegyzetei a következők: 

1846. január 4. Naeh Ofen Statthalterey Rath. Fiumaner Hafen. 
Május 22. Fiume bei mir. Smaits. Das Memorandum ganz von 

Kossuth Geschrieben,37 

Május 28. Ich entschlisse mich bauen den Hafen von Fiume 
(Steime werfen). Zwei Wodianer bei mir. Sámuel: ich gebe 200.000, was 

3 ' Alább ismertetjük. 
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man braucht a 5°/o. Im Falle Kübeek nicht will, maciién wir eine Ge-
sellschaft. 

Június 12. Stainmetz Mayer bei mir. Sehwatzt lang und breit. 
Für Fiume kein Geld. Das Land soll die Louiscn Stasse kaufen. 

Június 19. Kiss Pál bei mir. Mit Louisen Strasse stinkt es.38 

Egyidejűleg több felterjesztést intéz a közmunkák ügyében a nádorhoz. 
December 8-án arra tesz előterjesztést, hogy a kormány a Lujza-út átvételére 
vonatkozó tárgyalásokkal hagyjon fel, miután a társaságnak az út gondozására 
nincsen pénze s mert az út a Száva hajózhatóvá tételével és a Sziszek—Károly-
városi vasút kiépítésével úgyis elkerülhetővé válik. A nádor néhány nappal ké-
sőbb továbbítja Széchenyi beadványát. 

A másodikban (1846 június 9.) a tengerparti kereskedelem érdekében arra 
kéri — minthogy akkor a vasúti és vízen való szállítás összekapcsolása nem 
látszott célszerűnek — engedje meg, hogy a Lujza- útat a város megvehesse, — 
ezt ő jobb megoldásnak tekintette, mintha az állam veszi meg, — továbbá tegye 
lehetővé, hogy Apponyival társulva, a vasútat Sziszek és Károlyváros között 
még az országgyűlés megnyitása előtt építeni megkezdjék. Ezzel meg akarta 
tenni az első lépést a megoldáshoz, s egyben kivenni az ellenzék kezéből legerősebb 
fegyverét a kormány ellen. Majláth Antal kancellárnak az előterjesztésre az a 
véleménye, hogy tárgyalni kell az ügyről, előnyös lenne annak sikere, az ál-
lamra nézve.3 9 

A Lujza-útat bíró társaságnak a tárgyalások idején az Eszterházy hercegek 
valamelyik tagja volt az elnöke, a részvények pedig a Ditrichstein, Liechtenstein 
családok, gróf Harrach János, az Aspremont örökösök, gróf Batthyány Károly és 
Ferenc kezében voltak. 

A megváltás összegéül a társaság, hozzászámítva a Kulpa-csatorna ásásá-
nak költségeit is, 2,110.194 ezüst forint 36 krajcárt jelöl meg, amelyből 
1,207.834 forint 36 krajcár a részvényeseket, 902.306 forint pedig hitelezőket 
illet meg. A befektetett tőke a mázsánként és mérföldenként 1/z krajcárra tett 
vámból keveset jövedelmezett s bár az uton a kereskedelem némileg föl-
lendült, 

„csakhamar lehetett észrevenni, hogy a külföldre vitetendő jószág ára még 
nem oly lábon áll, melynélfogva a honi kereskedő a külföldi speculansokkal 
mérkőzhetne, és hogy ehhez képest s ily körülmények között a kereskedést 
még korántsem lehet oly pontra vinni, melyre az vitethetnék a magyarországi 
termékek terjesztéséhez képest . . ."40 

Harmadik felterjesztésben (1846 október 6 án) Peleocapa Péter velencei 
építési igazgató kirendelését kéri a munkálatok irányítására, amelyet a jóvá-
hagyott tervek szerint akar végrehajtatni. A nádor beleegyezését feltételezve, 
akarja a kormányzó tanácsnak megígérni a 261.964 forint építési költség meg-
térítését a sóári alapból. Kisst hamarosan fel is hatalmazza a Luza-út megvásár-

3S Közli Lipthay i. m. 135 — 136. 1. 
3 9 Bécsi állami levéltár, S taa tskonferenz Aktén, 184C, 304. sz . 
40 Egykorú nyomta tvány latin és magya r n y e l v e n : E lő te r jesz tés a Káro lyvárból Fiúméba 

vivő Luiza országút já ró i és ennek egybe lüggésérő l a magyar országi kivitelbeli kereskedésse l 
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lására.4 1 Láttuk, hogy kész arra is, ha Kübeck — szokása szerint ha magyar 
ügyről volt szó — a végső lépésnél visszavonulna, magántársaságot alakítani a 
kikötő megépítésére. Ennél többet ő, a kormány hivatalos biztosa nem tehetett. 

A nemes ügyért folyó vetélkedésben az ellenzék nem akar alulmaradni. 
Bár a vasút vonalát Vukovárnál saját mérnökeik is kifogásolták, a technikai 
nehézségek, sőt pénzügyiek sem tartják vissza a társaság vezetőit a további 
lépésektől.42 1816 október 10-én az előmunkálatok fedezésére a Vukovár— 
Fiumei Vasút nevében gróf Batthyány Kázmér elnök és Kossuth Lajos a társa-
ság pesti képviselője, lelkes felhívást bocsátanak ki, amely hangsúlyozta, hogy 
a vasút megépítésével tovább nem szabad késlekedni. 

,,A fiumei vasút nélkül a világkereskedés jótékonyságaira számot nem 
tarthatunk: nélküle hazánk anyagi függetlensége, földmívelődésünk kifejlődése, 
de még esak a naponként terjedő országos szegénységnek elhárítása is lehe-
tetlen. Nélküle azon szomorú kilátás áll előttünk, hogy még ama lépések is, 
melyet a hazai produlctiónak — a közjólét eme nélkülözhetetlen alapjának — 
gyarapítására teszünk, csak bonyodalmainkat szaporítandják, csak növelendik 
azon zsírtemetőt, melybe egymást kezeinkkel bele fidasszuk.a 

A felhívás, melynek minden sora Kossuth gyakorlott tollára vall és hazafias 
lelkesedéséből folyik, a magyar tengerpartra azért is mielőbb kíván gyors és 
olcsó közlekedést, mert Ausztriában már építik Bécsből kiindulva a vasutakat, 
amelyek által az osztrák tartományok egymással közvetlen kapcsolatba kerülvén, 
termékeink részére az eddigi piacot is elveszítjük. 

Az írót az addig történtek áttekintése után keserűség fogja el. Nem he-
lyesli azok eljárását, akik a megkezdett közmunkákat mások műveinek lebecs-
lésével emelik ki, „nem tartozunk azok közé, kik saját műveik érdemeit vélik 
biztosítani, ha mindent ócsárlanak. mi nem az ő agyukból termett, sőt inkább 
őszinte hazafiúi örömmel üdvözlünk minden lépést, mely édes hazánknak bármi 
jót teszen", nem állítja tehát, hogy a fiumei vasút fontosabb, megépítése előbbre 
való mint a Tisza szabályozása, a szegedi vagy miskolci vasútak megépítése ; 

hanem azt hangsúlyozza inkább, mindazt ami a hazai termelés emelésére és a 
kereskedelem elősegítésére való, támogatni kell, az a nézete, hogy a fiumei vasút 
nélkül a nemzet ebbeli törekvései céltalanok lesznek, teljes egész láncszemet soha 
nem alkothatnak. Ennek hiányát az ország minden lakosa megérzi, előnyét min-
denki élvezi. 

Az országgyűlés óta történtek rövid áttekintésében kiemeli a felhívás, hogy 
a fiumeiek az ő közbenjárásukra küldtek ki mérnököt az előmunkálatok elvégzé-
sére, de mert az csak a munka egy részét készítette el és mert azt híresztelték 
róla, hogy nem ért a dolgokhoz, végül mert a megbízást szándékosan elmellőzve 
a Dráva helyett a Száva völgyét mérte fel, a vállalkozás kezdete nem váltotta 
ki a nemzet rokonszenvét. 

A Társaság 1845 június 14-én Pesten tartotta meg alakuló közgyűlését. 
Ekkor kitűnt, hogy csak a Szerémségben alakult hasonló célú társaság egyesült 

4 1 V. ö. L ip thay i. m. 137. 1. 
4 2 Kossuth panaszkodik Wesselényinek, hogy a v a s ú t megtervezéséhez szükséges 6 0 0 0 f r to t 

is csak nehezen t ud j a összehozni . 1843 nov. 9. 
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a pestiekkel, a fiumeiek az egész ügynek irányítását maguk kívánták intézni, a 
vezetésről nem akartak lemondani.4 3 Ez mindenesetre némi kudarcot jelentett. 
De a közgyűlésen megmaradtak mégis kibocsátották az aláírási iveket az elő-
munkálatok költségeinek biztosítására. Az aláíróknak kezességet nyújtottak arra 
is, hogy minden 1 — 1 pengő forint után jogot szereznek egy-egy 200 forintos 
részvény megszerzésére, annak megvételét azonban kötelezővé nem tették. Öröm-
mel látta a Társaság elnöksége, hogy hamarosan 92,960 forint jegyeztetett, de 
ebből egy Besnard nevű francia, aki kétségtelenül a vállalat megbuktatására vállal-
kozott, egymaga 60,000 frtot jegyzett, amit azonban soha be nem fizetett. Ez 
természetesen újabb csalódást okozott. 

Miután a Helytartótanács az előzetes munkálatok végzésére engedélyt adott, 
a szeptember 14-én tartott második közgyűlésen a Társaság kebeléből az elnökön 
kívül a szerémiek 2 tagját, Kossuth Lajost, Nádasy Istvánt, Robicsek Józsefet, 
ifj. Somsich Pál helytartótanácsost, ifj. Szabó Pált, Ullmann Móricot és Valero 
Antalt küldte ki azok foganatosítására.44 

Kossuth még elkeseredettebben írja le május 27-én a kezdeményezésért 
megindult küzdelmet Wesselényinek, akit az ellenzék felől terjesztett kedvezőtlen 
hírekre nézve is igyekezik megnyugtatni. Optimizmusa nem hagyja el. A Keres-
kedelmi Társaság emelkedik, — írja annak bukása előtt néhány héttel — ő a 
tengeri hajózást egy hajóval akarta megkezdeni, s ime kettővel indult meg, a 
kivitelre épített bánáti malom részvényei elkeltek. O Szabó Pál igazgatót Fiume 
és más ügyek tanulmányozására küldte ki, de mert az mondták felőle, megszö-
kött, kénytelen volt visszahívni. De a küzdelem a vasútépítés körül a legerősebb. 
Széchenyi őt komolyan biztosította arról, hogy ő a fiumei vasút liive s biztatta 
őt, siessen beadni az előmunkálatokat, még ha felületesek is. De eközben a bécsi 
magyarok között aláírási ivet köröztet a sopron—triesti vasútra, Angliában pedig 
ágense, Blackwell által a magyar vasúthálózat térképét terjeszti, amelyen a ma-
gyar tengerpart felé nem vezet semmi. Ebből azt látja, hogy őket a felületes 
előmunkálatba akarta beugratni, hogy azt hivatalos helyen visszautasítsák. Ő erre 
újabb terveket készíttetett, Batthyány Kázmérral csúszott-mászott, Kecskés hozzá-
fog a helyszíni munkálatokhoz, de erre meg a gróf Kecskést elviszi a Tiszát 
szobályozni, noha a mérnök ilyen munkát nem végzett.45 így ő egyedül áll tele 
akarattal és munkakészséggel s vérkönnyeket sir tehetetlensége felett. 

Ilyen körülmények között az ellenzék is tovább folytatja a küzdelmet. 
Mindamellett a Deák által összeállított Ellenzéki Programm mérsékelt hangú, 
szóvá teszi, hogy az 1836. 21. t.-c. rendelkezésének a kormány nem tett eleget, 
az ország elszakított részeinek visszacsatolásáról még nem intézkedett, a határ-
őrvidék a magyar közigazgatás alól még mindig kivétetik, s a horvát tartomány-

43 A pes t i angol konzulá tus felál l í tására v o n a t k o z ó terv meghiúsulása után attól t a r tva , hogy 
Metternich megakadá lyozza a m a g y a r tengerpar t fe j lesz tésé t is, Széchenyi is azt tanácsol ta a fiumei 
vállalkozóknak, a vasú t és kikötő ép í t é sé t ne tegyék ki az ellenzék törekvéséi t kisérő eshe tőségek-
nek. V. ö. Közgazdaság i Szemle 1927 , 781., tb. 1. 

44 A Vukovár—Fiumei v a s ú t ügyében . 1846 o k t ó b e r 10. Pest Nyomta tvány . 
4 5 K o s s u t h ekkor ment P o z s o n y b a , hogy Hie ronymi t kérje fel a mérnöki munkák vezetésére. 

Kossuth levele megje lent Újhelyi G é z á n á l : Vukovár—Fiumei vasút és a Századok 1902. evf . 
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gyűlésre nézve is fontos intézkedést tett országgyűlés nélkül. Kapcsolatot keres 
az ellenzék a horvátországi magyar párttal is, de Haller gróf nagy nehezen tudja 
keresztülvinni, hogy Zágráb megye Kossuthot táblabírónak megválassza.46 

Az utolsó nagyobb szabású politikai tanulmány a tengerpart ügyében a 
forradalom kitörése előtt ugyancsak Kossuth tollából kerül ki. 

Az emlékirat elmondja, hogy a magyar sajtó 1841 — 1843 között a fiumei 
vasút kérdésével bőven foglalkozott, s miután az országgyűlésre küldött követek 
utasításaiban jóformán kivétel nélkül benne volt a kérdés rendezésének szükséges-
sége, Kiss Miklós kormányzó közbenjárására a fiumei kapitányi tanács vállalkozott 
arra, hogy a vasút megépítésére vonatkozó tervet és költségvetést elkészítteti. 

A munkát Wallau Károly47 mérnök csakugyan el is kezdette, közben az 
országgyűlés által kiküldött orsz. választmány azon kérdés tisztázását tűzte ki: 
a közlekedés az ország és a tengerparti részek közt hogy lesz célszerűbben 
megvalósítható, a Béga és a Ferenc csatornák helyrehozásával, a Duna és Dráva 
hajózhatóvá tételével, esetleg az Eszék—broodi csatorna megásásával, a Száva 
és Kulpa medrének rendezésével, vagy a vasút megépítésével történjék-e. 

A választmány — mint láttuk — a vasút megépítését javasolta úgy Eszék-
től mint Vukovártól, de sürgősebbnek az utóbbit tekintette. Bár a közóhaj az 
volt, hogy a vasút ne a török területhez közeli Száva medrén vonuljon, hanem 
a közelebb fekvő Dráva völgyében, Wallau rövid szemle után az utóbbit kivihe 
tetlennek jelentette ki, s a felméréseket a Száva völgyén ejtette meg. 

Az előkészület ezen állapotban volt, amikor Bruck Károly Lajos a Triesti 
Loyd társaság egyik igazgatója ajánlatot tett az országgyűlésnek arra, hogy a 
vasútat a Dunától Károlyvárosig megépítteti, ennek folytatatásáról azonban Fiume 
felé nem nyilatkozott. Miután a különálló és független magyar kereskedelem 
ellen intézett támadások központja Triest, Fiúménak természetes vetélytársa volt, 
a rendek között azon nézet vált általánossá, hogy Bruck vállalkozása inkább 
Fiume ellen, mint annak érdekében történt.48 

Ezután igyekeztek a várost addigi passiv magatartásából kimozdítani,49 ami 
sikerrel is járt, Medanich Vince, Baccarchich József, Smith és Meynier, Zanchi 
Pál, Brock E., Scarpa Pál, Bolt V., Francovich G., Vranyicány Simon, Ciotta L. 
és Matkovich Gáspár megalakították a Vukovár—Fiumei vasút felépítésére vállal-
kozó társaságot, amely 1844 jún. 5-én folyamodott az építés engedélyezéséért.50 

Ezzel egyidejűleg jelentkezett a Slavonai Csatorna Társaság, amely Eszék-
től Broodig a Száva medrének rendezésével ajánlkozott a kereskedelem előmoz-
dítására. Az ajánlatot a fenti okból, de még inkább azért, mert a szállítás további 
néhézségei ugyancsak megmaradtak volna, a valasztmány elutasította. így a 

40 Levél László Dávid ügyvédhez 1847 febr. 3. Nemzeti Múzeum Ívtár gyű j t eménye . A j e g y z ő -
könyvbe állítólag beleírták : „A többségnek semmikép sem kell". 

4 7 Széchenyi jegyze te o l d a l t : on désavou Vallau. 
4 8 L. a 24. j egyze te t . Hibázta t ja az emlékirat azt is, h o g y Dessewffy Emil gr. Néhány s z o 

hazánkf ia ihoz s tb . c. röpi ra t ta l a triestiek védelmére kelt. 
Dessewffy közvet lenül a cikkek megje lenése előtt (1844 jú l . 24-én) közli azoka t gr. Barkóczy 

J ános kancell. t a n á c s o s s a l ; ő a balpai t i vasú ta t pár to l ja és az Eszék—Brood- i csa tornát , á l lamvasútat 
akar, s nem helyesli, ha az ország a Győr — Brucki vonal ellen tüntetne. Ál láspont ja nemcsak 
Barkóczyéval volt e l lentétben, de akkor már tú lhaladot t is, azér t nem járt sikerrel. 
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fiumei társaság benyújtotta szerződésének tervezetét, amelyre a választmány 
pontról-pontra megtette észrevételeit s az országgyűlés elé terjesztette azt. Javas-
lata a következőkre terjedt ki: 

1. az állam a Lujza illat 1,300.000 forintért váltsa magához, 
2. Károlyvárostól Sziszekig építtessék 11 mértfölcl hosszú lóvasút 

1,200.000 forinton, 
3. az országgyűlés tartama alatt további részletes tervezet készíttessék 

arra, vízszabályozás, csatornázás vagy vasút építése lesz-e helyesebb megoldás. 
A vasúttársaság szerződésének tervezetét illetőleg a két tábla között három 

üzenet váltatott. A megegyezés abban történt, hogy a társaságnak megadják az 
építésre a szabadalmat azzal, hogy a vasút gőzerőre a Dunának a Dráva és 
Száva között eső valamelyik részétől Károlyvárosig építtessék, onnan a katonai 
erődvonal kikerülésével a Lujza-út valamelyik pontjáig (a rendek Károlyvárostól 
Fiúméig lóerővel járó vonalat kívántak). A javaslat további pontja az volt, hogy 
a vonal ne csak Károlyvárosig, hanem a Kulpa völgyében Broodig menjen, 
onnan Fiume a Lujza úton 6—7 mértföld, Károly város pedig 18. Az építés 
idejére 8 évet tűztek ki, a szállítás díját gabonaféléknél mértföldenként és má-
zsánként Vukovár—Sziszek közt 3/i, onnan Fiúméig 1XA kr.-ban szabták meg. 
A társaság kívánságára hozzájárultak azon kikötéshez, hogy az 1840. 40. §. 
felfüggesztésével 20 évig sem a Dunától, sem a Vukovár—Fiumei vasúttól Triest 
felé vasút építését nem engedélyezik. Biztosították a társaságnak az előirányzott 
18,000.000 frt. után 30 évre 5%-os kamatot, de azon idő leteltével teljes bér-
mentesítéssel az ország részére a vonal megváltását kikötötték. E szerint ment 
fel 1844 november 9-én a törvénytervezet a királyhoz, amelyre azonban a ren-
dek szétoszlásáig válasz nem érkezett. 

A közóhajnak engedve a nádor, miután a Vukovártól Károlyvárosig terjedő 
42 mértföldnyi vonal részletes felmérése is megtörtént, felhívást intézett a vasút 
megépítésére. Ennek alapján a társaság a Budapesten hasonló célból működőkkel 
egyesülve, hozzá akart fogni a vasút megépítéséhez, de ennek több akadálya támadt. 

A szükséges tervek és felmérések költségére országosan megindult az ada-
kozás, ami az építési részvények kibocsátására jó kezdetnek látszott, mert a 
közvélemény egyre jobban átlátta, hogy az ország terményeinek elfogyasztására 
nem elég az Ausztriába való kivitel, nagyobb anyagot felvevő piacot is kell 
keresnünk.5 1 Ezzel a földművelés nagyobb termelésre ösztönöztetnék s így a 
kevésbbé termékeny években sem lenne itthon hiány. Egy további nehézség 

Az ellenzék zokon vet te az t is, hogy Sopronmegye 1842 j a n . 12-én e lha tá roz ta , h o g y a 
Bécs—Triest i vasútnak hazánkon való átvitele ügyében kü ldö t t sége t menesztet t a királyhoz és a 
nádorhoz , melynek elnöke Széchenyi lett, noha t ag ja i között vol tak Deák és Bezcrédj is. 

4 9 Kossu th panaszkodik Széchenyinek is a fiumeiek indolent iá ja miatt. Széchenyi leveleit, III. 
kötet 234. lap. 

5 0 -Fentebb tárgyal tuk. 
5 1 Széchenyi jegyzete o l d a l t ; thaten si es a u s Vaterlandsliebc oder in der Hof fnung an den 

Promessen zu gewinnen ? A r é s z v é n y e k j e cyzése a z o n b a n erőtlenül ment . Nem lelkesedett a tervért 
pld. Wesselényi sem, aki közben Kossuth tó l e lhidegült , az ivre c«ak másodmagával j e g y e z 105—105 
pengő forintot . V. ö. Tör t . T á r 1903. évf. 
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abban rejlett, hogy a társaságtól, mielőtt az építéssel megbízták volna, kimerítő 
terveket és kölségvetést kívántak be. 

Nem látta a társaság érdekeinek kellő bebiztosítását a vonal megépítésénél 
amiatt, hogy az nem hozatott megfelelő összhangba a többi tervezett vasúti 
iránnyal, már pedig az ország közlekedésének az emlékirat szerint csak két 
főiránya lehet: az egyik Ausztria felé, a másik Fiúménak irányulhat. Az építést 
nem egy vállalkozóra kellene bizni, hanem közpénzből létesíteni, így el lehetne 
kerülni az utóbbi időben sűrűn megismétlődő tőzsdei manővereket, amire a leg-
jobb alkalmul az szolgál, ha a részvények ezrei egy kézben vannak. A vasút 
irányát illetőleg nem a Kulpa völgyét tartják megfelelőnek, hanem a Dráváét. 52 

Zágráb5 3 környékét sehogy sem lehet elkerülni, s ha a közlekedés Steinbruchtól 
Fiume felé olcsóbb lesz, mert rövidebb mint Triest felé, a forgalom úgyis erre 
irányul.54 Hogy Triest felé külön vonal építésére nem ad az országgyűlés enge-
délyt, a Duna vonalát fel Mohácsig, sőt részben Pestig55 is biztosítani kívánná 
a társaság, melynek utolsó kívánsága az, hogy az állam a beépített összegnek 
5%-os kamatát biztosítsa a fentebb említett 30 esztendőre. Arról, hogy bizonyos 
idő elteltével a vasútat az államnak engedjék át, nem kívánnak tárgyalásba 
bocsátkozni. 

Kossuth a következő év októberében lement Fiúméba s ott az egyesülést 
sikerrel keresztülvitte. Az előmunkálatok ellenben kedvezőtlen körülmények között 
folytak. Egyrészt a triesztiek, a Délivasút érdekköre s az osztrák pénzemberek 
sok gátat állítottak a vállalkozás elé, külföldön rossz hírét terjesztették, a kor-
mánynál közbenjártak, hogy a vasút építését ne engedélyezze. Kossuth azonban 
nem lankadt. Megszerezte a Sanct Fermo által a Sziszek—Károlyváros közti vo-
nalról, a fiumeiek megbízásából a Wallau mérnök által tett felméréseket, Olf és 
Buttakrui költségvetését, Eszéken és Buccariban tárgyalt a kisajátítandó területek 
átengedéséről, a nádortól kieszközölte Kecskés Károly igazgató-mérnök szabad-
ságolását a Drávavölgy felmérésére, de őt munkája megkezdése előtt az elhunyt 
Vásárhelyi Pál helyére rendelték a Tiszához,5 6 Hieronymi Ottó pedig fel sem 
bontotta a neki küldött iratokat. Közben az is lehangolólag hatott, hogy a fiu-
meik, akik május végén a Lujza-út megváltása miatt jártak Bécsben, levélben 
tudatták, hogy nem akarnak a pestiekkel együtt működni a vasút megépítésében. 
Kossuth a levélre június 12 én szemrehányással válaszolt. 

,,Emiékezetökbe hivők, miként határozatlan ingatagságuk által az ügyet 
már egykor — a mult országgyűlés alatt — compromtttálták: tudtokra ad-
tuk, miként ha ők inkább engednek, nem tudjuk minő ellenséges befolyások-
nak mint saját élet jövendőjük ösztönének, mi a hazafiúi feladatról, melyet 
magunkra vállalánk, meg nem feledkezendünk, magunkkal ily komoly ügy-

5 3 Széchenyi jegyzete : ich gesagt , jobb a Dráva-völgy. 
8 3 U. az : Zágráb ? Hohó ! 
84 U. a z : Z impel ! Ohó ! (nem bízik a mérnökben j . 
5 8 U. az ; Tilalom Pest ellen ? 
8C Stuller Ferenc a vasú t t á r sa ság pénz tá rnoka szintén azt ír ja Wesse lényinek (184G jún . 6.), 

hogy ipa (Vásárhelyi) halala óta a m u m a lassan ha lad s hogy Kossu th személyesen kereste fel 
H ie r jny .n i t a mérnöki munka elvál lalására Sanct Fe rmo gr. tervére, 1. a 12. jegyzete t . 
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ben játékot űzni nem engedünk, ünnepélyes szerzödésünktül s kölcsönösen 
elfogadott állapodásainktól egyoldalúlag visszalépni jogukat el nem ismerjük, 
ezeknek értelmében fogunk eljárni, állapodásainkat végrehajtani, szerződési 
részvétüket igénybe vesszük s szükség esetére közgyűlést hirdetendők, őket a 
nemzet s közvélemény előtt minden balkövetkezésekért felelőssekké tesszük1'.r" 
Az 1848-ik esztendőben az események gyors egymásutánban peregnek le 

s a nemzetet a Sors a lét vagy nemlét határához állította. A forradalmi eszmék 
feltámadása, a horvát kérdés kiéleződése, a katonai hatalom túltengése s az 
uralkodó határozatlansága veszélybe döntik mindazt, amihez a magyarság év-
tizedes küzdelmek után eljutott. 

Mintha a közelgő veszély érzése megtízszerezné Széchenyi munkavágyát, 
olyan tevékenységet fejt ki, amilyet magyar politikus sem előtte, sem utána. 
Midőn látja, hogy a fiumei vasút és kikötő ügyét ő maga nem intézheti, aho-
gyan azt a Vaskapunál tette, munkatársakat keres s szorgalmazza a munka 
mielőbbi megkezdését. Január 4-én Apponyi György kancellárhoz a következő 
átiratot intézi: 

.,Nagyméltóságú Gróf, Kegyelmes Úr! 
Fiúméba tervezett utazásom iránt Nagyméltóságodhoz múlt évi július 

hó 8-áruli levelemben kijelentett szándékomnak időhiány miatt legjobb akarat 
mellett sem felelhetvén meg, ennek teljesítését most már a bekövetkezett ország-
gyűlés hosszabb időre akadályozza. 

Minthogy pedig a kikötő tervei végvizsgálatával foglalkozó választmány-
nak Fiuméban-i megjelenését s a legfőbb helyen jóváhagyandó építészeti terv 
megállapítását továbbra halasztani nem lehetne, van szerencsém Nagyméltó-
ságodat egész tisztelettel az iránt megkérni, hogy helyettem, amennyiben ez 
Excellentiád nézeteivel is megegyeznék, Várady József udvari tanácsos 
úriiak e végett Fiúméba leendő kiküldését eszközölni, s egyszersmind kellőleg 
akként intézkedni méltóztassék, hogy a Nagyméltóságod belátása szemit ki-
tűzendő összeülési határnapon a megbízott választmány többi tagjai, jelesül 
Paleocapa Péter és Koerber Károly urak a helyszínén szinte megjelenjenek. 

Egyébiránt állandó különös tisztelettel maradok Nagyméltóságodnak 
alázatos szolgája 

Pozsony, január 4, 1848. Széchenyi István." 58 

Apponyi ennek alapján január 16-án arra kéri a nádort, miután Széchenyi-
nek az országgyűlésről való hosszas távollétét ő is károsnak tartaná, helyébe 
küldje le Váradyt, a másik kettőt hivassa Fiúméba, a kikötő építésének terveit 
a kancelláriába küldesse vissza. István nádor mindehhez február 19-én hozzá-
járul, sürgősen elrendeli a Santarino szigetnél a föld kihordását, stb. Várady 
azonban megkésve ment le, minthogy leánya halálosan megbetegedett. Addig is, 
amig a bizottság összejött, Gerliczy kormányzósági ülnököt bizták meg a fel-
ügyelettel. Március elején Apponyi magánúton érdeklődik, hogy Várady udvari 
tanácsos mikor mehet le Fiúméba, ahova Paleocapa azon hitben lévén, hogy 

5 7 Emlékirat a Vukovár—Fiumei vasú t ügyében 1848. Azon p é l d á n y t használtuk, amely 
Széchenyié volt. A közölteken kivül m é g néhány észrevéte l van benne. 

5 8 Országos levéltár, kancell. e lnöki iratok 1848. 32. sz . 
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neki előbb az építés terveit kell kidolgoznia, csak hónapokkal később akart 
menni, holott a bizottság feladata az 1842-ben jóváhagyott terv végrehaj-
tására irányul.59 

Az 1848, 30-ik t.-c. intézkedik az ország közlekedési teendőiről. 
Az 1836, 25. t.-c. és 1840, 40. t.-cikkekben a vasutak és csatornák 

engedményezéséről szóló rendeletek eltöröltetvén, felhatalmaztatik a minister-
ség, hogy a vasutak s vízszabályozások befejezéséhez segédkezet nyújtson s a 
köz állomány befolyását ezekre nézve biztosítsa. 

A ministérium felhatalmaztatik, hogy Budapestről mint a haza szívé-
ből a határszélekig irányzandó 6 új vaspályavonalakat tervezzen s a munkát 
különösen Fiume felé időveszteség nélkül megkezdhesse. E célókra 10 millió 
forint alap alkotandó, mély az orszáy által biztosíttatik. Ebből 8 millió 
forint vasútokra, 2 millió forint pedig vízszabályozásokra rendeltetett. 
Széchenyi a nagyszerű közlekedési javaslatot igen aggodalmaskodva ter-

jeszti az országgyűlés elé. Akik egyes részleteit ismerik, az elragadtatás hangján 
beszélnek már akkor róla. Eötvös József azt írja hozzá, minden esetre álljon 
elő vele; a sikert csak az tenné kétségessé, ha annak elfogadását a rendek 
összekapcsolnák a házi adóval, vagy ha a tervezethez pénzt törvénytelen módon 
kellene szerezni, végül, ha pld. a Vukovár—Fiumei vasút iránt a lelkesedés 
általánossá lenne. Azt tanácsolja, megfelelő követi utasításokról kell gondoskodni. 
„Ha a világ minden aranyszájú szent Jánosai a Vukovár—Fiumei vasútat a 
Buda—Fiumei ellen pártolnák, ne félj, parasztos szónoklatunkkal úgy leverjük, 
hogy felelni sem tudnak".6 0 

Az országgyűléstől nyert felhatalmazás alapján Széchenyi nyomban meg-
teszi az előkészületeket a javaslat foganatosítására; Kovács Lajos osztályfőnök 
május 5-én már előterjeszti a konkrét tervezetet, amelyben a fiumei vasút első 
helyen áll. 

Közlekedési Miniszter 0 nagy méltóságához. Előterjesztés a vasúti mun-
kálatok megindítása iránt. 

Miután Excellentiád a közelebbi országgyűlésnek benyújtott javaslatá-
ban kijelölte a közallomány teendőit, s saját indítványára a törvényhozás 
minden eszközökkel ellátta, hogy azokat, amennyiben az idők nehezült körül-
ményei engedik, valósíthassa is, nincs egyéb hátra, mint az Excellentiád 
által kitűzött ilton megkísérteni mindent, s a lehetőség határáig vezetni 
a működést. 

Minden siker függ a teendők helyes sorozatától. 
Ha vasutakat akarunk építeni, legelső gondunk, hogy a kijelölt vonala-

kon részletes tervek készíttessenek. Erre az Excellentiád rendelkezése alatt 
álló felemelt sóári alapban elegendő pénz is van. Ezen alap tehát, noha 
sajátkép más célokra rendelve ideiglenesen kisegíthet anélkül, hogy e miatt 
más folyamatban levő munkákat félbeszakítani kellene. 

Szükség azonban legelsőben is a tervezendő vaspályavonalakat meg-
5 9 Országos Levéltár, kancelláriai elnöki iratok, 1848, 104., 112., 125. sz . 

A kikötő építésére vona tkozó anyagot ismertet i Jánosy Dénes a Századok 1922. évfolyamában. 
60 Budapesti Szemle 179. k. 103. 1. 
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határozni. E tekintetben, miután a törvényhozás 6 új vaspályavonalakat 
rendelt tervezni, melyeknek közös kiindulási pontja Budapest legyen, úgy 
hiszem, ezen vonalak csak következők lehetnek előlegesen, ú. m. Budapestről 
Fiume, Arad, Szatmár, Miskolc felé, mint melyek eddig is a kifejlett érde-
kek által kijelöltettek. Szükség azért, hogy ezen vonalak haladék nélküli fel-
méretése megindíltassék. Még pedig e célra nézetem következő volna: miidán 
a Középponti Vasúttársaság a szolnok aradi vonult már felmérette, s ezen 
felmérési adatokat Excellentiádnak a társaság már be is mutatta, sőt ezen 
vonalra nézve szükségesnek mutatkozó igazításokat műszaki tanácsos Clark 
Adám már ki is jelölte, legcélszerűbb volna az ezen vonalon teendő kiigazí-
tási felmérésekre a Középponti Vasúttársaságot felszállítani annyival is 
inkább, miután ezt meg is ajánlotta azon reményben, hogy ezen adatok s 
előmunkálatok megszerzésére fordított költségei a társulatnak annak idejében 
a XXX. t.-c. 2-ik §-a értelmében kötendő alku szerint meg fognak a status 
által téríttetni. 

Továbbá az Excéllentiád rendelkezése alatt álló mérnöki kar egyik 
osztályát rögtön a Buda—fehérvári vonal felméréséhez rendelenclönek vél-
ném, azért is hogyha a pénzviszonyok engedik, ezen az ország által annyira 
sürgetett vonal tettleges munkálat alá vétethessék minél előbb. 

Másik osztályát a mérnöki karnak a Szolnok—debrecen—szatmári 
vonalnak rögtöni felméréséhez vélném rendelendönek, még pedig két csapat-
ban, melynek egyike Törökszentmiklóstól Debrecenig, másika Debrecentől 
Szatmárig egyidöben folytatná a felmérési munkákat. 

A harmadik osztályát a mérnököknek a Pest—miskolci vonalra vélném 
kiküldeni; miután azonban már e vonalon a Középponti Vasúttársaság is 
tétetett előmunkálatokat, szükség volna azon adatokat, melyek már az emlí-
tett társulatnál meg szereztettek, átvenni, vizsgálat alá vetni, s minden esetre 
mi belőle hasznavehető, megtartani s kiegészíteni. 

Ez volna, nézetem szerint, mit Excellentiád haladék nélkül mozgásba 
tehetne, s mire minisztériuma elegendő alappal van ellátva. 

Es mig így a tervek s előmunkálatok erélyesen készülnének, lesz idő 
nyerve a munka tettleges megkezdéséhez megkívántató töke kiállításának 
módjáról gondoskodni s annak megszerzését megkísérteni. Ha a fentebbi 
munkák megindítását Excellentiád megrendelendi, akkorra lesz idején, hogy 
számotvetve az Excellentiád rendelkezése alatt álló vagy található mérnökök 
rendezése s a felméretés höltségeinek szabályozása iránt, valamint az ezen 
mérnököknek adandó utasítás körül részletesen előterjesszem alázatos véler 
ményemet. 

Budapesten 848 május 4-én Kovács Lajos. 

A külsején: Ezen előterjesztés végrehajtásával az osztályfőnök 
megbizatik. 

Mai 5. 848, Pest. Széchenyi István.61 

A vasút építésének vezetésével s az előmunkálatok irányításával május 

6 1 Országos Levéltár, K ö z m u n k a és közlek. miniszté i ium elnöki iratai 1848, 50. sz . 
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18-án Hieronymi Ottó Károly mérnököt bizza meg, akit Kossuth is meg akart 
nyerni saját terveinek megvalósításához. 

Az illető osztályfőnök előterjesztésére a inda—fehérvári, szolnak—deb-
receni és debrecen—szatmári úgy a szolnok—aradi vasút vonalak felméretését 
megengedtem. Ezen felméretési munkákra vcdó felügyeletet Önre bizom 
akként, hogy e megbízatásában következőleg járjon el: 

1. Lépjen azonnal hivatalos érintkezésbe az ületö osztályfőnökökkel, s 
a miiszaki tanácsossal s minden teendő intézkedésekben vélek egyetértőleg 
működjék. 

2. .1 végrehajtás vezetésére rendezze a hivatalos levelezéseket a kikül -
dendő igazgató mérnökökkel, kik önnel egyenes hivatalos levelezésbe lépnél:, 
s a munka haladásáról, előforduló akadályokrúl kor önkin t s valahány-
szor kivánandja, tudósítsa az illető osztályfőnököt. 

3. A hozzám benyújtott icle 1. alatt másolatban visszarekesztett utasí-
tás pontos megtartásáért Ön felelősségére támaszkodom.62 

4. Önnek hivatalos megbízásához fog tartozni a vonalak helyessége s 
az adatok pon'ossága felett őrködni, s arról vizsgálatok által meggyőző-
dést szerezni. 

5. Az alkalmazandó mérnöki személyzet számáról s egyénekről tegyen 
az illető osztályfőnöknek javaslatot, s ha mérnökök mcycseréléséröl, elbocsátásá-
rúi, fizetésérül leend kérdés, mindenkor ez úton tegye meg előterjesztését. 

ti. A személyzet iránti javaslatában különös figyelemmel legyen a már 
szolgálatban levő építészeti mérnökökre s benszülöttekre, a végrehajtásnál 
pedig felügyeljen, hogg hivatalos körben a kellő függés, a rend feltétele 
szigorúan fentartassék. 

Ez leencl Önnek közelebbi megbízatása. Fentartom magamnak, hogg 
további munkakörét közelebbiül tüzetesen rendezzem, s akkoron rendszeres 
díjazásáról is rendeletemet kiadjam. 

Kelt Budapesten május IS, 1848. 
Kiaclassék Széchenyi03 

Dél felől sűrű felhők vonulnak az égre, a horvátok fegyverkeznek, de 
Széchenyi még bízik a józanabb belátás felülkerekedésében. Május 18 án Buda 
és Székesfehérvár városokhoz, Pest és P'ehér megyékhez az alábbi köriende-
ietet intézi : 

Az országgyűlés által kitűzött pest—fiumei vonal körüli munkásság 
újabb események által káttérbe szoríttatik ugyan, de nem akadályozza, hogy 
Székesfehérvár felé, hol ezen vonalnak mennie kell, az előmunkálatok meg-
tétessenek. 

Midőn e célból a szükséges mérnöki kart az előmunkálatok mielőbbi 
megkészítésére kiküldőm, felszólítom Önöket, legyenek az illető mérnököknek 
mindenben gyámolítói s erre az illető községeket, azoknak lakosságát a segéd-
kézny ujtásra hivatalosan utasítsák. 

6 2 Csa to lva 18 p o n t b ó l álló Előleges u tas í t ás az ál ladalmi vasu tak vona lozá ta t á rgyában . 
6 3 Kovács Lajos foga lmazványa u. ott, 1848, 110. sz. 
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Kelt Budapesten, május 18, 1848.64 

Néhány nappal később, május 26-án Mészáros Lázár hadügyminisztert ke-
resi meg, a vasúti munkálatokhoz a katonai térképeket engedje át felhasználásra. 

A buda—fehérvári álladalmi vasútvonalban folyamatban levő felmérési 
munkálatok a lehető legnagyobb költség s idő kíméléssel végrehajtandók lévén, 
miután tudomásom szerint Buda és Fehérvár közötti térnelc főleg hegyes 
helyei a budai tábornagyi kar által részletesen és különös figyelemmel fel-
mérettek és az illető térképek jelenleg is nála léteznek, Ont ezennel megké-
rem, miszerint az említett tábornagyi karnál akkép intézkedni szíveskedjék, 
hogy az érintett helyfekvési térképek közül a célszerűen tervezendő vonal ki-
mutatására múlhatatlanul szükségesek, különösen azok, melyeken a Buda, 
Promontor, Budaörs, Törökbálint, Bia, Sósfait, Gyúró, Pátka, Keresztes, 
Velence, Báczkeresztúr, Érd határok foglaltatnak s 1:400 öles vagy 1:800 
öles rajzmértékben összeállítvák, Hieronymi Ottó Ferenc mérnöknek, mint a 
buda—fehérvári vasútvonal felmérési munkálat felügyelésével általam meg-
bízottnak, ezen vaspálya tervezésénél veendő használatra térítvény mellett 
azonnal kiadassanak. 

1S48 május 26. 
Oldalt: Adassék ki. Széchenyi.65 

Az építés ügyét a katonai készülődés miatt nemsokára be kellett szüntetni. 
Ugyanez a sors éri a kikötőt is. Duschek Ferenc pénzügyminiszteri államtitkár 
augusztus 3-án közli Széchenyivel, hogy hogy a fiumei kikötő építésére július 
21-én kért 42.000 forintot, miután a horvátországi állapotok miatt pénzt nem 
lehet küldeni, nem utalványozza ki.86 

Augusztus 27-én a magyar minisztertanács az utolsó lépést teszi meg a 
horvát ügy békés elintézésére; hogy a belső háborút leszerelje, kész szövetségi 
viszonyra lépni Horvátországgal. Ez az első alkotmányos kormány utolsóelőtti 
ténykedése a magyar tengerpart megmentésére. Fiume és a magyar tengerpart 
kapcsolatát azonban változatlanul fenn akarják tartani. 

Miniszteri tanács. Augusztus 27. 1848. d. u. 8. 
Jelenvoltak mind a budapesti miniszterek Mészáros Lázár hadügy-

minisztert kivéve, ki a táborba ment. 
Felolvastatott a horvát viszonyt illető törvényjavaslat, mely sze-

rint a két ország közötti villongás kiegyenlítendő volna, s melynek alapján 
a minisztérium kész egyezni; egyszersmind kijelentvén, hogy ha ez alapon 
a kiegyenlítés meg nem történhetnék, azon esetben az (beszúrva oldalt) 
elválásra s ennek folytán a puszta szövetségi viszony elfogadására is rá áll, 
fenntartván Fiume, a magyar tengerpart birtokát, s az azzali szabad közle-
kedés és ez útoni kereskedés biztosítását.67 

64 Kovács La jos foga lmazása . Országos Levéltár, Közmunka és közlekedésügyi minisztér iumi 
elnöki iratok. 1848. 109. sz . 

6 5 Dániel Ignác foga lmazása . U- o. 1848. 186. sz . 
6 6 Duschek á t i ra tának eredet i je u. o. 1848. 285 sz. 
,i7 Eredetije a bécsi állami levél tárban, Kossuth-iratok 489. csomó, Kossu th—Szemere 

c sopor t 46. szám. 
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A helyzetet odalent akkor már semmiféle engedékenységgel nem lehetett 
megmenteni. Tallián Vince, aki június 5-én Gradiskán katonáskodik, azt írja 
Tallián Sándor fiumei kormányzósági titkárnak, hogy még Pétervárt értesült arról, 
hogy a három szlavóniai zászlóaljat, melyek Olaszországba voltak irányítva, a 
bán feltartóztatta, így ő is az ezred tartózkodási helyére, Vinkovcéra ment. Ott 
hivatalosan közölték vele, hogy az ezred II. zászlóalja (ő a 7. század parancsnoka) 
Zágrábban van, másnap azt, hogy a zászlóalj Zágrábból a magyar határ felé 
ment, a 11. és 12. század a törzszsel Varasdon, a 9. és 10. század Kaproncán, 
a 8. Luubrieben, a 7. pedig Kőrösdön. 

,,Elgondolhatod kedves Sándorom, mely szörnyű behatást tett reám 
ezen hír, midőn meggondoltam, hogy talán a Dráván túl az ellenséges tá-
borban Károly és Náci testvérjeimmel találkozhatok. Mindenütt utamba a 
gyülölségnek legnagyobb polcát találtam a magyarok ellen. Tiszt, katona, 
köznép, vetélkednek a ggülölségben. Legnagyobb nyájassággal társalogtak 
velem a tisztek, de arra a szóra, hogg magyar vagyok, mintha a szó kihalt 
volna a szájokból, elnémultak, hicleg komolysággal ültek, lialgatva, reám a 
gyűlölség fallá)lkjaival tekintenek 

Mivel attól tart, ha más ezredhez való áttételét a hadügyminisztertől nyíltan 
kérelmezné, a gyűlölség ellene fokozódnék, arra kéri, személyesen járjon közbe 
Mészárosnál, vegye őt fel addig is a minisztériumba, amíg áthelyezését a bécsi 
hadügyminisztérium elrendeli. 

Augusztus 29-én Batthyány Lajos gróf és Deák Ferenc Bécsben talákoznak 
Fiume követeivel, akikkel társulva arra kérik a királyt, távolítsa el a várost meg-
szálló horvát katonaságot, s a magyar tengerpartot állítsa vissza törvényes álla-
potába. Nem értek el semmi eredményt. A lent történt eseményeket Gyulay 
Ferenc altábornagy szeptember 4 én a következő megkapó vonásokban adja gróf 
Nugent Laval tudomására: 

Vicigespan Bunyewatz schrieb mir vor 2 Tagén, er habe im Namen 
cles Ban Fiume fiir den König von Croatien besetzt, die Magyarischen 
Autoritáten verjagt, und verlangte von mir 2 Comp. Ottochaner, clie ich 
refusirte, da ich nicht befugct ohne höheren Befehl, Truppén in ein frem-
des Generalcommando marschiren zu lassen. 

Heute circulirt ein Proclamation, die Bunyewatz in Allém bestáttiget, 
Hermann l)usan zum Kriegs Commissar quasi Gouverneur und Hermán 
Vidor zum Militair Commandantcn ernannt. Gr. Salm wollte die Grcinz-

orte gegen Fiume besetzt habén, so ich ihm nicht ihat, wie natürlich das 
ware noch abgegangen: der König zur Croatien jagt die Beamten des 
Königs zum Ungarn weg, und der Kaiser zum Oesterreich liatte ein Beob-
achtungs Detachement angestellt. Es ist wirklich um ein Narr zu werden. 
Sost ist gar nichts neues, vom Kriegsministerium habe ich schon mehrere 
Tage gar nichts. 
A helyzet megdöbbentően szomorú volt: negyedszázados birtoklás után' az 

egy személyben osztrák császár horvát hivatalnokai és katonái űztek el a ma-
gyar király helytartóját a magyar tengerpartról. (Vége.) 



A „Meteo r " tengerkuta tó hajó. 

NÉHÁNY SZÓ A TENGERKUTATÓ HAJÓ KÉRDÉSÉHEZ. 
Irta vitéz BORNEMISSZA BÓDOG 

m. kir. folyamőrkapitány. 

Mi, magyarok — a maga egészében értve a népet — nem vagyunk ten-
gerész nemzet, mint az angol vagy norvég. De ha nem is születtünk a tenger 
habjaitól körülölelt földön, azért annyi derék tengerészt adtunk már, hogy senki 
sem kételkedhetik a magyar ember tengerészeti rátermettségében. A nemzet zöme 
részére a tengerészet csaknem teljesen ismeretlen, maga a tengerészpálya is 
majdnem felfedezhetetlen. Innét van, hogy a nemzetek nagy versenyfutásában a 
boldogulásért, az érvényesülésért, nekünk magyaroknak a tenger beláthatatlan 
rónáin ma nincsen hely. Pedig ez reánk nemcsak új pálya, hanem gazdaságilag 
is fontos tényező volna. 

„Ez az útarn is megerősített abban a meggyőződésben, hogy ma egész 
Európa a tudománypolitika jegyében áll. A háború bebizonyította a természet-
tudományok sorsdöntő jelentőségét és ezért minden állam kötelessége, hogy 
tudománypolitikáját kiépítse. Vagy lemond egy ország a boldogulásról, vagy 
pedig követi a kor szellemét", mondá Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter 
Olaszországból való hazaérkezésekor. 

A természettudománynak egyik speciális ága a tengerkutatás. Ma minden 
kultúrállam tengeri kutatásokat végez. A fent idézett miniszteri kijelentés tehát 
feltétlenül erre a speciális ágra is vonatkozik, hiszen a természettudományok 
egész sorozata összefügg vele. Elsősorban megfontolás tárgyává kell tenni, hogy 
miért volna szükséges Magyarországnak tengeri kutatást végeznie. 

A tenger nem különíti el a népeket, hanem ellenkezően, a nemzeteket és 
világrészeket összekötő kapocs. A világ országútja. Ez az út a miénk is, nekünk 
is jogunk van hozzá. Ezen az úton nagy forgalom bonyolódik le, a világ összes 
nemzetei ott találkoznak, akarva, nem akarva, tudomást szereznek s ha ott 
velünk találkoznak, rólunk is. Minden nagyobb tengeri hatalom tengerészeti 
értesítőket ad ki, melyekben a tengerre vonatkozó minden változást, stb. a világ 
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összes tengerészeteivel közlik'. Ha a magyar kutatóhajó munkához látna, azt az 
egész világ megtudná azonnal. „Magyarország tengeri kutatást végez . . . Ez 
csakis kultúrállam lehet . . . " E nagy propagandaértéken kivül, amit a tenger-
kutatóhajó képviselne, még a következő tények is tekintetbe veendők: 

Saját tudósaink és ifjúságunk lelkében felébredne a tenger iránti érdeklő-
dés és szeretet. A kutatási eredmények alapján külföldi tudományos intézmé-
nyekkel eszmecsere támadna, s ezen a réven részben propagandához, részben 
pedig ahhoz jutnánk, hogy tudósainkat külföldön is megismernék. Az utazások 
révén számos magyar tudós külföldön tapasztalatokat szerezhetne. Múzeumaink 
a hazahozott gyűjteményekkel gyarapodnának. 

Vizsgáljuk most meg, hogy milyen kutatásokat lehetne végrehajtani. Itt 
elsősorban az Északi- és Keleti-tengerre gondolok. A Keleti-tenger területén mag-
netikus megállapításokat lehetne végezni, főként az úgynevezett „zavaros" helye-
ken, mint pl.: Scholpinnél (Németország), Bornholmnál (Svédország) s az Aland-
szigeteknél, Finn- és Svédország közelében. Az ilyen kutatáshoz csupán jó 
inklinációs tű, rézszöges cipők és egy tutaj kell. Az Északi-tengeren igen kedvelt 
és modern probléma a Doggerbank, Skagerrak és a norvég fjordok apály és 
dagály viszonyainak megállapítása. Ez a vizsgálatok az ú. n. „nyílttengeri 
mércével" történik. Az ilyen mércéket rendszerint az azokat gyártó cégek kölcsön-
képpen bocsájtják a kutatók rendelkezésére. 

Az Északi-tengeren az angol, a német, a dán, a norvég és a holland kikötők 
volnának felkereshetők. Mindkét tengeren a már említett kutatásokon kívül só-
tartalom megállapítása és halászati kutatások könnyűszerrel volnának végezhetők. 
Hogy mit jelentene Magyarország részére az a körülmény, hogy a magyar lobo-
gót viselő állami hajó 7 ország kikötőit látogatná, a magyar szakemberek sze-
mélyesen érintkezhetnének az ottani tudósokkal, ezt bizonyára nem kell külön 
magyarázgatni. 

Vegyünk példát Németországtól, mely minden gyarmatát elveszítette és 
mégis kiküldte „Meteor" nevű kutatóhajóját a déli Atlanti-Óceánra, hogy ott 
rendszeres kutatásokat végezzen és a következő eredményeket érte el: 

A „Meteor" 777 napig tartó útján 67,500 tengeri mérföldéit tett meg, 
vagyis annyit, mintha háromszor kerülte volna meg a földet az egyenlítőn. E több, 
mint két esztendő alatt a Meteor expedíció 14 szelvényen 310 állomást dolgozott 
fel, amelyeken 10,000-nél több adatot gyűjtött a I). Atlanti-Oceán hőmérsékletére, 
sótartalmára, a hidrogénion-koncentrációra és a gáztartalomra vonatkozóan. A hajó 
laboratóriumában 4000 foszforsavmeghatározást végeztek, a biológusok pedig 
2000 planktonszámlálást hajtottak végre. A Meteort 10 alkalommal horgonyozták 
le, hogy a nyilttengeren sorozatos áramlásméréseket eszközöljenek. Összesen 
67,833 mélységmérést végeztek és 433 fenékpróbát vettek. A meteorológusok a 
legmagasabb légrétegek vizsgálatára a hajó fedélzetéről 800 léggömböt és sár-
kányt eresztettek fel különféle önjelző készülékekkel. A legnagyobb magasság, 
amelyből adatokat szereztek, 21,000 méter volt. 

Nem csoda, hogy ez a gigantikus méretű munka az egész tudományos 
világ élénk érdeklődése mellett folyt le, sőt a napilapok is állandóan foglalkoztak 
vele. Mindenütt, ahol a „Meteor" megjelent, lelkesen ünnepelték a német tudo-
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mány képviselőit még olyan helyeken is, ahol a célzatos háborús propaganda 
elhomályosította a tisztánlátást. A német expedíció tagjai midenütt előadásokat 
tartottak és a közvetlen érintkezés egyszeriben véget vetett a mesterségesen 
szított ellenszenvnek. Nincs az a sajtókampány vagy akármilyen más propaganda-
eszköz, amelyik annyit tudott volna használni a német ügynek, mint a „Meteor" 
tudósainak imponáló felvonulása, szerény és méltóságteljes megjelenésük, s az 
az óriási tudmányos, de egyben nagy gyakorlati jelentőségű munka, amelyet az 
Atlanti-Oceán déli medencéjében végeztek s aminek statisztikai áttekintését fen-
tebb nyujtottuk. Németországnak ma politikailag semmi köze a déli Atlanti-
Oceánhoz, propaganda céljából mégis ott végeztetett kutatást, mert az ország 
élni akar s azt ilyen módon is elősegíti. Sajnos, nekünk épp oly közünk van 
bármelyik tengerhez, mint a németeknek a déli Atlantihoz, de ha élni akarunk, 
nekünk is meg kell jelennünk a tengereken és kutatásokat kell végeznünk. 

Feltétlenül szükséges még felemlíteni, hogy milyen hajó lenne erre a szol-
gálatra alkalmas. Oly kutásokhoz amelyeknél kikötőt hónapokon át nem érinte-
nek, általában nagyobb hajókra van szükség, mint pl.: a német „Meteor", amely 
1150 tonnás, az amerikai „Seneca" 1445 tonna, mely az atlanti jégzajlás idején 
(februártól júliusig) az ujfundlandi partvidék táján végez kutatásokat. Az 1280 
tonnás angol „Endeavour", melyet szintén a távoli vizeken használnak fel. A mi 
céljainknak megfelelne kb. 500 tonnás hajó is. 

Nézzük a különböző államok tengerészeteit és a következőket állapít-
hatjuk meg: 

Olaszországnak 5 darab kutató-hajója van, s ezek 470—370 tonnásak. 
Norvégiának 1 darab 640 tonnás, Svédországnak 1 darab 384 tonnás, Német-
országnak 2 darab kutatóhajója van : a „Panther" (280 tonnás) és a „Ziethen" 
(430 tonnás), Franciaországnak van 6 darab 337—450 tonnáig. Magától értetődik, 
hogy mindezek a hajók, ha aránylag kicsinyek is, mégis kiválóan jól bírják a 
tengerjárást. Itt főleg a német halászatvédelmi és kutatóhajóra, a „Ziethen"-re 
gondolok. A „Ziethen" átalakított aknakereső hajó, amelyből a kazánokat és 
dugattyús-gépeket kiszedték, helyükbe két erős Diesel-motort építettek be. A fel-
szabadult helyiségekbe kórtermeket építettek hajótöröttek elhelyezésére, azonkívül 
a fedélzeti felépítményt is meghosszabbították, úgy, hogy ott is több kabin van. 
A hajó a halászokra ügyel fel, vagyis a viharos hónapokban az Északi-tenger 
északi részén és a Jeges-tenger déli részén hajózik abból a célból, hogy a ve-
szélyben levő halászoknak segítséget nyújtson. Mit jelent ez ? Azt, hogy a hajó 
kiválóan bírja a nagy hullámverést és a vihart. A csendesebb időszakban pedig 
a P'ehér-tengeren halászati kutatásokat végez. A 430 tonnás hajó 12 tengeri mért-
föld gyorsasággal jár, gépei 840 lóerőt fejtenek ki. Legénysége 41 főből áll. 

A német „Panther" nevü kutató- és mérő-hajó 1925-ben Norvégiában, 
1926-ban a Doggerbankon végzett árapály megfigyeléseket. A hajó 980 tonnás 
és 13,5 tengeri mértföldet tesz meg óránként. A „Panther" annak idején — ez-
előtt 25 évvel és a világháború befejezéséig — ágyús-naszád volt, s bejárta már 
az egész világot. 

Az a hajó, amelynek Magyarország részére való megvétele szóba kerül-
hetne, az úgynevezett „kormányhajó" lenne, amely nyáron — június, július és 
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augusztus hónapokban — kutatásokat végezhetne, majd pedig mint iskola-, illetve 
propaganda-hajó gyanánt működhetnék. 

A propaganda nem csak a külföldiekkel szemben érvényesülne, hanem a 
különböző országokban élő magyarokat is beleértve. Magyar hajó megjelenés 
következtében az ott élő honfitársaink összetartása és nemzeti érzése növeked-
nék. A magyar koloniát a hajóra meghívhatnák, erkölcsileg támogathatnák, stb. 
A német mintát teljes egészében átvehetnők. Igen nagy hazafias feladat megol-
dása hárulna ilyenformán a tisztikarra. 

A telet a hajó Fiúméban tölthetné, onnan indulhatna útnak fedélzetén az 
új magyar tengerész-generációval, amely rajta gyakorlati kiképzését nyerné, majd 
nyáron a kutatások alkalmával, a magyar tudósok révén, a tengerrel tudományos 
alapon is megismerkedhetnének, eltekintve attól, hogy az ih'en expedíciókon való 
részvétel az egész életre rendkívüli nagv behatással van. 

A magyar kormány-hajó tehát a következő feladatokat végezhetné: 
1. Hazánk lobogóját körülhordozná a tengeren; 
2. a magyar színeket otthonossá tenné a külföldi kikötőkben; 
3. a nemzetközi tudományos világgal új kapcsolatokat létesítene; 
4. alkalmat nyújtana szaktudósainknak tudásukat gyakorlatilag is felhasz-

nálni ; 
5. tudósainknak alkalmat nyújtana arra, hogy idegen országokat megis-

merjenek ; 
6. az új magyar tengerész-nemzedék kiváló gyakorlati és tudományos okta-

tásban volna részesíthető; 
7. magyar honfitársaink, kik külföldön élnek, őshazájuk iránt megint job-

ban érdeklődnének; 
8. a kint élő hazánkfiai „magyaroknak" érezhetik magukat, ha tudják, hogy 

külföldön is felkeresi őket az anyaország érdeklődése. Az anyaországból kiván-
dorolt németekben is az őket időnként meglátogató hazai hajók élesztik a hazafi-
ság lángját. 

* 
* * 

A Szerkesztőség megjegyzése. Örömünkre szolgál, hogy folyóiratunk hasábjain az 
idén az iskola- és tengerkutató-hajó kérdéséről vita bontakozott ki. Az első hozzászólás 
Gramantik Mihálytól származik és Közlönyünk idei I - II. számában (41. o.) jelent meg. 
A kutatóhajó ügye — sajna — éppenséggel nem aktuális, mindamellett a vitát nem akar-
juk lezárni, sőt újabb hozzászólásokat és ötleteket várunk. A kutató-hajó kérdését ébren 
akarjuk tartani és az érdeklődés napirendjén fogjuk szerepeltetni. A kérdés megvitatásához 
szükségesnek tartjuk ismertetni az egyesület álláspontját, amely egyenlő mértékben veszi 
figyelembe úgy a tengerészképzés, mint a tudományos érdekeket és a nemzeti propaganda 
céljait. Ebben a tekintetben álláspontunk teljesen egyezik a fenti cikk felfogásával. Az 
eltérés a munkaterület kérdésében van. Abban egyetértünk, hogy az egykor eljövendő 
magyar kutató-hajó az összes európai, sőt az amerikai kikötőkben is lobogtassa meg a 
magyar trikolort, de állandó munkaterületűi az Északi- és a Keleti tenger szakembereink 
számára nem alkalmas. 

Az 1902 ben megindult nemzetközi tengerkutatás, amelyben 7 nagy tengerjáró nem-
zet tudósai külön kutató-hajókkal és intézetekkel vesznek részt, tudományos szempontból 
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úgyszólván teljesen letarolták ezt a két szegélytengert. Ott, ahol az angol Murray, a nor-
vég Mohn, Helland —Hansen, Natisen, Hjort, a dán Knndsen és Schmidt, a svéd Ekman 
és Petlersson, továbbá a finn Witting és még sokan mások évtizedeken át rendszeres 
kutatásokat végeztek, már csak részletkérdések maradtak megoldatlanul. Kétségtelen, hogy 
tennivaló még itt is akad bőven, s hogy különösen a tengerjárás tüneményének behatóbb 
ismeretéhez mi is szolgáltathatnánk aprólékos adatokat, ámbár a liverpooli Tidal Inslilut 
munkájával nehéz versenyezni, az is bizonyos azonban, hogy az Északi- és a Keleti-
tengeren ilyen nagyszerű és ilyen sok versenytárs mellett a mi tudósainknak csupán sze-
rény morzsákkal kellene beérniök, amiket jobban felszerelt és mindenféleképp pártfogolt 
idegen kollegáik a tudomány asztalán még meghagytak. 

A magyar tengerkutatásnak, ha egyszer még feltámad valaha, gyors és éppen a 
nemzeti propaganda nagy érdekében mutatós eredményekre kell törekedni. Ilyeneket pedig 
csak kevéssé ösmert tengereken érhetünk el, pl. az Adria déli medencéjében, a Jóni-tengeren 
és a Földközi-tenger keleti felében. Máshol mindenütt csak részleteredményeket érhetnénk 
el, amik a tudósok előtt igen becsesek, — hiszen mozaikokból épül fel minden tudomány, — 
de nekünk, magyar szakembereknek más szempontjaink is vannak, s ezek közt a leges-
legelső a magyarság magas kultúrájáról való bizonyságtétel, amit csak jelentős eredmé-
nyekkel domboríthatunk ki. A legnagyobb propagativ értéke kétségkívül egy olyan nagy 
magyar expedíciónak volna, mint a „Meteor" hajóé volt, amelyei a német tudománymentő 
bizottság szerelt fel, nálunk azonban az oceanográfia tudományát senki sem akarja meg-
menteni, s így ilyen méretű vállalkozásra gondolni egyszerűen légvárépítés volna. 

A modern tengerkutatás szelvényeken és évszakosan dolgozik, a kutató-hajó tehát 
mind a négy évszakban, ennélfogva télen is szolgálatban állana. Gramantik kapitány a 
kutató- és iskolahajón 1 — 2 oceanográfusnak szán helyet, ami természetesen nem volna 
elegendő. A vizsgálatok óráról-órára történnek, s erre két ember nem elég. A német keres-
kedelmi hajók gyakran visznek magukkal 1 - 1 szakembert, akik a kikötőkben és környé-
kükön adatokat gyűjtögetnek, ez azonban szintén csak morzsaszedegetés, és nem tenger-
kutatás. A kutató- és iskola-hajónak egyenlőképpen kellene szolgálnia mind a két érdeket, 
amelyek egymással semmiképp sem ütköznek. Az iskola- és a kutató hajó, — nevezzük 
egyszerűen nemzeti hajónak — ahogyan mi elképzeljük, a tudományos kutatáson és a 
tengerészképzésen felül propaganda-hajó is volna, amelyen tudósaink, művészeink, keres-
kedőink, gazdáink, sportférfiaink stb. járnák be a fontosabb kikötőket, kiállításokat, hang-
versenyeket, mérkőzéseket stb. rendeznének, időnkint pedig úszó árúminta-vásárrá alakulna 
át és bemutatná a magyar kiviteli cikkeket. Nyaranta, az időszakos tudományos kutatások 
előtt, vagy után kirándulásokat rendezne tagjaink számára és fedélzetére venne egy csomó 
főiskolai hallgatót, cserkészt és leventét. Körülhordozná őket nagy kereskedelmi kikötők-
ben, világot láttatna velük. Fiatal elméjük hadd gyarapodjék új benyomásokkal, hadd 
telítődjenek meg hasznos ismeretekkel, hadd nevelődjenek gyakorlatiasságra, ami annyira 
hiányzik a mi fajtánkból. A tenger széles síkján hadd táguljon az új nemzedék látóköre, 
amelyet a trianoni méretek közé akartak volna belekényszeríteni a nyertesek. 

Szőjjük tovább az álmokat ! 



A HIDROGRÁFIA CENTENÁRIUMA OROSZORSZÁGBAN. 

AZ O R O S Z T E N G E R T A N I INTÉZET K U T A T Á S A I . 

Irta DR. LEIDENFROST GYULA. 

A mult év végén jelent meg Aklimatov tollából „La centiéme anniversaire 
de l'administration de l 'Hydrographie" címmel beszámoló az orosz hidrográfusok 
száz esztendős tevékenységéről. Az orosz birodalmi vízügyi igazgatóság 1827-ben 
arra a célra alakult meg, hogy expedíciókat küldjön ki, megjavítsa és fejlessze 
a tengerészképzést, világítótornyot építsen, tengerészeti évkönyveket és hajózási 
táblázatokat adjon ki, csillagászati, természettani és geodéziai kutatásokat és tér-
képezéseket végeztessen, stb. Az előttünk fekvő beszámolóból megállapítható, 
hogy ez az állami hivatal bőséges programmját igen komolyan fogta fel és nagy 
szolgálatot tett az egyetemes tudománynak. A hivatal neve fennállása óta sok-
szor változott: 1925 óta vízügyi szolgálat a neve ; programmja azonban a 
régi maradt. 

A hidrográfiai igazgatás lassankint nagy térképészeti intézetet rendezett be, 
1896-ban pedig időjárástani osztállyal is bővült. Jelenleg négy főosztálya, csillag-
vizsgáló, meteorológiai és műszerkészítő intézete, továbbá nagy könyvtára van. 
Az expedíciókat és a térképezést az első, vagyis a tudományos osztály rendezi. 
Ez tartja fenn az összeköttetést a külföldi tudományos intézetekkel is. A második 
osztály a hajózási műszereket vizsgálja, tökéletesítésükre törekszik és földmág-
nességi megfigyeléseket végez. A harmadik osztály tisztán hajózástechnikai kér-
désekkel és a tengerészet igazgatásával foglalkozik. A negyedik főosztály a 
hydrometeorológiai hálózat központja. A hajózás biztosítására a központi igazgatás 
irányítása alatt az orosz partokon hat intézet működik Arkhangel, Sebastopol, 
Baku, Vladivosztok, Omszk és Kronstadt székhellyel. 

A központi igazgatóság időnkint expedíciókat küldött ki és bizottságokat 
alakított a hidrográfiai viszonyok tanulmányozására. A Sarki-tenger kutatásával 
három hajó van megbízva. Ezek rendszeres vizsgálatokat végeznek a Murman 
partokon, a Fehér-tengeren és Uj-Zemlja partvidékén, ahol modern tudományos 
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kutatók még nem jártak. A Fehér-tengeren dolgozó expedíció főfeladata a tenger-
járási áramlások tanulmányozása. Oroszország szempontjából legnagyobb gyakor-
lati jelentősége a Balti-tengernek van s ezért ott a legélénkebb a tengerkutató 
tevékenység, amely 1828 óta tart. A első nagyobb expedíció 1853-ban 8 hadi-
hajóval indult el és háromszögelte az Keleti-tenger orosz partjait a Botni-öböl 
kivételével. Ez az expedíció számos mélységmérést végzett. 1908-ban csak 
részletkutatások folytak, ekkor azonban nagyarányú újabb térképező munka 
indult meg, amelynek a háború vetett végett. A világháború óta a Finn-öböl orosz 
részében fogtak hozzá a régi térképek felülvizsgálásához. 

A Fekete- és az Azovi-tengeren a lefolyt évszázad alatt két nagyszabású 
rendszeres kutatás történt. Az első 1825 tői 1836-ig tartott, a második 32 hajóval 
1871-től 1887-ig dolgozott. A munka eredménye a Fekete-tengerről 74, az Azori-
ról pedig 10 térképlap. A Fekete-tengerről készült lapok egy részét 1927-ben 
adták ki. A Fehér-tengeren az első orosz expedíció 1827-től 1831-ig térképezett. 
Már akkor megállapították, hogy olt a tengerjárás igen bonyolult tüneményekben 
jelentkezik. A térképezést 1887-ben folytatták és a háború alatt sem szűnt meg. 
A javított térképek egy része 1924-ben jelent meg. A Fehér-tengerről összesen 
42 lap készült. A Murman-partokon az első térképfelvételek 1822-, 1823- és 
1825-ből származnak. Ezeket 18 o9 — 1840-ben tették közzé. Az első térképek 
tetemes hibáit 1905 ben külön expedíció javította ki. Ezen az expedíción 9 hid 
rográfus vett részt. Munkájukat a világháború szakította meg, de azóta újra 
megindult, sőt észak felé is kiterjeszkedett. Összesen 26 térkép jelent meg, az 
utolsó lap 1925-ben látott napvilágot. 

Az Ob és a Jenisszei, valamint torkolati vidékük kikutatására 1894 ben két 
hajóval expedíciót rendeztek. A Barrents-tenger hidrográfiai tanulmányozása 1827-
ben indult meg és lú05-ig tartott. A munkát 1918-ban folytatták és a kutatások 
jelenleg is folyamatban vannak. A Szibériai-tenger térképezését az 19) 1-től 
1914-ig tartó expedíció hajtotta végre. Ugyanekkor a Léna és a Kalima torkolatát 
is tanulmányozták a hidrográfusok. A Sarki tengerről 30 lap készült. A Csendes-
tenger óriási kiterjedésű orosz partjain az első rendszeres munka 1855-ben kez-
dődött meg. Vladivosztokban 1880-ban erre a feladatra külön bizottságot alakí-
tottak, a Nagy Péter-cár-öblöt és az Amúr-folyó limánját igen részletesen átku-
tatták. A bizottság 1898-ban a Liagdun-öblöt is munkája körébe vonta és 1904-ig 
22 térképlappal készült el. Az orosz—japán háború után a bizottság az Ohocki-, 
majd a Béring-tengert kutatta. A legutolsó lap 1923-ben került forgalomba. 

A Káspi-tenger térképe, amely még 1826.ból való, még igen tökéletlen volt. 
20—40 km-es hibák hemzsegnek rajta. Az újrafelvételi 1857—1870 közt hajtot-
ták végre. Az eredmény 26 lap lett, de ezek sem kifogástalanok, úgy, hogy 
1909-ben új bizottságot küldtek ki, amely egészen 1915-ig dolgozott a revízión. 
A térképezést és mélységmérést 1920-ban újra megindították. 1926-ban az 
Asztara—Hasszan—Kuuli közti partrészleten, 1927-ben pedig a nyugati parton 
dolgoztak. Az ujabb munkálatok eredménye gyanánt idáig 33 lap jelent meg. 
Párhuzamosan az Arai-, a Ladoga- és az Onega-tavon is folyt a munka. A Bajkál-
tavat 1896-ban külön expedíció tanulmányozta. A partok térképezése és a mély-
ségek megállapítása még nincs befejezve. 
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A hidrográfiai szolgálatnak összesen 167 rendes állomása van. Ezek közül 
50 a jégviszonyok tanulmányozásával foglalkozik. Kronstadtban 1865-ben mág-
nességi megfigyelésekre külön állomást létesítettek. A hidrográfiai szolgálat már 
a cári időkben nagy költségvetéssel dolgozott. Számos hiorográfus-nemzedéket 
nevelt és sok nagyszerű tudós állott szolgálatában. Kutatásai tulnyomórészben 
úttörőek, mivel szűz területeken dolgozik, ahol más nemzet szakemberei rend-
szeres vizsgálatokat nem végeztek. Térképei és kiadványai ép ezért fontos forrá-
sok minden kartografus és hidrografus számára, bár a cirillírás és a nyelvi 
nehézségek a tüzetesebb elmélyedésnek útjában állanak, s ezeket az idegennyelvű 
kivonatok csak tökéletlenül hidalják át. Az orosz hidrográfiai kutatásokról éppen 
ezért az első részletesebb áttekintést csak Aklimaiov fent idézett művében 
kapjuk meg. 

* * * 

Az orosz oceanográfusok újabban a sarki Jeges-tengerben igen intenzív 
munkát végeznek. Az újabb kutatásokról a Tengertani Intézet jelentése számol 
be bő orosz szöveggel és rövid német kivonatban.*) Az első expedíció az 1622 
tonnás „Malygín" nevü gőzhajón Messjatzev zoológus vezetése mellett 1921-ben 
indult el Archangelszkbol és augusztus 11-től szeptember 21-ig volt úton. A hajó 
kényelmes hidrológiai, hidrográfiai, biológiai és ichthiológiai laboratóriummal volt 
ellátva. Az expedíció ideje főképp a jéggel való küzdelemben telt el és csak 
szeptember 10-én tudott behatolni a Kari-tengerbe. Visszafelé a szibériai gabona-
hajókat kisérték, s ezek közül a jég kettőt áldozatúl követelt. Összesen 60 állo-
mást dolgoztak fel, ezek közül harmincat a Barents-tengerben, ahol új halpadot 
fedeztek fel. Az anyag egy részét már feldolgozták és az erről szóló közlemények 
is megjelentek. A második expedícióra már elkészült a „Persey" nevü gőzös, 
amelyet egyenesen sarki kutatásokra szereltek fel. 

Az orosz Tengertani Intézet kutató hajója eredetileg a Ferenc József-földön 
való állatfogásra készült. Építését egy magánvállalkozó számlájára, 1918-ban 
kezdték meg, de nem fejezték be. Az intézet 1922-ben építtette át és szerelte 
fel. A „Persey" fenyőfából épült 4—5 cm. vastag tölgyfaburkolattal, úgy, hogy 
teljesen jégálló. Gépei leszerelt hadihajókról származnak. Hossza 41'5 m. Űrtar-
talma 297 regisztertonna. Legnagyobb sebessége 8 mf, gazdaságos sebessége 
6 mf. Kevés megterhelés mellett 2'4 m-re merül. Legénysége 24 főből áll. A 
hajón 15 szakember számára van férőhely. A fedélzeten öt laboratórium és két 
preparáló helyiség van. Fő gépe 360 lóerős. Van két gőzdobja; az egyik a vas-
macska kötelének, a másik a hálók felhúzására; van dinamó-turbinája (6'6 kw.) 
és Thomson-féle villamos csigája. A hajót gőzzel fűtik, villamos világítása van 
és rádióval is felszerelték. A hálókat (ottertrawl, kotróháló, ivadékháló) és a fenék 
mintágyűjtőket a felső fedélzet csavarjáról bocsátják le. A plankton hálókat, 
továbbá az Ekrnan- és a Bachmann-féle vízmerítőket az oldalfedélzetről villamos 
dobbal engedik le és húzzák fel. 

A második expedíció a „Persey" próbaútja volt a Fehér-tengerre. A 900 
tmf-es vonalon 18 állomást tartottak. Megállapították, hogy a Fehér-tengerben a 

*) Berichte des Wissenschaf t l ichen Meeres Ins t i tu ts . — Bd. I. Lief. I. — Moszkva , 1926. 
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különböző hőmérsékletű vízrétegek igen érdekesen következnek egymás után. A 
felületen 1923. nyarán (június 27.—július 10.) erősen fel volt melegedve, 20—30 
méter mélységben azonban már 0 fok alatt volt. Onnan kezdve lassan és foko-
zatosan sűlyedt a mélységgel együtt. A fenék állatvilágának főbb képviselői: 
Leda pernula, Jolvia arctica, Astarte Montagui, A. compressa, Asterias Livcki. 
A harmadik expedíció Archangelszkből, a „Persey" anyakikötőjéből 1923. augusz-
tus 21-én indult el és baj nélkül jutott el a Ferenc József-földig, ahonnan Novaja-
Zemljáig, a Barents-szigetekig és a Belusja-öbölig hatolt előre. Összesen 775 
mf-nyi útat tett meg 41 hidrográfiai állomással. Október 23-án tértek vissza. Az 
úton igen fontos áramlási adatokat gyűjtöttek. 

A negyedik expedíciót (1924. júl. 15.—aug. 11.) L. A. Zenkewitsch zoológus 
vezette. 1824 tmf-et tettek meg, 50 állomást dolgoztak fel, sőt 24 órás áramlás-
megfigyelést is végeztek lehorgonyzott hajóval. Ezen az úton a Pecsora-tengert 
tanulmányozták, s tőkehal-csapatokra is bukkantak. Az 5-ik expedíció, — megint 
Messjatzeiv vezetésével — 1924-ben (aug. 24.—okt. 14.) 3147 tmf-et járt be és 
63 állomáson dolgozott. A jéggel sokat küzködve hatolt át a „Persey" a Fehér-
tengeren, felkereste Svalbardot (Kings-bay), a norvég és a Murman-partokat, s 
úgy tért vissza Archangelszkbe. A hatodikon (1925. jún. 26.—júl. 11.) is körülbelül 
1550 tmf-nyi úton 80 állomást dolgoztak fel és a Murman partok mentén halá-
szati biológiai kutatásokat végeztek. A 7-ik expedíció (1925. júl. 29.—aug. 21.) a 
Spitzbergák (Svalbard) mellett és a Stor-fjordban 46 állomáson kutatott és 2725 
tmf-et hagyott maga után. A Spitzbergákon földtani térképezést végeztek. Az 
utolsó expedíció, amelyről az idézett jelentés beszámolót ad, a nyolcadik, s ezt 
Flerov (fitoplanktológus) vezette 1925. szeptemberében. Munkaterülete a Pecsora-
tenger volt és kikutatta a Novaja Zemljától délre eső, teljesen ismeretlen területet 
is. Mélységméréseket, hidrográfiai vizsgálatokat, fenékkotrásokat és halászati 
kísérleteket is végeztek. A tudományos eredmények nem állanak rendelkezé-
sünkre, de az előzetes jelentésből is megállapítható, hogy ezen a nehéz területen 
a „Persey" tudós gárdája elismerésre érdemes munkát végzett és nagy fehér 
foltokat töltött ki pontos adatokkal a sarki tenger térképén. 



A HAMBURGI DEUTSCHE SEEWARTE 
HALGAZDASÁGI IDŐJÁRÁSI SZOLGÁLATA. 

Irta Dr. RÉTHLY ANTAL. 

Egyes országokban az időjárási szolgálatot ma már olyan sokoldalúan veszik 
igénybe, hogy valóban nem csodálkozhatunk azon, amidőn újabb és újabb ága-
zatok vagy keletkeznek, vagy rohamosan kifejlődnek. Alig néhány évre tekint 
vissza a téli sport érdekében kifejlesztett szolgálat, amelyik a hó-viszonyokról 
nyújt gyors tájékoztatást. Naponta az egész országra kiterjesztve ismerjük a hó-
réteg magasságát, a hó-takaró egyéb tulajdonságait amelyek a hó-sportok szem-
pontjából jelentőséggel bírnak. A norvég, svéd, angol és dán, valamint észak-
amerikában különösen a canadai meteorologiai intézetben már régóta jelentős volt 
a halászat érdekében a meteorologiai megfigyelések igénybevétele és újabban a 
Deutsche Seewarte Hamburgban külön halgazdasági időjárási szolgálatot vezetett 
be, amint azt a mult évi május havában Kiel-ben tartott halgazdasági kiállítás 
meteorologiai részének ismertetéséből megtudtuk. E sorok célja röviden erről a 
szolgálatról némi tájékozódást nyújtani. 

A Seewarte által rendezett része a kiállításnak 84 m2 területet ölelt fel, tehát 
igen tekintélyes terjedelmű volt. Két n^gy csoportból állott A) a tengerre vonat-
kozott és B) a levegőre. A kiállított tárgyak rövidre fogott jegyzéke tájékozódást 
nyújt a kiállítás anyagáról: 

Tengerészeti rész: I. A Deutsche Seewarte részvételével a keleti és az 
északi tengeren rendezett tengerkutató útak. 2. Az északi és a keleti tenger fe-
nekének domborművű térképe, (Apsteintől). 3. Ezen tengerek felszíni hőmérsék-
letei augusztusban. 4. A felszíni sótartalom augusztusban. 5. A hőmérséklet és 
sótartalom augusztus és februárban Farőr—Helgoland között. 6. A szabad szén-
sav tartalom 1 cm3 (liter) a fenékvízben a Keleti tengerben, május, junius és 
juliusban. 7. Szénsav és oxigéntartalom az Arkona-medencében Ystadt és Jasmund 
között 1921. szeptember 8—9-én. 8 Nitrogén és szénsav tartalom a vízben oldott 
levegő %-aiban. 9. Európai északnyugati tengereinek 12 méterig terjedő egyidejű 
szökőár vonalai. 10. Európai északnyugati tengerek egyidejű dagályóra vonalai. 
11 —12. Az északi tenger a csatorna és a brit vizek árapály vonalai. 
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Időjárási rész: 1. A Deutsche Seewarte napi időjárási munkatérképei az ere-
deti sürgönyjelentésekkel. Bemutatása annak, hogyan készül az időjárási térkép. 
2. A halgazdaság részére kiadott időjárási jelentések képes bemutatása. 3. Az 
időjárási szolgálat grafikus ábrázolása a beérkező anyag és a szétküldött jóslások, 
jelentések stb.) 4. Képes ábrázolása a vihar-óvást leadó helyeknek. 5. Fényképek, 
melyek a hírszolgálatot mutatják be. 6. Rádióval közvetített időjárási térképek, 
a „Westphalia" 1926 április—májusi útjáról. 7. Utasítás a viharjelző állomások 
részére. 8. Az időjárási jelentések kulcsai. 9. A tengeri időjárási jelentések kulcsai 
(hajók radiogrammjai). 10. Az időjárási jelentések napi könyvecskéi. 11. Hajókon 
alkalmazott időjárási műszereket befogadó házikó. 12. Hajóbarométer (cardanikus 
felfüggesztésben). 13. Barograph. 14. Kézi anemometer. 15. Vihar-óvást mutató 
árbóc mintája. 16. Szélszemafor mintája. 17. A Seewarte meteorologiai évkönyvei. 
18. „De Lillie" hajó 1795-ból való hajónaplója, amelyet Hansen Péter kormá-
nyos vezetett, a hajó Hamburg—Grönlandi rozmár és cethalvadászati útja alkal-
mával. 19. Ugyanaz 1892-ből. 20. Két újkori hajónapló 1926-ból. 

Egy szép színes kép feltüntette a Deutsche Seewarte működésének egész 
területét és azokat a különböző gazdasági ágakat és foglalkozásokat, amelyek 
működését igénybe veszik. 1. Tengeri halászat, Islándig kiterjedőleg. 2. Part-
menti hajózás és partmenti kisebb mérvű halászat. 3. Hajóközlekedés a csator-
nában és a Brit szigetek között. 4. Légi közlekedés a csatornán át és a konti-
nensen Skandinávia, Finnország, Oroszország felé és magában Németországban. 
5. Ipari üzemek. 6. Mezőgazdaság. 7. Turistaság. 8. Vasúti közlekedés. 9. És 
végül a magánosok. 

Amilyen gyorsan történik manapság a rádióval az időjárási megfigyelések 
begyűjtése, éppen olyan gyors a feldolgozott híreknek és azoknak gyakorlatilag 
értékesíthető anyagának a terjesztése is. A vihar, köd, áradás, jégvonulás, hőség, 
fagy és zivatarok előre jelzése már pár pillanat alatt megtörténik, amint annak 
valószínűségét az időjárási térképekből levezették. A továbbítás rádió, rendes táv-
író, képtávíró (térképek közlése), telefon, fényjelek által, valamint szóval és kül-
dönccel történik. 

De áttérve magára a halászatra még a következőket kell megemlíteni. A 
Seewarte a halászati Társaságoknak naponta kétszer, telefonon, esetleg távirat-
levéllel a következő jelentést adja le: l . A 12 legfontosabb halászati helyen (Európa 
északnyugati tengervidékein) milyen volt az időjárás. 2. Jelentések a norvég és 
az északi orosz partmenti állomásokról. 3. Hőmérsékleti jelentések egész Közép-
európáról. 4. Időjárási jóslatok az Északi tenger vidékeire. 

A tengertjáró hajók a jelentéseket a Hochseerundfunk r. t. által leadott je-
lentésekből kapják még. Kivetetik maguknak azokat az adatokat, amelyek őket 
közvetlenül érdeklik. A Hochseerundfunk 00.15 és 11.50-kor adja le a meteo-
rologiai híreket 2525 hullámhosszal. Úgymint : 1. Tizennyolc állomás időjárási 
jelentéseit az északi tengerről és Islandról. 2. Öt időjárási áttekintést illetve idő-
jóslást, viharóvásokkal az Északi és Keleti tenger, valamint Islandi partvidékekre 
vonatkozólag (öt különböző vidék). 3. Hét Keleti tengeri állomásnak széljelenté-
seit és a hajózás érdekében széljóslásokat főkép a Keleti tenger vidékeire. Végül 
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hétszer napjában adnak le rádióval időprognózist és kétszer naponta áradásjelen-
téseket úgy az Északi, mint a Keleti tengeri vidékekre. 

Ujabban mindinkább előtérbe lép az a nézet, hogy a rádiójelentések nem 
oly alkalmasak a német halászat érdekeit szolgálni, mint a rádiotávbeszélő. Ma 
már az útközhen lévő halászsajók felvilágosításokat kapnak nemcsak az idő-
járásról, annak szélső, kártevő elemeiről, hanem megismerik egyes vidékek, sőt 
az egyes hajók halászati eredményeit. A különböző piacok árainak alakulásairól, 
a kikötőkce hozott áruk menyiségéről tudomást szereznek, úgy hogy a jó keres-
kedő halashajós gazdaságilag is azonnal értékesítheti a kapott híreket, mert egy-
részt olyan kikötőbe irányítja hajóját; ahol nagyobb szüséglet alakult ki és így 
magasabb ára van az árúnak, másrészt természetesen a hajó irányát ugyancsak 
az időjárási viszonyoknak megfelelően vezeti. Igen sokszor Island körüli halászó 
útjaikról az idejében tudomásul vett viharjelentésnek megfelelően, a hajók vissza-
tértek kikötőjükbe, míg azok a hajók, amelyeknek nem volt rádiójuk, egyáltalán 
nem tudtak ezekhez a hírekhez alkalmazkodni. Ma az a meggyőződés alakult ki, 
hogy igazán sokkal fontosabb a meteorologíai szolgálat a halászatra, mint pl. 
volt eddig a mezőgazdaságra nézve. 

Dr. Perlevitz érdekes tanulmányában, amelyikből adatainkat vettük, meg-
említi, hogy Hamburgba naponta beérkező táviratok számjegyei hihetetlen nagyok. 
A rendes vezetékes távírón összesen 5000, a szikratávíróval jövők 45.000, a 
hamburgi repülőtérre beérkező táviratok 6000 és a teleforádiogrammok 4000 
számjegyet tartalmaznak. Ez tehát azt jelenti, hogy naponta 55.400 számjegy, 
kb. 11.000 számcsoport fut be és kerül feldolgozásra. Óriási munka, amely na-
ponta — bár efemer, mint a napilapok munkája — mégis az emberi létre 
hasonlókép nagyjelentőségű, biztosít emberéletet, megment és szerez vagyonokat, 
emeli a nemzeti vagyont és a szolgálatra fordított anyagáldozatot sokszorosan 
behozza. 

A Deutsche Seewarte Németország legnagyobbszabásu időjárást jelző köz-
pontja, amely már több évtizedes, a meteorologíai kutatásban vezető szerepet 
betöltött múltra tekinthet vissza, és egykor a nagy Bebber, Neumayer, Köppen, 
Wegener, Grossmann, most pedig Ca'tens és Perlenntz kiváló munkatársai. 



A KORALLSZIGETEK KELETKEZÉSE ÉS BENÉPESÜLÉSE. 
Ir ta Dr. A B O N Y I S Á N D O R . 

A Csendes-Oceán paradicsomi szépségű korállszigetvilágának rejtelmessége 
a tudományos rendszeres kutatások során mindinkább feloldódik. A tengeri fauna 
mészvázas építőmesterei s a légoceán vihardühe által felkorbácsolt hullámok 
örökös harca egyfelől, másfelől pedig a színtáj-változás azok a fő tényezők, 
vulkánizmus, lassú sűlyedés és emelkedés, valamint a sós víz hatalmas oldó 
képessége a segítő tényezők, amelyek ezen most születő világrész létrehozásában 
működnek, melyeket betetőz az ember és környező növény- és állatvilágának 
megtelepedése. 

A szigeteknek a fennti tényezők egymásra hatása folytán váló keletkezé-
séről, végleges vagy rövid időre való eltűnéséről, illetőleg a kérdéssel összefüggő 
fizikai és élettudományi problémák felől ú j alapokon, ú j megvilágításban érte-
kezik Kraemer Ágoston, a tübingai egyetem tudós tanára, aki 30 évi, többnyire 
helyszíni tapasztalat és rendszeres kutatásainak eredményeit most közre adta.*) 

Kraemer, mint ott állomásozó haditengerészeti orvos, tudományos problé-
mák iránt érzékkel bíró parancsnokok alatt, szolgálaton kivüli idejét életcélúl ki-
tűzött vizsgálatainak szentelte, úgy, hogy később is, mikor már elfoglaltsága 
máshová szólította, időnként csupán azért vállalt melanésiai szolgálatot, hogy 
érdeklődését és kutatásvágyát újból és újból kielégíthesse. A kérdés állattani 
vizsgálataira előkészítette a kiéli kiváló orvosi zoológia tanára: Brandt, aki későbbi 
munkálataiban is segítségére volt tudós tanítványának. A szükséges geológiai és 
mineralógiai ismereteit Haas és Lehmann professzorok vezetésével szerezte meg. 
Majd időnként tengerélettani és plantonológiai vizsgálatokat végzett problémája 
felderítése érdekében. Felkészültsége tervszerű önképzése folytán oly kimagasló 
helyet biztosított számára a modern oceán-kutatók között, hogy a szolgálaton kivüli 
tengerész tábornoktörzsorvost Tübinga egyeteme ny. r. tanári címmel tüntette ki. 

Több mint 30. év kutatási eredményét adja összevonva most Kraemer 
közre, melyben ellene fordul a szerinte tisztán spekulatív alapon kifejtett sűlye-

* ) A U G U S T I N K R A E M E R : Die EntsteJiung und Besiedelung der Koralleninseln nach neuen Gesichts-
punkten auf G r u n d eigener U n t e r s u c h u n g e n . Stut tgar t , E. Schweizerbart , 1927. 53 pp. 
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déses korallsziget-keletkezési teóriáknak. Utal többek között Darwin által is 
főtényezőként szerepeltetett „lassú sűlyedési elmélet" tarthatatlanságára, amely 
helyett ő a tengerjárással és időszakonként jelentkező hullámok rombolva építő 
dinamikai hatásaira helyezi a fősúlyt. 

Az atolok kialakulásában az állandó tengeráramok irányát és az ezzel 
szembe építő korallok élettani viszonyait tartja alakító tényezőknek. A mész-
korallok a tengerárammal hozott táplálékon gyorsabban tenyésznek, mint az áram-
lással ellenes oldalon, úgyszintén az uralkodó szélirány hullámai sok szerves 
detrituszt készítenek és törmelékformában hoznak táplálékot, mely a parti vagy 
partszegélyi zátonypadokon megtörő hullámok által összezúzódott planktonták 
tetemeiből áll. 

Az atolok kör, illetve ővalakban való növekedése szintén a zátony-építő 
korallok növekedési törekvései révén érthető meg. A körülzárt tenger kehely-
szerüsége pedig a mészoldó szervezeteknek a működése révén, de az oda került 
szerves korhadék széndioxid termelése is hozzájárul a mész oldásához. 

Kraemer megállapítja, hogy Semper, Darwin, May, Passarge, Moscheles, 
Davis, Mayor stb. azért jutottak egymástól eltérő és nem általánosítható ered-
ményekre, mert aránylag kevés és kis területen eszközölték megfigyeléseiket, 
éppen ezért a sok szereplő megnevezés közül megtart öt alakzatot: 

1. Padka- vagy oszlopzátony; 2. szegély- vagy élzátony; 3. parti- vagy 
homokpartzátony; 4. sánc- vagy barrierezátony; 5. koszorú- vagy ővzátony, atoll. 

A padka- vagy oszlopzátony nagy mélységekből meredeken csaknem a víz 
szintjéig emelkedő, fenn rendesen gombakalap módjára kiszélesedő véggel, melyek 
érintkezve egymással, sokszorosan összenőhetnek. Ilyenkor az oszlopok között 
ívek, barlangok formálódnak, amelyek a zátonykorallfajok tündérligeteiként tűn-
nek föl. Az élzátonyok meredeken eső sziklameredélyek szélén emelkednek 
élszerü csipke-szegéllyel. A parti- vagy törmelékzátony a sekély part mentén több 
kilométer szélességben parti csatornával összekötött lagunarendszerből áll, amely 
azonban magas ár idején a tegmagasabb szegélyrész kivételével víz alatt van. 
A külső széle meredeken sülved több méternyi mélységbe. A sánczátonynál a 
zátony és a partiöv közötti rész sohasem lagunás sekélységű, hanem alacsony 
víz mellett is aránylag mély. Az atoll körzátony, mely megfelel a sánczátony 
szerkezetének, azonban a szigetrésze hiányzik. 

Kraemer a zátonyépítő korallok tenyészoptimumául az 5—10 m mélységet 
állapítja meg, amely más tudósok megfigyelését is fedi. A mészfelhalmozásban 
legnagyobb részük van a Madrepora, Coeloria, Máandrina Astrea, Porites, Fungia 
nemeknek, amelyek közé ékelten nagymennyiségű kagyló és csiga, főként 
Tridacna tenyészik. Azok a korallok, melyek 40 m alatt tenyésznek, zátony-
építés szempontjából nem jelentősek, mert építményeik sohasem érik el a fel-
szintet, de mint a felső szintben tenyésző korallok alépítménye alkalmilag kiin-
dulása lehet az elzátonyosító koralloknak. 

A korallok részére a mészszállító szervezetek a plankton klorofilos szerve-
zetei. Mégis, hogy a hullámtörés övében tenyésznek legjobban, annak erős 
oxigénszükségletük a legfőbb oka, amely a mozgó vízben állandóan körülöblíti 
az egyébként külön lélegző szervvel el nem látott állatokat. Kiemelendő ez azért, 



146 , A TENGER 

mert az atol-gyűrűben Kraemer meghatározása szerint kb. 20-szor akkora a 
víztérfogategységenként tenyésző planktonták mennyisége és mégsem növekedik 
befelé az atol. 

Nem lényegtelen a zátonyok és korallszigetek tömöttségének létrejöttében a 
hullámok őrlő munkája következtében létrejövő mészváztörmelék, amely a hézago-
kat finom iszapszerű üledék formájában kitölti és az egyébként lazán fekvő 
tönköket összecementezi. Egyébként ez a finom mésziszap a víz kissé erősebb 
mozgásánál is felületén azonnal felkavarodik s így, legalábbis nappal mindig 
elárulja még az aránylag mélyen fekvő korallzátonyokat is. 

Kraemer a Daruin-féle „sülyedéssel parallel haladó, illetőleg emelkedő 
koraliépítmények" szigetképző voltát kétségbe vonja, bár ő sem tudja a többnyire 
vulkanikus magon álló mészkőmasszivumok keletkezésének problámáját kielégí-
tőbb módon megmagyarázni, legfeljebb a részletek okadatolásával. 

A zátonyok évi növekedése általában az azokat építő fajok növekedési 
intensitásával arányos. A növekedés szerinte 1—7 cm között van, ez azonban 
a vízalatti mészképző állatszövetkezet munkájának a kifejezője, a sziget felépí-
tését a felszín közelébe került mésztömegeknek a szél és vihar korbácsolt hullá-
mok eszközlik, amelyek a kidobott törmelékkel évről-évre emelik és szélesbítik a 
vízből kiálló szigetfelszint. Természetesen a hullám építő munkája meg is for-
dulhat, mint ahogy sok adat van erre is, ügy hogy egy-egy tornádó után hült 
helye marad a sokszor dusvegetációt nevelő szigetnek, hogy a helyén maradt 
zátonyon évszázadok folyamán ismét életet termő és emberi kultúrát viselő 
sziget keletkezzék. 

Kraemer éppen ilyen gazdasági vonatkozású kérdést vet fel a könyve 
végén, melyben éppen a korallsigetek természeiének további kutatását ajánlja 
azzal, hogy ezek a szigetek, amelyek valóságos földi paradicsomi vegetációt 
nevelnek, céltudatos beavatkozással új térfoglalási lehetőséget biztosít az ember-
nek s az úgynevezett „sülyedési teória" ha megvolna is, egyáltalán nem veszé-
lyezteti Polynézia sorsát. 

A benépesülésre vonatkozóan szintén érdekes felfogása, de tapasztalatai is 
vannak. Felemlíti, hogy a bennszülött szigeti lakosság nagyszerűen tud tájéko-
zódni minden hajózási tájékoztató eszköz nélkül is az alacsony szigetek között, 
amelyek legfeljebb 20 km-nyire látszódnak el. Természetesen ezek sem vaktában 
indulnak neki az üres horizontnak; vezető jel részükre a sziget, vagy amely 
felett szélcsendes időben mindig ott lebegő könnyű felhőzet, amelyet a szigetről 
felemelkedő, páratelt légoszlopnak a felső hideg légrétegbe való feltörése idéz elő. 
Mihelyt valamely zátonyhát kókuszpálmával beültethető azonnal birtokukba veszik 
a szomszéd sziget lakói s a zöldelő sziget felszíne a tengerből kijáró rákok és a 
tenger által szállított növény- és állatvilággal hamarosan benépesül. Madár, 
denevér könnyen, de szárazföldi vagy édesvízi állatok sokszor több ezer kilo-
métert is tutajoznak, mig a véletlen révbe juttatja azokat. Még a krokodilok is 
kibírnak ilyen nagy, bizonyára több hónapig tartó utazást. 

Néhány sorban csupán vázlatát lehet adni annak a gazdag tapasztalattömeg-
ből leszűrt elmélkedésnek, melyet Kraemer kifejtett. 



MAGYAR LOBOGÓ A TENGEREN. 
— Egy képpel. — 

A gigantikus háború szörnyű megpróbáltatásai után a magyar nemzetet 
újabb súlyos küzdelmek sorompói elé állította a f á tum: a lesújtott és prédára 
dobott csonka országnak át kellett szenvednie a bolsevismus és román megszál-
lás pusztításait, hogy kifosztottan és reményvesztetten induljon el az új élet-
lehetőségek felé. Es a maroknyi magyar nép a Trianont követő nemzeti szeren-
csétlenség korszakában is bá-
mulatot keltő tanúbizonyságát 
adta elhivatottságának, az er-
kölcsi és anyagi erők páratlan 
megfeszítésével nem egészen 
10 esztendő alatt újabb alap-
jait alkotván meg az ország 
megbolygatott k u l t u r á l i s és 
gazdasági struktúrájának. 

A trianoni békediktátum, 
amely a régi M a g y a r o r s z á g 
325.000 km2 területéből 90.000 
km2-t, 21 millió lakosságából 
pedig 8 milliót hagyott meg 
számunkra, ugyanakkor meg-
fosztott bennünket a magyar 
tengerparttól, hazánk egyetlen 
tengeri kikötőjétől és a magyar 
tengeri flottától. És ime: egy 
új o r s z á g a l a p í t á s számtalan 
feladatainak és problémáinak 
megoldása során új életre kel 
a magvar tengerhajózás is és 
a magyar integritás egyik di-
cső szimbólumaként immár 
újra meg fog jelenni a világ-

f 

A „ H o n v é d " ha jó v ízrebocsátása . 
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tengereken a magyar lobogó. A Magyar Keleti Tengerhajózási Részvénytársaság 
joggal igényelheti magának az érdemet, hogy annak a 7500 tonna hordképességű 
óceánjáró hajónak üzembehelyezésével, amelyet most építtetett Angliában, új életre 
kelti a magyar kereskedelmi tengerészeret. Az első hajó, amely a háború óta a 
magyar kereskedelmi tengerészet számára épült, a „HONVED" büszke nevét 
viseli. 

A hajó Angliában, a világhírű Swan, Hunter& Wigham Richardson sunderlandi 
hajógyárában épült, ugyanott, ahol a Cunard Line „Maurentania" gőzösét is 
építették. A „HONVED" magyar lobogó alatt, magyar tengerész-tisztek vezeté-
sével, magyar "személyzettel járja máris a tengereket s távoli világrészeken méltó 
képviselője lesz a magyar öntudatnak, a magyar törhetetlen életerőnek. 

A gőzös az angol Lloyds szakszerű felügyelete alatt és ennek szabályai 
szerint elsőosztályúnak vagyis 100 A I. osztályúnak épült. A hajó hossza 370 
angol láb (112"77 m), legnagyobb szélessége 52 a. láb (15'55 m), mélysége 
27'3" (8'3 m), merülése pedig a 7500 tonnát tevő hordképességének teljes ki-
használása mellett 23'6" (7" 15 m). A hajó építési anyaga acél, hajtókészüléke 
háromszoros feszítőerejű gőzgép, 1800 indikált lóerővel, amelyet a North Eastern 
Marine Engineering Company Limited hajógépgyára épített. Két főkazánja van 
és pedig visszatérő tűzű, tűzcsöves kazánok, aemlyekhez egy mellékkazán csat-
lakozik. A gőzös tonnatartalma 4250'73 vegyes tonna, 2595'06 tiszta tonna, 
hordképessége pedig 7500 súly tonna. A hajó mintegy 1200 tonna vizifenéksúly 
befogadására alkalmas, hat tartányra osztott kettős fenékkel van ellátva. A hajó 
fedélzetén szikratávíró állomás van felszerelve, amely az új washingtoni nemzet-
közi rádiótávíróegyezmény határozmányainak mindenben megfelel. 

A „HONVÉD" hajó anyakikötője Budapest és a budapesti magy. kir. Ten-
gerészeti Hivatalnál vezetett hajólajstomba lett beiktatva. 

A Magyar Keleti Tengerhajózási Részvénytársaság a sikeres próbajárat meg-
tartása után június hó első napjaiban vette át a gőzöst a hajóépítő cégtől és a 
társaságnak már is sikerült a gőzös részére Blyth angol kikötőben egyiptomi 
rendeltetésű mintegy 7000 tonnát tevő kőszénrakományt biztosítani, amely rako-
mány felvételére a hajó a 6 órai időtartamú tengeri próbajárat elvégeztével nyom-
ban Blyth kikötőjébe indult. 



Özv . Havass Rezsőné . 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
HAVASS-EMLÉKÜNNEPÉLY. 

1928 június 24. 

— Három képpel. — 

Havass Rezső neve, élete és működése teljesen egybeforrott a magyar 
tengeri-uralom fenséges gondolatával. S talán nem túlzás azt állítanunk, hogy 
amióta Kossuth Lajos 1846-ban az Iparegyesület „Hetilap" jában közzé tette 
klasszikus cikkét: „Tengerhez magyar, el a tengerhez" s a Kossuth vezetése 
alatt álló Kereskedelmi Társaság által tervezett Magyar Tengerhajózási Társaság 
felhívása kapcsán elhangzott a „Tengerre magyar" jelszó: senki sem propagálta 
olyan hévvel, olyan lelkesedéssel, olyan szakavatottsággal a magyar tengeri ura-
lom régi dicsőségének visszaállítását, mint Havass Rezső. Ez a szinte fanatikus 
lelkesedés vezette át a Magyar Adria Egyesület megalapításakor annak munka-
körébe, ahol megtalálta ezirányú nemes törekvéseit, hazafias lelkesedését meg-
értő és abban osztozó barátait és munkatársait . Az O eszményi szelleme, lán-
goló lelkesedése, amelyekkel szolgálta, propagálta a magyar tengeri uralom gon-
dolatát, áttört még a trianoni gyászos békeparancs börtönkapuján is s megingat-
hatatlanul hirdette tovább is a magyar dicsőség soha nem múló történelmi 
hagyományait s nem adta fel a reményt, hogy nem hiába küzdött egy fél száza-
don át Dalmácia visszacsatolásáért s a régi magyar adriai uralom felújításáért. 
Már súlyos beteg volt, amikor megkapta az értesítést a Magyar Adria Egyesület 
társelnökévé s a földrajztörténelmi szakosztály elnökévé újból történt megválasz-
tásáról, melyre 1927 jan. 17-én az egyesület elnökéhez az ő törhetetlen optimiz-
musára és nemes lelkesedésére annyira jellemző sorokat írta: 

„Hálás köszönet mondok az újbóli megtiszteltetésért s büszke vagyok reá, 
hogy Veled továbbra is együtt dolgozhatom a Magyar Adria Egyesület nagy 
nemzeti céljaiért, a magyar tengeri törekvések fenséges gondolatáért, melyért 
Trianon után is rendületlenül harcolni fogunk". 

Az ő harci készségét azonban nemsokára összezúzta a kérlelhetetlen halál. 
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Április 22-én a hajnali órákban Havass Rezső lelke visszaszállt Istenéhez, reánk 
hagyva örökül nemes eszményeit. 

Egyesületünk már akkor elhatározta, hogy elhunyt társelnökének emlékét 
külön ünnepély keretében fogja megszentelni. Ezt az ünnepélyt június 24-én 
d. e. 11 órakor tartottuk meg a vármegyeház díszes közgyűlési termében, 
melyet Agorásztó Tivadar alispán úr volt szíves e célra átengedni. 

Az ünnepélyen nagy és előkelő közönség hódolt Havass Rezső felejthe-
tetlen emlékének. Jelen voltak a család részéről: özv. dr. Havass Rezsőné, 
Nászay Erzsébet, dr. Havass István orgonaművész, Bossányi Havass Rezső ny. 
százados, Bossányi Havass Tibor őrnagy, özv. dr. Kováts Pálné, dr. Lambrecht 

Dr. Kövesl igethy Iíado. G o n d a Bela. Dr. Lambrecht Kálmán. 

Kálmánné Havass Márta, Vlaszaty Ádám és felesége Kováts Ella, dr. Noszeda 
Kálmánné, dr. rákosi Nászay Károly táblabíró, rákosi Nászay Miklós mérnök, 
ifj. rákosi Nászay Károly mérnök, Thomae Aladár ny. postafelügyelő és felesége 
Windisch Margit festőművésznő, dr. Margittay Valérné Wilfinger Nelly, Seenger 
Viktorné Császár Jolán. 

Az egyesületi tagok s Havass tisztelői sorából: Berzeviczy Albert v. b. t. t. 
a M. T. Akadémia elnöke, dr. Kövesligethy Radó egyetemi tanár, az egyesület 
társelnöke, dr. Liber Endre tanácsnok, a főváros képviselője, dr. Horváth Géza 
ny. muzeumi igazgató és felesége, dr. Cholnoky Jenő tanár, a Magyar Földrajzi 
Társaság elnöke, dr. Horváth Jenő egyetemi ny. rk. tanár, a Külügyi Társaság 
képviseletében, dr. Ott János ny. h. államtitkár, dr. Róna Zsigmond a Meteorologíai 
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Intézet ny. igazgatója, dr. Thirring Gusztáv udv. tanácsos, ny. székesfővárosi 
statisztikai hivatali igazgató, Finály Lajos min. tan., Czéh István kormányfő-
tanácsos, Hajduska Albert főv. biz. tag, ifj. Gonda Béla és felesége, Ibrányi 
Ferenc igazgató, Glatz Géza és felesége, dr. Leidenfrost Gyula egyetemi m. 
tanár, a Magyar Adria Egyesület alelnöke és felesége, dr. Halász József a MAE 
titkára, Kümmerle Jenő Béla, Maucha Rezső, dr. Pécsi Albert, Sárossi Bella 
írónő Szántó Bernát és mások, összesen 154-en. 

Távolmaradásukat többen kimentették; Dr. Szontagli Tamás, a Társadalmi 
Egyesületek Szövetségének országos elnöke a következő levélben mentette ki 
elmaradását: 

„Méltóságos Elnök Úr ! Mielőtt a szíves meghívást megkaptam, 24-ére már 
eligérkeztem a „Juniusi Bajtársak" Ludovikai ellenforradalom évfordulójának 
megtartására. — Végtelenül sajnálom, hogy a szép és kegyeletes ünnepen nem 
vehetek részt. — Régi barátság és igaz tisztelet érzése fűz engemet megboldogult 

Berzeviczy Albert. Liber Endre . 

dr. Havass Rezső nagy érdemű becses emlékéhez. — Őszinte érzésekkel lelkem-
ben veszek részt az emlékünnepen s el nem múló szeretettel járulok én is a 
„lelki babérkoszorúhoz" egy szerényke levélkével." 

Wulff Oláf vezérkapitány a m. kir. folvamőrség felügyelője, egyesületünk 
tengerészeti szakosztályának elnöke, külföldi vendégeivel lévén elfoglalva, nagy 
sajnálatára nem jelenhetett meg, folyamőrségi tagtársaink egy része gyakorlati 
behajózáson távol lévén, másik része a Ludovika Akadémián tartott emlékünne-
pélyen vett részt s ezért nem jelenhettek meg; Szahlender Béla altábornagy tag-
társunk a m. kir. csendőrség felügyelője szabadságon lévén, kimentette távol 
maradását, Ormódy Vilmos tagtársunk az Első Magyar Biztosító Társaság elnöke 
külföldön tartózkodván, egyesületünk elnökéhez a következő sorokkal menti ki 
elmaradását: 

„Őszinte sajnálatomat fejezem ki, hogy távollétem által akadályozva vagyok 
az általam nagyon tisztelt és szeretett tagtársam, az Istenben boldogult nagyér-
demű Dr. Havass Rezső Emlékünnepélyén részt vehetni. Lelkületileg ott leszek 
Veletek. Ormódy Vilmos." 
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Ugyancsak kimentette távolmaradását Agorasztó Tivadar Pestvármegye al-
ispánja is. 

Az ünnepélyt Gonda Béla a Magyar Adria Egyesület elnöke, a következő 
beszéddel nyitotta meg : 

„Mélyen tisztelt ünneplő közönség! Magyarország legfényesebb korszakának 
s ebben az adriai magyar uralomnak dicsőséges eseményei vonulnak el lelki 
szemeink előtt, amidőn felújítjuk nemes emlékezetét annak a férfiúnak, aki át-
hatva attól a meggyőződéstől, hogy csak az az ország lehet igazán hatalmas és 
gazdaságilag független, amelynek tengere van, egy egész életen át harcolt a régi 
magyar tengeri uralom visszaállításáért, az osztrák uralom által tőlünk elvett, 
elidegenített és elszegényített Dalmácia visszacsatolásáért. Ismételten bejárta a 
dalmát tengerpartot, fölkereste ott a nagy számban levő s régi dicsőségünket 
hirdető magyar emlékeket, érintkezésbe lépett a legkiválóbb dalmát közéleti fér-
fiakkal, azokkal felújítani igyekezett a régi magyar rokonszenves kapcsolatokat, szá-
mos felolvasásban — melyek egyikén dalmát kiválóságok is megjelentek — és nagy-
számú cikkeiben igyekezett Dalmácia visszacsatolásának nagy nemzeti és gazda-
sági jelentőségére a magyar közönség, az irányadó tényezők figyelmét és érdek-
lődését reá irányítani. A háború alatt három előkelő dalmát közéleti férfiúval már 
egy dalmát—magyar szövetségről is tárgyaltunk. S amikor már-már közel kilá-
tásban volt Havass Rezső álmainak megvalósulása, Dalmácia visszacsatolása, 
reánk szakadt a gyászos összeomlás s Trianon elszakította tőlünk a tengert s 
ezzel sírba szállt a magyar tengeri uralom. Havass Rezső hitét a jobb jövőben 
azonban ez sem rendítette meg, továbbra is élesztette a reményt a magyar ten-
geri uralom feltámadása iránt s 1925-ben egy három képbői álló színműben: 
„Fényben ..," című magyar—dalmát trilógiában felújította régi dicsőségünk három 
kimagasló eseményét, amikor Kálmán, IV. Béla és Nagy Lajos királyaink meg-
ragyogtatták a magyar szent korona fényét a dalmát tengerparton. Ez a fény 
sugározza be Hevass Rezső nemes emlékét is! — Szívem egész melegével üd-
vözlöm elsősorban a bánatos özvegyet, Havass Rezső fenkölt szellemének, ma-
gasztos törekvéseinek osztályos társát, mély tisztelettel üdvözlöm Berzeviczy Al-
bert ő nagyméltóságát, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, Havass Rezső 
hazafias működésének hivatott támogatóját, üdvözlöm a székesfőváros, a vár-
megye, az egyesületek és társulatok képviselőit s a megjelenteket általában akik 
eljöttek ide, hogy lerójják kegyeletük adóját Havass Rezső nemes emléke iránt. 

Felkérem dr. Lambrecht Kálmán urat emlékbeszédének megtartására." 
A magas szárnyalású, gyönyörű emlékbeszéd — melyet e füzet élén köz-

lünk — mély hatást tett a jelenvoltakra, aminek élénk tapsban és éljenzésben 
adtak kifejezést. Az elnök megköszönvén az emelkedett szellemű szép emlék-
beszédet s a nagyszámú és előkelő ünneplő közönség megtisztelő megjelenésé-
ben megnyilatkozott kegyeletét, azzal a kijelentéssel zárta be a lélekemelő szép 
ünnepélyt, hogy a Magyar Adria Egyesület szent kötelességének és kiválóan 
fontos feladatának tartja továbbra is ápolni az Adriával kapcsolatos magyar 
történelmi hagyományokat s Havass Rezsőnek a magyar tengeri uralom fel-
támasztására irányult hazafias törekvéseit. 



VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 

OCEANOGRÁFIAI E L Ő A D Á S O K A DEBRECENI EGYETEMEN. 

A Tisza István Tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi 
kara junius 4-én a tengertanból egyhangúan magántanárrá habilitálta dr. Leiden-
frost Gyula főiskolai tanárt, egyesületünk alelnökét és tengertani intézetünk igaz-
gatóját. Az u j egyetemi magántanár, akinek ez már a második habilitációja, a 
bölcsészeti kar és nagyszámú közönség előtt tartotta meg magántanári próba-
előadását az „Akusztikus mélységmérés"-ről. Előadásában ismertette a magyar 
Adria-expediciók mélységmérő munkálatait, majd rátért a közvetett mélységmeg-
állapítás legújabb módjára : a visszhangos mélységmérésre. Leidenfrost Gyula dr. 
előadását táblákkal és fényképekkel illusztrálta. Előadása után a bölcsészeti kar 
rövid tanácskozásra vonult vissza, majd Rugón falvi Kiss István egyetemi ny. r. 
tanár, e. i. dékán kihirdette a kar egyhangú határozatát, amellyel az előadót ma-
gántanárrá habilitálta és rövid beszédben üdvözölte az u j docenst, kiemelve tudo-
mányos érdemeit és nagy irodalmi munkásságát. 

Ezzel a határozattal a debreceni Tisza István Tudományegyetem az első 
lett a magyar egyetemek közt, amelyen a tengertant önállóan adják elő. Az u. 
n. utódállamokban az oceánográfiának sehol sincs tanszéke, a debreceni habili-
táció tehát abból a szempontból is jelentős, mivel kulturális felsőbbségünket ezen 
a téren is kidomborítja. Leidenfrost dr., aki maga is Debrecenből indult el tudo-
mányos pályájára, s aki egyesületünk expedícióit is vezette, a leghivatottabb arra, 
hogy a debreceni egyetemen u j magyar tengerkutató generációt neveljen. Miután 
habilitációja a tengertan egész terjedelmére vonatkozik, Leidenfrost Gyula nem-
csak a szorosabb értelemben vett fizikai és biológiai oceanográfiát fogja előadni, 
hanem előadásai keretében a tengerészetet és nyolcszáz esztendős tengeri ural-
munk emlékeit is ösmertetni fogja. 

— ^ 

A világ tengerkutató intézményei. A 
nemzetközi geodéziai és geofizikai szö-
vetség kutató tanácsának kiadásában 
most került könyvárusi forgalomba az 
oceonográfiai osztály 7-ik számú közle-
ménye ylnstituts et Láboratoires s'occu-
pant de l'étude de la mer" címmel. E 
bulletinben az osztály vögrehajtőbizott-
ságának megbízásából áttekintést nyúj-
tanak a földkerekség valamennyi intéze-

téről és intézményéről, amelyek tenger-
kutatással, i l letve tengertannal fog la l -
koznak. Egyelőre a szövetséghez tartozó, 
számszerint 10(1 intézet leírását tették 
közzé. Ezek közt szerepel a Magyar Ad-
ria Egyesület gyűjteményeiből és könyv-
tárából az 1926-iki közgyűlés által léte-
s í te t t Magyar Tengertani Intézet, to-
vábbá a Magyar Tengerkutató Bizot t ság 
és maga az egyesület is. A leírás különö-
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scn gazdag könyvtárunkat és kiadvány-
sorozatainkat emeli ki. Egyesületünk a 
Szövetséghez tartozó intézetek és egye-
sületek n a g y részével összeköttetésben 
ós jórészt csereviszonyban áll. Egyesüle-
tünk a nemzetközi szövetséghez csatla-
kozva saját erejéből olyan téren is kép-
viseli megcsonkított országunkat, ame-
lyet a hivatalos kultúrpolit ika teljesen 
figyelmen kivül hagy, s amelyről tudni 
sem akar. 

A nagy bástyazátony kutatása. A bris-
banei „Great Barrier l l ee f Committee" 
kezdeményezésére a tudomány fejleszté-
sére alakult brit egyesület (Brit.isch As-
sociation for the Advancement of Sci-
ence) a Queensland keleti partjai men-
tén húzódó nagy korallbást.ya tanulmá-
nyozására expedíciót küldött ki. A ku-
tató bizottság, amelynek élén G. M. 
Youge áll, három osztályra tagozódik. 
Az első albizottság két zoológusból és 
egy botanikusból, a fe ladata pedig abból 
áll, hogy a koralltelep háztartását, a 
bástyatorony makro- és mikrofaunáját 
és flóráját tanulmányozza. A második 
albizottságot szintén biológusokból állí-
tották össze, s erre bízták a Barriere-riff 
ós a szárazföld közti tengerfenék s a zá-
tony külső szegélyének faunisz t ika i ós 
algeológia kutatását. Ez a csoport a zá-
tony különböző részen fúrásokat is vé-
gez. A harmadik albizottságot F. 8. 
Russel, a plymouthi tenger i élettudo-
mányi obszervatórium tagja vezeti. 
Ez a különítmény t isztán plankto-
lógiai és tengertani vizsgálatokkal fog-
lalkozik. A természettani és vegyi vizs-
gálatok nemcsak a tengervíz oxigén- és 
sótartalmát, hőmérsékletét állapítják 
meg, hanem kiterjeszkednek a széndioxid, 
a nitrát-, a foszfát- , a szi l ikát- és a kal-
ciumtartalom meghatározására is. A bio-
lógusok a rendelkezésre álló táplálék és 
egyéb életkörülményekből f o g n a k követ-
keztetést levonni a zátonyalkotó kőkoral-
lok várképződésére vonatkozóan. A tu-
dományos vizsgálatok körébe a halászati 
lehetőségek megállapítását is bevonták 
s ez adja m e g az expedíció gyakorlat i je-
lentőségét. A halászati biológusok a 
Barriere-riff intenzivebb gazdasági ki-
használását tanulmányozzák. (L. Gy.) 

Hírek a kereskedelmi tengerészet 
köréből. 

Olaszország. 1. A fiumei kikötő. F iume 
állandó harcot vív a szomszédos Susakkal 
a Hinterland kereskedelmének lebonyolítá-
sáért. Jelenleg az a helyzet, hogy Susak 
magához ragadta teljesen a fa, az érc és a 
foszfát-forgalmat. Tekintettel arra, hogy 
a jugoszláv kormány 30%-os tarifaked-
vezményben részesíti a jugoszláv terüle-
ten áthaladó, jugoszláv kikötőben kira-
kott árut, a Magyarországra irányított 
déligyümölcs forga lom is átterelődött 
Triesztből Susakra. Annál is inkább, 
mert a tengerről érkezett áru Susákon 
10% vámkedvezményt is élvez. 1925-ben 
Susaknak összforgalma 340-137 tonna 
volt, ami felemelkedett 1927-ben 438.081 
tonnára. A kikötő-felszerelés hiányos 
volta nem engedheti azonban a forgal-
mat még nagyobb mérvben emelkedni és 
a jugoszlávok annak egy részét Bakar és 
Martinschizza fe lé igyekeznek terelni. 
Érthető tehát, ha a fiumeiek türelmet-
lenül várják a magyar-olasz egyezmény 
hatását. 

Erről az egyezményről különben, amely 
a nyilvánosság e lőtt még nem ismeretes, 
Fiúméban már sokat beszélnek. Tudni 
vélik, hogy a magyar transito forgalmat 
érdeklő áruk a fiumei közraktárakat az 
általában érvényeseknél kedvezőbb díj-
tételek mellett vehetik majd igénybe, to-
vábbá, hogy az olasz kormány egy külön 
magyar vámkirendeltség mellett a ma-
gyar forgalom részére szükséges rakpar-
tokat és tárházakat is rendelkezésre bo-
csátott és végül kapcsolatot látnak az 
egyezmény és azon körülmény között is, 
amely szerint az olasz kormány 24 mil l ió 
l irát utalt ki F i u m e kikötőjének rendbe-
hozására, amely összegből a Palermo-
mólón egy új elevátort is építenek. Ve-
dcremo! 

F iumei kereskedelmi körökben nagy 
örömmel vették tudomásul, hogy egy új 
magyar tengerhajózási vállalat van ala-
kulóban és amint az „II Popolo Mari-
naro"- írja, a Cosulich—Lloyd—Adria-
koncern és a Magyar Általános Hite l -
bank vesznek részt az alapításban. Ez a 
vállalkozás kereskedelmi jel lege mellett 
Magyarország Földközi tenger fe lé való 
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orientálódásának Olaszország részéről po-
l i t ikai lag megnyi lvánuló támogatását is 
jelenti. Magyarországnak szüksége van 
arra, hogy kereskedelmét a közel Ke le t 
és a Földközi tenger más partvidéke fe lé 
terjessze és Olaszország nagyon helyesen 
jar el akkor, amikor egy jól felszerelt 
kikötővel, nemkülönben tőkével hozzájá-
rul Magyarország i ly irányú törekvésé-
hez. 

Az új vállalat magyar néven, magyar 
lobogó alatt indul meg és egyelőre meg-
vásárol liárom triesti Lloyd és egy Le-
vante hajót. További három új hajónak 
a vállalat megalakulásától számított 18 
hónapon belül kell szolgálatba állni. Ez 
az időpont f ü g g az idevonatkozó ma-
gyar törvényjavaslat elfogadásának ide-
jétől. 

A vállalat ál l í tólag rendikívül kedvező 
államsegélyben f o g részesülni. Olasz 
részről Comm. Guido Cosulich és Pre-
muda kapitány a Lloyd Triestino igaz-
gatója tárgyaltak a magyar kormánnyal. 
A vállalat Budapesten lesz bejegyezve, 
de adminisztratív székhelye Fiúméban 
lesz. Tiszti és t isztviselői kara magyar, 
míg a hajók legénysége fő leg olasz lesz. 
Az alkalmazottak részére köteles a vál-
lat egy jóléti intézményt fe lál l í tani , 
amely gondoskodik a nyugdíjról, beteg-
ség, rokkantság és baleset elleni bizto-
sításról. Ennek az intézménynek az 
alapja azonban fenti célokra csak 10 év 
múlva lesz igénybe vehető, addig pedig 
a vállalat köteles ilyen tekintetben az 
alkalmazottakról külön gondoskodni. 

A közleménynek utolsó bekezdését szó-
szerint közöljük: „Non sarebbe inoppor-
tuno di iniziare praticlie anclie da parte 
nostra per reciprocitá di trattamento 
perché molti i ta l iani troveranno pane 
su (jueste navi che per ospital itá si dis-
t ingueranno da tut te le navi straniere, 
tanto da non sembrare piu straniere''. 

2. A trieszti kikötő. Trieszt is min-
dent elkövet, hogy az idegen Hinterland 
forgalmát magához ragadja és ebben a 
törekvésében az olasz kormány hatható-
san támogatja. Minthogy a múlt évi 
vasúti összforgalomban, ami 2.423,000 
tonnát te t t ki, Csehország 22, Ausztria 
2ö, Jugoszlávia 8, Németország 4 és Ma-
gyarország 3%-ban vettek részt, tehát 

az összforgalom kétharmad részét az 
idegen Hinterland szolgáltatta, az ál-
lami támogatás mellett érdemesnek lát-
ták külön i lyen irányú propagandát is 
kifejteni . Ez abban nyi lvánult meg, hogy 
felál l í tottak Prágában egy kereskedelmi 
ügynökséget, melynek tisztviselői a 
trieszti Magazzini Generáli alkalmazot-
taiból lettek delegálva és akiknek tevé-
kenysége fő l eg abban merül ki, hogy 
meggyőzzék a cseh kereskedőket a 
Trieszten át való szállítás előnyéről. 

A Magazzini Generáli igazgatója dr. 
Suppan, Bécsben is járt és az ottani il-
letékes körökkel ily értelemben tárgyalt, 
ennek eredményeképpen ot t is felállíta-
nak egy a prágaihoz hasonló propaganda 
ügynökséget. 

3. Munkaközvetítés. Az olasz kormány 
helyt adott a kereskedelmi tengerész-
tisztek kérelmének és elrendelte, hogy 
minden nagyobb kikötőben a révhivata-
lok kebelében egy „Kereskedelmi tenge-
résztiszteket nyilvántartó hivatal" áll ít-
tassék fel . Ezen hivatalban úgy a ten-
gerészek, mint a hajótulajdonosok szin-
dikátusainak egy-egy képviselője foglal 
helyet. Az új rendelet kimondja, hogy 
amíg egyrészt minden hajótulajdonos a 
„Nyi lvántartó Hivatal"-lioz köteles for-
dulni, ha valakit szerződtetni kíván, 
másrészt szabadon választhat a nyilván-
tartott állásnélküli tisztek közül. 

Az olasz hajójelzálogkölcsön folyósí-
tása késedelmet szenved, mert az igény-
lők túlmagasnak tartják az állam által 
megál lapított 4%-ot és 3 l /^%-os alapom 
akarják csak azt igénybe venni. 

A Dardanellákon áthaladó forgalom-
ban 1927-ben először múlta fe lül az olasz 
hajópark az angolt. 397 olasz hajó 
2,024.822 tonnával ment á t a szorosokon, 
holott az angol lobogót csak 321 hajó 
2,080.330 tonnával képviselte. 

Spanyolország. Madridi hírek szerint 
Spanyolországban a hajók ki- és bera-
kodását állami kezelésben akarják vé-
gezni. E célból az i l l e tő szakminisz-
térium bekérte a kikötő hatóságok és a 
számottevő kereskedők véleményét és bál-
ázok egyhangúlag a monopóliumszerű 
berendezkedés ellen szólnak, a szakmi-
nisztérium keresztül akarja hajtani a 
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tervezetet, mert az állami közegek ala-
csony díjazása mellett ú g y számítják, 
hogy a mai áraknál olcsóbban tudnák 
elvégezni a szóbanforgó műveleteket és 
ezáltal alacsonyabb k ikötő i illetékeket 
állapithatnának meg, ami viszont jóté-
kony hatással lenne a forgalomra. 

Anglia . A Lloyd l l eg i s t er of Shipping 
1928. első negyedének hajóépitését a 
következőkben összegezi: 

Épült összesen 067 darab 2,893.251 
B. R. T., amely m e n n y i s é g építési he-
lyek szerint így oszlik m e g : 

Angl ia 1,440.842 T 
Németország 443.939 „ 
Olaszország 171.016 „ 
Hol landia 1.62.963 „ 
Franciaország 103.494 „ 
Dánia 103.110 ., 
Oroszország 94.658 „ 
Japán 91.775 „ 
Svédország 87.075 „ 
U. S. A. 56.049 „ 
Spanyolország 48.472 „ 
ü a n z i g 40.800 „ 
Angol gyarmatok 24.761 ., 
Belgi um 16.887 „ 
Norvégia 7.400 „ 

Összesen 2,893.251 T 

A hajtóerő szerint ezen össztonna-
épitkezés így oszlik m e g : 

Gőzösök 1,389.605 B. R. T. 
Motorosok 1,490.867 „ 
Vitorlások ós 

uszályosok 12.779 „ 

Összesen 2,893.251 B. R. T. 
Ez a kimutatás a motorhajók építése 

mellett kardoskodók táborának vélemé-
nyét igazolja. 

Magyarország. 1. Az egyedül i magyar 
vitorlás hajó, a „Minnikoi' ' jacht már 
hónapok óta Nizzában áll eladás alatt. 
Néhány vevő már je lentkezet t is, úgy, 
hogy el lehetünk reá készülve, hogy rö-
videsen lekerül a magyar lobogó az első 
és valószínűleg utolsó magyar vitorlás 
hajóról. Örömünkre szolgál azonban az 
a hír, amely szerint a Magyar Keleti 
Tengerhajózási Rt. „Honvéd" nevű. 
7500 tonnás teherszállító hajóját május 
hó 4-ón Sunderlandban vízrebocsátották 

és így a magyar lobogó a „Minnikoi" 
eladásával sem fog letűnni a tengerről. 
Az új hajó parancsnoka Udvardy Rezső 
kapitány, akit e helyről is- üdvözlünk, 
mint az első hajónak, mely magyar tu-
lajdonosok számára épült, parancsnokát. 

2. A m. kir. Tegnerészeti Hivatal új 
Hajónaplókat és Tengerészeti szolgálati 
könyveket adott ki. A Hajónaplók lénye-
gesen eltérőek a már elavult, eddig hasz-
náltakkal szemben, amennyiben úgy a 
fedélzeti, m in t az 1912-ben elrendelt gép-
naplók két részből állanak ós pedig uta-
zási és kikötői naplókból, aminek elő-
nye kétféleképpen is megnyilvánul és 
pedig először a kikötőben történt min-
den eseményt, annak megtörténtekor 
be lehet vezetni a naplóba, azután a ki-
kötői üzem adatait, különösen azokat, 
amelyek a rakodásra vonatkoznak, rend-
szeresen, rovatokba és nem mint eddig, 
az utazási adatokra szánt rovatokon ke-
resztül-kasul, lehet bevezetni. 

Különösebb újítás történt a szolgálati 
könyveknél is, amennyiben külsőleg egy-
mástól e l térő tiszti és legénységi köny-
vek jelentek meg és azokban a határát-
lépési láttamozásokra elegendő oldalak-
ról lett gondoskodva. 

Hírek a haditengerészet köréből. 

Franciaország- 1. A S a i n t Nazaire-i 
Loire l iajóépitőgyár egy újfajta M. A. 
S.-t, azaz torpedómotorost bocsátott 
vízre, amely minden tekintetben felül-
múlja a különböző tengerészeteknél hasz-
nálatos Tornycroit-féle hasonló jármű-
veket. Az új M. A. S. 17 m. hosszú és 
1000 lóerőt kifejtő motorai 45 mérföld 
sebességgel hajtják. 

2. A washingtoni egyezimény értelmé-
ben építet t standard t ipusú 10.000 ton-
nás „Tourville'' cirkáló a leggyorsabb-
nak bizonyult a maga nemében Minden 
különösebb megerőltetés nélkül 24 órán 
át 30 mérföldes sebességet f u t o t t és ami-
kor a maximál i s teljesítőképességét pró-
bálták ki, 132.000 lóerővel 36.18 mérföl-
det ért el. Ez annál is inkább említésre 
méltó körülmény, mert a hajót eredeti-
leg 33 mérföld maximális sebességre ter-
vezték. 
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Északamerikai Egyesült Államok. Az 
.,S. 4." tengeralattjáró hajó elsűlyedése 
okának ós a fe le lősség kérdésének meg-
állapítására kiküldött bizottság beküldte 
jelentését az admiralitásnak. Eszerint úgy 
az „S. 4'", mint a torpedóűző hajó parancs-
nokai hibásak az összeütközés előidézésé-
ben. Az első azért, mert a vízből való 
felmerülésekor nem volt elég óvatos, az 
utóbbi pedig azért, mert ahelyett, hogy 
mint az történt, a tengeralattjáró pe-
riskópját 70 méterről látta meg, már 
jóval előbb-tudomást kellett volna arról 
szereznie, ha az előírásoknak megfele-
lően a csak figyelő szolgálatot teljesítő 
őrszem a helyén lett volna. A torpedó-
űző parancsnoka helyesen manövrirozott 
a veszély pillanatában, de már későn. 

Az „S. 4." 40 főből álló személyzeté-
ből 6 ember néhány napig az elsiilyedós 
után még élt, de a mentési munkálato-
kat nem végezték oly gyorsan, hogy meg 
lehessen menteni őket. A többi közül 
kettőnek a holttestét nem lehetet t meg-
találni. 

2. Az U. S. A.-nak a vi lágbéke fen-
tartására irányuló törekvése különös 
módon jut kifejezésre. A genfi leszere-
lési konferencián ők hiúsították meg a 
nagyhatalmak kölcsönös megegyezését a 
korlátolt nagyságú és számú cirkálók 
építése tekintetében. A folyó évre hadi-
hajók építésére és fentartására előirány-
zott 724 mil l ió dollár helyett már több 
mint 800 mil l ió dollárt költöttek, amit 
a képviselőház tengerészeti bizottsága 
nehezményezett és több rendbéli tárgya-
lás után sikerült az eredeti építkezési 
programmot az alábbiak szerint redu-
kálniok: 25 darab 10.000 tonnás cirkáló 
helyett 15 darab, 5 darab 13.800 tonnás 
repülőgép an5rahajó helyett csak 1 drb. 
Tengeralattjárót egyet sem fognak épí-
teni, azután felhatalmazzák a U. S. A. 
elnökét, hogy minden további hadihajó 
építkezést fe l függesszen, ha a leszerelés 
problémájának megoldására kilátás nyí-
lik. Ezzel szemben a már régebben meg-
szavazott 3 darab óceánjáró tengeralatt-
járó és 12 darab torpedóűzőhajók építé-
sét nem kifogásolták. Ez az eredmény 
azonban még nem végleges, mert a kon-
gresszus jóváhagyását is meg kell nyer-

niök, amihez, tekintettel arra, hogy a 
kongresszusban különböző érdekeltségek 
befolyása érvényesülhet, nem sok kilá-
tásuk van. 

Törökország. Az új hadügyminiszter, 
amig egyrészt a Javus Sel im (ex Goeben) 
és a Midili , amelyet az oroszoktól vettek 
vissza, helyreáll ítását elrendelte, más-
részt a hadi tengerészetet illetően nagy 
méretű takarékossági programmot tű-
zött ki maga elé, így megszüntette a 
smirnai és samsouni állomásokat, a ha-
ditengerészet legénységi állományát ezer 
fővel csökkentette, az Aranyszarvban 
lévő arsenált átengedi kereskedelmi cé-
lokra és 400 haditengerész t isztet gya-
logsági szolgálatra utasí tott . Ez a leg-
utolsó rendelete nagy elégedetlenséget 
szült a tisztikarban. 

Hírek a Yaclit-élet köréből. 

Franciaország. A mult év nyarán a 
. ,Yacht Club de Francé" vezetőségének 
kezdeményezésére Toulon—Cap Corsc— 
Juan-les-Pins között igen jól sikerült 
vitorlás és segédmotoros vitorlás yaclit-
versenyt bonyolítottak le. Hét hajó vett 
részt a versenyen. 

Ezen a versenyen felbuzdulva ós mert 
a francia kormánynak a támogatását is 
sikerült megnyerniök, a klub vezetősége 
az idén is rendez egy csak vitorlás (crui-
ser) hajók részére kiírt versenyt és pe-
dig Marsei l le—Toulon—Cannes—Ajaccio 
között. A verseny nemzetközi jel legű és 
programmja a következő: 

Júl ius 7. Díszszemle a benevezett yach-
tok fe let t Marseilleben, a szemle után 
bankett. 

Júl ius 8. D. e. 11 órakor indulás a 
Marsei l le—Toulon közti 40 mérföldes 
táv lefutására. 

Júl ius 10. D. u. 2 órakor indulás a 
Toulon—Cannes közötti 75 mérföldes táv 
lefutására. 

Júl ius 13. Társas kirándulás Cannes-
ből Yuan-les-Pinsbe és vissza. 

Júl ius 14. Bankett Cannesban. 
Júl ius 15. D. e. 11 órakor indulás a 

Cannes—Ajaccio közötti 130 mérföldes 
táv lefutására. 
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Július 17—18. Tartózkodás Ajaccióban 
és kirándulások a sziget belsejébe. 

Július 18. D. e. 10 órakor az ajaceiói 
városházán ünnepélyes fogadtatás ós a 
verseny lezárása. 

A verseny után társaskirándulások az 
olasz partokra. 

Az összdijak és a legénységek ajándé-
kai 100.000 frankot tesznek ki. Az első 
díj 25.000 frank. Azonkívül számos ér-
tékes, művészi tárgy van díjul kitűzve, 
így-

a francia köztársaság elnökének díja, 
a Yacht Club de Francé elnökségének 

dija, 
a „Le Yacht' ' szaklap díja, 
a „Ligue Maritime et Coloniale díja, 
az ajacciói képviselőtestület dija, 
a ,,Revue Nautique" díja, 
és még több, magánosok és clubok ál-

tal kitűzött díj. 
A versenyt az „Union Internationale' ' 

és a „ l landicap Nat ionale Francaise" 
szabályai szerint bonyolítják le. 

Baltié und International. Marit ime 
Conference. Május 18-án tartották meg 
Hamburgban 21 évi szünet után az első 
Balti és Nemzetközi Tengerhajózási Kon-
ferenciát. 1905-ben néhány angol és dán 
hajózási vál lalat egyezményt kötöttek, 
hogy a balti tengeri fafuvarozásnál egy-
séges fuvardíj melett f o g n a k dolgozni, 
vagyis megállapítják azt a minimális 
fuvardíjat, amely mellett eredményesen 
konkurrálhatnak a többi vál lalatok el-
len. Ez a megállapodás oda vezetett, 
hogy mind több és több hajózási vállalat 
volt kénytelen velők szövetkezni és ma 
20 nemzet 406 hajózási vál la lata 3052 
hajóval, majdnem 9 mil l ió tonnatarta-
lommal tagjai ennek a nemzetközi egye-
sületnek. Az egyesület ma már kinőtt 
eredeti kereteiből és nemcsak a balti 
tengeri fafuvarozás kérdéseivel , hanem 
az egész v i lág fuvarpiacára kiható kér-
désekkel foglalkozik. 

A most megtartott ülés tárgysorozatá-
nak főbb pontjai a következők voltak: 

A fuvardíjak. A már pár éve igen ala-
csony fuvardijak javulását mindaddig 

nem lehet lesz remélni, amíg az egyes 
államok között, a világháború okozta 
idegenkedés fennál l . Minden ország úgy 
vél i saját iparát ós kereskedelmét hat-
hatósan védelmezni, ha az idegen áru 
e lőt t lezárja sorompóit. Ennek direkt 
következménye a forgalom csökkenése, 
tehát a fuvardijak esése, amellyel szem-
ben sehol sem lehet megállapítani az el-
érni vélt célt, az egyes nemzeti ipar és 
kereskedelem fellendülését. A védvám ós 
a fuvardíjra i'ótt jövedelmi adó csak 
élénk forgalom mellett jelentljet bevételt 
az állam számára, a mai helyzetben 
azonban teljesen megbénítják a hajózást. 
Ezért a konferencia határozati javasla-
tot fogadott el, amelynek értelmében a 
védvám és adó legkisebb mértékben való 
alkalmazása lehetőségének megvitatá-
sára Genfben nemzetközi gazdasági kon-
ferenciát hívnak össze. 

A 8 órai munkaidő. A különböző ten-
gerészegyesületek kívánságának e leget 
teendő, az angol Labour Office a 8 órai 
munkaidő alkalmazását szorgalmazza. A 
konferencia fe lhívja az érdekeltek figyel-
mét arra, hogy amennyiben ez a terv 
megvalósulna, a hajóknak úgy úti-, mint 
kikötői üzemköltsége tetemesen növe-
kedne, ami az amúgy is igen alacsony 
fuvardíjak mel le t t bénitólag hatna a 
vállalkozásokra. 

A hajók leszerelése. Bármennyire is 
bevált a múltban a hajótulajdonosoknak 
az a szokása, hogy alacsony fuvardíjak 
mel lett leszerelték hajóik egy részét és 
ezáltal a hajóür iránti keresletet növel-
ték, a konferencia véleménye az, hogy 
ezt az eljárást csak egy előírandó mér-
tékben es viszonylatokon fogja tagjainak 
megengedni. Ezzel szemben egy kölcsö-
nös biztosítási alapot teremtenek, amely-
ből a keresők, az összbevételhez arányí-
tott százalék szerint, a leszerelteket kár-
talanítják. 

Az építkezési államsegélyek. A konfe-
rencia egyhangúlag kimondja, hogy 
mindaddig, amíg annyi felesleges hajó 
áll a kereskedelem rendelkezésére, a leg-
nagyobb mértékben elítéli az egyes kor-
mányok olyértelmű intézkedéseit, ame-
lyek az új hajók építését kölcsönnyújtás-
sal vagy más módon elősegítik. Ez az in-
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tézkedés csak arra jó, hogy a fuvardíjak 
még mélyebbre sülyedjenek. 

A konferencia a jövő évi ülését New-
castle on Tyne-ban tartja. 

Koszt a Márton és az U. S. A. hadi-
tengerészet. Az 1848—49. szabadságharc 
szerencsétlen befejezése után többek közt 
Koszta Márton is Törökországba emig-
rált. Tekintve, hogy Koszta tevékenyen 
vett részt a harcokban, Ausztria Török-
országtól kiadatását követelte. Török-
ország ezen kérésnek nem tet t ugyan 
eleget, de Kosztát odautasította, hogy 
hagyja el az ország területét. Koszta 
ekkor az U. S. A.-ba utazott és o t t le is 
telepedett. 

1852-ben, az II. S. A. törvények értel-
mében amerikai állampolgárságért fo-
lyamodott, mit meg is kapott. 

1853-ban mint amerikai állampolgár 
Smyrnába utazott, üzletek lebonyolítása 
végett. Smyrnában az amerikai konzul-
tól, az akkori török-amerikai egyezmény 
értelmében egy úgynevezett „letter of 
safe conduct''-ot kapott, de mindezek 
dacára „felelőt len elemek" Kosztát meg-
támadták az utcán, a vízbe dobták — és 
csodáknak csodája, hirtelen ott vol t egy 
mentőcsónak a smyrnai kikötőben hor-
gonyzó osztrák „Hussar" nevű fregattó l , 
megmentették a szerencsétlenül járt ma-
gyar-amerikait, de nem tették ki a part-
ra, hanem rögtön hajójukra vitték, hol 
viszont minden további nélkül vasra ve-
retett . . . semmi kétség, hogy a „felelőt-
len elemek'' valami összeköttetésben 
nem állottak volna e mentőkkel! . . . 

Az amerikai konzul és ügyvivő köz-
vetítése szabadonbocsátása tekintetében 
meddő maradt, m í g végre U. S. A. „St.-
Louis" amerikai hadihajó Smyrnában 
megjelent s a hajó derék parancsnoka, 
Captain Ingraham, rögtöni szabadonbo-
csátását követelte azon megjegyzéssel, 
ha azt megszabott időn belül nem telje-
sitik, erőszakkal fogja Kosztát kiszaba-
dítani. 

Az osztrákok Kosztát rögtön szabadon 
bocsátották és ideiglenesen a smyrnai 
francia konzulátusnak adták át, míg- sze-
mélye tekintetében végleges megállapo-
dás nem történik. Ez megtörtént, Koszta 

Márton szabadon haza utazhatott új ha-
zájába —• Amerikába. 

Hazánk fia súlyos börtönbüntetéstől 
való megmenekülését az erélyes Capt. 
Ingraham-nak köszönheti — jó példa, 
hogy egy állami hajó erélyes fel lépése 
mily szörnyű helyzetekből birja honfi-
társait kiszabadítani. 

Hazánknak számos fia él a messze kül-
földön, ezeket védeni szent kötelességünk 
—• különben elvesznek Hazánknak — ve-
gyen az állam egy ál lami hajót, küldje 
vi lággá, védje véreit — s tevékenysége 
meg fog ja hozni gyümölcsé t . . . 

vitéz Bornemissza Bódog. 

A rádió a hajózásban. 
A „Deutsche Schiffahrt" szaklap szer-

kesztősége körkérdéseket tett fel az összes 
hajóparancsnokoknak és tiszteknek abból 
a célból, hogy a rádióhajózási műszerek 
működéséről a legkompetensebb tudósí-
tóktól információkat szerezzen. A kérdé-
sek a következők: 

1. Az 1927. évben milyen hajójelzésekre 
hatottak leginkább zavarólag a száraz-
földi leadok? 

a) Irányító jelzésekre (rádiogonio-
méter) ? 

b) Kitérés i jelzésekre? 
c) Ki volt a zavaró? 
2. Hol kellene leginkább még parti irá-

nyítókat felszerelni, az európai, ideértve 
Angl iát és Írországot is, földközi-tengeri, 
közel keleti, fekete tengeri ós vörös ten-
geri partokon? 

3. Szélesség és hosszúság szerint (perc-
nyi pontosság) hol kellene ezeket felállí-
tani? 

4. Milyen áramerősségű leadok felelné-
nek meg erre a célra? 

A washingtoni nemzetközi rádiókon-
ferencia. 1927. október 4-től november 
25-ig ülésezett a harmadik nemzetközi 
rádiókonferencia Washingtonban. Az első 
ilyen ülés Berlinben, a második 1912-ben 
Londonban volt. A washingtoni tárgyalá-
sokon 76 állam volt képviselve 400 képvi-
selővel, akik összesen több mint 200 ülést 
tartottak. A tárgyalások folyamán szem-
mel láthatólag mindenki azon igyekezett, 
hogy a nemzetközi rádió-hir?zolgálat te-
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rén egységes rendelkezések létrehozásá-
val mindenkit kielégítsenek. I l yen rendel-
kezésekre annál is inkább szükség volt 
már, mert a legutolsó konferencia óta a 
rádió-technika és a rádió alkalmazható-
sága oly ugrásszerű változásokon ment át, 
amelyek az eddig érvényben lévő rendel-
kezéseket idejüket multakká tették. 

A washingtoni tárgyalások eredménye-
képen létrejött egy nemzetközi — Egyez-
mény, egy — Végrehajtási u tas í tás — 
és egy — Pót végrehajtási utas í tás . — 
Ez utóbbira azért volt szükség, mert 
egyes államok, tekintettel saját törvé-
nyeikre, nem fogadhatták el a nemzet-
közi egyezmény minden pontját, így pél-
dául az Egyesült-Államok sem, mert ott 
a távíró és távbeszélő szolgálat nem' az 
állam, lianem magánvállalatok kezében 
van. 

Az — Egyezmény — értelmében min-
den egyes állam tetszése szerint rendez-
heti be, szerelheti fel és kezeltetheti az 
úgynevezett fix-állomásokat, ezzel szem-
ben a mozgó állomások, tehát hajók, be-
rendezése és kezelése aláesnek a nemzet-
közi kötelező rendelkezéseknek. Leadó és 
felvevő állomásokat csak ál lami enge-
déllyel szabad felszerelni. A táv irat i titok 
megőrzését minden lehető módon biztosí-
tani kell. Rádió utján felvett és engedél.v 
nélkül nyilvánosságra hozott, t ehát tiltott 
közlés, büntetendő cselekményt képez. 
Minden tengerparti állomást be kell kap-
csolni az általános és nyi lvános hiradó 
szolgálatba. Katonai állomások nem tar-
toznak nemzetközi ellenőrzés, i l l e tve nyil-
vántartás alá, de nem zavarhatják a pol-
gári hírszolgálat jelzéseit és nem továb-
bíthatnak i lyen jellegű hireket. Ezen ren-
delkezés megszegése a nemzetközi kötelező 
ellenőrzést vonja magával. 

A •— Végrehajtási utasítás — egyik 
legfontosabb pontja az, amely a hullám-

hosszakat szabályozza. Saját területén 
minden állam tetszése szerinti hullám-
hosszal dolgoztathat, amennyiben az nem 
zavarja a szomszédos államok jelzéseit. 
L)e a határokon tú l i szolgálatra a hullám-
hosszak 5 és 30.000 méter között úgy let-
tek elosztva, hogy minden egyes szolgálat-
nem egy hullámhosszövre van utalva. így 
külön hullámhosszal dolgoznak a Nagy 
állomások, a F i x állomások, a hajók, a 
repülők, a parti irányítók, a zátonyjel-
zők stb. 

A rádiókezelő személyzet képesítése és 
alkalmazása szintén egyöntetűen van sza-
bályozva. Új rendelkezés az, amely ki-
mondja, hogy a rádiókezelők felelős elöl-
járója a hajóparancsnok és nem mint ed-
dig, az alkalmazó, illetve képesítövállalat 
vagy hatóság. Az •—- Egyezmény — értel-
mében az egyes államok kölcsönösen elis-
merik a hajórádió állomások engedélyok-
iratát, tehát idegen hatóság nem gyako-
rolhat azok felett ellenőrzést. Különös 
fontossággal bir a hajózásra az automa-
tikus S. 0 . S. fe lvevő bevezetése. A se-
gély kérésére egy meghatározott jelzés 
lett megállapítva, amelyet ez a készülék 
önműködően felvesz és a fe lvétel t hang-
vagy fényjelzéssel adja az őrtiszt tudtára. 
Szabályozták a forgalmi jelzéseket, to-
vábbá a hívójeleket. Fix állomások liívó-
jele 3, hajóké 4 és repülőké 5 betűből áll. 
A betűket úgy állították össze, hogy az 
első, esetleg első és második betűből már 
meg lehet állapítani a hívó nemzetiségét. 
Meghatározták azt is, hogy a hajóforga-
lomban a jelzéseket fontosságuk szerint a 
következő sorrendben kell f e lvenni : 

1. S. O. S. és azzal kapcsolatos liirek. 
2. Sürgős jelzésű táviratok. 
3. Biztosított jelzésű táviratok. 
4. Parti irányítók jelzései. 
5. Minden más közlemény. G.—fc. 
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Jahrgang- Herausgeber: Freg. Kapi tán 
a D. A. Scheibe. Verlag von E. S. Mitt-
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A könyv az egész v i lág tengerészetével, 
de különösen a német tengerhajózással és 
az azzal kapcsolatos iparral és kereskede-
lemmel foglalkozik. A német ipar és ke-
reskedelem vezető egyéniségei írták a cik-
keket és mélyrehatóan foglalkoznak az 
egyes tárgyakkal. A rajnai hajózás vezér-
igazgatója a németországi csatornákról, a 
német közlekedési minisztérium l égügy i 
előadója a légi közlekedésről, H o l l w e g 
sz. k. viceadmirális a haditengerészetről 
írnak kiválóan szakszerű és érdekes ér-
tekezéseket. Van azonban a könyvben 
egy pár cikk, amelyről bővebb ismerte-
tést kell közölnünk. í g y E. G. Goh, a 
Blom und Voss .hajógyár igazgatója 
„Schiffbau und Rational is ierung" cik-
kében olvassuk, hogy a háború alatt ten-
geralattjárók és aknák által vagy más 
módon elpusztult hajóűr gyors utánpót-
lása milyen gondot okozott az érdekelt 
államoknak. Különösen a U. S. A.-nak, 
melynek pénz és nyersanyag korlátlanul 
állott rendelkezésére, rendkívül nagy te-
vénkenységet fejtett ki a hajóépítés te-
rén. És éppen mert gyors utánpótlásról 
volt szó, nem fektettek súlyt a minő-
ségre, csak a mennyiségre s így pár éven 
belül sikerült nekik néhány ezer hajót 
építeniük. A háborút követő egy-két 
konjunkturális évben ki is tudták hasz-
nálni ezeknek a hajóknak javarészét, de 
azután, nem lévén fuvar, le kellett azo-
kat szerelni, sőt mert minőség tekinte-
tében nem állták m e g helyüket, le kel-
lett a legtöbbjót bontani. Hasonlóan, bár 

kisebb mértékben építkeztek az ango-
lok is. 

Ezt a haszontalan pénz- és nyersanyag-
fecsérlő építkezést meg sem érthetnénk, 
ha nem tudnánk, hogy az angolszászok 
az egész világháború a lat t eltekintettek 
mindentől, ha arról volt szó, hogy a ho-
zandó áldozat a végcél érdekében kell. 
Itt is ki akarták mutatni , hogy a német 
korlátlan tengeralattjáró-harc nem ve-
zethetett volna úgysem eredményre, mert 
ők sokkal gyorsabban tudnak építeni, 
mint a németek sülyeszteni. 

Nem számoltak azonban azzal, hogy 
ennek a korlátlan építkezésnek milyen 
következményei lesznek a háború utáni 
fuvarpiacra. Mert amint a pár konjunk-
turális év elmúlt, ahol egy kis fuvar 
mutatkozott, arra százával volt hajó, 
amely az amúgy is alacsony fuvardíjat 
még lejebb konkurrálta. 

A legnagyobb hiba volt úgy az ango-
loktól, mint az amerikaiaktól közvetlen 
a háború után ilyen nagyméretű építke-
zésbe fogni , mert a változott polit ikai 
viszonyok fo lytán több a háború előtt 
nagy forga lmat nyújtó gazdasági terü-
let életképtelen, improduktív lett, úgy-
hogy a még számbavehető forgalom le-
bonyolítására teljesen elegendő l e t t 
volna a háború után megmaradt hajó-
park. 

De a legnagyobb kár, ami ebből a szá-
mítás nélkül véghezvitt hajóépítkezésből 
eredt, az volt , hogy nemcsak az angol és 
amerikai, de a többi nemzet hajógyárai 
is munka nélkül álltak. Mert hiszen ki 
rendelt volna új hajókat, amikor a meg-
lévőket sem tudták foglalkoztatni . 

Érdekes, hogy éppen a németek vallot-
ták ennek a visszaesésnek legkevésbé 
kárát. Az alacsony fuvardíjak nem érin-
tették őket, mert közvetlen a háború 
utáni pár évben még nem voltak hajóik, 
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viszont éppen ezért ők, ha megvolt a 
pénzük hozzá, foglalkoztathatták hajó-
gyáraikat. Amint azonban a német ke-
reskedelmi tengerészet magához jött és 
fokozatosan kiépült, számolnia kellett az 
adott helyzettel és német alapossággal 
végzett kalkulációk után rájöttek, hogy 
ilyen viszonyok mellett csak a „raciona-
lizáció" elvén lehet hajókat építeni . 

A hajóépítésben racionalizáció alatt 
azt kell érteni, hogy csak olyan hajókat 
szabad építeni, amelyeken a techniká-
nak minden olyan v ívmánya alkalma-
zást talál, ami az üzemköltség reduká-
lását előmozdítja. Nem szabad tehát te-
kintettel lenni az építési költégre, i l letve 
a költségtöbbletre, amely ezeknek a se-
gédleteknek alkalmazásával jár, mert az 
csak egyszersmindenkori befektetést je-
lent, míg az üzemköltségredukció, amit 
csak ezek alkalmazásával l ehet elérni, 
utanként, tehát a hajónak egész élettar-
tama alatt állandó jövedelmet jelent. 

Dr. Rolf Erdmann ugyancsak a racio-
nalizáció kérdésével foglalkozik a , ,Die 
Rational is ierung der Seeschiffahrt' ' és a 
„Die WeltschiíTahrt 1926/28." című cik-
keiben. 

Ma, amikor mi is tengerhajózásunk 
felélesztése előtt állunk, nem érdektelen 
az ő fejtegetéseit ismertetnünk. 

A tengerhajózásban a racionalizáció a 
különböző vállalatok együttműködésében 
is megnyilvánulhat. Ez az együttműkö-
dés háromféle lehet, ú. m. : helyi , ha egy 
kikötőből, egy viszonylatban induló ha-
jók vállalatai szövetkeznek egységes köz-
reműködésre; országos, ha egy egész 
nemzet hajósvállalatai pl. egységes fu-
vardijat állapítanak meg valamely vi-
szonylatban, vagy valamely árura és 
harmadszor nemzetközi, ha e g y nemzet 
hajói valamely viszonylatban szövetkez-
nek egy vagy több ugyanot t működő ide-
gen hajósvállalatokkal, mert csak így 
látják biztosítva megélhetés i lehetőségü-
ket. 

Az első kettő nem igen érdekel ben-
nünket, annál inkább a harmadik. Né-
metország a háború után nem rendelke-
zett olyan hajóparkkal, amellyel felve-
hette volnaa versenyt az angolok vagy 
amerikaiak ellen. Viszont 8 vonalak or-

ganizációja és a megfelelő vízi és száraz-
földi szakerők rendelkezésére állottak. 
Ennek ellenkezője állt f enn pl. Ameri-
kában, úgy, h o g y nem volt nehéz megta-
lálni azt a pontot , ahol a kettő érdekei 
találkoztak. A békebeli nagy német vál-
lalatok minden elfogadható feltétel mel-
lett leszerződtek az amerikaiakkal, csak-
hogy azok hajó i t és dollárjait használ-
hassák, ezáltal magukat erősítsék, . tarta-
lékoljanak és idővel önállósíthassák, ha 
máskép nem, pönálé lefizetése árán. 
I lyen szerződéses viszonyban állott a Ha-
pag a Harrimann-concernnel 1926-ig, és 
áll ma is a Lloyd az Uni ted States Line-
nal, a kettő együt t pedig a Ho l t és az 
and Bucknall társaságokkal. 

Amint e lég erősek lettek ahhoz, hogy 
szakíthattak idegen szövetségeseikkel, 
egymás között szövetkeztek amazok ellen, 
vagyis a második tipusu együttműködés 
alapjára helyezkedtek. És ma ez az üzem-
közösség a német tengerhajózásnak alap-
köve. Ez a racionalizáció, ami a jelen 
esetben annyi t tesz, hogy a központi 
regie költségeket redukálni, a fuvardíja-
kat közösen megállapítani , az egyesített 
hajóparkkal sűrűbb járatokat berendezni 
és az így nyert hasznot egységesen el-
osztani. 

Azt hisszük tehát, hogy nem a véletlen 
műve az, amikor a magyar kormány úgy 
véli a magyar tengerhajózást helyesen 
újjáéleszteni, ha azt embrionális állapo-
tában, bizonyos időre, e g y tőkeerős, a 
számbavehető viszonylatban dolgozó ide-
gen vállalat védőszárnyai alá helyezi. 
H o g y ez áldozattal jár, az csak termé-
szetes, de ezzel szemben módijában fog 
állani magát megerősíteni és idővel 
függet lení teni . 

Dr. R. Hennig igen érdekes statiszti-
kai adatokat közöl a kereskedelmi ten-
gerhajózásnak háború utáni alakulásáról, 
„Bewegungen und Verlagerungen des 
Seeverkehrs nacli dem Kriege" című 
cikkében, amelyben a többek között ki-
mutatja, hogy a vonalhajózás milyen 
nagy mértékben hódít tért a szabad ha-
józás kárára. A kereskedők inkább ked-
velik a vonalhajózást, mert az előre meg-
állapított menetrend szerint és fuvardí-
jak mellett állandóan rendelkezésükre 
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áll, mig a szabad hajózás hovatovább 
csak az itt-ott előforduló konjunkturá-
lis fuvardijak ügyes kihasználásával 
tudja magát fentartani . 

A vonalhajózásnak ez a térhódítása 
1913-tól 24-ig országonként és viszony-
latonként a következőképpen alakult: 

az összha józás 100 °/ 0-ának 
1913-ban 1924-ben 

vonal szabad vonal szabad 

Hollandia 80 20 85 15 
Németország 88 12 80 20 
U. S. A. 20 80 75 25 
Angl ia 40 60 65 35 
Japán 45 55 55 45 
Franciaország 35 65 50 50 
Olaszország 35 65 50 50 
Dánia 30 70 40 60 
Spanyolország 25 75 35 65 
Svédország 15 85 30 70 
Norvég ia 10 90 25 75 

Át lagban: 36 64 72 28 

az ö s szha józás 100 % - á n a k 1921-ben 
vonal szabad 

E u rópa—Ázsia 95 5 
E. Amerika—Dél-Ázsia 94 6 
Európa—Ausztrál ia 87 13 
£. -Amerika—Dél-Amerika 85 15 

Eu r óp a—Afrik a 80 20 

E. - Amer i k a—Európa 80 20 

E. - Amer ik a—A usztrál i a 77 23 

E.-Amerika—Kelet-Ázsia 75 25 

E.-Amerika—Dói-Afrika 72 28 

Európa—Dél-Amerika 44 56 

Ez a tény is igazolja a magyar kor-
mány tengerhajózási terveinek helyessé-
gét, amikor elsősorban a vonalhajózást 
szándékozik elősegíteni . 

A „Nauticus"-t számos ipari, kereske-
delmi, tengerhajózási és haditengeré-
szeti statisztikai táblázat ós több illusz-
tráció egészítik ki azzá a nélkülözhetet-
len segédeszközzé, amelyet mindenkinek 
meg kellene szereznie, aki a tengerhajó-
zás fejlődését szem előtt akarja tartani . 

Gr. M. 

Taschenbueh der Kriegsf lot ten . X X I V 
J a h r g a n g 1928. Mi t Benutzung amte-
licher Quellen herausgeseben von B. 
Weyer Korvettenkapitán a. D. München, 
1928. 1. F. Lehmanns Verlag. Ára kötve 
15 Márka. 

A régi, békebeli kiállításban, 606 
liajóképpel, vázlattal, árnyképpel és négy 
szines lobogó-táblával jelent meg erre az 
évre az immár 24-ik évét élő W e y e r — 
Lehmann-fé le hadiflotta-zsebkönyv. Első 
részében államonként csoportosítva közli 
a különfé le hadihajókra vonatkozó szer-
kezeti és felszerelési adatokat. A máso-
dik részben ugyancsak államok szerint 
csoportosítva mutatja be kiválóan sike-
rült fényképekben, vázlatrajzokban és 
f eke te árnyképekben az egyes hadihajó-
t ípusokat. Igen érdekes a legújabb hadi-
hajók összhasonlító kimutatása s az ál-
lamok haditengerészeti rangjelzéseinek 
a táblázata közli a versail l i békeszerző-
désnek a német tengeri hatalom korláto-> 
zására vonatkozó rendelkezéseit. A ne-
gyedik rész tengerészpolitikai kérdése-
ket tárgyal, melyek közül kiemeljük 
A n g l i a és az Egyesü l t Államok tenger i 
haderejének összehasonlítását, a franc ia 
tengeri haderő felosztását s a többi ál-
lamok tengeri haderejére vonatkozó 
megjegyzéseket. Az ötödik részben sta-
t iszt ikai adatok ismertet ik az egyes or-
szágok háborúelőtti és utáni területi vi-
szonyai t és népességét, a világ kereske-
delmi tengerészetének fejlődését 1913-
tól 1927-ig, az egyes államok kereske-
delmi flottáját, a hajóépítés fej lődését , 
a német kereskedelmi f lot tát és a ten-
geri hajózási vállalatokat. A hatodik 
részben négy színes táblán közölvék az 
egyes államok tengeri lobogói, köztük a 
magyar nemzeti zászló is a címerrel, de 
nem m.int tengeri, hanem mint ál lami 
lobogó. Sz. 

Denkwiirdige T a g é aus der deutschen 
Marine-, Kolonial- und Seekriegsgc-
schichte. Ein Traditionskalender für die, 
lícichsmarine. Von Kapitanleutnant Wal-
ter Lohmann. 1928. Verlag Oifene 
Worte . Berlin, W. 10. Bendlerstrasse 8. 

A szerző összegyűjtötte naplószerűen 
mindazokat az eseményeket, amelyekre 
a németek mindörökre büszkén tekint-
hetnek vissza. 
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A 280 oldalas, számos fényképpel élén-
kí te t t könyvben röviden le ír t fegyver-
tények a német történelem babérkoszo-
rúja, melynek minden levele, kezdve a 
Hansa hajók szerepétől, egész a világ-
háború utolsó napjáig, egy-egy légi, vízi 
vagy vizalatti német d icsőséget jelké-
pez. A szerző felidézi az olvasó emléke-
zetében az U-bootok, a Zeppel inek sze-
mélyzeteinek haláltmegvető bátorságát, 
ami éppen annyira csodálatra méltó, 
mint amennyire fájdalmas a Scapa 
Flow-i utolsó útra való emlékezés. 

Történelmi idősorrendben a szerző 
már a X l V - i k század eseményeivel 
kezdve ál l í totta össze munkáját . Leírja 
Kopenhága elfoglalását, m e g e m l í t i az 
1680-ban Guineába küldött — Mohrian-
és Das Wappen von Brandenburg — 
hajók útját, amelyeket Blonk kapitány 
parancsnoksága alatt gyarmatszerzésre 
küldtek ki és amely alkalommal sikerült 
is kedvező szerződéseket kötni úgy, hogy 
rövidesen már Gröben őrnagy vezetése 
alatt, 1682-ben a Mohrian és Kurprinz 
hajók letelepítendő katonasággal indul-
tak újból útnak és 1683 január 1-én a 
brandenburgi lobogó alatt megalapítot-
ták Gross Friedrichsburg erődjét , ame-
lyet 1720-ban Friedrich Vi lmos , aki a 
tengerészettel és a tengerentúl i politi-
kával nem sokat törődött, a hollandok-
nak eladott. 

Ezen a helyen részletesebben nem fog-
lalkozhatunk a könyvvel, de felhívjuk 
arra olvasóink figyelmét, m i n t olyan 
műre, amely mindenkinek, aki a tenge-
részet iránt érdeklődik, könyvespolcán 
helyet kell, hogy kapjon. 

Ruge, Sophus: Columbus. E i n Ent-
deckerschicksal. — III. A u f l . — Wit-
tenberg (Bez. Ha l l e ) 1927. ( A . Ziemsen 
Verlag.) Ára 5 RM. 

Ez a csinos külsejű könyv a „Geistes-
helden" című sorozat 5-ik köte te gyanánt 
jelent meg. A szellemóriásokról szóló so-
rozatos kiadványok nem száraz életraj-
zok s nem egyszerű biográfia az a kötet 
sem, amelyik Ruge tollából Columbus 
Kristóf alakját re l iefszerüen vetíti 
elénk. A magyar publikumtól ez a kér-
dés meglehetősen távol áll, s í g y keve-

sen tudják, hogy Columbus személye kö-
rül még ma is élénk vita folyik, amelybe 
olykor-olykor a misztif ikáció láthatat lan 
keze is belekeveri kártyáit. N é h á n y éve 
pl. az a hírlapi kacsa repülte be a papír-
mezőket, hogy megtalálták a n a g y fel-
fedező tengerbe dobott naplóját. A kacsa 
n a g y volt, túlságosra felfújták és 24 óra 
a la t t elpukkadt. Ruge , nagyon helyesen, 
nem tálalja fe l a vitát, hanem csak azt 
mutat ja be, ami az okmányok megvi lág í -
tásában egészen biztos. A szerző szakít a 
nagy frázisokkal. Columbust emberi mi-
voltában je lentet i meg erényeivel és hi-
báival. Nem vol t tudós a szó mostani 
értelmében, f é l i s t e n sem volt, ellenben 
tiszteletreméltó fanatizmus lobogott lelke 
kohójában. Ez a benső pátosz vezérelte 
nyugatra, mindig: nyugatra India felé, 
de útjában állt az ösmeretlen szárazulat. 
Columbus élete végé ig nem tudta, hogy 
új v i lágot fedezet t fel. Ha valaki érdek-
fesz í tő történelmi regényt akar olvasni, 
amelyben rengeteg sok a kalandos elem, 
de amelynek minden szava igaz, úgy 
R u g e könyvéhez utasítjuk. Az alacsony 
származású génuai fiú hányt-vetett i f jú-
sága kavarog el előttünk tarka színezés-
ben. Mikor a sanyarú fiatal koron át-
esett , Isten kiválasztott szolgájának te-
k in t i magát, akinek a szent h i t e t a leg-
katholikusabb spanyol király megbízásá-
ból el kell terjesztenie Indiában. Amikor 
az Antil lákon f ö l d e t ért, azt h i t te , In-
diában vagy Japánban kötött ki. Az 
Óceán nyugat f e l é való körülhajózásá-
nak gondolata n e m Columbustól, hanem 
a nagy firenzei tudóstól, ToscanelHtől 
ered. A könyv művészi kiáll ításához 
nagyban hozzájárulnak az egykorú met-
szetek másolatai. (—st . ) 

Deutscher Seefiscl ierci Almanach für 
1928. — Herausgegeben vom Deutschen 
Seef ischerei-Verein. 

Hosszabb szünet után az idén jelent 
m e g újra a n é m e t halászati egyesület 
értékes almanachja. A repríz széles kör-
ben tetszésre ta lá l t , mivel az évkönyv a 
rég i nyomdokon haladva 700 oldalnál is 
bővebb terjedelemben, hasznos és válto-
zatos tartalommal köszöntött be ismét. 
A naptári és a hivatalos rész mel le t t ke-
resztmetszetben mutatja be az egész né-
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met tengeri halászatot a termeléstől 
kezdve az értékesítésig, az egymásra ré-
tegeződő szerveket egészen a halászat ér-
dekeit szolgáló tudományos intézménye-
kig. A második rész a nemzetközi halá-
szati egyezmények tára, a harmadik a 
hajózás gyakorlati ismereteit nyújtja a 
helymeghatározáshoz szükséges tábláza-
tokkal együtt . Ebben a részben találjuk 
az 1928-as árapály-adatokat is a német 
partokra vonatkozóan. Tetemes számú 
oldalt fogla l el a kikötők, világítótor-
nyok, idő- ós viharjelzések, a tengeri 
mentés és mentőállomások stb. ismerte-
tése Az utolsóelőtti fejezet a vitorlázók-
nak ad útmutatást a német vizeken. A 
vaskos kötet záró fejezete a különféle 
mértékegységeket sorolja fel . ITalkeros-
kedőink az almanachban minden kér-
désre bő felvi lágosítást találnak. 

( 8t.) 

Twenhofe l : Treatise 011 sedimentation. 
(f'ubl. The Will iams & Wi lkins Comp. 
Baltimore, ü . S. A. 1926. — Dollár 7.50.) 

Ez a 660 oldalra terjedő könyv igazi 
amerikai termék. Az európai tudományos 
irodalomban számos hasonló körű munka 
tárgyalja öszefoglalóan az üledékképző-
dés kérdéseit. Elég, ha ezúttal csak 
Walther, Krümmel, Thoulet, Collet, Mur-
ray s legújabban Andrée munkáira uta-
lunk. De az amerikai irodalom sem nél-
külözte egészen ezt, mert Grabau kitűnő 
könyve, a J- Walther szellemében megírt 
„Principles of Stratigraphy'' elég rész-
letesen foglalkozik az üledékképződés 
minden problémájával. 

Twenhofel összefoglaló könyve a „Na-
tional Ilesearch CoUncil" földtan-föld-
rajzi osztályában alakult „Üledékkutató 
Bizottság" működéséből fakadt. A bizott-
ság működéséről folyóiratunk előző szá-
mában emlékeztünk meg. Ez a könyv 
szintén azt a célt szolgálja, hogy az ame-
kai különböző intézményeknek létesülő 
üledékkutatások menetét egységesítse, 
irányítsa, illetve, hogy azok kivitelében 
vezérfonalat nyújtson s az eddigi isme-
retek összefoglalásával a további kutatá-
sokat elmélyítse. Nyolc fejezetre oszlik. 
Az elsőben az üledékek származását és 
keletkezési módját, a másodikban az üle-
dékkeletkezés különböző tényezőit , a szál-

lítást, leülepedést, átformálódást (dia-
genezis) és kőzettéalakulást tárgyalja. 
A következő két fejezet még szintén az 
üledékképződós általános fö l téte le ivel 
foglalkozik, a fo lyamatokat befolyásoló 
főbb tényezőkkel, a térszín, éghaj lat és 
parteltolódás behatásával, a szerves élet 
és üledék viszonyával. A hátralevő négy 
fejezet az üledékek tulajdonkópeni leírá-
sát, illetve sajátságaiknak, fajtáiknak, 
szerkezetüknek részletezését adja. Utolsó 
fejezet gyanánt pedig az üledékek hely-
színi és laboratóriumi vizsgálatának ki-
vi te lét tárgyalja. 

Az európai irodalom szempontjából 
ennek a könyvnek legföljebb csak a föl-
hozott amerikai példák tekintetében le-
het jelentősége, mivel a tárgyalt anyag 
sem tartalomban, sem beosztásban, még 
kevésbé a beáll ítás módjában újat nem 
nyújt. Tulajdonképen inkább mondhat-
juk, hogy az európai kutatási irányok 
összefoglaló ismertetését nyújtja. Ennek 
dacára világos tárgyalás i módja s a leg-
újabb irodalom földolgozása hasznosan 
segíthetik elő a krit ikai lag földolgozott 
anyag alapján az üledókképződés jelen-
ségeinek fölismerését. A tengeri üledé-
kek, a dolog természetének meg-felelőleg 
jelentős teret fogla lnak el ebben a 
könyvben is. Y. 

líainalho, A l f r e d o : A Sardinha ein 
Portugál . Notas biologicas. — Travaux 
de la Stat ion de Bio log ie Mari t ime de 
Lisbonne, No. 14. Lisboa, 1927. 

A szerző, aki a Vasco da Gama-ról el-
nevezett tengeri é lettani állomás akvá-
riumának igazgatója, igen alapos tanul-
mányt ad a szárdinia életmódjáról ós 
halászatáról. Tanulmányát a portugál 
halászok ós honzervgyárosok nemzeti 
nagygyűlésén 1927 decemberében ter-
jesztette elő, s önálló kiadvány gyanánt 
is megjelent. Igen részletesen foglalko-
zik a szárdiniafajok földrajzi elterjedé-
sével, s ennek természetes fe l tételeivel . 
Érthető, hogy figyelme elsősorban a Olu-
pea pilchardus fe lé fordul, mivel Portu-
gália halászatában ez a faj játssza a leg-
fontosabb szerepet. A portugál szárdi-
nia-ipar székhelye, amelynek termékei 
hozzánk is utat találtak, a setubali öböl-
ben van. Ramalho nemcsak az irodalmi 
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adatokat szedte gondosan össze, hanem 
egyúttal önálló kutatásairól is beszámol. 
A lisszaboni biológiai állomás halászati 
kísérletéket is végzett, továbbá a szár-
dinia riövekedését is tanulmányozta. A 
szerző igén sok példány p ikke lye i t vizs-
gálta még, s a talált méretek nagyjá-
ban egyeznek Hjort és Fage megál lapí-
tásaival. Ami eltérés van, az ny i lván a 
fizikai viszonyok különbözőségében gyö-
keredzik. ( — s t . ) 

D'Ancona, Dott . Umberto: Condizioni 
idrografiche e biologiehe del g o l f o di 
Fimne. — Estratto da: Guido Depol i . — 
La provincia del Carnaro. — „Fiume" — 
l l iv i s ta semestrale della Societá di Studi 
Fiumani. — Vol . V. — Fiume, 1927. 

Folyóiratunk olvasói elói e l ő t t a ró-
mai egyetem kiváló professzorának, 
D'Ancona Umberto-nak neve három 
quarnerói tárgyú értekezése révén isme-
retes. Az egyik a fiumei öböl halászatá-
ról, a másik a Quarnero tonnáiró l , a 
harmadik pedig aról szól, hogy milyen 
befolyással volt az Észak-Adria halállo-
mányára a háború? A középső értekezés 
a „Ilivista Maritima'' hasábjain látott 
napvilágot, a másik kettő a R. Comitate 
Talassografico Ital iano kiadásában je-
lent meg. D'Ancona professzor most 
összefoglaló munkával lép a tengerkuta-
tás nemzetközi fóruma elé. A forrás-
munkák gondos felhasználásával bemu-
tatja a F iumei öböl természeti viszo-
nyaira vonatkozó ösmereteink mai állá-
sát. Nagy megelégedéssel á l lapithatjuk 
meg, hogy az illusztris szerző teljes 
mértékben értékeli a magyar kutatók 
munkáját. Ismertet i és mél tányol ja a 
Magyar Adria Egyesület tudományos 
munkálkodását és művéből kitetszik, 
hogy szorgalmasan forgatta fo lyóiratunk 
évfolyamait is, melyekből sokat idéz. 
Jól esik nekünk, hogy az i t t h o n i kö-
zönnyel és rosszakarattal szemben leg-
alább a külföldi szakértők e l i smer ik és 
idézik a magyar expedíciók eredményes 
kutatásait. 

Értekezése végén a szerző bőséges iro-
dalmi összeállítást is közöl, ezt azonban 
maga sem tekint i teljesnek és az olvasók 
támogatását kéri a kiegészítésnél . En-
nek a felhívásnak a magunk részéről 

készséggel teszünk eleget. Itt csak any-
n y i t említünk meg, hogy a felsorolásból 
kimaradt Filarszky Nándor: Az I. és II. 
Magyar Adria-Expedíció algeológiai ku-
tatásának eredményei című, németül is 
megjelent nagy értekezése, amely a 
Fiumei-öböl moszatflórájára is sok be-
cses adatot tartalmaz. Nem látjuk to-
vábbá megemlítve Cammerloher köny-
vét az Adria zöld moszatairól, s néhány 
Kisebb értekezést. D'Ancona professzor 
í ioda lnn összeállítása nagy szolgálatot 
te t t a további kutatóknak és szerfölött 
megkönnyít i munkájukat. 

Munkája végén D'Ancona professzor 
rámutat arra, hogy még igen sok a 
tennivaló és remélhető, hogy a Quar-
ncróban a kutatások még nem fejeződ-
tek be. Mi o fo lyó irat hasábjain olasz 
nyelvű cikkben, már régebben felaján-
lottuk olasz barátainknak aktiv közre-
működésünket, de — sajnos — erre az 
ajánlatunkra választ nem kaptunk. Most 
újra kijelentjük, hogy a magyar tenger-
kutató bizottság tagjai mindenkor ké-
szen állanak arra, hogy a szerzőtől is el-
ismerésre méltatott munkájukat folytas-
sák és legnagyobb örömük az volna, ha 
oiasz kartársaikkal közösen működhetné-
nek. Mondanunk sem kell, hogy i lyen 
közös tudományos vállalkozás mennyivel 
mélyí tené a két nemzet hagyományos ba-
rátságát. A Magyar Tengerkutató Bi-
zottság teljes erejével ós egész felszere-
lésével hajlandó résztvenni az olasz lo-
bogó alatt fo lyó kutatásokban, olyan 
munkaterületen, amelyet számára az 
olasz bizottság kijelöl. 

(L. Gy.) 

Wamallio, A l f r e d o — Dentilo, Luciano: 
Notas söbre as condicóes oceanográficas 
ao largo da costa de Portugál. — Tra-
vaux de la S ta t ion de Biolog'ie Marit ime 
de Lisbonne, No. 15, Lisboa, 1928. 

A szerzők az „Albacora'1 nevű állami 
kutatóhajó két útjának tudományos 
eredményeiről számolnak be. A portugál 
kutatógőzös Luciano Dentilo parancs-
noksága alatt a múlt évben május 15-től 
jún ius 24-ig és pú l ius 25-től augusztus 
S-ig végzett tenger i kutatásokat a por-
tugál partok mentén. A közzétett nagy-
számú adat. és szelvény közül általáno-
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sabb érdekűek azok, amelyek a Gibral-
tár-szoros közelében végzett vizsgálatok-
ról számolnak be. A szerzők nem csat-
lakoznak Rafael de Buen elméletéhez, 
aki tudvalevően tagadja, hogy a Föld-
közi-tenger vize átáramolnék az Atlanti-
óceánba, s ezt az ál lásfoglalásukat a kö-
zölt szelvénydiagrammok mindenben alá 
is támasztják. (—st . ) 

Gregory, Wi l l iam K. : Stiulies 011 the 
body-forms of fishes. — Zoologica, Scien-
tific contributions of the New York Zoo-
logical Society. Dep. of tropical re-
seareh. Arcturus oceanographic expedi-
tion. — Vol. VIII . Nr. 6., resp. 251. — 
New York, 1928. 

Folyóiratunk hasábjain annak idején 
behatóan ismertettük az Arcturus-expc-
díciót, amelyet Wil l iam Beebe a Sar-
gasso-tenger és a Csendes-óceán középső 
részének kikutatására 1925-ben vezetett. 
Ez az expedíció felkereste a Teknősbéka-
és a Kókusz-szigeteket is. Beebe és tár-
sai rengeteg anyagot gyűjtöttek össze, 
amelynek a feldolgozása most folyik. Az 
Aretiirus-expedíció gyűjtésében különö-
sen sok a hal, amelyeket rendszertani 
szempontból már feldolgoztak. Gregory, 
a fent i című terjedelmes tanulmány szer-
zője az „Arcturus" halgyüjteményét alak-
tani szempontból tanulmányozta. Min-
denekelőtt a halak mechanizmusát veszi 
szemügyre, majd a testalakot és az azt 
szabályozó, állandó és variáló tényezőket 
vizsgálja. Értekezésének második része 
az elsőnél is érdekesebb. Ebben, összeha-
sonlító alapon tárgyalja a halak test-
alaktípusának fejlődését a legrégibb 
földtani korszakoktól kezdve mostanáig. 
A. tanulmányt az amerikaiaktól megszo-
kott bőséges irodalmi ismertetés fejezi 
be. Érdekes ábráival bizonyára hamaro-
san és gyakran fogunk még találkozni 
a kézikönyvekben. (—st.) 

Az Olasz Király i Tengerkutató Bizott-
ság új kiadványai. 

Santncci , dott. Renato: La pesca deli' 
Aragosta in Sardegna. ( Ins t i tuto di Zoo-
logia dalia R. Universitá di Genova.) — 
11. Comitato Talassografico Ital iano: Me-
mória C X X X V L — Venezia, 1928. 

Fé l ig biológiai , f é l ig néprajzi (halá-

szat i ) tanulmány a szárd halászatról. A 
szerző éveken át tanulmányozta ennek a 
gazdaságilag fontos ráknak az életmód-
ját és földrajzi elterjedését Szárdinia 
sziklás partjain. Sok új biológiai adatot 
közöl és kiméleti időszak bevezetését ja-
vasolja. (—st . ) 

Gaetani, de Domenieo: Uova e larve 
di Physiculus D a l w i g k i kp. — (Is t i tuto 
Centrale di Bio log ia Marina in Messina.) 
Mem. C X X V I I . — Venezia, 1928. 

Sanzo professzor egyik tanítványa, de 
Qaetani dr. a tőkehalfélék közé tartozó 
i g e n ritka Phyniculus Dalwigki Kp. pe-
té i t és álcaalakjait tanulmányozta. Az 
anyagot a messzinai szorosban gyűjtöt-
ték. ( — st.) 

Sanzo, prof. L . : Dova e larve di Re-
mora L. — (Ist . Centr. di Biol . Marit, 
in Messina.) — Nem. C X X X V I I 1 . — 
Venezia, 1928. 

A messzinai tengeri biológiai intézet 
igazgatója közleményeinek hosszú soro-
zatába újabbat iktatott . A gólyataró hal 
meglehetősen gyakori a Földözi-tenger-
ben, ámde fejlődését idáig ennek elle-
nére is csak tökéletlenül ösmertük. Sanzo 
Luigi professzor a házagokat pontos 
vizsgálatokkal tö l tötte ki. Értekezésében 
párhuzamot von a Remora remora ós az 
Echeneis naucrates fejlődési alakjai közt. 

( — s t . ) 

Sanzo, L u i g i : Uova e larve di Zeus 
faber L. — Mem. C X X X I X . — Venezia. 
1928. 

A messzinai szoros érdekes lebegő ál-
latvilágából előkerült Szt. Péter halának 
(Zeus faber), vagy —• ahogyan a néme-
tek hívják — a heringkirálynak az eddig 
ismeretlen pelagikus petéje és postlar-
vális alakja. Sanzo professzor meg-
figyelte és leírja a pete fokozatos fejlő-
dését és a gyűjtöt t fiatal ivadékokat. 

(—st . ) 
Martino, G.: Azione deli' insu l ina su 

einbrioni e larve di Teleostei marini. 
— (Ist . C. d. Biol . Mar. in Messina.) — 
Mem. CXL. — Venezia, 1928. 

A szerző Noble, Macleod, McCornic, 
Magnath, Bollmann és mások kísérleteit 
fo lytat ta a tengeri csontos halak kifej-
lődött példányaival és álcáival. Insulin-
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nal hypoglykaeniiá't idézett elő és vizs-
gálta ennek következményeit , amelyek 
közül legfeltűnőbb : és legáltalánosabb az 
arythmiás érveres. A hypoglykaeniiával 
szemben1 a legkevésbé el lenál lónak a 
Saurús griseus, legelienálóbbnak pedig 
a Muraena Helena mutatkozott. ( — s t . ) 

Sparta, A . : Stadi larvali di Uraleptus 
Maraldii Risso. ( Ist . Centr. d. Bio l . Mar. 
Messina.) — Memória OXLI. — Vene-
zia, 1928. 

A szerző a c imben megnevezett tőkehal 
félének fejlődési stádiumait részletesen 
ismerteti . Előzetes jelentését a Ilendi-
eonti d. Aeeademia Naz. dei Lineei 
1924-iki évfolyamában tet te közzé. A 
vizsgálati anyag a messzinai szorosból 
származik. ( — s í . ) 

Cecchini, Cle l ia: Contributo alla con-
noscenza degli Anfipodi. — ( I s t . di Zool. 
ed Anat. Comp. d. It. Univ. di S iena) . 
Mem. Venezia, 1828. 

A szerző a firenzei muzeum Amphi-
poda-gyüjteményét vizsgálta fe lü l . A hi-
bás meghatározásokat k i jav í to t ta ós 
több, hézagosan ösmert faj le írását töké-
letesítette. A vizsgált fajok n a g y része 
az Itália-körüli tengerekből való, de van 
köztük néhány svalbardi is. TTjnak bizo-
nyult : a Niphargus Stebbingi, az Elás. 
raopus Chevreuxi és az Orchestia Ste-
henseni. A szerző több fajjogosultsági 
kérdésben is véleményt nyi lvánít . 

(—sí.) 

FOLYÓIRATOK S Z E M L É J E . 
Bullet in de la Station Bio logique 

d'Arcachon. — Université de Bordeaux 
ei Société Scientifique d'Arcachon. — 
Tome X X I V . , Fasc. 1—2. — Bordeaux, 
1927. 

A bordeauxi egyetem és az arcaehoni 
tudományos társaság közös t enger i bio-
lógiai állomása terjedelmes köte teket al-
kotó folyóiratban teszi közzé az intézet-
ben készült dolgozatokat. A legújabban 
érkezett két utolsó füzet gazdag tartal-
mából idézzük a következőket: 

Sauvagne, C.: Sur les problemes dv 
Girandya. (p. 3—7Jt.) — Ugyanattól : 
Sur le Fucus lutarius ei sur l'iode libre 

de certaines algues. (p. 75—84.) — Arné, 
P.: Les oiseaux de Mersur la cőte des 
Landes et Basses-Pirénées pendent la 
tempéte des 24, 25, et 26 Octobre 1925. 
(p. 85—90.) — Delaunay, H.: Recher-
ches biochimiques sur l' excretion arotée 
des Invertébrés. (p. 95—214.) A máso-
dik füzet nagyobb értekezései: Kromm, 
M. F.: Les hivers remarquables du pays 
Bordelais. (p. 217—227.) — Cuénot, L.: 
Contributions a la fauné du bassin 
d- Arcachon. (p. 229—308.) — Sau-
vague. C.: Sur le Corpomenia sinuosa 
Derb. et. Sol. (p. 309—353.) — Ugyan-
attól: Sur l' alternance des générations 
chez le Nereia filiformis Zan. (p. 357— 
367.) — Ugyanattól: Sur le Castagnea 
Zosterae Thur. (p. 369—431.) 

Uolet in (le Pescas. — Publicado por el 
Instituto Espauol de Oceanografia. — 
Oirection generál de pesca. Ministero de 
Marina, — Madrid. Ma.vo de 1928. 

A spanyol tengertani intézet kiadásá-
ban megjelenő halászati folyóirat leg-
utóbb ide érkezett számában terjedelmes 
beszámolót olvashatunk a Baleárok part-
ja in fo lyó rendszeres kutatásokról. Na-
varro, Francisco de P., a Palma de Mal-
lorca-ban levő tengertani intézet igaz-
gatója közli a . szigetek halászatát és a 
baleári állatvilág egyik ritka tagját , a 
Callamanthias ploritanus (Cocco) nevü 
ha l fa j t ösmerteti. A folyóirat egyik igen 
értékes rovata pontos áttekintést közöl 
az egész világ tengeri halászatáról. 

( s t . ) 

Mitte i lungen (les Deutsehen See-
fischerei-Vereins. Bd. XLIV. , Nr. 4., 
Berl in , 1928. 

A német tengeri halászati egyesület 
régi érdemes fo lyóirata újra a háború-
e lőt t i terjedelemben és igen gazdag tar-
talommal jelenik meg. Ebben a füzetben 
Poulsen, Erik M. a dán homárhal ászat-
ról ír, Schubart pedig a lovak segítsé-
gével történő garnélahalászatot ismer-
tet i . A füzet tartalmának többi részét 
rengeteg gyakorlati útmutatás, apróbb 
közlemények, irodalmi szemle, halászati 
statisztika, stb. alkotja. Az előfizetési ár 
erre az évre 5 márka. ( — s í . ) 
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i'oceonographie at Russie. By Dr. Prof. J. Leidenfrost. — The weather-service 
of fishing management of the Hamburger Deutsche Seewarte. By Dr. A. Rélhly 
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deli ' Adriatico. Reda t to re : C o m m e n d a t o r e Béla Gonda Presi-
dente . — XVIII. Ann. 1928. No. V—VIII. 

I N D I C E : Discorso a memória di Rodolfo Havass. Dal Colomanno Lambrecht — 
Storia di Fiume et del littorale ungherese nel epoca della riforma. Dal Dtre 
I.ad. Szabó de Bárlfa (II. fine). — II centenario della idrografia della Russia. 
Gli ricerche tcientifiche deli' istitute oceanografico russo. Dal Dr. Prof. Giulio 
Leidenfrost. — II servizio meteorologica del' economico di pesca della Deutsche 
Seewarte in Hamburg. Dal Anton Rélhly. — L'origine e colonsazione delle isole 
di coralli. Dal Dr. Prof. Alex. Abonyi. — Bandiéra ungherese al mare. — 
Festiáta di memória di R. Havass. — Diversi connminicazioni. Novita deli' 
oceanographia e della marina mercantile et du guerra. — Bibliográfia. 
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MAGYAR TENGERTANI INTÉZET ÉS MÚZEUM. 
Gondolatok a berlini 

INSTITUT UND MUSEUM FÜR MEERESKÜNDE 
meglátogatása alkalmából. 

Irta DR. HALTENBERGER MIHÁLY. 

A magyarság kultúrfölényének bizonyítása érdekében nem apasztotta le 
egyetemeinek számát, sőt olyan kultúrprogrammot tűzött ki, amelyen a külföldi 
Collegium Hungaricumok és Institutum Hungaricumok szerepelnek, amelynek 
beszédes bizonyítéka a tihanyi Biológiai Kutató Intézet. A kultuszkormány nagy 
koncepciójú programmjában azonban kívánatosnak látszik meglévő intézményeink-
nek is a fenntartása és fejlesztése. Az az élénk rokonkapcsolat, amely a németek 
és közöttünk tudományos kifejlődésünkben mindenkor fennállott, ösztönszerűleg 
a berlini Institut und Museum für Meereskunde és a mi szerény Magyar 
Adria Egyesületünk hasonló jellegű, de csak csirájában meglévő intézményének 
párhuzamba állítását juttatja eszembe. Érdemes e kérdésen egy kissé elgondol-
koznunk, sőt kötelességünk a mai szomorú viszonyok között egy szebb jövő 
érdekében közreműködnünk. Az igaz, hogy sohasem voltunk számottevő tengeri 
nemzet, de az általános haladás, különösen pedig a világkereskedelem és világ-
közlekedés korszaka még a szárazföldi országokat is kapcsolatba hozta a ten-
gerrel, amely iránt az érdeklődést igenis fel kell keltenünk s ébren is kell tarta-
nunk. A „Tengerre magyar" jelszót értelmezzük ma főleg kultúrális értelemben, 
de ebben az értelemben aztán ne mulasszunk el semmi alkalmat, amely meg-
ismerteti a magyarral a tengert valamennyi természettudományi, történelmi, köz-
gazdasági, technikai és katonai vonatkozásában. Az emberi élet szinterének foly-
tonos növekedése ma már teljesen hatalmába vette a tengert, az óceánt is, 
amely ma már nem víz-sivatag többé, hanem az ember kultúréletének egyik igen 
jelentős szintere. Teljesen új perspektíva tárult fel az óceánnak a meghódításával 
úgyannyira, hogy a legfontosabb világútak ma már az óceánt hálózzák be. 
A szárazföldi országok tengeri érdeklődése tehát már a jelen korszellemtől adott 
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tény, amely nem csupán turisztikai jellegű, hanem olyan természetes adottság, 
vágy az ismeretlen, a végtelen felé, amelyet mindmegannyi vonatkozásában 
kötelességünk is feltárnunk a magyarság előtt. 

Bámulatos művész a természet. A tájképeknek oly gazdagságával ajándé-
kozott meg bennünket, hogy hálánkat nem is tudjuk leróni egy rövid emberélet 
alatt. Az alföldek, dombvidékek, középhegységek, a magashegységek sziklavilága, 
a gleccservilág, a sarkvidék dermesztő világa, a sivatagok kietlen élete, az ős-
erdőségek, a tengerpartok varázsa, stb., stb. mind-mind bizonyságai a nagy 
művész formakészségének, csodálatos alkotóerejének. Mindez a töméntelen színes 
kép azonban még csak nem is részét alkotja a Föld felszínének, a jóval 
nagyobbik részét eltakarja az emberi szem elől az a hatalmas vízburok, amely 
alatt egy egészen más, sokszor csak sejtelmes világ rejtőzik. Az ember elméje 
fejlődésével, az ember geográfiái látókörének fokozatos fejlődésével mindinkább 
vizsgálódása körébe vonta már az óceánok világát, amelynek életét, fizikai tulaj-
donságait s geográfiái viszonyait mindjobban ismerjük is már. De még messze 
vagyunk attól a mértéktől, amelyet a szárazföldre alkalmazhatunk. A szárazföld 
plasztikája elevenen áll előttünk, az óceánfenék reliefjének felderítése azonban 
csak lassan haladhat előre. Ujabban az amerikaiaknak telefon segélyével eszkö-
zölt mélységmérése mindinkább közelebb visz bennünket ahhoz a célhoz, hogy 
az óceánokról és tengerekről is lehetőleg pontos térképeink lesznek. Sőt elkövet-
kezik majd még az az idő is, amikor a Földünk jó 2/3 részét elfoglaló óceán-
burok geográfiája méltó helyet fog elfoglalni a leíró földrajzban Ennek érdekében 
azonban meg kell ragadnunk minden alkalmat, hogy a tengertani ismereteinket 
mindjobban elmélyítsük. 

E gondolatfűzés folyamán önkéntelenül is Berlin és Budapest párhuzama 
kivánkozik megbeszélésre. A hatalmas német birodalom metropolisa is és Buda-
pest is szárazföldi városok. Németországnak azonban jelentős tengerpartja van, 
nékünk ellenben csak egy rövid szakasz jutott osztályrészül a Adria mentén, ma 
sajnos, még ettől is megfosztott Trianon. Németország bár késői óceáni érdekelt-
sége magával hozta a tenger iránti intenzivebb érdeklődést, Magyarországnak 
Ausztriával közös viszonya szintén érdeklődést keltett a tenger iránt, de ter-
mészetszerűleg sokkal szerényebb mértékben. Hiszen e két nagyhatalomnak 
geopolitikai jellege is merőben ellentétes volt. Németország gyarmatpolitikája 
szükségszerűleg előtérbe tolta a tenger ismeretét; Ausztria-Magyarországnál 
viszont a tengerpart inkább csak mint természetes határ jutott szerephez, ten-
gerentúli érdekeltségről nála szó sem lehetett, hiszen nem is volt reá szüksége, 
sokkal inkább köthette le a belső gyarmatosítás kérdése. A Monarchia tengeri 
érdekeltsége tehát inkább csak sztratégiai jellegű volt. A világkereskedelem és 
világközlekedés korszakában azonban részt kértek ezekből mindketten, itt is azon-
ban sokkal szerényebb szerep jutott az osztrák-magyar birodalomnak. 

Berlin és Budafest centrális fekvése nyomot hagyott a kialakulásukban 
azon a téren is, hogy a tenger iránti érdeklődésük aránylag késői keletű. Amott 
az 1897/98 telén rendezett Marinemodell-Ausstellung, nálunk pedig a magyar 
Adriához fűződő történelmi emlék, Nagy Lajos dicső kora s Dalmáciának köz-
jogilag magyar jellege adták meg egyebek között a közvetlen impulzust arra, 
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hogy 1900-ban megalakult Berlinben az Institut und Museum für Meereskunde 
s 1910-ben Budapesten a Magyar Adria Egyesület. A berlini Intézet ma már 
számottevő tudományos intézmény, a Magyar Adria Egyesület pedig éppen csak 
hogy még él. A magyar részvétlenség, a folytonos széthúzások, az intézőkörök 
és a nagyközönség érdeklődéshiánya az oka annak, hogy még a meglévőt sem 
tudjuk fenntartani, nem is szólva annak továbbfejlesztéséről. Mondottam már, 
hogy a tengerpartunktól megfosztott állapotunk számlájára egyáltalán nem írhat-
juk e nemtörődömségünket, mert a mai elesettségünk ellenére is számos köz-
gazdasági szál fűz bennünket a tengerhez, nem is szólva a teljesen ideális tudo-
mányos érdeklődéstől, mint magasabb szükséglettől. Tehát igenis kell érdeklőd-
nünk a tenger iránt, ha nincs is most tengerünk s ez a szükségszerűség ösztönöz 
arra, hogy bemutassam a következőkben a berlini Institut und Museum für 
Meereskunde-t, amelynek egész szervezete mintául szolgálhat esetleg nékünk a 
jövőre nézve. 

Berlin centrumában, a Bahnhof Friedrichstrasse közelében, a Georgenstrasse 
34—36. számú kétemeletes ház az Institut und Museum für Meereskunde ott-
hona. A berlini egyetem Geográfiái Intézetének egyik szerve ez, amelynek élén 
háromtagú kuratórium áll. Képviselve van ebben a kultuszminisztérium, a biro-
dalmi tengerészeti hivatal (Reichs-Marineamt) és harmadik tagja az Institut und 
Museum für Meereskunde igazgatója. Ezenkívül szükségszerűleg kinevez a kul-
tuszminiszter a múzeum felszerelési ügyeinek kérdésében egy tanácsot, sőt a 
birodalmi tengerészeti gyűjtemény (Reichs-Marinesammlung) ügyeit illető kérdé-
sekben a birodalmi tengerészeti hivatal javaslatára egy szűkebb tanácsot is. Az 
Intézet és Múzeum első igazgatója a világhírű geográfus, a geomorfológia atya-
mestere, Ferdinánd Freiherr von Richthofen volt, majd követte őt, az egyetemi 
székben is utódja, A. Penck. Az igazgató mellett két csoportfőnök működik, az 
egyik a földrajz-természettudományi csoport feje, a másik pedig a történelem-
közgazdaságié. Ezek névsorában oly jelentős nevekkel találkozunk, amelyeknek 
viselői azóta igen számottevő geográfus professzorok. A Münchenbe került Erich 
v. Drygalski, a prágai német egyetem volt geografusa, Alfréd Grund, aki a harc-
téren hősi halált halt, nemkülönben az atlantióceáni mélytengeri expedícióban 
váratlanul elhunyt Alfréd Merz innét kerültek ki. Sőt a kusztoszok (múzeumi 
őrök) és az asszisztensek sorából is megemlítünk legalább három nevet, a német 
tudomány három további büszkeségének a nevét, és pedig a berlini történeti 
geográfust Walter Vogelt, a göttingeni geográfust Wilhelm Meinardust és a 
jenai Ludvig Platet, a világhírű Ernst Haeckel utódját. A személyzet az igazgatón, 
a csoportfőnökökön, a múzeumi őrökön, asszisztenseken kívül még a hivatal-
nokokból, altisztekből és a műszaki segédszemélyzetből áll. A birodalmi tengeré-
szeti gyűjtemény feje rangban a múzeumi őrök mellett foglal helyet. 

Az Intézet két részből áll: 1. a f ö ' l d r a j z - t e r m é s z e t t u d o m á n y i c s o p o r t -
ból és 2. a t ö r t é n e l e m - k ö z g a z d a s á g i b ó l . A földrajz-természettudományi 
csoport tárgykörébe tartozik a tengernek matematikai, fizikai, kémiai és biológiai, 
vizsgálata; a történelem-közgazdasági csoport pedig a tengert és a tengerpartokat 
az emberi vonatkozások szempontjából teszi vizsgálódása tárgyává. Itt kerül 
szóba a hajózás, a kereskedelem, a közlekedés, valamint a tengeri növények 
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és állatok, ipari és kereskedelmi jelentősége, nemkülönben a sztratégiai kér-
dések is. 

A Múzeum négy részre tagolódik: 1. A „ b i r o d a l m i t e n g e r é s z e t i -
g y ű j t e m é n y ' 1 különleges helyzetet foglal el az egész múzeumban. Ez a Biro-
dalom tulajdona, amely jellege az önálló vezetésében s a különleges szervezeté-
ben is kifejezésre jut. Ez a gyűjtemény bemutatja a német haditengerészet 
szervezetét, történelmi áttekintést nyújtva a hadihajóépítésről, bemutatva a külön-
féle hajónemek fejlődésmenetét, felszerelését. — 2. A t ö r t é n e l e m - k ö z g a z d a -
s á g i g y ű j t e m é n y a hajót, mint a tengeri közlekedés eszközét mutatja be. 
Közöl hajótechnikai kérdéseket, amelyek mind a hajóépítés titkaiba engednek 
bepillantást, mind pedig bemutatják az árúszállítás érdekében eszközölt folytonos 
tökéletesítési eljárásokat. Igen érdekes annak a bemutatása is, hogy miképpen 
hajtotta uralma alá a hajó a tengert, nemkülönben a mentés intézménye, vala-
mint a tengerészéletről és a tengerészpályáról közöltek egészítik ki a történelem-
közgazdasági gyűjtemény sokoldalúságát. — 3. Az o c e a n o l ó g i a i g y ű j t e m é n y 
vagy csoport a tengert, mint a Földünk jelentékeny részét tárja fel különböző 
fizikai, kémiai, és morfológiai vonatkozásaiban. Az óceánvíz sajátságai és moz-
gási jelenségei a felszínen és a mélyben, a szárazföldek és tengerek megoszlása, 
a tengerpartok jellege, az óceánmedencék formái és a tengerfenék jellege, nem-
különben a különféle tengerészeti és tudományos tengerkutató műszerek bemu-
tatása a célja ennek a gyűjteménynek. — 4. A nagyközönség szempontjából1 

talán a legérdekesebb a b i o l ó g i a i g y ű j t e m é n y . Itt a tenger mint az organikus 
élet szintere kerül bemutatásra. Instruktiv jellegénél fogva a földrajzi és ter-
mészetrajzi oktatásnak elsősorban ez teheti a legnagyobb szolgálatot, ennek 
látogatása az iskolai ifjúság részéről szemléltetően kiegészíti az elméleti ismerete-
ket. Különösen nagy erőssége e gyűjteménynek, hogy életközösségekben mutatja 
be a tenger bámulatos életét, a növény- és állatvilág csodálatos bizarrságát. Az 
Északi- és Keletitenger életén kívül itt látjuk a trópusi tengerek csodavilágát 
csakúgy, mint az Antarktisz állati életét. Nagyszerű művészi festmények még 
csak fokozzák azt a hatást, amelyet a számtalan borszeszkészítmény, száraz 
példányok, stb. bemutatása kelt bennünk. Különösen Kari Saltzmann művészi 
képei a norvégiai bálnavadászatról, a Peru partja menti guanoszigetről, a hollandi 
part osztrigahalászatáról, valamint a keletporoszországi tengerpart borostyánkő-
halászatáról, stb. stb., lehetőleg természetes milieuban igyekeznek bemutatni a 
legnagyobb művész rejtett kincseit, legcsodálatosabb, legművésziesebb és legcél-
szerűbb alkotásait. A halászat nagyszerűsége s nagy fontossága oly mértékben 
jut itt kifejezésre, mint sehol máshol ; a halászéletet itt igazán lehet tanulmá-
nyozni s a sok viszontagság látásakor, amelyben a halásznépek élnek, önkén-
telen tisztelettel és hálával adózunk az emberi akaraterő e bátor harcosainak. 

A berlini Institut und Museum für Meereskunde 1900-ban 42.000 márka 
évi rendes dotációval indult meg, amelyhez járult 120.000 márka egyszeri 
(1900-ban) rendkivüli dotáció. A 42.000 márka rendes dotációból 15.000 márka 
hivatalnoki fizetésekre és renumerációkra, 4000 márka a vezetés dologi kiadá-
saira, 11.000 márka a múzeum gyűjteményeinek, könyvtárának és térképtárának 
megalapozására és fejlesztésére, végül 12.000 márka előadások, kurzusok díjazá-
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sára és tudományos munkák ösztöndíjaként volt előirányozva. Később ez az évi 
rendes dotáció 95.330 márkára emelkedett. Az említett 120.000 márka egyszeri 
rendkívüli dotáció a gyűjtemények beszerzési átalánya volt, 1907-ben azonban 
újabb 25.000 márkát utalványoztak ki részére. Igen jelentős támogatásban része-
sült még ez a legfelsőbb helyen is szükségesnek talált intézmény, amikor a 
Császár Őfelsége az ascheni és müncheni tűzbiztosító társaságok 250.000 márkás 
adományát az Institut und Museum für Meereskunde Múzeuma fejlesztésére adta. 
Hozzászámítandó még a székházának átalakítási költségeire és beruházására 
engedélyezett 328.000, s utóbb még 117.000 márka. A birodalmi tengerészeti 
gyűjtemény évi rendes dotációját 10.000 márkában állapították meg, rendkívüli 
dotációként pedig 1905-ben 30.000 márkát adott az állam. 

Ily tehetős állami és legfelsőbb helyi támogatás mellett tehát megindulhatott 
az az alkotó munka, amelynek áldásaiban, mind a tudományos kutatás, mind 
az egyetemi és középiskolai oktatás, mind pedig a köz valamennyi rétege egy-
aránt részesülhetett. Már az első 10 év után 5200 kötetből álló könyvtárral, kb. 
3000 térképpel, 2200 képpel és 5000 diapozitivvel rendelkezett. Tartott évenkint 
Berlinben és később a vidéki városokban is átlag 40 előadást, amelyeknek évi 
hallgatószáma még a 10.000-et is meghaladta. A múzeumot is igen számosan 
látogatták, minden esztendőben 100 000-nél is többen s ezek között a tanuló-
ifjúság 3—5000 számmal volt képviselve. Végül igen értékes népszerű és tudo-
mányos kiadványokkal oly tengertani irodalmat teremtett, amely mindenfelé 
ismertté s közmegbecsülés tárgyává tette a németeknek ezt a vállalkozását. Ez 
a története az első évtizednek; a második évtized a haladás jegyében indult, a 
háború után azonban szomorú napok következtek be ott is. Az állami élet újabb 
fellendülése új korszakot nyitott s tovább folyik igen serényen az a pontos, 
lelkiismeretes tudományos munka, amelyhez a németeknél már hozzászoktunk. 

És mi történt ezalatt minálunk ? Igen szerény keretek között, még szeré-
nyebb anyagi támogatással, jóformán a Magyar Adria Egyesület elnökének, 
atyjának lelkierejéből él a mi tengertani intézményünk. Szerény helyiségében 
óriási értékeket gyűjtött össze fáradhatatlan buzgalommal Gonda Béla; könyv-
tára, térképgyűjteménye, műszerei, folyóirata, tudományos és népszerű kiadvá-
nyai, nemkülönben az adriai tudományos expedíciói mind az ő nagy tenger-
rajongásának az eredményei. Kívánatos volna azonban, hogy élte alkonyán meg-
élhetné még azt a nagy örömöt, hogy biztosítva látná élete főművének további 
fennmaradását. Ezt az óriási nemzeti kincset meg kell mentenünk, a tudomány, 
az iskola és a közönség részére hozzáférhetővé tennünk s nem pedig parlagon 
hevertetnünk és feledésbe merülni hagynunk. Kultúrális fölényünk biztos tudatá-
ban tudnunk kell a kötelességünket s elsősorban tudniok kell azt hazánk kultúr-
tényezőinek: a Kultuszkormánynak, a Magyar Tudományos Akadémiának, a 
Gyüjteményegyetemnek, a Tudományegyetemeknek és a Műegyetemnek, sőt 
magának Budapest Székesfővárosának is. 



TENGERPARTUNK SZÍNES ÖVEI 
— Három képpel. — 

Irta KÜMMERLE JENŐ B É L A dr. 

tiber tlie farbigen Zonen der ehemaligen ungarisch-kroatischen Meeresküste. 
Von Dr. J. B. Kümmerle. 

Verfasser errörtert die Zonen der Meeresküste, die dureh die versehiedenen 
Vegetationstypen ciusserlich in versehiedenen Farben sich kenntzeichnen. In der 
Frrörtierung wird eingehender behandelt die Unterbreehung des immergrünen 
Gürtéls in der fiumaner Bueht, die vorhandenen immergrünen Getváchse der 
Meeresküste und die luiehtigeren Assoeiationen nach Farbe und Charakter der 
einzelnen Pflanzendeeken. 

* 

Hazánk egykori tengerpartját, a közismert Karsztvidéket Fiúmétól kezdve a ha-
tárig Dalmáciáig mindenki, aki valaha is csak megfordultatengerparton, úgy ismeri 
általában, hogy ott a szabadban áttelel a ciprusfa (Cupressus sempervirens), az 
oleander (Nerium oleander), a babérfa (Laurus nobilis), a judásfa (Cercis sili-
quastrum), a fügekaktusz (Opuntia), a magyaltölgy (Quercus ilex), megterem a 
füge (Ficus carica), a mandula (Prunus comniunis), az olajbogyó (Olea euro-
paea), a gránátalma (Punica granatum), alkalmatlankodik a bóra, mely az adriai 
tengert oly hatalmasan felkavarja és megkapóan hat a partvidék jellegzetes kő-
tengere, mely a mészkőtömegeknek nagyfokú szétszaggatásában és a sziklás 
részeknek csupaszságában nyilvánul meg. 

Kétségtelen, hogy egykori tengerpartunk kellemes éghajlata, mely főleg a tél 
enyheségében mutatkozik, nagyban a mediterrán klima hatása alatt áll. Ennek a ha-
tásnak tudhatjuk be azután azt, hogy örökzöld növényzet koszorúzza az Adria 
partját Trieszt öblétől le Dalmáciáig s tovább lefelé a görög félszigetig. Ez az 
örökzöld lombozatú fás növényekből álló öv vagy partszegély vonulatában a 
fiumei öbölben, amire először már Borbás Vince1 nagynevű florisztikusunk mu-

1 Thonté—Borbás: Növénytan. II. kiad. 312 o. és Borbás: Az örökzöld növények övének 
megszakadása a fiumei öbölben. (Természet tudományi Közlöny. XV. 1883. 130—132. old.) 
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tátott rá 1876-ban, körülbelül egy szélességi fokkal megszakad. Ez a megsza-
kadás az isztriai Moschenizzán veszi kezdetét és tart a magyar-horvát tenger-
parton Fiumétől le a dalmát határig és a fiumei öbölben Cherso déli csücskéig, 
meg Arbe szigetig. Hogy ezeken a jelzett részeken mi okozhatta az örökzöld 
növényzetnek a megszakadását, azt mai napig sem tudjuk határozottan meg-
mondani. Valószínűleg a pusztító és zord bóra az, mely a szárazföld felől a 
liburniai karsztról meg a magas Velebit hegyláncról a maga teljes erejével és 
zordonságával száguld le a Quarneróra. De azt hiszem, véleményem szerint, 
hogy a talajféleség is játszhatik szerepet, mert az úgynevezett ílis talaj, melyhez 
a tipikus, az a sok-sok mirtusz virággal (Myrtus italica) ékesített örökzöld berek-
formáció (macchia) kötve van, a megszakadt részeken teljesen hiányzik. Azok 

Cirkvenica i p a r t r é s z l e t J u n i p e r e t u m asszoc iác ióva l . Dr. Pénzes A. felv. 

az örökzöld növények is, melyek tengerpartunkon díszlenek, nem lépnek fel 
jellemzően. 

Mert egy részük mint pl. a magyaltölgy, a masztiszfa (Pistacia lentiscus) 
stb. csak szálonként vagy termesztve nő, mint pl. a babérfa, a Viburnum tinus, 
a puszpáng (Buxus sempervirens), továbbá az olajfa, a fügefa meg a nem örök-
zöld lombú mandulafa, mely három utóbbi növény Fiumétől Noviig még kisebb 
ligeteket is alkot, de már tovább délfelé a Velebit-hegylánc tövében, ahol a 
karsztvidék teljes meztelenségében kietlen pusztaságával mutatkozik, már művelve 
sem igen fordul elő. A másik résznek a növényei mint pl. a szúrós csodabogyó 
(Ruscus aculeatus), a Juniperus rufescens, a Smilax aspera, bár itt-ott töme-
gesen is ellepik a partot, meg azért nem bírnak jelentőséggel, mert ezek az 
örökzöld berekformációban (macchia), ahol szintén megvannak, nem az úgyne-
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vezett vezérnövények. A macchia-t alkotó növények társulásában2 ugyanis részt-
vesznek a következő vezérnövények: a mirtusz, a magyaltölgy az Erica arborea, 
a Cistus-ok, a kutyacseresznye (Arbutus unédo), a Viburnum tinus, a masz-
tiszfa és a macchia-nak m á s és más képét adhatják, aszerint, hogy közülök 
melyik van túlsúlyban, vagyis veszi át a vezérszerepet a társulásban. így meg-
különböztethetünk magyaltölgy macchia-t (Quercetum ilicis), mirtusz macchia-t 
(Myrtetum italici), masztiszfa macchia-t (Pistacietum lentisci) stb. Az örökzöld 
lombú fáknak és cserjéknek ilyenfajta társulásai azonban tengerpartunkon nem 

fordulnak elő. 
Tengerpartunkon, melyen 

hatalmas hegyláncolat (libur-
niai Karszt és Velebít) emel-
kedik fel meredeken a tenger 
szinétől, a növényzet három 
tájra válik u. m. az alsó vagy 
partvidékre (regio litoralis), a 
hegyvidékre (regio montana) 
és a havasi vidékre (regio 
alpina). E tájak közül jelen 
soraimban csupán a partvi-
dékre terjeszkedem ki, mely-
nek sajátságairól és szépsé-
geiről mindenki, aki a ten-
gerparton megfordult, köz-
vetlenül nyerhetett mély be-
nyomást. Ez a benyomás, 
sajnos, rendesen nem a leg-
szebb oldalról tükrözteti vísz-
sza a partvidéket, mert nem 
szabadul meg attól a ténytől, 
hogy a tengerpart egy kőten-
ger sivatag, amelyből csak a 
sziklák kopaszsága maradt 

Cirkvenicai pa r t r é sz l e t C r i t h m e t u m asszoc iác ióva l . meCT emlékezetében A nö-
Dr. Pénzes Antal felvétele. ° 

vénytakaró bája és sokféle 
változatossága rendesen feledésbe ment. A növénytakaró különböző változa-
tossága függ többé-kevésbbé a part fekvésének helyzetétől, vájjon meredeken 
vagy lankásan esik a tengerbe, továbbá a part sziklás, kavicsos és homokos 
voltától, a talaj összetételétől, a bórától, a tenger árjától és hullámverésétől, a 
nap hevének kitettségétől és a part megmívelésének mértékétől. 

A növénytakarónak sokféle kialakulásai közül legmegkapóbbak és legérde-
kesebbek azok a színes övek, amelyek a tenger kék vízének felszínétől fölfelé a 

2 Lásd Géczy Imre : L u s s i n m a c c h i a - n ö v é n y z e t é n e k oikologiai é s p h y s i o l o g i a i - a n a t o m i a i je l-
l e m z é s e . K o l o z s v á r t 1908. — Bemátsky Jenő: N ö v é n y z e t é s éghaj la t m e d i t e r r á n vidéken. (A T e n g e r 
II. 1912. 1 9 5 - 2 0 3 . old.) 
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parton — a tengerről tekintve — oly pompásan láthatók. Ezek a színes övek 
természetesen csak meredek mészköves sziklás partokon vannak meg, egymástól 
többé-kevésbbé élesen elkülönülnek, számuk rendesen változik és a magyar-
horvát tengerparton majdnem mindenütt fellelhetők. Az övek színe rendes körül-
mények között a növénytakaró különböző összetételétől származik. Ezek az övek 
sorrendben a tenger felszínétől következőképen következnek. A legelső illetve 
legalsó az olajzöld vagy olajbarna, esetleg kékesszürke vagy barnásszürke öv, 
mely közvetlenül a tenger felszínével határos és állandóan a tenger hullámveré-
sének van kitéve. A sziklás 
part a hullámverés következté-
ben meg a sósvíz kémiai hatá-
sától is rettenetesen van össze-
szaggatva, össze-vissza lyukaszt-
va meg éles élekre vájva. Ezt 
a sziklás talajt takarja azután 
egy olajzöld vagy olajbarna 
színű bevonat, mely bizonyos 
tengeri algák telepeiből, főképen 
az olajbarna vagy olajzöld színű 
Scliizophycea-kból és Chroococ-
cacea-kból meg a vérvörös vagy 
barnavörös Hildenbrantia-kból 
épült fel. Az olajzöld vagy olaj-
barna övet tulajdonképen meg-
előzi még egy, a tengerjárástól 
függő kávésbarnás vagy zöldes 
öv, amely csak apálykor, ami-
kor a víz színe sülyed, emelke-
dik ki a tengerből. Az ekép-
pen kikerült sziklás partsávnak 
gazdag algavegetációjából fel-
tűnnek tömegükkel helyenként 
hol a kávébarnás Fucus virso-
ides, hol az élénkzöldes Entero-
morpha-k gyepei, melyek az 

övnek kávébarnás vagy esetleg zöldes színét adják. Az első övre következik 
rendszerint a szurokfekete öv. Ez tengerpartunkon rendesen a legszélesebb 
és egyútlal a legfeltűnőbb öv is. Az öv meredek sziklás talaját a hullámoknak 
már csak kifröccsentett meg kiporzódott sósvízcseppjei áztatják és csak kivéte-
lesen érik el a hullámok. Szurokfekete színű bevonata a Scliizophycea-k és a 
Verrucaria adriatica nenü zuzmónak szurokfekete telepeitől származik. Dr. 
Ginzberger A.3 bécsi botanikus, aki a déldalmáciai szigetek és szirtek öveit be-
hatóan tanulmányozta, a szurokfekete öv után iktatja ide még az úgynevezett 

3 Der Einflufi des M e e r w a s s e r s au í d ie G l i e d e r u n g der s ü d d a l m a t i n i s c h e n K ü s t e n v e g e t a t i o n . 
O e s t e r r e i c h i s c h e Botan i sche Ze i t s ch r i f t . LXXIV. 1925. 1—14. ) 

Cirkvenicai pa r t r é sz l e t S ta l ice tum (az a l só n ö v é n y ) és 
C r i t h m u m asszoc iác ióva l . Dr. Pénzes A. felv 
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szürke övet, amely azonban tengerpartunkon, tapasztalatom szerint, csak itt-ott 
kivételesen van meg. A szurokfekete övet többnyire hirtelen, minden átmenet 
nélkül felváltja a fehér, illetőleg helyenként a vörös vagy rozsdavörös öv. Ezt 
az övet semminemű növény sem borítja, azért meddő övnek is mondhatjuk, 
teljesen kopár és színe a fehér, csupasz mészkőtől vagy helyenként a mészkő 
elmállásából keletkezett vörös vagy rozsdavörös agyagos földtől (terra rossa) 
ered. Az ezután következő övekben a növénytakaró már a virágos növények 
sorából kerül ki, terjedelmesebb és színét rendesen megkapja akkor, amikor nö-
vényei virítanak. A fehér illetőleg vörös öv után az egész tengerpart hosszában 
mindenütt a húsos azaz az úgynevezett sós növények társulása következik, mely-
ben az első növény mindig a szürkés levelű és sárgás- vagy zöldesfehér virágú 
tengeri kömény (Crithmum maritimim), utána pedig következnek, vagy vele 
keverednek is a nagy mennyiségben előforduló lilaszínű lelleg (Statice cancellata), 
az Inula critlimoides, a Camphorosma monspeliaca, a fíeta maritima, a Silene 
vulgáris var. angustifolia, egy narancsszínű kéregzuzmó (Caloplaca aurantiaca} 
stb. Ez az úgynevezatt sósnövények öve. Ennek alsó fele az u. n. Criihmetum 
maritimi nevű növénytársulásban, amikor ősszel a tengeri kömény virágzik, 
sárgás- vagy zöldesfehér színt ölt magára, felső és nagyobbik fele az u. n. Stati-
cetum cancellatae nevű növénytársulásban, a szintén csak ősszel virágzó lelleg-
től meg-meglilásodik. A következő öv a partvidékünk jellegzetes karsztszteppéjét 
mutatja. A parti karsztszteppe a földközi tengermelléki flórának jellegzetes, de 
közönséges ruderális növényeiből alakul és rendesen nagy területeket borít, mely-
ben legfőképen mint vezérnövény tömegesen a Helichrysum italicum nevű növény 
uralkodik és alkotja az u. n. Helichrysetum italici4 nevű társulást. Ettől a nö-
vénytől kapja azután a karsztszteppeöv a színét, még pedig olyformán, hogy 
tavasszal a friss fehéren molyhos zöldnövénytől fehéreszöldre, nyáron júniusban 
és júliusban a fehéressárgás virágoktól fehéressárgára és nyáron augusztusban, 
amikor a növény kezd sárgulni, részint az elvirítás, részint hőguta következtében, 
sárgára színeződik. Ebbe az övbe kapcsolódnak bele egyes helyeken még azok 
a partterületek is, amelyeket szúrós és kórós növények borítanak be sűrűn, mint 
pl. a spanyol arany bojtorján (Scolymus hispanicus), Echinops elegáns, Eryngium 
amethystinum, szúrós csodabogyó, Asparagus acutifolius, Onopordum illyricum 
stb. Ezek a területek azután ősszel az Eryngium amethystinum leveleitől és 
virágzatától és az Echinops elegáns virágzatától szép kék színben (az u. n. Erin-
gistum echinopsiorum nevű társulás), a Scolimus hispanicus virágzataitól arany-
illetőleg pirossárga színben tündökölnek (az u. n. Scolysmetum hispanici tár-
sulás). A parti karsztszteppe övet tengerpartunkon általában egy örökzöld sáv 
veszi körül, melyben főleg a szúrós örökzöld növények, mint pl. Rubus amoe-
nus, Juniperus rufescens, Smilax aspera, Ruscus aculeatus stb. és a nem 
örökzöld levelű Paliurus spina Christi viszik a főszerepet. Ebben az örökzöld 
övben az említett növények — legutóbbinak kivételével — télen is megtartják 
lombozatukat és zöld színüket. Az örökzöld övtől a hegyesvidékig (regio montana) 

iHorvatíc Stj.: F ló ra i vegetaci ja o toka Plavnika' (Acta Botanica insti tuti botanici univers i -
ta t is Zagrebensis II. 1927. 32. old.) 
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rendes körülmények között megint jelentkezik a karsztszteppe-öv. Ennek a karszt-
szteppének növénytakaróját, mely még földközi-tengermelléki partnövényekből 
adódik ki, már feltűnő sok fás elem is tarkítja, mint pl. Paliurus spina Christi, 
Juniperus rujescens, Rhamnus intermedia, Clematis maritima és flammula, 
kőnaspolya (Cotoneaster intermedia), virágos kőris (Fraxinus ornus). Aszerint, 
hogy ennek a növénytakarónak melyik növénye veszi át a vezérszerepet, meg-
különböztethetünk megint többféle társulást. A legelterjedtebbek és főbbek pl. a; 
következők: Helichrysetum italicit, Bupleuretum aristatati, Globularietum cordi-
foliae, Clematitetum, Juniperetnm rufescentis, Paliuretnm spina Chrisi, Heli-
chrysetum salviosum,5 Salvietum officinalis6 stb. A Helichrysetum ebben az 
övben megint ismétlődik és színe is ugyanaz. A Bupleuretum nyári aspectusban 
a Bupleuretum aristatum-tól szalmasárga színű. A Globularietum kék színben 
tündöklik tavaszkor és vezérnövénye a Globidaria cordi/olia. A Clematitetum-
ban a bokros Clematis flammula és maritima adják nyár elején a ragyogó 
fehér színt és az igen erős illatot. A Juniperetum örökzöld zöld színét tarkítják 
ősszel és télen a Juniperus rufescens-nék. skarlátpiros álbogyóí. Tengerpartunk 
leggyakoribb és legveszedelmesebb növénye a párostövisű Paliurus spina 
Christi nevű cserje, mely a Paliuretum-nak halvány, majdnem sárgászöld színt 
ad, de ősszel és télen csak a sárgás- vagy pirosasbarnás szárnyas termések vál-
nak feltűnőkké. Legjellegzetesebb és legelterjedtebb a Salvietum, mely az orvosi 
zsályának (Salvia officinalis) szürkés mezétől tavasszal hamvasnak, a virágoktól 
meg nyár elején ibolyaszinűnek látszik. Kitűnő mézelő növény és szolgáltatja 
tengerpartunkon a roppant aromás zsályamézet. A Salvietum sok helyütt, ahol a 
Helichrysetum nevű társulással érintkezik, erősen és egyenlő arányban kevere-
dik, miáltal az u. n. Salviás Helichrysetum (Helichrysetum salviosum) áll elő. 
Mindezek a különböző színű növénytakarók, továbbá a kék tenger, a kék ég, 
a fehér színben csillogó mészszirtek és havasi csúcsok, a zöld erdők stb. nyújt ják 
összeségükben azt a harmonikus színképet, melyet soha el nem felejthetünk! 

5—0 Lásd Horvátié Stj.: I. c. 34. old. 



A KOMPHAJÓ ÉS A NÍLUS. 

Irta SZELKE Á R P Á D v. m. kir. sorhajóhadnagy, tengerész kapitány. 

Kereskedelmi tengerhajózásunk ujrafelvételére nézve az 1928-as év lényeges 
haladást jelent. Egyrészt a Magyar Keleti Tengerhajózási Rt. „Honvéd" gőzösé-
nek legutóbbi vízrebocsátása és üzembe helyezése bizonyítja a folyamat tény-
leges megindulását, másrészt a magyar export fejlesztésére irányuló rendszeres 
levantei hajójáratok tervezetei mutatják a jövő lehetőségeit. 

Ez utóbbiak mellett úgy a sajtó mint a szakkörök általában gyakran fog-
lalkoznak a komphajó tervével,1 de a pro és contra vélemények vizsgálata köz-
ben a legtöbbször arra a meggyőződésre jut az objektív figyelő, hogy a vitatko-
zók vagy egyoldalúan állítják be érveiket, vagy nem ismerik e kérdés teljes 
komplexumát. 

Nézetem szerint a dunai uszályokat komphajóval tengeren szállítani csak akkor 
lenne rentábilis, ha azok a rendeltetési tengeri kikötőkből belvízi utakon lennének 
ismét a illető ország főbb emporiumaiba továbbirányíthatok. Ez esetben kétszeres 
átrakodási díjakat lehetne megtakarítani és ezáltal a speciális hajóépítés több-
költségeit eredményesen törleszteni. Tudtommal ez a cél lebegett a valóban genialis 
idea megteremtői előtt is, kik a Dunát a Földközi-tenger quasi egyetlen hajóz-
ható folyamával, a Nílussal akarják összekötni. 

1 Erre vonaikozólag a b u d a p e s t i o lasz-magyar kereskedelmi kamara 6. sz. hivatalos jelentése 
a következőket köz l i : „Dacára a n n a k , hogy ál talános a meggyőződés, hogy Magyarország termé-
sze tes út ja a tengerhez csak egy adr ia i kikötő és ped ig elsősorban Fiume lehet, többfelől szóvá 
teszik azokat a nehézségeket, amelyek mindeddig megakadályozzák, h o g y a fiumei kikötőn át lebo-
nyolódó forgalom nagyobb lendületet vegyen. Mindenekelőtt a szárazföldi és tengeri fuvarok magas 
voltára céloznak, amelyek a magya r exportcikkek világpiaci versenyképességét nagy mértékben hát-
rál tat ják. így merül t fel az a terv , amely a dunai hajózási forgalom fejlesztését tűzte ki céljáuh 
hogy a Levante felé irányuló m a g y a r kivitelt ezen az ú ton bonyolítsa le. A forgalmat tehát a Dunán 
lefelé a Fekete-tenger felé i rányí tanák, de a folyami uszályokról a tengeri hajókra való átrakással 
j á r ó tekintélyes költséget és nem csekély sulyveszteséget valamikép el kellene hárítani. A megoldás 
a z volna, hogy tengeri kompha jó já ra toka t szeiveznének, amelyek úgy mint a ferry-boat a vasutakat , 
Brailában a folyami uszályokat szál l í tmányukkal együt t felvennék és így az árukat á t rakodás nél-
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A kérdés politikai, gazdasági és üzlettechnikai részleteivel nem kivánok 
foglalkozni, mert azok megbirálásánál magasabb szempontok kell, hogy vezes-
sék mérvadó köreinket. Csupán a praktikus tengerész szemével látom a hely-
zetet, miután Egyptomot ismerem és a Nilus deltája előtt többször vitorláztam a 
mult nyáron, midőn a „ Meteor" volt császári verseny-yachtot Alexandriában át-
vettem és felszereltem. 

Az uszályok felvétele és leadása a Dunán nem képez akadályt, hiszen 
Sulinától egészen Brailáig a folyam medre még 10.000 tonnás gőzösök részére 
is hajózható, sőt helyenként 40—50 láb mélységével és hullámmentes tükrével 
kiváló alkalmat nyújt a komphajó lesülyesztésére. Sulina homokzátonyai között 
a csatorna mélysége szintén elegendő lesz a kompnak, melynek merülését 12—22 
lábra becsülöm. 

Feltételezve a ha jó stabilitásának és tengeri tulajdonságainak kiválóságát — 
hiszen volt haditengerészetünk világhírű hajóépítőjének mérnök fia dolgozta ki a 
terveket — sem a Fekete-, sem az Aegei- és Földközi-tengerek viharai nem árta-
nak a biztosan lerögzített uszályoknak és azok rakományainak. Marad tehát az 
egyptomi kihajózás illetve lemerülés és az uszályek vagy akár saját motorral 
bíró folyamhajók átadása és továbbítása a Níluson. 

Folyó év július havának első felét Alexandriában töltöttem hajómmal, ahol 
behatóan foglalkoztam a komphajó egyptomi lehetőségeivel. Beszéltem kereske-
dőkkel, hajózási vállalkozókkal és egyszerű arab vitorláskapitányokkal épúgy mint 
az Administration of Ports and Lights vezető hivatalnokaival. Sajnos, alábbi köz-
leményeim csak a kivitel nehézségeivel és akadályaival foglalkoznak, ami azonban 
nem jelenti azt, hogy a komphajó alkalmazása lehetetlen, mert egyrészt számít-
hatunk arra, hogy a Nilus deltáját 10—15 éven belül szabályozzák és kimélyítik, 
másrészt ha nem rendszeres és időhöz kötött járatokra gondolunk, úgy hullám-
mentes napokon ma is lehet kisebb hajókkal a Nilus torkolatába veszély nélkül 
behatolni. 

Mindenek előtt meg kell említenem, hogy f. év június 30-án az összes 
egyptomi napilapok egy rövid jelentést közöltek, melyben az ő kormányuk 
tudatja hogy a magyar kormány bizonyos hajójáratok érdekében kért vámked-
vezményeit kénytelen volt megtagadni, miután 1930-ban Egyptomban új vám-

kül ju t t a tnák el a levantei rendeltetési kikötőkbe. A kormány kedvezően fogad ta az ú j tervet é s 
azt maga Hor thy Miklós kormányzó is é rdeklődésre méltat ta . Ki is küldtek h á r o m bizot t ságot é s 
pedig egy technikait , egy kereskedelmit és egy pénzügyi t , h o g y a tervet kü lönböző szempon tokbó l 
vizsgálat t á rgyává tegyék. A technikai b izo t t ság ú g y találta, h o g y a terv gyakorla t i lag megvalós í t -
ható és h o g y a fuvard í jak kedvezően a lakulnának. A kereskedelmi bizot tság ar ra a konklúzióra j u t o t t , 
hogy az ú j szállítási mód több iparágat érdekelhet , sőt az a mezőgazdaság t ö b b termeivénye szem-
pon t j ábó l is tekinte tbe jöhe t , de te rmésze tesen csak a b b a n az esetben, ha a dunai kikötők é s 
Pireus, Alexandria és Smirna között r endsze res já ra tokat t a r t anak fenn . Az ú j szállítási r e n d s z e r 
a behozata lná l is (pl. nyerspamut) tekin te tbe jöhet . A terv pénzügyi része m é g t a n u l m á n y o z á s 
alatt van. Te rmésze tesen egy ilyen tervet n e m lehet máról ho lnapra megvalósí tani , de már m a g a 
az a tény , hogy egyál ta lán felmerült és méginkább az indokolása eléggé muta t j ák , hogy az adr ia i 
k ikötőknek és különösen Fiúménak nagy erőfeszí téseket kell tenniök, hogy minél többe t n y ú j t s a n a k 
a magya r kivitelnek és ne kényszerí tsék arra , hogy más u t aka t keressen. (Szerk.) 
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tarifa fog életbe lépni. Egyes olasz és francia lapok azt is közölték, hogy e hír 
a tervezett Duna-Nilus uszályforgalomra vonatkozik. 

Egyptomban, dacára annak, hogy gazdaságilag teljesen a Nílustól függ és 
csatornázási hálózata mintaszerű, a folyamhajózás jelentősége elenyésző. Ezen 
antagonizmus oka maga a kormány illetve előde, az angol adminisztráció, mely-
nek legfőbb jövedelmi forrása az államvasutak — Egyptian State Railways — 
nagy üzleti nyereségében rejlik. Még a tisztán turisztikai és üdülési célokra hasz-
nált Cook-gőzösök és magán-dahabiyek kezelését is erős adókkal nehezítk, de 
a folyam medrének hajózhatóvá tételére gondot egyáltalán nem fordítanak. Ezért 
a Nilus teherszállítói ma is csak a faraók korából visszamaradt, speciális hosszú 
és keskeny, vitorlával ellátott nyitott bárkák, melyek 20—80 tonna árú befogadá-
sára képesek és menetsebességük alig haladja tul a napi 20 kilométert. Vannak 
ugyan 100—200 tonnás uszályok is, de jellemző, hogy a nilushajózási vállalatok 
mind anyagi nehézségekkel küzdenek, sőt nagyrészük már tönkre is ment. 

Eltérően az európai folyóktól, a Nilus vize tavasszal kezd emelkedni és 
június hó végétől szeptember közepéig a legmagasabb, tehát a hajózásra legal-
kalmasabb. Erre az időre, azaz április hó 1-től szept. 30-ig az államvasutak 
teherdíjtételei a Summer Fares táblázat szerint 100 km-tonnánként kb. 1 shilling 
6 pencevel olcsóbbak a télieknél. Ez a tény maga bizonyítja, hogy milyen kér-
lelhetetlen vetélytársa az állam tarifapolitikájával a gyenge magánkezekben álló 
hajózásnak. Valóságban a bárkák hajósai Egyptom kopt és arab lakosainak leg-
nyomorultabb páriái. 

Miután a modern dunai uszályok és motorhajók megjelenésükkel nagy fel-
tűnést és érdeklődést keltenének Egyptom gazdasági köreiben, számítanunk kell 
úgy az államvasút, mint Alexandria kikötőérdekeltségeinek féltékenységével, mely 
előbb-utóbb bizonyos gátló kormányintézkedésekhez vezetne. Ezen üzlet-politikai 
nehézségen kívül, sajnos, még technikai akadályok is nehezítik a komphajó be-
vezetését : 

Tenger felől a Nilus 3 irányból közelíthető meg kisebb hajók által, még 
pedig: Alexandria kikötőjéből a Mahmudiyeh-csatornán keresztül és közvetlenül 
a delta Rosetta vagy Damietta neveket viselő nyugati és keleti főágainak tor-
kolatánál . 

A Mahmudiyeh-csatorua lenne a legalkalmasabb út az uszályok részére, 
mert Alexandria védett és hullámmentes medencéjében — mely méreteiben is 
egyike a világ legpompásabb mesterséges kikötőinek — bőven van hely és meg-
felelő mélység a komphajó sülyesztési manővereire, csakhogy a kb. 60 kilometer 
hosszú csatornát 30 híd keresztezi, zsilipéit naponta egy órára nyitják és last 
but not least, szélessége és helyenkénti mélysége legfeljebb egy 250 tonnás 
uszálynak elegendő. 

A Nilus-delta főágainak hajózhatóságáról eredeti angol szövegében közlöm 
alább a legmérvadóbb és egyben egyedüli hivatalos leírás erre vonatkozó kivo-
natát, az angol admiralitás legújabb kiadású Mediterranean Pilot Vol. V. köny-
véből: (72. oldal.) 

„Rosetta mouh". The entrance is nearly barred by extensive sandbanks 
which extend about 1 Va mile outside the enterance, and paitly dry. These banks 



A KOMPHAJÓ ÉS A NÍLUS 183 

vary their formation and position in accordance with the state of the river and 
prevailing conditions of weather. 

A very narrow channel with 7 feet (2 m 1) of water lies between the 
banks, but the position of this channel alters with the alteration in form of 
these banks. Native fruit schooners are piloted inte the river by a native pilot, 
sounds out the channel about 3 hours before the boats' arrival. . . 

(75. oldal.) 
„Damietta mouth" A very narrow channel with a shifting bar with 8 feet 

{2 m 4) deepest water over it, lies about half a mile from the north and of the 
spit. After heavy gales these channels are liable to altér both in position and 
depth, so the passage should not be attempted even in boats without the aid 
of the local pilot. A heavy surf usually breaks on the sandbank, and communi-
cation is frequently stopped for several days together. 

Ezen kivatalos bözlemények önmagukban elég bizonyítékok arra, hogy a 
komphajó nem tud az uszályokkal a folyóba behatolni és így kénytelen azokat 
nyilt tengeren kidokkolni, illetve a visszúton lévőket horgonyon lesűlyedve fel-
venni. Természetes, hogy ezen manőverhez lehetőleg nyugodt tenger szükséges, 
ami az egyptomi partokon csak október és november havában szokott előfor-
dulni. Az év többi hónapjában az állandó afrikai minimum erős észak-nyugati, 
ritkábban észak- és észak-keleti szeleket idéz elő, melyek csak az éjszakai órák-
ban csendesednek egy kissé. A szél következtében a tenger is állandóan hullámos, 
sőt a homokzátonyoknál az 1—3 m magas hullámok megtörnek, és még csó-
nakok részére is nagyon veszélyes „Brandung"-ot (surf) képeznek. A különben 
7—8 láb mély hajózási csatornán végighömpölygő hullám völgye sokszor 1 — 2 
láb magasságig elhajtja a vizet és a hajó folytonos bukdácsolásával nagy erővel 
ütődik a homokos fenékhez. A gyenge építésű folyamhajó alig bírná ki ezen 
ütéseket, nem beszélve az esetleges fedélzeti rakományról, melyet a hullámverés 
egyszerűen lesöpörne. Ha pedig úgy stabilitásban mint hajótest erősségében is 
teljesen tengerképes uszályokat tudnánk építeni és e célra felhasználni, akkor 
maga a komphajó válna feleslegessé, mert a Budapestről induló hajó — akár saját 
erejével, akár vontatottan — megteheti az utat Sulinától Egyptomig úszva a 
tengeren. 

Mint minden újdonságnak, úgy a komphajónak is vannak és lesznek ellenzői 
Jelen fejtegetéseknek célja nem az, hogy e nagy és komoly megfontolás tárgyát 
képező terv kivitele elé akadályokat gördítsenek, hanem hogy megismertessék 
azokat a nehézségeket, melyekkel számolnunk kell Egyptomban. Ismétlem, hogy 
a terv keresztülvihetősége igenis -ma is lehetséges, de tengerész-technikai szem-
pontokból vagy várni kell addig amíg a Nílus torkolatát kimélyítik, vagy pedig 
lemondunk a gyors és rendszeres járatokról és a kalkulációkba bevonjuk az 
időjárás szeszélyeit, melyek esetenként 8—dO napos veszteglésre is kényszerithetik 
a komphajót, mig uszályait veszély nélkül elengedheti. 

Politikailag is, gazdaságilag is okvetlen szükséges, hogy a magyar trikolor 
minél több hajón lobogjon a tengeren. Exportunk és kereskedelmünk fejlesztése 
ma mindennél fontosabb és főkép a Levante piacait kell meghódítanunk mező-
gazdasági és ipari terményeink részére. E célt szolgálná a komphajó is és ezért 
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hálásak lehetünk az idea kiváló felvetőinek. Csupán az a kérdés, hogy ne halad-
junk-e inkább a járt úton és ne építtessünk-e inkább rendes tengeri gőzösöket 
vagy motorhajókat, melyek Fiúméból indulnának a közeli Kelet kikötőibe és 
amelyek árai lényegesen olcsóbbak a speciális komphajónál. 

Sombart világhírű német nemzetgazdász szerint a belvízi hajózás fuvartételei 
egyenlő útvonalon úgy viszonylanak a vasútéhoz, mint 4 : 10. A dunai díjtételek 
jelenleg jóval túlhaladják ezen általános arányszámot. Budapest—Sulina kb. 1800 
km. távolsága Budapest—Fiume 600 km-éhez már magában kedvezőtlenebb a 
dunai távforgalomra nézve, nem is beszélve arról, hogy vasúton az árú 2—3 
nap alatt Fiúméban van, míg az uszályoknak legalább 15—20 nap kell Sulináig. 

Sulina—Alexandria (1016 teng. mfd.) és Fiume—Alexandria (1164 t. mfd.) 
csekély távolságkülönbözete tengeri fuvardíjtételeknél egyáltalán nem játszik sze-
repet, sőt a Lloyd Triestino tarifája szerint a kissé hosszabb fiumei út még vala-
mivel olcsóbb is. Menetidőhen sincs eltérés e két vonal között, mert a Márvány-
tengeren keresztülhaladó hajónak a Bosporus és a Dardanellák bejáratánál előbb 
horgonyozni kell, majd Konstantinápolyban hosszabb ellenőrzési vizsgálatnak van-
nak alávetve. 

Hiszem, hogy ma rontosabb és gazdaságosabb lenne a fiumei magyar vonal-
járatok felállítása és csak azok kifejlesztése után gondolhatnánk a komphajó 
megépítésére. Tengerészetünk tradíciói és Magyarország eszményképe ezt így 
kívánnák. 



RÁDIÓ ÉS A HAJÓZÁS. 
Irta T A K Á T S Y E. folyamőr főhajónagy. 

Második és befejező közlemény.* 

— 15 ábrával. — 

A rádió segítségével eszközlendő hely, irány és távolság meghatározására 
manapság kizárólag az irányított vételt alkalmazzák. Az irányított vétel az u. n. 
keretantenna segítségével történik, melynek rádiótechnikai működése a következő. 

Ha egy drótkeretet, amelynek síkja egy függőleges tengely körül elforgat-
ható, valamely adóállomás elektromágneses mezejébe állítunk fel, akkor a drót-
keretben bizonyos körülmények között áram fog keletkezni. (9. ábra.) 

A drótkeretben keletkező áram a keretnek az állomáshoz viszonyított hely-
zetétől függ. A keretben keletkező áram akkor lesz a legnagyobb, ha az erővo-
nalak a lehető legnagyobb számban metszik a keret síkját és abban az esetben 
a legkisebb ha a keret síkját az erővonalak nem metszik. 

Mivel az adóállomás antennájában keletkezett mágneses erővonalak kon-
centrikusan helyezkednek el az antenna körül, oly módon, hogy azok a terjedési 
irányra merőlegesen állanak, természetes, hogy a keretantennában vagy röviden 
a keretben, akkor fog a legnagyobb áramerősség keletkezni, ha a keret síkja (k) 
a hullámok terjedési irányában fekszik, más szóval, ha a keret síkja az adó 
állomás irányában áll. (10. 
ábra.) 

Ha a keret síkját 
lassan elforgatjuk akkor 
az erővonalak mind fer-
débben és ferdébben fog-
ják metszeni annak síkját, 
azaz mind inkább csök-
kenni fog a keretben ke-
letkező áram és abban a 
helyzetben pedig, amikor 
a keret síkja merőlegesen 

* Az első közlemény „A TENGER" 1928. évi III.—IV. s z á m á b a n jelent meg. 
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áll az adóállomás irányára, akkor a keretben keletkező áram értéke 0 lesz. (11. 
ábra.) További elforgatásnál az áram ismét növekedni fog, mindaddig, amíg a keret 
síkja az adóállomás irányában nem fog feküdni. Egy teljes körülforgatás alkal-
mával, az áram, mely a keretben keletkezik, kétszer éri el a legnagyobb és két-
szer a legkisebb közel 0 értékét. Az elforgatás egyes fázisaiban fellépő áramerős-
séget egy u. n. kétkörös diagrammban, (12. ábra,) tüntethetjük fel. K a forgatható 
keret a 0°—90°—180°—-270°-os szögrendszerben. A 180°—0°-os vonal legyen az 
adóállomás iránya. Az „a" nyil ábrázolja a 340°—160° irányban fekvő keretben 
keletkező áram nagyságát. Ezen nyil (a diagrammban) mindenkor merőleges a keret 
síkjára, amelynek hossza ábrázolja a minden egyes helyzetnek megfelelő keret-
áramot. Ha e nyílnak a végpontját a keret egy teljes körülforgatása alkalmával, 
minden mérési irányból megrajzoljuk, akkor a 12. ábrában feltüntetett kétkörös 
diagrammot kapjuk. 

Ezen diagrammból is kitűnik, hogy a keret egy teljes körülforgatásakor 
abban kétszer lesz az áramnak legnagyobb és kétszer a legkisebb értéke; továbbá 

i 
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ihogy a legnagyobb érték nem oly határozott, mint a legkisebb érték. Ugyanis 
amidőn a keret síkja a 270°—90°-os irányban fekszik, akkor a keret elforgatásá-
val az áramerősség alig változik, míg viszont a legkisebb érték, azaz amidőn a 
keret síkja a 0°—180°-os irányban fekszik, nagyon élesen meghatározható, mivel 
•ebben a helyzetben áram nincs jelen. 

A keretantenna ezen tulajdonságának az alapján meghatározhatjuk az adó-
állomás irányát, oly képen, hogy a vevő készülék keretjét addig forgatjuk, míg a 
pontosan lehangolt adóállomás hangja eltűnik. Ekkor az adóállomás iránya az 
az irány, amely a keret síkjára merőlegesen áll. Ezen eljárással csupán az adó-
állomás irányát határozhatjuk meg, azonban, hogy az adóállomás a keret mely 
•oldalán fekszik az bizonytalan, annak meghatározására' egyéb segéd-eszközökre 
van szükségünk. 

Ha egy közönséges vevőantennáról, mint pl. a 13. ábra, egy hasonló diag-
rammot akarnánk szerkeszteni, mint előzőleg a keretantennáról, akkor a követ. 

•kező áramerősséget állandóan mérve, azt ta-
lálnánk, hogy mindaddig, amíg az adóállomás a vevőtől egyenlő távolságban ma-
rad, a vevőantennában mért áramok egyenlők lesznek. 

A 14. ábrában a vevő antenna a kör középpontjában van feltételezve. A 
kör kerületén egy hajó mozog, mely mozgása közben állandóan ad. Ezt az esetet 
tünteti fel egy diagrammban a 14. ábra, ahol a vevőantennában keletkező áram 
az adóállomás minden helyzetében ugyanaz marad, az így nyert diagrammot 
alakja után egykörös diagrammnak nevezik. 

Ha a keretnek azt az oldalát akarjuk meghatározni, amelyiken az adóállo-
más fekszik, akkor a közönséges antennában és a keretantennában keletkező 
áramot, közös működés céljából egyesíteni kell. E célt szolgálják pl. a Telefunken 
rendszerű iránymérőn lévő állítható La és Lk induktív csatolható tekercsek, ame-
lyek közül egyik (La) az antenna, a másik (Lk) a keret rezgő körében van. 
{15. ábra.) Az oldal meghatározásának a 3 föltétele a következő: 

I. Ugy az antennában, mint a keretben folyó áramnak, az egyik keretáram 

2JŐ 

.antenna körül egy adóállomással egy kört ír- W77W 
•nánk le, e közben a vevőantennában kelet-

kező eljárást kellene alkalmaznunk. A vevő-

15. ábra. 
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maximumkor megegyező, a másik (180°-kai elfordított) keretáram maximumkor 
ellenkezően kell folynia. Ez csak akkor lehetséges, ha mindkét rezgőkör a Ca és 
Cb forgókondenzátorok segítségével ugyanarra a hullámhosszra van lehangolva. 

II. A keret síkjának az adóállomás irányában kell feküdnie, hogy a keret-
ben a maximális áram follyon. 

III. Az antennáról a keretantennára átvitt áramnak akkorának kell lennie, 
mint amekkora a keretben folyik, ezt az La és Lk megfelelő csatolási fokával 
érhetjük el. Ha ezen három feltételnek eleget tettünk, akkor a 16. ábra szerinti 
egy oldalas diagrammot nyerjük, amelyet alakja után sziv diagrammnak neveznek. 

Ezen szív diagramm azáltal keletkezik, hogy a keret árama (kettős kör) és 
az antenna árama (egykörös diagramm) az I. és II. körnegyedben egyirányú (-)-) 
míg ugyanezen két áram a III. IV. körnegyedben ellenkező irányú (—) ami által 
a 90°-os irányban megkétszereződnek, viszont a 270°-os irányban megsemmisítik 

90° 

16. ábra . 17. ábra . 

egymást. A szivdiagrammban tehát ellentétben a kétkörös diagrammal az áram-
nak, illetve a hangerősségnek csak egy maximuma és csak egy minimuma van. 
Mindkettő a keret síkjában fekszik. A szivdiagramm minimuma a kétkörös dia-
gramm mindkét minimumától 90°-kal el van tolva. Az itt felsoroltak képezik a 
keret segélyével eszközölt iránymérések alapjait. 

A mérések alkalmával kapott irányok nem mindig felelnek meg a valódi 
irányoknak, ugyanis a keretet metsző elektromágneses hullámok különböző 
okokból kifolyólag bizonyos fokú elhajlást szenvednek és ezen elhajlás fokának 
megfelelő hibás irányt veszik az iránymérő állomáson is. Az elektromágneses 
hullámok elhajlását okozhat ja : a keret helytelen felállítása, pl. kémény vagy 
vasárboc közelében, maga a hajótest , az adó- és vevőállomás között fekvő eset-
leges hegyek, valamint az elektromágneses hullámoknak a szárazföldről a ten-
gerre való átmenete alkalmával — vagy megfordítva — is bekövetkezik. 

Az elhajlások okait, valamint nagyságukat megfigyelték és megállapították 
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egyrészt, hogy egy helyesen felállított keretnél az eltérés kb" fele annyi, mint 
egy jól kompenzált mágnestájoló mágneses eltérései, másrészt elegendő ezen 
eltéréseknek egyszeri megállapítása, mivel azok változatlanok maradnak minden 
útirányban és hajóhelyen. 

Legkisebb az elhajlás, ha az irányvevő keretjét a fedélzet felett jó magasan 
a kéménytől és az árboctól egyaránt távol állítjuk fel. 

Az elektromágneses hullámoknak egy hajóra vonatkoztatott elhajlását a 
17. ábra mutatja. A 0°—180°-os, valamint az erre merőleges 270°—90°-os irány-
ban nincs elhajlás, míg a 45°, 135°, 215° és 315°-os irányokban viszont a leg-
nagyobb értékét éri el. 

Hogy a nyert keretiránymérésből a valódi, az optikai iránylatnak megfelelő 
irányt megkapjuk, az eltérés nagyságát előjelét (±) mindig tekintetbe kell venni. 
E célból minden egyes hajón keretirányméréseket végeznek optikai mérésekkel 

Hasonló eltérés észlelhető az elektromágneses hullámoknál a szárazföldről 
a tengerre való átmenetük alkalmával is. (19. ábra.) Nincs elhajlás azokban az 
irányokban, amelyek a partra merőlegesek, minden más irányban valamilyen 
fokú eltérés észlelhető, amelyeket pontos számításoknál tekintetbe kell venni. 
Mint utolsó ily tünemény, amit meg kell említeni, az elektromágneses hullámok-
nak az éjszaka folyamán beálló eltérése, amelyek bizonyos hullámhosszon igen 
erősen észlelhetők, amellett az eltérés iránya és szögben kifejezett nagysága igen 
gyorsan változik. Az ebből folyó téves iránymérések megakadályozására az 
egyedüli mód az, hogy az irányváltozásokat — változatlan útirányt feltételezve — 
a kerettel követjük és a kapott iránylatok középértékét véve számítjuk ki az 
adóállomás valódi iránylatát. 

A használatban lévő iránymérők elvileg mind egyformák, csupán kivitelük-
ben — az egyes gyártmányok szerint — különbözők. Minden iránymérőhöz tar-
tozik egy közönséges és egy keretantenna, a kettőt összekötő csatolótekercs (20. 
ábra) lebegtető, magasfrequenciájú erősítő, detektor és alacsonyfrequenciájú 

18. ábra . 19. áb ra . 
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erősítő rész, a hozzávaló telepekkel és hallgatóval. Az antennákat kivéve, az: 
iránymérő egyéb tartozékai a hajózási kabinban vannak elhelyezve. A forgatható-
keret kétféle kivitelben készül, vagy egy szekrényben van elhelyezve, vagy pedig 
csupán egy vízmentes gyűrű alakú tokban van a parancsnoki hidon felállítva. 

A keret a készüléknél lévő korong segítségével forgatható. A kettő egy-
mással acélsodrony segítségével úgy van összekötve, hogy az elfordulási szögeik 
azonosak. A keretnek a ha jó középvonalához viszonyított helyzetét a korongnál 
lévő fokbeosztáson olvashatjuk le. 

A forgalomban lévő gyártmányok között legelterjedtebbek a Telefunken, 
Siemens, Marconi és a Rádió communication company gyártmányai. A 21. ábra 

egy a „Pacific Reliance" hajózási kabinjában felszerelt iránymérőt mutat be, 
22. ábra ugyanannak a parancsnoki hidon lévő tokozott keretantennája. 

Ezekkel a készülékekkel az 50 tmf. távolságban lévő állomások irányát 
1A°-nyi és a 400 tmf. távolságban lévőét pedig l°-nyi pontossággal lehet meg-
határozni, ami hajózási számításokhoz elengendő pontosságú. 

Érdekes felhasználása a rádiónak a hajóvezetés megkönnyítését célzó, azon 
vízalatti magasfrequenciájú rezgéseket kibocsátó berendezés, amelynek segítségé-
vel a hajót tengerszorosokon, vagy csatornákon keresztül biztosan vezethetik. 
Ez a következőkön alapszik. A tenger azon pontjain, ahol mélyjáratú hajóval 
csak egy bizonyos szélességű sávban lehet hajózni, ott a hajózó útirányban, 
(23. ábra) annak legmélyebb pontjain kábelt lektetnek végig. E kábelt magas-

frequencíájú generátorral rez-
J v S ^ ' ^ ' gésbe hozzák, minek követ-

fgpif keztében az maga körül vál-
takozó mágneses teret létesít. 
Az egyenlő erősségű mág-
neses erővonalak a kábel 

23. ábra . A = kábel. B = f e lvevő készülék. körül koncentrikusan helyez-

& volt 
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kednek el. A hajó kétoldalán a víz alatt a hajó középvonalától egyenlő távolság-
ban egy-egy a kábel által kibocsátott magas frequenciájú rezgéseket felvevő 
készülék van. A hajó a lefektetett kábel mentén halad, akkor a két vevőkészü-
lékben egyenlő nagyságú áram indukálódik. A két készülékben keletkezett áram 
nagyságát a parancsnoki hídon lévő egy-egy indikátor jelzi. Ha a hajó eltér a 
lefektetett kábel irányától, akkor a felvevőkészülékekben különböző nagyságú és 
pedig a kábelhez közelebb fekvő készülékben az erősebb — mivel az erősebb 
mágneses térben fekszik — attól távolabb lévőben pedig a gyengébb áram indu-
kálódik. Ezt a műszer jelzi. A kormány megfelelő állításával a hajót oly hely-
zetbe hozzák, hogy az indikátorok egyenlő nagyságú áramot jelezzenek, amikor 

21. ábra . A „Pacif ic Reliance" i r ány mérője. 1. felvevő-készülék. 2. f o r g a t ó korong a kere thez . 

is a hajó helyes hajózási irányban halad. E módszernek nagy előnye, hogy ily 
helyeken a hajó a legnagyobb ködben is biztosan vezethető. 

Igen fontos szerepe van még a rádiónak az idő és meteorológiai jelző szol-
gálatban is. A nemzetközi forgalmat lebonyolító nagyobb rádióállomások naponta, 
meghatározott időpontban 3—5 percen keresztül morseval pontos időjelzést ad-
nak, amelynek segítségével a tengeren lévő hajók órái ellenőrizhetők. Ezek a 
jelzések csaknem minden effemeridában diagrammszerüen vannak feltüntetve, 
jelezve az adóállomást annak geográfiai összrendezőit, az állomás hívójelét, 
hullámhosszát valamint az időjelzés kezdetét a greenwichi középidő szerint. 
A meteorológiai jelentéseket Európában Paris Eiffel-torony 2600 és Nauen 3900 m 
hullámhosszon naponta többször is leadja. Nauen pl. d. e. 10 órakor ad, ugyan-
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azon nap 8 órai adataival. A jelzés kezdetén v v v poz poz Wetterberichte 
Dátum jelzést ad, utánna a meteorológiai állomás helyét, majd utánna betű í 11. 
számjegy csoportokat ad. A leadott távirat egy kódex segítségével fejthető meg. 
A táviratban az egyes betűk bizonyos meteorológiai megfigyelésekre vonatkoznak, 
míg a számok az ugyanazon meteorológiai megfigyelés számszerű adatait feje-
zik ki. Ilyen távirat pl. v v v poz poz 6/VIII. Borkum. 

BBBww SHTTC BAARR MMmmv 
64172 34165 30400 19141 

E távirat jelentése a következő 1928. VIII. 6-án, Borkum. Barométer állás 
764' 1 mm nyugatdélnyugati széliránnyal a barométer süllyed. Könnyű szél borult 

22. ábra. K e r e t a n t e n n a a „Pacific Ral iance" pa rancsnok i h id ján . 

és 16 C°-ú hőmérséklet délnyugati szél mellett. Légsúlymérő állandóan esik az 
utolsó három órában 0'4 mm változással csapadék nélkül. Az utolsó 24 óra hő-
mérsékleti maximuma 19 C° minimuma 14 C° időprognózis előreláthatólag hideg. 

Az idő és meteorológiai jelzéseket adóállomások, hullámhossz, adóenergia, 
kódex stb. a Deutsche Seewarte kiadásában évenként megjelenő „Funkwetter, 
Liste und Schlüssel der Wetterfunksprüche und funkentelegraphische Zeitsignale" 
című könyvben vannak összegyűjtve. 

A kereskedelmi tengerészetnél az iránymérő szolgálatot a hajóra beosztott 
rádiótávírász végzi el, tekintettel arra, hogy ezen rádiótávirászoknak a hajózási 
ismeretük nem oly fokú, mint amilyennek szolgálatukból kifolyólag lenni kellene, 
igen gyakori a téves mérés. Ez okból kifolyólag a német kereskedelmi tengeré-
szetnél már most be akarják vezetni, hogy a navigációs tiszt, szolgálata alkal-
mával felmerülő esetleges iránymérő szolgálatot is elvégezze. 



A NEWYORKI AQUARIUM NEGYEDSZÁZADOS 
FENNÁLLÁSÁNAK EMLÉKEZETE. 

Irta DR. ABONYI SÁNDOR. 

Az Észak-Amerikai Egyesült Államok gazdasági fellendülése az iparban, 
mezőgazdaságban, pénzpolitikában — talán világpolitikájukban is — a hatalmas 
lendítő erőt népének magas kultúrfokától nyerte. A tudománynak az élet szempont-
jából való értékelése, maecenásoknak a tudomány művelése érdekében hozott 
áldozata, az U. S. A. államainak és gazdag polgárainak a tudományos kutatás 
és a köz számára való szétterjesztése érdekében kifejtett versengése az utóbbi 
néhány évtizedben bontakozott ki s mi hitetlenek, akik bizalmatlanná neveltet-
tünk az „amerikai blöff"-el szemben, különösen tudományos vonatkozásaiban, 
most a Rockefeller és más intézmények révén hatalmas előretörésükről győződ-
hetünk meg. Az akadémiák szálló igéje: „A Tudomány Hatalom" sehol sincs 
szembeötlőbb módon beigazolva, mint az Amerikai Egyesült Államok meg-
erősödésében. 

Azt a céltudatos kultúrszint-emelést, melynek európai nagymesterei a né-
metek, sokkal nagyobb, hogy úgymondjam, amerikai méretekben viszik a meg-
valósulás felé a jenkik. Az egyetemleges közművelődés főként az élettudományos 
források kiaknázásában és hozzáférhetővé tételében nyer tápot. Amerikában már 
köztudatban él, hogy az élettudományos közműveltségi szint az egyén és a faj 
•egészségét, a jövő generáció erőteljes fejlődését, az értékes kultúrnépfajták tiszta-
ságát, a termőföldnek és termővizeknek az életet szolgáló legjobb kiaknázását 
szolgálja. A természetes környezetnek az ember testi és lelki felüdítését szolgáló 
észszerű felhasználása, a természet szépségeinek megértése, védése és az anya-
föld önzetlenül nyújtott kincseiben való ártatlan tobzódása és az egész élet 
helyes értékelése csak harmonikus és az élettudományos nézőpontot sem nél-
külöző műveltség mellett lehet kielégítő. 

Az ember legfőbb javát, az életet szolgáló ismeretek terjesztésére, az iskolán 
kívül az élő és élettelen tárgyak gyűjteményszerű, a laikusok által is könnyen 
megérthető, tanulságos módon való összeállítása szolgál. Az állat- és növény-
múzeumok, állat- és növénykertek, védett őstermészeti tájak azok, amelyek a 
fenti célt legáltalánosabb elterjedésben szolgálják. Ezekhez csak néhány évtizede 
járultak hozzá az aquariumok. 

Az aquariumok jelentősége, édesvíziek és tengeriek egyaránt, azóta került 
a közérdeklődés gyújtópontjába, amióta az élőszervezetek keletkezési és fejlődési 
ismerete szempontjából a vízi szervezetek vizsgálatának fontossága nyilvánvaló 
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lett. A vízi szervezetek megismerésére való törekvés aránylag nagyon rövid idő 
alatt hihetetlen gazdag szervezetsereget kutatott fel, melyek érdekességük, szép 
formáik és csodálatosan színpompás megjelenésük által különösen alkalmasak a 
gyönyörködéssel kapcsolt okulásra. 

Amidőn a mult század vége felé Európaszerte aquarium felszerelési láz 
indult meg a nápolyi Dohrn Antal-féle lelkes alapítvány hírének elterjedése nyo-
mán, New-York város is hozzáférhetővé akarta tenni a tengernyujtotta látnivalókat 
közönségének, akik egyébként a rendkívül gazdag természetrajzi múzeumaik 
idevágó gyüjteménytárgyai révén — hiszen egyedül a nevv-yorki múzeum volt 
birtokában a meseszerű óriás fejlábuaknak — meglehetősen felcsigázott érdeklő-
déssel látogatták az Aquarium'oan megnyíló Neptun-kerteket. 

Az 1927-ik év a newyorki Aquarium történetében egy negyedszázadot zár 
le. A New-Yorki Zoológiai Társaság, melynek vezetése alatt ezen sikerekben 
szinte páratlan gazdagságú, eleintén sok nehézséggel és főként tapasztalatlan-
sággal küzködő intézmény, 25 éves fokozatos fejlődésére visszatekint, folyóiratá-
nak, a „Bulletin New-York Zoological Society" ez évi (1928) kötetének (31.) 
első füzetét az Aquarium vezetősége beszámolójának bocsátotta rendelkezésre, 
amit a füzet címlapján szereplő: „Commemorating a Quarter-Century of the 
New-York Aquarium" megjelöléssel ad tudtul. 

A beszámoló cikket Madison Grant, a Zoológiai Társaság elnöke közli, 
„Twenty-Five Years of the Aquarium" címmel. Ebből a közleményből tanulság 
és az amerikai erős akarat sikerének kulcsa megláttatása céljából vázlatosan 
ismertetem a cikk lényegét. 

1902-ben Low polgármester megbízása folytán, melyet a város polgárságá-
nak óhajából merített, a nyilvános parkok ügyének vezetőtanácsosa Wilcox meg-
állapodást létesített a fenti állattani társasággal az Aquarium felállítására és veze-
tésére vonatkozóan. A tervezet szerint ugyanolyan elv szerint szabályozandó a 
város ezen Aquariuma és a Zoológiai Társaság közt a hatáskör, mint az ugyan-
ezen társaság és a Városi Állattani Múzeum és a város között már fennáll. 
Ezen megállapodás lényege, hogy a polgárság, valamint a város épületet és 
berendezést, valamint anyagi eszközöket nyújtanak, viszont a Zoológiai Társaság 
szakszerű vezetéssel iranyítaná az intézményt. Természetesen végső fázisban egy 
heterogén összetételű kormányzó szerv működnék, melynek kezében az anyagi 
és tudományos vezetés szálai összefutnának. A polgárságnak és a közönségnek 
az intézményen keresztül való érintkezése a tudományos Zoológiai Társasággal 
rendkívül hatásos fejlesztője volt az Aquariumnak, éppen úgy, mint a hasonlő 
szervezetű nyilvános múzeumoknál is, melyek valóban a világ első jelentőségű 
intézményei közé sorolhatók. Ezen szervezetből következik az is, mivel a város 
részéről is „ex offició" a kormányzó szerv.ben delegált tisztviselő ül, hogy az 
Aquarium korszerű igényeinek kielégítése esetről-esetre nyújtott külön költség-
vetési tétel szerint biztosíttatik. És talán legnagyobb biztosítéka volt az Aquarium 
fejlődésének, hogy a Zoológiai Társaság és a város vezetői között a együtt-
működés szellemét soha a legkisebb disharmonia sem zavarta meg. 

Berendezését tekintve, édes- és tengervízű medencéket tartalmaz az Aqua-
rium. Eleintén a tengervizet a kikötőből vezették be, de akkoriban a kikötői 
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víz gyakori inficiáltsága folytán az állatok minduntalan kipusztultak, mióta azon-
ban úgy az édesvíz, mint a tengervíz számára nagy űrtartalmú, felmelegedés 
ellen védett és egyenletesen temperált tartó medencéik vannak, azóta a legigénye-
sebb édesvízi és tengeri szervezeteket is életben tudják tartani. A közönség azzal 
honorálja a vezetőség részéről történő ügybuzgalmat, hogy mindinkább fokozódó' 
tömegekben látogatják az Aquariumot, úgy hogy az utóbbi években a látogatók 
száma évenkint messze meghaladta a két milliót és dacára annak hogy az állat-
kert üdülést és egyébfajta szórakozást is nyújt , látogatóinak a száma nem 
nagyobb, mint a „külön" szórakoztatást nem nyújtó aquariumé. 

A kiegyensúlyozott biológiai feltételekre beállított tengervízmedencék tömén-
telen apró termetű vízi szervezetnek tenyésztésére váltak alkalmassá, úgyszintén-
a Zoológiai Társaság gyüjtőcsónakjai is fölös mennyiségben hoznak állatokat,, 
aminek következtében az Aquarium a hozzáforduló iskolákat és felsőbb tan-
intézeteket bőségesen el tudja látni szemléltető és vizsgálati anyaggal, úgy hogy 
azok fenntartott kézi aquariumaíkban tanítványaikat változatos anyaggal foglal-
koztathatják. 

Az Aquarium fejlődésével kapcsolatban fokozatosan óriási arányokban fej-
lődött ki a levelezés, mely réven a tanárokkal, tudományos vizsgálókkal és az 
érdeklődő nagyközönséggel megerősítette a kapcsolatokat. Mivel az Aquarium' 
egyúttal kutató laboratóriumot is tart fenn, az onnan kikerült értekezések révén 
a világ szakembereivel való összeköttetés ápolása s az aquariumi életre vonat-
kozó közleményeknek rendszeres közzététele szintén intenzív munkásságot ró az 
Aquarium vezetőségére. 

Hogy a Zoológiai Társaság az Aquariummal való szellemi közösségen tul is 
hajlandó áldozatra, azzal a tényével igazolta be, hogy saját vagyonából egy 
nagy elektront* s szivattyú beszerzésére 65.000 dollárt fordított. 

A berendezés modernizálása és új szellőztetési rendszer (permetező mód) 
bevezetésével elérték, hogy a legkényesebb és csupán hideg vízben élő szerveze-
tek is, mint pl. a pisztrángok, a legmelegebb nyáron át is tenyészetben tarthatók, 
ami a régi átbugyborékoltató rendszer mellett nem volt lehetséges. A nevv-yorki 
aquarium szellőztető módszere annyira bevált, hogy azt nemcsak más államok 
aquariumai vették át, de az arra való átrendezést az Egyesült Államok Halászati 
Hivatala is az ügyköréhez tartozó intézményeknél kötelezően elrendelte. 

Az Aquarium fellendülése a fenti körülményeken kívül, főként lelkes igaz-
gatójának, Charles H. Townsend-nek az érdeme, aki egész sereg szakközlemény-
nyel, tudományos expedíciókon való részvétellel, politikusok figyelmének a 
Behring tengeri szőrme- és prémállat vadászati jelentőségre való felhívásával 
lelkesített. A halászat és halkisérleti intézmények gyakorlati jelentőségű kap^ 
csolatának a hivatalos és a köztudatba való átvitele mind, szintén az ő fárad-
hatatlan, az Aquariumon keresztül kifejtett propagandájának az eredménye. 

A new-yorki Aquarium, mint szórakoztatva tanító, élettudományos szintet 
emelő intézmény, kétségen kívül magas fokon áll, bizonyára mintául szolgálhatna 
— akár nekünk is — a Székesfővárosi Aquarium közhatékonysági működésé-
nek fokozásában. 



A „BREMEN" ÉS AZ „EURÓPA". 

— Egy képpel — 

A Norddeutscher Lloyd augusztus 15-én és 16-án bocsátotta vízre két új 
óriáshajóját a Brement és az Európát. A társaság hajóparkja ezidőszerint 434 
járműből áll, 861.418 vegyes tonnatartalommal. A háború előtti hajópark 
982.952 vegyes tonna volt. Ennek a két adatnak összehasonlítása a legjobb bi-
zonyíték arra, hogy a N. D. L. mennyire igyekszik a világtengereken őt meg-
illető helyét újból elfoglalni. 

A Bremen és az Európa az egész világ azon kevés hajóinak legjobbjai 
közé tartoznak, amelyeket már nem is lehet az egyszerű és mindent magába 
foglaló „hajó" szóval megnevezni, új nevet kellene ezekre kitalálni. Bár maga a 
hajótest egyszerű acéllemezből és traverzekből áll, amikor az a maga fenséges 
nagyságában és szépségében úszik a vízen, meg kellene különböztetnünk a kilo-
meter számra készülő, elől hátul betapasztott, skatulyaszerü „cargo boat"-tól. Ezek 
már iparművészeti remekek. Ami pedig a két hajó berendezését illeti, a Bremen 
•szalonjait Bruno Paul, a berlini iparművészeti iskola igazgatója tervezte. 
Munkájában neves művészek és építészek működtek közre. Mindkét hajó külön-
féle termeinek, helyiségeinek tervezését, építését és díszítését Németország kiváló 
művészei végezték. Olajfestmények, valamint gobelinek, domborművek, szob-
rok, szőnyegek, mind a német művészetet hirdetik. Üzlet-utcák vannak a hajókon, 
melyekben az idegen utazóközönség németgyártmányu ipar-, pipere- és ruházati 
cikkeket szerezhet be. Uszó kiállítások ezek a hajók, amelyek mindennél jobban 
bizonyítják, hogy dacára a szégyenletes békeszerződésnek, Németország a kultú-
rának fejlesztésében kiveszi a részét s így az egész emberiség javát szolgálja. 
De bizonyítják azok azt is, hogy dacára minden korlátozásnak, H német ipar el-
érte békebeli teljesítőképességét. 

Azáltal, hogy a vízrebocsátás ünnepélyes aktusánál a birodalmi elnök és az 
U. S. A. nagykövet is megjelentek, ez a Németországra oly fontos esemény 
némi politikai színezetet is nyert. A két nemzetet egybekapcsoló forgalom lebo-
nyolításában eminens szerepet játszani hivatott eme két hajót, a két nemzet két 
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kiváló képviselője bocsátották útra és azt lehet mondani, hivatalosan is elismerték, 
milyen előkelő helyen áll Németország az Atlanti óceánon zajló nemzetek közötti 
nemes versengésben. 

1926. decemberben rendelte meg a N. D. L. a két hajót. A Brement a 
brémai Deschimag (Deutscher Schiff- und Maschinenbau A. G.), az Európát a 
hamburgi Blohm und Voss gyárak építették. Az első 1927.junius 18-án, a második 
ugyan abban az évben 1927. július 23-án kezdte meg az építkezést. Ez a meg-
rendelés 10.000 embernek adott munkát. Vas- és fémmunkások, művészek, nap-
számosok, mérnökök és más szellemi munkások rajait foglalkoztatta az építke-
zés. A két hajótesthez 50 millió kg. acéllemez és traverz kellett, amelynek el-

A „BREMEN" vízrebocsá tása előtt néhány perccel. 

szállításához 3330 drb 15 tonnás vasúti kocsira volt szükség. Az acéllemezeket 
és traverzeket körülbelül 4 millió szögecs fogja össze Mindegyik hajó 3200 em-
ber befogadására épült. Majdnem 1000 ember egy hajó személyzete. Gépezetük 
egyforma. Mindegyiken van 4 turbina, amelyekhez olajfűtötte kazánok szolgáltat-
ják a gőzt és amelyek 26 mérföldes óránkénti sebességgel fogják a hajókat haj-
tani. Ha a 46.000 tonnás hajóóriásoknak sikerül ezt a sebességet elérniök, akkor 6 nap 
alatt érnek el Bremenből New-Yorkba, de ami a németeknek legfontosabb, ezáltal 
magukhoz ragadják ismét a Mauretania által féltékenyen őrzőtt „kék szalagot". 

Érdemes itt megemlíteni, mi mindent fogyasztanak el egy úton az utasok 
és a személyzet. A legmodernebbül berendezett éléstárakban és hűtőkamrákban 
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minden útra beraktároznak 1000 q hust, 2800 q halat, 350 q szárnyast, 80 q 
kenyeret, 440 q lisztet, 43 q kávét, 17.500 liter tejet, 200 liter tejfelt, 90 000 
drb. tojást, 15.000 üveg bort, 15.000 üveg ásványvizet, 300 hektoliter sört, 
18.000 szivart és 120.000 cigarettát. 

Azoknak az utasoknak a részére, akik nem óhajtják igénybe venni az I. 
osztályú éttermet s a hajójegyet élelmezés nélkül váltják meg, mind a két hajón 
külön berendezett vendéglő áll rendelkezésre, ahol tetszésük szerint étkezhetnek. 

Igen nagy súlyt fektettek a hajók tervezésénél az egészségügyi berende-
zésre. Az első osztályon számos kajütnek külön fürdőszobája van. Kényelmes 
uszodák vannak a hajón úgy az utasok, mint a személyzet részére. Tornaterem, 
zuhanyfürdők és egészen különálló sportuszoda egészítik ki az általános hasz-
nálatra rendelt fürdőberendezést, amelyen kívül a therápia is kellő helyet talált, 
mert a gyógyfürdő berendezésben megtalálhatni mindazt, ami a víz, gőz, villany 
és massage kezeléshez szükséges. Az orvostudomány kívánalmait a legmagasabb 
fokig kielégítő kórtermek állnak a betegek rendelkezésére. 

Ami a biztonsági berendezést illeti, az minden kritikát kibír. A hajók meg-
felelő számú vízhatlan rekeszekre vannak felosztva és pedig olyképen, hogyha 
bármely oknál fogva a hajótest megsérülne, annak több rekesze is megtelhet víz-
zel anélkül, hogy a hajó úszóképessége veszélyeztetve legyen. 28 db motoros 
mentőcsónak van mindegyik hajón. A mentőcsónakok különleges szerkesztésüek, 
úgy hogy a legnagyobb megterhelés mellett sem merülhetnek el, drótnélküli táv-
írókészülékkel vannak felszerelve és elhelyezésük a hajók fedélzetén olyan, hogy 
mindet egyszerre vízre lehet dobni 

Lázasan dolgoznak a két hajó végleges felszerelésén és berendezésén úgy, 
hogy a jövő tavasszal már beállíthassák azokat a Bremen—Newyork vonalon. 

Gramantik Mihály 



1. ábra. A „Magdaléna Vinnen" német iskolahajó. 

A TENGERKUTATÓ ISKOLAHAJÓRÓL. 
— 7 képpel. — 

A Magyar Adria Egyesület egy izben már elhatározta, hogy eredeti rendel-
tetéséhez hiven, újból foglalkozni fog a tengerkutatással s e célra megfelelő hajót 
fog beszerezni. De mert egy ilyen hajó olyan sokba kerül, hogy annak beszerzési 
árát az egyesület, amely azt a tengerkutatási munkálatokra amúgy is évente leg-
feljebb két hónapon át venné igénybe, a maga erejéből nem tudná előteremteni, 
felmerült az a terv, hogy a tengerkutató hajót egyidejűleg tengerészképző iskola-
hajónak kellene felhasználni, azonkívül a vízicserkészeknek és leventéknek is 
alkalmat kellene arra adni, hogy tengert és világot lássanak. Ily módon meg-
lehetne nyerni az illetékes minisztériumokat is, hogy járuljanak hozzá a hajó 
beszerzési és fentartási költségeihez. 

Amint azt már e helyen kifejtettem, én a vitorlás hajót tartom alkalmasnak 
arra, hogy tengerészeket képezzünk. Ily értelmű közleményemre válaszképpen 
többen azon véleményüknek adtak kifejezést, hogy a mai modern gőzgép és 
motor korszakban felesleges a tengerészeket vitorláson kiképezni, mert amit ott 
tanulnak, annak 

semmi hasznát . . . . . . . . . . 
sem veszik az élet-
ben. Ezen vélemé-
nyeket saját ér-

veimmel megcá-
folni annál is ke-
vésbbé vagyok haj-
landó, mert teljesen 
céltalannak tartok 
minden igyekeze-
tet, amely oda irá-
nyul, hogy a tárgy-
tól idegenkedőket 2. ábra . A „Tusitala" amerikai vizicserkész iskolahajó. 
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annak szükséges voltáról meggyőzzem. Helyesebbnek tartom ez alkalommal a 
cél érdekében, tehát nem a kétkedők meghódítására bemutatni, hogy más,, 
kifejlett tengerészettel rendelkező országok mit tettek ezen a téren. 

Németországban mint üzleti vállalkozás is bevállt az iskolahajó intézmény, 
külön erre a célra társulatok alakultak és ma kizárólag kereskedelmi tengerészek 
kiképzésére szolgálnak a következő iskolahajók: 

„Schulschiff Deutschland" 1257 tonnás, 3 árbócos hajó, épült 1927-ben; 
„Magdalene Vinnen" 3476 tonnás, 4 árbócos bark, épült 1924-ben (1. ábra); 
„Padua" 2678 tonnás, 4 árbócos bark, épült 1926-ban; 
„Priwall" 2834 tonnás, 4 árbócos bark, épült 1920-ban. 
Amint látni, mind a legújabb építkezések. 
Angliában nincs kifejezetten iskclahajó, mert ott mindezideig minden vitor-

lás hajót felhasználtak erre a célra olyképpen, hogy több fiatalembert behajóztak 
azokra, akik egy bizonyos összeget fizettek ellátásuk fejében a hajótulajdonos-
nak. A vitorlás hajók azonban eltűntek s a nemrég befutott utolsó mohikánt, a 

Dániában két iskolahajó van, a 3000 tonnás „Kobenhavn" (3. ábra,) egy 
1921-ben épült 5 árbócos bark és az 1907-ben épült 2952 tonnás, 4 árbócos 
bark, a „Wiking". 

A belga iskolahajó a „L'Avenir" 1908-ban épült, 2952 tonnás, 4 árbócos bark. 
A finneknek szintén két iskolahajójuk van, az egyik az „Archibald Russel", 

1905-ben épült, 4 árbócos bark és „Hougomont" (4. ábra) 1897-ben épült ugyan-
csak 4 árbócos bark. 

A svéd iskolahajók az 1885-ben épült „Gullmarn", egy 4 árbócos bark és 
a „Sorlandet". Nem rég érkezett meg Tunisból Napoliba a svéd haditengerészet 
harmadik iskolahajója, az Al Chapman, háromárbocos vitorlás, melynek semmi-
nemű segédgépje nincs. Valamikor angol kereskedelmi hajó volt. A svéd kor-
mány 1924-ben vette meg. Jelenleg 13 tiszt vezetése alatt 230 embert képeznek ki 
rajta. Az Al Chapman Napoliból Malagaba, onnan Calais érintésével Malmőbe ment. 

Portugália most építi a „Sagres"-t. 
A kommunista Oroszország „Tovaritsch"-ja nemrég hallatott magáról egy 

olasz gőzössel való összeütközése alkalmából. 

3. ábra. „Kobenhavn" dán iskolahajó. 

Garthpool-t egy 
magánosokból ala-
kuló vállalkozás a-
karja iskolahajónak 
felszerelni. Az Egye-
sült Államokban, 
eltekintve a számos 
vízicserkész iskola-
hajótól, a „Tusi-
tala" (2. ábra), 

1883-ban épült, 
1748 tonnás, 3 
árbócos hajó szol-
gálja ezt a célt. 
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5. ábra . Olaszország ö reg iskolahajója a „Vespucc i" . 

4. ábra . A finnek „ H o u g o m o n t " nevű i sko laha jó ja . 
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G. ábra. Olaszország új iskolahajója a „Cristoforo Colombo" 

munka egy hadihajón, még 
is igen sok országban 
szükségesnek látják, hogy 
a haditengerész tiszteket 
ma is vitorlás iskolahajó-
kon képezzék ki. 

Amíg nálunk a keres-
kedelmi tengerészek ki-
képzésére sokan felesle-
gesnek tartják a vitorlás 
iskolahajót, addig Olasz-
országban az elavult Ves-
pucci (5. ábra) helyett 
most szerelték fel Castel-
lamare di Sabbiaban a 
Cristoforo Colombo (5. 
ábra) háromárbocos segéd-
géppel ellátott vitorlás is-

A ma született Lengyel-
ország vett egy ócska, 1868-
ban épült 3 árbócos barkót, 
felszerelte iskolahajónak, a 
neve „Llovv". 

Conrad írja egy levelé-
ben, hogy nemrégen a „Tus-
cania"-n tett egy utat New-
yorkba. A hajó parancsnoka, 
Captain Dávid Bone, jó ba-
rátja volt és megengedte neki, 
hogy a parancsnoki hídon tar-
tózkodhassék. Az ott felsze-
relt fogantyúk és gombok 
tömkelege és azok kezelése 
egy napra lekötötték Conrad 
figyelmét. A parancsnok min-
dent megmagyarázott neki és 
azt is elmondotta, hogy az 
őrtiszt oly könnyedén kezeli 
a nagy hajót ezek segítsé-
gével, mint egy sofför az 
autót, de ha megakad valami, 
tanácstalanul áll, mert hiány-
zik belőle az önállóság és 
leleményesség. Mennyivel in-
kább fennáll ez a gépies 

7. ábra. A svéd hadi-tengerészet iskolahajója az „A1 Chapman". 
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kolahajót, amely csak haditengerészek kiképzésére szolgál. A hajó külseje az első 
pillantásra egy középkori fregatt benyomását kelti. Széles tatján kényelmes erkély 
és Ízléses díszítés ragadja meg a szemlélő tekintetét. A hajó belső berendezése 
a legmodernebb s a technika minden vívmányával fel van szerelve és már is 
nagy érdeklődést keltett fel a többi haditengerészet körében. 

A 7. ábrán feltüntetett, 3000 tonnás, 3 árbocos hajó az „A1 Chapman" a 
svéd haditengerészet iskolahajója, amelyen semmi néven nevezendő segéd-
gép nincs. 

Braziliában az „Almirante Saldanho" 2086 tonnás vitorláson képezik ki a 
haditengerészeket. 

Japánban csak nemrég pusztult el a „Shintaku Maru" és már építik az új 
vitorlás iskolahajót. 

Azonkívül, hogy egyes országokban a nagyobb tengerhajózási vállalatok 
saját iskolahajóikon nevelik tisztikarukat, angol mintára az árúszállító vitorláso-
kat ís berendezik több-kevesebb növendék elhelyezésére. Ilyenek az Alaska 
Packers Asociation, a Róbert Dollár és Tsa, az Egyesült-Államokban az F. Vinnen 
és az F. Laeisz cégek Németországban, az Erikson cég Finnországban, az A. 
Bordes cég Franciaországban. 

Ha tehát mindezek szükségesnek tartják a vitorlás hajót a tengerészek ki-
képzésére, legyen szabad nekem eltekintenem attól, hogy mint fennebb mondtam, 
hazai ellenvéleményeseinket meggyőzzem. 

Csak arra akarok még kitérni, hogy nem azért kell a vitorlás iskolahajó 
mert azon a mesterségnek olyan speciális kellékeit lehet elsajátítani amit a gőz-
hajókon nem tanulhat meg a fiatalság, hanem azért, mert csak egy vitorláshajón 
juthat az a kezdő hajós olyan helyzetbe, amikor az éberség, a gyors elhatározó 
és cselekvő képesség képezik a szálait annak a bizonyos hajszálnak, amelyen az 
élete függ. Ezek olyan tulajdonságok, amelyek nélkül utazni ugyan lehet, hiszen 
a tyúkketrec is utazik a hajóval, de tengerész azok nélkül senki sem lehet. 

Ha tehát a Magyar Adria Egyesület által óhajtott tengerkutató hajót egy-
szersmind iskolahajónak is fel lehet használni és pedig nemcsak a tengerészek, 
de a vízi leventék gyakorlati kiképzésére is, úgy hogy ez az iskolahajó az oly 
kiváló fontosságú testnevelésnek is jelentős tényezőjéül hívatott, minélfogva az 
egész ország közvéleménye, de különösen a fiatalságé annak megszerzáse mellett 
kell, hogy állást foglaljon s annak szükségességéről minden számottevő hatóságot 
és személyt meg kell, hogy győzzön. 

Ugy legyen! Grarnantik Mihály. 



TENGERÉSZ-EMLÉKEIMBŐL. 
— ICSANG. — 

Irta KOMPOLTHY JOB tengerészkapitány, volt császári kínai vámtisztviselő. 

— Három képpel — 

Csatakos, nyirkos reggel van. Az eső minden pillanatban megeredhet, de 
azért folyik a kirakodás nehéz munkája, csörömpölnek a láncok, hallom a kulik 
monoton dünnyögését, amint a megszokott, különös ütemü dana mellett cipelik 
a nehéz bálákat le a hajó mellé erősített pontonokra. Keserves kenyér I 

Reggeli után kimentem a partra, felkeresni F. urat, az icsangi német 
konzulátus ügyvivőjét, aki értesülve érkeztemről, meghívott, hogy amíg ott tar-
tózkodom, legyek vendége. 

A konzulátus a parti esplanaderól kiugró töltésre van építve. Rendes időkben 
nagyszerűen szituált épület, de a mostani árvíz alatt Isten csodája, hogy nem 
lett az egész elsöpörve. A víz megtörik az épület alvázán s egy kis zuhatagot 
képezve fut el a sarok mellett. Egy számpán-nal (kínai ladik) az épület mellé 
eveztem s az egyik alsó ablakon át beléptem az ebédlőjébe. Az evezősnek ugyan-
csak kellett ügyelnie, hogy ba j ne történjen a kiszállásnál. F. úr nagyon kedvesen 
fogadott. Ő örült, hogy talált valakit, aki civilizált (!) vidékről jön s van valami 
elmondani valója, én viszont boldog voltam, hogy a várakozási időt kellemes 
társaságban tölthetem el. Visszatérve a gőzösre, összecsomagoltattam a málháimat 
s a roppant sebesen zajló áradaton át F. úr otthonába költöztem. A kirakodásnál 
egy kis vaskályhám a vízbe esett s nem is találtam meg többé, bár az apadás 
beálltával kerestük. Valami vándor kinai megtalálhatta s gondolta hogy azt ő is 
fel tudja valamire használni. 

Icsang szerencsére egy lejtőn épült s így csak a partmenti házakat döntötte 
halomra az árvíz. A legnagyobb kárt a vámház ópium-raktárának az összeomlása 
okozta. Ez egy nagy fabarakk volt, közvetlen a parti töltésen felállítva, s n}'oma 
sem maradt. Odaérkeztemkor még három láb magas víz volt az esplanádon s a 
vámház udvarába csak csónakon lehetett bemenni. Ott találkoztam a német 
konzulátus előtt horgonyzó Vaterland ágyúnaszád parancsnokával, aki vendégül 
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látta F. urat az árvíz alatt, mikor íartani lehetett attól, hogy a konzulátus épülete 
összedől. A most már biztonságban lévő lakásban később sok kellemes órát töl-
töttünk el együtt, felelevenítve sok régi tengerész-emléket. Mert F. is tengerésztiszt 
volt, mielőtt a konzuli pályára lépett, magam is évekig hajóztam német vitorlá-
sokon és így volt mit elmesélnünk egymásnak. 

Másnap déltájban már annyira apadt a víz, hogy a parti töltés szabaddá 
lett s hamarosan fel is száradt. Maradt ugyan hátra rengeteg iszap, de egy sereg 
kuli máris dolgozott az esplanade feltisztogatásán, a felgyülemlett iszapot a töltésről 
a Jangtsekiangba szórva. Ideje volt tehát, hogy utána nézzek, hogyan jutok tovább. 
Felkerestem a révkapitányt, egy skót urat, hogy az ő segítségével egy hajót 

Az Icsang sziklaszorosban. 

béreljek, mellyel utamat Csungking-ig folytathassam. Nagy örömömre egy kedves, 
derék angol fiatalembert találtam ott, aki szintén Csungkingba igyekezett, az 
ottani vámhivatalhoz lévén beosztva. Ö akkor már kilenc napja időzött Icsangban. 
Épen a legnagyobb árvízkor ért oda s persze tovább utazásról szó sem lehetett. 
Mindjárt meg is egyeztünk, hogy egy nagyobb hajót bérlünk s együtt tesszük 
meg az utat, igy vidámabb lesz az élet s lesz mint csinálnunk az unalmas 
estéken. 

A révkapitány egy hivatalos számpánt bocsátott rendelkezésünkre s egy 
szakértőt, aki jól ismerte a viszonyokat s tudta, hogy milyen hajóra lesz 
szükségünk. 
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A dzsunk kikötő a vámház fölött jó messze van s mi a partmentén egy-
más mellé kötött hajók mellett a nagy vízfolyásban csak nagy kínnal tudtunk 
előre vergődni. Evezésről persze szó sem lehetett s a legénység csáklyákkal 
tolta, húzta csónakunkat. Végre elértük a dzsunk kikötőt s hosszú keresés után 
kiválasztottunk egy személyszállítóhajót a hosszú útra. Az alkudozást teljesen a 
velünk adott emberre hagytuk, aki végre megalkudott a tulajdonossal. Fizetünk 
a hajóért az egész útra — bármennyi ideig is tartson az — beleértve a teljes 
személyzet fizetését és ellátását is, 320 tael-t (akkoriban mintegy 1000 korona), 
csak mellesleg említem meg, hogy visszafelé az utat a vámházig, ami felmenet 
pár óráig tertott, épen négy perc alatt tettük meg! 

A dzsunk egy általános elnevezés. Minden nagyobb, mondjuk 10 tonnás-
nál nagyobb kinai járművet annak neveznek. A felső Jangtsekiangon dzsunknak 
csak a teherszállító hajókat nevezik, míg a tisztán személyszállításra épült hajó-
nak kuá-tz a neve. A mienk egy csaknem új, kényelmes, 26 tonnás szép hajó 
volt. A beosztása úgy volt elrendezve, hogy a fedélzet első fele a legénységnek 
van reserválva, ahonnan dolgozzák a hajót s ahol éjjel tartózkodnak, míg a 
hátsó rész az utasoké. A mi hajónkon ez a rész négy szobára volt felosztva, 
melyek közül az elülső kettőt eggyé változtattuk, kiszedve a válaszfalat s így 
egy tágas helyiséget nyertünk, mely 43 napon át Starling barátommal közös 
lakóhelyünk volt. A másik két szoba egyikét konyhává alakítottuk át, a mellette 
levőt pedig az inasom foglalta el Sheik nevü vizslámmal együtt. 

Egészen hátul, a kinyúló hajófarra volt felépítve egy elég nagy szoba s. 
itt lakott a kapitány, aki egyúttal a kuá-tz tulajdonosa is volt, egész családjával. 
Héten voltak itt összezsúfolva: a lao-ta (kapitány), a felnőtt fia és annak a 
felesége, két kis gyermek és a két kormányos. 

A lakásunk előtti szabad fedélzet a legénységé. Közvetlen a ház előtt 
annak keresztfalához simul az árboc, amely előtt közvetlenül a hajó egész 
szélességében keresztül van leerősítve egy 30 cm átmérőjű teljesen gömbölyű, 
sima dorong, melyhez útközben a vontatókötelek vannak erősítve oly módon, 
hogy azok könnyen legyenek csúsztathatók s adott esetben egy pillanat alatt 
elereszthetők. Az előfedélzeten nincsen semmiféle felépítmény sem. Nem is sza-
bad ott semmiféle akadálynak lenni, mert az egész szabad tér szükéges a hajó 
biztonságos vezetéséhez. Négy rendes matróz van a hajón. Az egyiknek állandóan 
a vontatókötél mellett kell állania, hogy adott jelre engedjen, vagy eleressze és 
egyúttal a dobot is pergeti, jeleket adva a messzaségben dolgozó vontatók sere-
gének. A többi három ember a tai-kung-nak (szó szerint fordítva „nagy munka") ; 

vagyis a kalausznak a rendeleteit teljesíti s annak segít a nagy orr-kormánylapát 
kezelésében. Ez egy tíz méter hosszú, erős fenyőszál, a végén lapáttal. Tudni, 
illik a felső Jangtsekiang örvényes vizein magában a kormány nem volna ele-
gendő s kell hogy egyszersmind elől is segítsenek a hajó kormányzásában. Enél-
kül, mint meggyőződtem, egyszerűen lehetetlen volna ott a hajózás. A kuá tz 
keresztbefekvő orrgerendájára két cövek van beerősítve s ezek között van ki-
dugva a kormánygerenda. A boldog végétől pár méterre egy stopper van fel-
erősítve, hogy ki ne csúszhasson, viszont könnyen behúzható a hajóhosszába, 
mikor kikötünk, vagy közel kell állanunk valamely sziklafalhoz. 
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A rendes legénységhez egy ilyen útra még egy sereg segédszemélyzet 
szükséges. Elsősorban természetesen a tai-kung aztán — a mi hajónkra — 20 
vontató kuli és hét hajcsár, továbbá két uszó és a szakács. 

Az előfedélzet úgy van konstruálva, hogy a keresztbe futó rekeszek egy-
egy erős, széles deszkalappal vannak nappal befödve s ilymódon egy teljesen 
sima fedélzetet kapunk. A rekeszek egyike nyitva van s az legénységi konyhá-
nak van berendezve. Ott trónol a szakáts, kinél szutykosabb egy alakot keresve 
sem találna az ember. Nappalra az említett rekeszekbe van elrakva az egész 
legénység cókmókja, valamint a nagy gyékénylapok és oldalvázak, amikből 

Az lesangi „bund" az árvízben. A „Tung-ting" gözös horgonyon áll. E gőzöshöz 
hasonló valamennyi kinai szeinélyszálitó hajó. 

éjjelre az egész előfedélzet fölé egy tetőt emelnek, megvédendő az embereket 
esőtől, miegymástól. Az oldalak persze nyitva maradnak éjjelre is és bizony 
keserves dolog a szabadban tanyázni esős időben, vagy pláne télen, mikor a 
sziklaszorosokban végigfütyöl a velőkig ható szél. 

A tai-kung egy 50 év körüli hatalmas szál ember. Állandóan a hajó orránál 
tartózkodik, kémleli a vizet s parancsokat osztogat a kormányosoknak, vontatók-
nak egyaránt. Mellette a hajóorrba betűzve egy hosszú, vasaltvégű bambusz, 
mellyel némelykor a vizet méri, vagy segít a hajót szabadon tartani a szirtektől. 

A vontató kulik csaknem állandóan a parton vannak s nagy távolságról, 
3—400 méternyi messzeségből fenn a magasban, vagy a szirtek között mászva 
vontatják nagy keservesen a nehéz hajót az ár ellen. A hajcsárok velük vannak 
s bambuszfonatu kötéldarabbal a kezükben, noszogatják a lustábbakat. 
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Az úszók egyike rendesen a csapat után mászik s az a dolga, hogy a 
kiugró sziklacsúcsokon átvesse a gyakran beakadó vontatókötelet. Ez az egyik 
legveszedelmesebb munka. A másik uszó a hajón van. Állandóan mezítelenül 
áll készenlétben. Ha hideg idő van, akkor a szakács mellett kuporog. Mikor a 
hajót a part mellé, vagy valamely sziklához kell állíteni, akkor az uszó egy kötél-
tekerccsel a nyakában, beleveti magát a tajtékzó árba s rettenetes erőfeszítéssel 
úszik kifelé s ha partot ér, hirtelen egy sziklához erősíti a kötelet, amivel aztán 
a hajó megfogja magát. 

Életveszélyes, keserves mesterség ez. Az örvények sokszor örökre elnyelik 
a szegényeket, vagy holtra zúzzák magukat a hegyes sziklákon. És mégis, min-
dig akad ember bőven, aki szívesen vállalkozik a munkára. Évente nagyon 
sokan pusztulnak el közülök, de hát Kínában igazán olcsó az élet s ha eltűnik 
egy ilyen szegény ördög, ngyan ki törődne azzal ?! 

Kínában olcsó az élet és olcsó a munkabér. Ezért a rettenetes, testet-lelket 
ölő munkáért alig hogy valamit kapnak a szegény ördögük. Egy ilyen hathetes, 
vagy két hónapig tartó útra egy-egy kuli mindössze öt, vagy hat pengőt kap a 
kosztján kívül, ami bizony nagyon gyatra, olyannyira, hogy szinte bámul az 
ember, hogy ily szegényes, gyenge táplálék mellett hogy bírják azt a rettenetes 
erőkifejtést, amivel a munkájuk jár. Táplálékuk állandóan főtt rizs némi zöld-
séggel : hust csak akkor kapnak, ha az utas megszánja őket s egy városba érve 
megtraktálja az embereket. Én ezt megtettem ahol csak lehetett, s mondhatom, 
hogy nagy élvezet volt nézni, hogy milyen lakmározást csaptak ilyenkor a 
szegények. 

* * * 

Szerettem volna hamarosan útnak indulni, de nem lehetett. Hiába biztattam 
a lao-tát, hogy induljunk, nem mentem vele semmire. Amíg az icsangi vízállás 
le nem apad 0 fölött 26 lábra, hiába is próbálnánk indulni, mert az első szoros-
nál csak meg kellene állanunk, s ha már várni kell, azt inkább Icsangban tegyük 
meg. Később beláttam, hogy nagyon is igaza volt. Bár már apad a víz, még 
mindig 50 láb az áradás, tehát várnunk kell a kedvező vízállásra. Abban 
egyeztünk meg a lao-tával, hogy leáll a hajóval a vámház elé s minden nap 
jelentkezik nálam. 

A várakozási napok alatt megismerkedtem az egész icsangi idegen kolóniá-
val. Mindössze harmincan voltak, beleértve a hittérítőket is. A koncessio a folyam-
parton van a város falain kívül s mindössze egy utcából áll. Akkor még a leg-
szebb épület a vámház volt, no meg a német konzulátus, de azóta nagyot haladt 
az építkezés s mikor évek múlva ismét ellátogattam Icsangba, egész más viszo-
nyokat találtam. A vámtisztek klubja volt az egyedüli hely, ahol a fehérek ösz-
szetalálkoztak. Én is ott töltöttem a napok nagy részét s így már az első napon 
mindenkit megismertem. Icsangot 22 évvel azelőtt nyitották meg az idegen for-
galomnak. Akkoriban persze híre sem volt még arrafelé a gőzhajónak s az első 
úttörő vámtisztek Hankautól kezdve dzsunkkal tették meg az utat egész Icsangig. 
Huszonöt-harminc napig tartott egy olyan út, mely ma gőzössel legfeljebb három 
napot vesz igénybe. 
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A régi vámhivatal egy öreg budhista templomba volt installálva, honnan a 
mindenható dollárnak sikerült az utolsó papot is kitelepíteni. Évekig ezen az ájtatos 
helyen működött a vámhivatal, míg a mostani vámház s az árvíz által elsöpört 
ópium-raktár leiépült. 

A város kereskedelmi forgalma igen nagy. Az alsó Jang-tsekiangról idáig 
hozzák az árúkat a gőzösök, azok itt lesznek elvámolva, s átcsomagolva, dzsun-
kokon lovábbítva a távol tibeti határig. 

Végre kiderült az idő s úgy látszott, hogy állandó is marad. A mandarinok 
erre hálaadó ünnepet rendeltek el a haragos vízisten kiengesztelésére s az elhal-
tak lelki üdvére. Az esplanádon már kora reggel pódiumokat állítottak fel. E tá-
kolmányokról az uton keresztül kasul kötelek lettek kifeszítve s azokon ezernyi 
lampion. Lépten-nyomon nagy papirosból készült mandarin, rendőr vagy pap-

Icsang készülődése az esti kivilágításra. 

alakokat állítottak fel, ami ilyen ünnepek alkalmával elmaradhatatlan dísz s arra 
szolgálnak, hogy az ünnep végén áldozatkép felégettessenek. A pódiumokon 
boncok (budhista papok) ültek s naphosszat verték a dobokat, a gongot és fújva 
a különös hangú sípokat, rettenetes zajt csapva. Ez nagyon tetszett a parton 
hemzsegő népnek, mert megfigyeltem, amint óraszámra ugyanazok az alakok 
állták körül az emelvényeket, nem mozdultak volna el onnét semmiért sem. 

Este nagy kivilágítás volt: lampionok ezrei égtek tarka fényben s F. bará-
tom ablakából nézve, igazán kedves volt a kép, mely elénk tárult. A folyamon, 
nem messze a parttól négy nagobb hajó volt lehorgonyozva: mindegyiken szólt 
a lármás kinai zene, síp, búgó trombita, mély hangú gongok és csontkereplők s 
közbe pattogott a milliónyi krakker, a hosszú zsinórokra fűzött speciális kinai 
tűzijáték, mely úgy hangzik, mintha állandóan ötven gépfegyver kattogna pihenés 
nélkül. A vizbeveszett lelkekért pedig apró ezüstpapirosból készült csónakocská-
kat eregettek egymásután a vízbe, mindegyikben egy apró kis mécses s ezek 
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hosszú, kilométernyi vonalakban úsztak lefelé a vizén. Azután jött az ünnepély 
befejezése. Késő este összehordtak minden kacatot, papirbálványt egyrakásra és 
meggyújtották. Mindenesetre ez volt az egyik legérdekesebb kinai ünnep, amit 
valaha alkalmam volt végignézni. 

Közben egy érdekes úriemberrel találkoztam össze: Rhode angol kapi-
tánnyal, kit még Chinkiangból ismertem. Rhode egy javíthatatlan agglegény 
s miután odahagyta a tengert, ellátogatott Icsangba s felfedezve egy kedves 
helyet, oda magának szép villát építtetett. Itt lakik az év legnagyobb részén 
át s csak a téli hónapokra utazik le a tengerpartra, mint ő mondani szokta, egy 
kis friss civilizációt gyűjteni a jövő évre! 

Egyik nap meghívott bennünket, hogy látogassunk ki a villájába s töltsük 
nála a napot. Felkerekedtünk tehát F. úr, az ott horgonyzó Vaterland ágyú-
naszád parancsnoka s én és egy számpánnal nekiindultunk az Icsangtól hegy-
menetben valami 6 kilométeres víziútnak. Eleinte nagy nehezen huztuk magun-
kat egyik hajótól a másikig, mert evezésről persze szó sem lehetett a víz erős 
sodra miatt. Közben az egyik emberünk kezéből kiesett a csáklya s ő maga is 
utána bukott. Mivel az ár a dzsunkok közé vitte a embert, biztosra vettem hogy 
elvész, de a lao-ta megnyugtatott, hogy ki fog mászni minden baj nélkül. 
Úgyis lett. Amint végre kijutottunk a hajóraj mellől, már ott várt ránk nagy 
vigyorogva a mi copfos emberünk s még a csáklyáját is megmentette. Itt azután 
megkaptuk az első kóstolót az eljövendő küzdelmes útból. Két emberünk ki-
szállott és egy hosszú bambuszkötéllel vontatni kezdett bennünket fölfelé. A lao-ta 
kormányozta a csónakot, míg egy másik emberünk elől egy hosszú bambusszal 
tartotta távol a hajót a szikláktól. Zúgott erősen a víz s minden egyes kiugró 
kis sziklacsúcsot nagy fáradtsággal lehetett csak megkerülni. Egyik helyen nagyot 
billent a számpán s félig megtelt vízzel. Kiszállottunk, mig kimerítették a vizet 
s azontúl ahol csak lehetett, gyalog mentünk a vontatók után. Nemsokára azután 
odaértünk Rhode kapitány birodalmának bejáratához, egy kis folyó torkolatához, 
mely magas, meredek sziklafalak között ömlik a Jangtsekiangba. A bejárattól, 
melyet egy kis vashíd szel át, kezdődik Rhode birtoka s innen megláttuk a villát, 
melynél szebbet talán már láttam, de csodásabb fekvésűt semmiesetre sem! 
Egy katlanba jutottunk, köröskörül csaknem függőleges, magas sziklahegyekkel 
befogva, melynek mélyén a smaragdzöld vizű folyócska partján áll a kis villa, 
a kapitány életének öröme. 

Elragadóbb, de vadabb helyet el sem lehet képzelni s egyáltalán nem cso-
dálom, hogy angol kollégám, aki egész véletlenül fedezte fel e helyet, arra a 
költőileg bizarr gondolatra jött, hogy ide villát épít magának s ide fog letele-
pedni, ha majdan odahagyja a tengert s nyugalomban kívánja eltölteni napjait. 
Csendet, nyugalmat s természeti szépséget itt mindenesetre talált eleget s boldog-
sága teljes volt. 

Két szoba és mellékhelyiségekbői áll mindössze a kis villa, de egyedül 
'évén, ez őt teljesen kielégíti. Ezer lábnyi magas sziklafalak tövében a kőtöltéses 
vízparton épült a villa, elég magasan ahhoz, hogy a legnagyobb áradás is meg-
kímélje. Körülötte bujanövésü virágcsoportok, pálmák és narancsligetek. A völgy 
itt egy kanyarulatot képez s a verandáról nem látni sem a folyó végét, sem a 
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kijáratot, mintha egy alvilági meseország tópartján lennénk! A hely érdekességét 
emeli az, hogy csak hajóval lehet a villához jutni, mert a partok áthághatatlanok, 
a sziklafalakba csak ezután fog Rhode gyalogútat vésetni. 

A villa mögötti sziklafalon, mintegy száz méter magasságban egy barlang 
van s abban budhista templomot emeltek a kegyes lelkek. A barlang szája előtt 
méternyi széles gyalogösvényt véstek a sziklafalba az itt tanyázó boncok, kik 
csak egyszer havonként szállnak ki sziklamenhelyükből, hogy az elvonuló hajó-
soktól élelmet és könyöradományokat gyűjtsenek. Rhode kapitány rendszeresen 
gondoskodik róluk, ők viszont vigyáznak a birtokára, mikor nincs otthon a gazda. 

Délelőtt nagyon meleg volt és hatalmas fürdés után a kristályzöld víz-
ben henyélve, vártuk az ebédet. A szakács kitett magáért, pompás lakomát rög-
tönzött, melyhez — alig mertünk hinni a szemeinknek — valódi bajor sört 
szolgáltak fel. 

Egy újabb délutáni fürdés után búcsút vettünk Rhode úrtól s csónakra 
szállva visszaindultunk Icsangba. Rhode itt maradt remetéskedni, azt mondta, 
hogy egyelőre elég idegen arcot látott s pár hétig ki sem mozdul a sziklafészkéből! 

A csendes, tisztavízü folyócskából egykettőre kiértünk a Jangtsekiangra s 
a lao-ta azonnal a folyam közepére irányította a csónakot, hogy a víz sodrával 
hamarabb érjünk vissza Icsangba. 

Itt pedig, a hatalmas áradású folyam közepén csúnya világ volt I A víz-
fenék sziklás s bár magasan el vannak most öntve, mégis örvényeket okoznak 
s az egymásra türemlő habok tajtékos forrongását és zúgását alig lehet elkép-
zelni. Ide-oda, egymáson keresztül-kasul rohannak a különböző áramlatok, hatal-
mas forgók keletkeznek, szinte szédületes nézni is! S ilyen 8—10 láb mély töl-
csér Q forgóba négyszer kerültünk a csónakunkkal, nem látva a tölcsér fenekéről 
mást, mint a velünk körbeszaladó vízfalakat s a távoli sziklapartok ormait. Hogy 
ebből a pokolból hogyan fogunk kimászni, arra magam is kíváncsi voltam s csak 
vártuk, hogy a lao-ta hogyan fog magán segíteni. És az öreg, aki egész életét 
a Jagtsekiangon töltötte, pompásan értette a dolgát. Mikor egy ilyen forgóban 
már vagy hatszor körbefutottunk, az öreg egy kicsit rézsút tolta a hat méter 
hosszú kormányevezőt az örvényoldalba s az emberei segítségével annak egy 
erős nyomást adva egy hatalmas libbenéssel ismét fenn voltunk a sík vízen. 
Megvallom, megkönnyebbülve lélegzettem fel, mikor fenn voltunk, de nem soká 
tartott az öröm, mert előttünk már formálódott egy másik forgó, amibe látom, 
hogy a lao-ta egyenesen belekormányozza a ladikot. Odaszóltam neki, hogy 
figyelmeztessem a dologra, mire megmagyarázta, hogy hiszen ép az a force-a 
az egész mesterségnek, hogy mikor egy forgót lát maga mellett képződni, abba 
belekormányozza a ladikot úgy ahogy annak történnie kell: így nem eshet semmi 
baj sem. Ha ellenben rosszul dől bele a csónak a tölcsérbe, melyet amúgy sem 
lehetett volna már elkerülni, abból aligha lehetne menekülni. Hát bizony ilyesmit 
nem tanultunk a tengerészakadémián ! Nohát csak menjünk tovább öregem! 

Lenyugvóban volt a nap, mire Icsangba visszaérkeztünk egy feledhetetlen 
szép, kellemesen eltöltött nap után. 
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A „Szent István" csatahajó elsülyesz-
tésének tizedik évfordulója alkalmából 
nagy ünnepet ült az olasz haditengerészet 
a premudai akció emlékére. Napoliban szá-
mos és előkelő közönség, valamint az ott 
időző egységek személyzete és a helyőrség 
előtt Luigi JRizzo — a premudai hős — 
tartotta az ünnepi beszédet. 0 annak idején 
az anconai MAS (torpedóvető motoros csó-
nak) flottilla parancsnoka volt s mint ilyen, 
mindennap átküldött a dalmát partok elé 
két MA S-t megfigyelő szolgálatra. Két éven 
át végezték a MAS-ok ezt a monoton, lélek-
ölő és eredménytelen munkát. 1918 június 
9-én este is elindult a két motoros, amelyek 
közül az egyiken Rizzo volt a parancsnok. 
Az éj folyamán szélcsendes szép idő volt, 
a kopár dalmát sziklák árnyékában patrul-
lirozott a két MAS egész hajnalbasadtáig, 
amikor Rizzo kiadta a parancsot a vissza-
térésre. Már úton voltak mikor Rizzo hátra 
nézett és egy kis füstfelhőt látott meg a 
láthatáron. Megállíttatta a motorokat és 
nemsokára még egy, később több kis fűst-
gomolyagot látott felszállni az elsővel egy 
irányban. Visszafordultak s az egyik sziget-
sarok mellől figyelték a most már felismer-
hető közeledő hajórajt. Elöl a „Szent István", 
utána a Tegetthoff és a többi kisebb-nagyobb 
egység. A szürke félhomályban a motorok 
elkerülték a hajók figyelmét s így történ-
hetett meg, hogy a „Szent István" a MAS-ok. 
lőtávolába került. Rizzo mind a két motorost 
a legnagyobb sebességgel a büszke csata-
hajónak irányította, pár pillanat múlva 
mind a ketten kilőtték torpedójukat és 
menekültek. 

Luigi Rizzo beszédében nem ilyen rövi-
den adja; elő az esetet. Minden öndicséret-
től mentes szerénységgel, az olasz nemzet 

dicsőségének gyarapítását célzó, két évi fá-
radtságos munka eredményének tünteti azt 
fel. De nem az ő munkáját illeti az elisme-
rés, hanem annak az olasz haditengerészet-
nek, amelynek ezzel a ténykedéssel adatott 
meg először a mód és alkalom a fájdalmas 
emlékezetű lissai napokért revancheot venni. 

Ma már minden kétséget kizáróan meg-
állapítható, hogy a volt monarchia had-
vezetősége rendkívül súlyt helyezett a flotta 
ezen akciójáüak sikerére. Ez által akarta 
az otrantói csatornát felszabadítani, hogy 
tengeralattjárói szabadon közlekedhessenek, 
ez által akart a szoros védelmére Brindisi-
ből és Vallonából elősiető antant hajórajon 
fölényes győzelmet aratni és az így elért 
sikerekkel akart a június 13-án indítandó 
offenzíva előtt álló olasz fronti csapatok 
moráljára hatni. Hogy mindez nem történ-
hetett meg, azt csak a Rizzo által elért 
véletlen és váratlan siker akadályozta meg, 
mert a Szent István elsülyedése után a 
flotta visszafordult Pólába. 

Luigi Rizzo beszédében sohasem az oszt-
rák-magyar flottáról beszél, hanem vagy az 
osztrák, vagy a császári elnevezéseket hasz-
nálja. Innen látszik, hogy az olasz nép lel-
kében nem volt soha a magyar nemzet elleni 
gyűlölet befészkelve. Ősi ellenségük mindig 
az osztrák volt. És ha annyi évtized után 
végre sikerült magukat azon megboszulniok, 
egy-egy nevezetesebb haditényük ünneplése-
kor feltörő ujjongásukon nem szabad meg-
ütköznünk. 

Mégis . . . Minket magyarokat, de külö-
nösképpen a Magyar Adria Egyesületet fáj-
dalmasan érintette a Szent István elsülyesz-
tése. Eliez a hatalmas csatahajóhoz minket 
kedves emlékek fűztek. Az egyesület ugyanis 
megajándékozta ezt Szent István királyunk 
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nagyméretű bronz-plakettjével, mely fekete 
márvány alapon a hajó vizrebocsátásakor 
(1914 január 17-én) a díszsátorban volt 
kiállítva (1. „A Tenger" 1914 1—15. lap), 
majd a hajó elkészültével Haus Antal ten-
gernagy, tengerészeti parancsnok, egyesüle-
tünk tiszteleti tagja jelenlétében 1916. január 
6-án, a hajó fedélzetén ünnepélyesen be-
szenteltetett (1. „A Tenger" 1916 49—54.) 
Mikor IV. Károly király (J Felsége, egye-
sületünk védnöke először látogatta meg a 
pólai hadikikötőt, Haus tengernagy — 
amint elnökünknek megírta — a Szent István 
csatahajóra vezette a Felséget s a parancs-
noki szalonban azonnal feltűnt a királynak 
az egyesületünk által a hajónak ajándéko-
zott Szent Is tván bronzplakett s a Szent 
István életéből vett jeleneteket ábrázoló 
négy üvegfestmény. 0 Felsége ezeket né-
hány percig elmélyedve és nagy érdeklő-
déssel szemlélte s a Magyar Adria Egye-
sületnek ezen hazafias adományáért meleg 
szavakkal adózott. (L. „A Tenger" 1917. 
65—08. lap.) 

A hajóval a Szent István király emlékét 
jelképező plakett és négy ügvegfestmény 
is hullámsírba szállott s ha fájó szívvel 
gondolunk is vissza erre a csapásra, mégis 
megnyugvásunkra szolgál, hogy' Szent Ist-
ván királyunk emlékét jelképező adomá-
nyunkat nem szentségteleníthették meg 
romboló kezek. 

A jégtörő hajók. A Nobile tábornok expe-
diciójának megmentésében fontos szere-
pet já tszot t a Ivrasszin orosz jégtörő. Eb-
ből az alkalomból helyénvalónak t a r t j u k , 
hogy azon olvasóinkkal, akik még nem 
ismerik a jég törőhajók szerkezetét, meg-
ismertessük azt a módot, a m i n t egy 
ilyen különleges célt szolgáló ha jó mű-
ködik. 

Maga a Krasszin egyike a vi lág leg-
nagyobb jégtörőinek. Armst rongná l ké-
szült 1919-ben, amikor a Svia togor nevet 
kapta . Hossza 95.82, legnagyobb széles-
sége 21.04 és magassága 12.61 méter . Há-
rom darab, összesen 10.000 ind iká l t ló-
erős gép h a j t j a három csavarral . Négy 
méter vas tagságú jeget bir megrepesz-
teni , sebessége óránként 15 mérföld, 

hordképessége 9500 tonna . Nagy távol-
ságú adó-vevő rádió-készülékkel ós re-
pülőgép indí tására a lka lmas p l a t t f o r m -
mal van felszerelve. Személyzete 110 em-
ber, de van r a j t a fé rőhely még 50 ember 
számára . 

A jégtörők kü la l ak jukban anny iban 
különböznek a többi hajóktól , hogy a 
ha jó o r ra az orr tőkétől há t ra , aszer in t , 
amekkora a hajó, 6—8 méter hosszúság-
ban csak a víz színéig, sőt részben még 
addig sem merül és csak a 8-ik m é t e r 
hosszúságnál kezd a ger inc lefelé ha -
jolni, hogy elérje a ha jó tes t többi részé-
nek mélységét. Az így sekélyen járó első 
részével mintegy felmászik a jégtörő a 
j ég táb lá ra és igyekszik azt súlyával meg-
repeszteti i. Ha ez nem sikerül, akkor a 
liajó elején és h á t u l j á n beépítet t t a r t á -
lyok t a r t a l m á t veszik igénybe olyképen, 
hogy a ha jó orrából kiszivattyúzzák a 
vizet a hátulsó t a r t á lyba , miáltal a h a j ó 
o r ra még magasabbra kiemelkedik, az-
u tán h á t r a veretnek a géppel és mikor 
leszabadult a hajó o r ra a jégről, újból 
előre ha j t a tnak s most már nagyobi) 
hosszúságban fekhet ik a ha jó a jégre . 
Amikor r a j t a van, megtöl t ik az o r r t a r -
tá ly t több száz tonna vízzel s az így elő-
állt súlytöbblet megrepeszt i a jeget . Sok-
szor előfordul , hogy még így sem t u d n a k 
eredményt elérni, akkor for ró vizet szi-
vat tyúznak a hajó orra a la t t fekvő j é g r e 
t ehá t olvasztják azt, azonkívül a ha jó két 
o ldalán beépí te t t v íz ta r tá lyokat fe lvá l tva 
hol az egyik, hol a másik oldalon tö l t ik 
meg, amiá l ta l a ha jó ide-oda billen és 
ndvel ezen tar tályok különösen erős és 
n a g y m é r e t ű szivat tyúkkal vannak felsze-
relve, néhány száz tonna víznek ide-oda 
való szivattyúzása csak percek kérdése. 
A h a j ó állandó düllöngözésével ágyat v á j 
m a g á n a k a jégben, azzal ' i s gyengí tve azt, 
amíg végre sikerül megrepesztetne. 

A jégtörő hajókon rendszer int elől is 
van egy csavar, amely azonban nem a r r a 
szolgál, hogy a hajómenetelésben segí t-
sen, hanem csak, hogy fe lkavar j a elől a 
vizet, há t r aha j t s a azt és elhordassa azzal 
a h a j ó orra alatt összetört jeget, nehogy 
a n n a k ideje legyen a ha jó tes t közelében 
újból összefagyni. 

A jégtörők szerkezete természetesen 
jóval erősebb, m i n t más hajóké, hiszen 
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sokszor rendkívül nagy nyomásnak kell, 
hogy a hajótest ellent tudjon állni. A 
rendes burkolaton kívül, a merülési vo-
nal alatt és f e l e t t körülbelül 2 méter 
magasságban 3 centiméteres lemez bo-
rítja a hajótestnek ezt a részét. Azon-
kívül minden eshetőségre számítva a ket-
tős fenék, amely más hajóknál csak a 
feneket védi, a jégtörőknél kettős oldal-
ban folytatódik, jóval a vízvonal felett . 

Ugyancsak fent i alkalomból olvastunk 
a Malyghinről is. Ez már sokkal kisebb, 
mint a Krasszin, mindössze 1022 tonnás, 
de elég gyors hajó, mert 2800 indikált 
lóerős gépje 14 mérföld sebességgel 
hajtja. Személyzete 60 ember. 

G. M. 

Oceanográfiai kongresszus Berlinben. 
A német földrajzi társaság (Gesellschal't 
für Erdkunde) május 25-ón és 26-án ün-
nepelte meg alapításának századik év-
fordulóját. A centennárium alkalmából 
oceanográfiai kongresszust rendeztek, 
amelyen a külföldi tudósok közül főkép 
az északi nemzetek képviselői vettek 
részt nagy, számban. Magyarországot 
Milleker ltezső debreceni egyetemi ta-
nár képviselte. A konferencia főtémája 
a vi lágtengerek kutatásának kérdése 
volt. Erre az alkalomra Boehnicke, a 
Meteor-expedíció műszereiből kiállítást 
rendezett, amely bepil lantást nyújtott a 
német expedíció bámulatraméltó mun-
kájába. A kongresszust Schmidt-Ott 
nyug. miniszter, a német tudomány-
mentő bizottság elnöke ny i to t ta meg, 
aki a még elvégzésre váró feladatok 
nagy tömegére mutatott rá. A tenger 
térképén még jóval több a kikutatlan 
terület, mint a földerített és minden 
nemzetnek ki kell vennie a részét a ten-
gerkíitatásból. Bárcsak visszhangra ta-
lálnának Schmidt-Ott szavai nálunk is. 
ahol egyebekben mindig a német példát 
követik. 

A kongresszus bő tárgysorozatán több 
előadás szerepelt. Defant a v i lágí tóten-
gerek rendszeres kutatásáról értekezett. 
Különösen a mélytengeri kutatások je-
lentőségét emelte ki a Meteor-expedició 
példájára hivatkozva. Haber berlini ta-
nár a tengervíz aranytartalmáról érde-
kes előadásban számolt be. Haber vizs-

gálataihoz az ösztönzést az az ötlet adta 
meg, hogy a német hadisarcot nem le-
hetne-e a lenyer aranyából megfizetni? 
Vizsgálataiból kitűnt, hogy nem lehet, 
mert a tengervíz aranya gyakorlat i lag 
ki nem aknázható mennyiségű. Hel land-
I lansen bergeni professzor a kis hajók 
gazdaságos szerepléséről beszélt a ten-
gerkutatásban. Hjort oslói professzor a 
nemzetközi tengerkutatás céljaira új 
tervet dolgozott, ki és ezt ismertette. 
Van Riel balti tanár a holland expedíció 
feladatát vázolta. Az új expedicó az 
ausztrálázsiai középtenger kutatására in-
dul el és 15 hónapra tervezik. 

A Carnegie-expedició programmját 
Sverdrup bergeni professzor mutatta be. 
N a g y érdeklődéssel hallgatták W ü s t be-
számolóját a német délatlanti expedíció 
oceanográfiai munkálatairól, amelyek az 
újabb kutatásoknak mintául szolgálhat-
nak. I lentschel (Hamburg) a Meteor-
expedició biológiai kutatásait ösmer-
tette . Wattenberg a „Meteor" kémiai 
vizsgálatairól, Schumacher pedig a ste-
reofotogramnetrikus hullámfölvételekről 
tartott előadást. Correns rostocki pro-
fesszor a Meteor-expedició üledék-kuta-
tásairól referált, Maurer pedig a vissz-
hangos mélységmérésről számolt be. A 
délatlanti expedícióról szóló előadássoro-
zatot a „Meteor" parancsnoka: Spiess 
fejezte be a hajó és az utazás, továbbá a 
légköri megfigyelések ösmertetésével. A 
kongresszust Penck professzor, a jubi-
láns földrajzi társaság elnöke rekesz-
te t te be. 

Itt említjük meg, hogy az 1927—1928. 
tanév téli fé lévétől kezdve a berlini 
egyetemen a tengertannak rendes tan-
széke van. (—st . ) 

Amerikai tengerkutatás. A „Carnegie" 
nevű vasmentes hajó 1928 májusában 
három esztendős körútra indult. Az ex-
pedíció mind a három vi lágtengert meg-
látogatja. Fő feladatát, mint eddig is, 
a mágneses és a légköri vi l lamossági 
megfigyelések alkotják, de ezek mellett 
— ezúttal elsőízben — oceánográfiai ku-
tatásokat is végez. Erre való tekintette l 
a hajó fölszerelését kiegészítették, tu-
dományos személyzetének számát pedig 
hétre emelték föl. Az expedíció prog-
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rammja igen gazdag, mondhatnók zsú-
folt. Kétezer méter mélységig 13 szint 
fizikai viszonyait tanulmányozzák, plank-
tont gyűjtenek stib. Különösen érdekes-
nek Ígérkeznek azok az észlelések, ame-
lyek a víz- és a légóceán kölcsönös ha-
tására vonatkoznak s amilyeneket elsőül 
a német Meteor-expedíció végzett, A 
„Carnegie" programmjában a Indiai-
óceán, ahová 1930-ban jutnak el, csak 
egészen mellékesen szerepel. A kutatá-
sok túlnyomó része a Csendes- és az At-
lanti-óceánra esik. 

Az üledékképződésre vonatkozóan igen 
érdekes vizsgálatokat végzett I3. D. 
Trask, a washingtoni kőolaj-intézet tag-
ja. Célja az volt, hogy bepil lantást nyer-
jen azokba a föltételekbe, amelyek mel-
lett petróleumtartalmú üledékek képződ-
nek. A vizsgálati anyagot iszapmerítő 
csővel, a Hatteras-fok melletti kevert 
vízből és Los Angelestől nyugatra gyűj-
tötte és meghatározta a fenékpróba szer-
vesanyag-, i l letve desztillációs módszer-
rel az olaj tartalmát. A Ilatteras-fok 
mellől származó 4!) fenékminta olajtar-
talma tonnánként számítva 0 és 10 liter 
közt ingadozik. Nincs olaj a homokos 
üledékekben, a finom agyag azonban ton-
nánként 2.7 gal lon olajat tartalmaz. A 
legjobb eredmény Trask vizsgálatai sze-
rint 5—10%, s ez megfelel annak az 
olajmennyiségnek, amelyet jó olajpalá-
ból nyerhetni. (Leidenfrost . ) 

A genfi nemzetközi munkaügyi bizott-
ság egyezmény-javaslatot terjesztett 
a népszövetség tagjai elé. amely a ten-
gereszek szegődését egységesen volna hi-
vatva rendezni. Ez a javaslat főbb pont-
jaiban a következőket tartalmazza. 

Minden ország i l letékes hatósága el-
lenőrizni köteles a szeg'ődési szerződések 
feltételeit , evégből minden munkaadókö-
teles a szegődési szerződóst az, illetékes 
hatóságnak bemutatni . A hatóságoknak 
kell arra fe lügyelni hogy a szerződő fe-
lek eleget tegyenek a szeg'ődési szerződés 
feltételeinek. 

A hatóságok kötelesek gondoskodni 
arról, hogy minden tengerésznek legyen 
egy okmánya, amelyből kitűnik, hogy az 
illető milyen hajón szolgált. Nem sza-
bad azonban abba a tengerész szolgála-

tára vonatkozó minősítést — tehát sem 
jót, sem rosszat — és a fizetés megjelö-
lését bevezetni. 

A szeg'ődési szerződést meg lehet kö tn i : 
1. meghatározott időre; 2. útra; 3. és ha 
az i l lető ország törvényei megengedik, 
meghatározatlan időre is. 

Az első esetben a szegődési szerződés-
ben benne kell lenni az alkalmazás meg-
szűnése napjának, a második esetben az 
érkezési kikötőnek, ahol meghatározott 
fe lmondási idő után a szerződés megszű-
nik és a harmadik esetben azoknak a fel-
tételeknek, amelyek mellett meghatáro-
zott. fe lmondási idő után a felek felbont-
hatják a szerződést. A felmondási idő 
mindkét fél részéről egyforma. H a az or-
szág törvényei megengedik, minden 
munkaadó köteles a tengerésznek e g y évi 
szolgálat után fizetéses szabadságot adni. 

A szegődési feltételeket a személyzeti 
jegyzékbe kell bevezetni vagy ahhoz csa-
tolni. 

A hatóságok kötelesek el lenőrizni , 
hogy a hajókon minden ember munka-
körét fe l tüntető előírás, egy könnyen 
hozzáférhető helyen ki legyen függesz tve 
vagy hogy a tengerészek más módon 
győződhessenek meg arról, hogy melyek 
a jogaik és kötelezettségeik. 

A meghatározatlan időre kötöt t szer-
ződésnél a legrövidebb felmondási idő 24 
óra, amelyet írásban kell átadni. 

Minden szerződés megszűnik: 
a ) közös megegyezés folytán. 
1>) a tengerész elhalálozásával, 
c ) a hajó elsülyedésével vagy használ-

hatalanná váltával, 
d) az illető országok törvényei és ezen 

egyezmény által előirt más esetekben. 
Az egyes országok törvényhozása elő 

kell, hogy uja , melyek azok a körülmé-
nyek, ami'jfck mellett a tengerészt azon-
nali hatállyal -M lehet bocsátani, i l letve 
az kérheti elbocsáttatását. 

Abban az esetben, ha a tengerész más 
hajón magasabb beosztásban nyerhet al-
kalmazást vagy ha kiliajózása reá nézve 
cletbevágó következményekkel jár, ha 
maga helyett, hoz egy megfelelő, a pa-
rancsnok által is jónak talált helyettest , 
úgy kérheti azonnali hatállyal való el-
bocsáttatását. Ebben az esetben illetmé-
nyeit a kihajózás napjáig kapja. 
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A kihajózás okát a szolgálati könyv-
ben és a személyzeti jegyzékben be kell 
vezetni és azt hatósági lag láttamoztatni . 

Minden elbocsátott tengerésznek külön 
kiáll ított bizonyítványt kell adni arról, 
hogy hogyan voltak vele megelégedve. 

Ezen egyezmény akkor válik kötelező-
vé, ha azt az i l l e tő ország kormánya ra-
tifikálta. 

Útépítés a tengerparton. A gépkocsi-
sport hatalmas fel lendülése mindenhol 
nagyszabású útépítésre vezetett. Uj út 
épült Fiume és Abbazia közt is, amelyet 
1927-ben a római bevonulás emlékünne-
pén adtak át a forgalomnak. A Cantrida-
Preluca közti útszakasz 5 km. hosszú. 
Jurcic i ig , tehát 3 km. hosszúságban 14, 
onnantól kezdve 9 m. széles. Az utat a 
vi lághírű olasz útépítő technika leg-
újabb módszerével építették meg. Foly-
tatását Voloszkán keresztül Abbáziáig 
most építik ki. Azután az Abbazia—Lov-
rana—Moshiena-szakaszra kerül a sor. 
A római közmunkaügyi minisztérium 
úgy tervezi, h o g y az olasz tengerpartot 
egyet len modern út fogja szegélyezni, 
amely Fiuménél kezdődik és Ventimi-
gliánál végződik. (— st.) 

Hirek a kereskedelmi tengerészet 
köréből. 

Az Adria tengerhajózási rt.-nak 1927. 
évi mérlege 1,780.567 lira tiszta nyere-
séggel zárult. A részvényesek 5% oszta 
lékot kaptak. A társaság három szubven-
c ionál t járatot tart fenn, amelyeken 
5,453.400 tonna forga lmat bonyol í to t t le. 
Az olaszországi körjáratra 0 darab 1300 
tonnás motoros hajót építenek, melyek 
közül a Puccini , a l lossini és a Verdi 
már vízen vannak, a másik hármat pedig 
még a folyó évben vízre fogják bocsá-
tani. Az új hajók hetenként indulnak és 
28 első osztályú utas szállítására vannak 
berendezve. 

A Navigazionc Libera Triest ina szin-
tén közzétette az 1927. évi mérlegét , 
amely 24.560.955 l ira veszteséggel zárult. 
A veezteség'eket részben az ál talánosan 
kedvezőtlen fuvarpiacnak, részben az 
e légtelen államsegélyezésnek tulajdonít-
ják. A csendes óceáni járatok bevétele 

éppen, hogy fedezte a regieköltséget , de 
már a congói és mexikói vonalak nagy 
veszteséggel dolgoztak. Poll ich ügyvezető 
igazgató lemondott. Lemondását azzal 
indokolják, hogy dacára annak a min-
denki által elismert igyekezetnek, amely-
lyel a vállalat az olasz külkereskedelem 
érdekeit szolgálta, nem találkozott a kor-
mány részéről azzal a megértő támoga-
tással, amelynek tudatában egy biztatóbb 
jövő reményében továbbra is vezethetné 
a táraságot. 

A inonfalconei hajógyár 1927. évi mér-
lege 5,322.051 líra tiszta nyereséggel zá-
rult, melyből 5% osztalékot jut tatnak a 
részvényeseknek. A folyó évben három 
személyszállító hajót 33.682 tonna hord-
képességgel, néhány kisebb hajót össze-
sen 5300 tonna hordképességgel fejezett 
be a gyár. Építés a latt állnak az Adria 
rt. hat motoros hajója, a Cosulich Line 
Vulcania nevű hajója és 33.000 tonnányi 
különböző teherszállító hajó. 

A Lloyd Triest ino az Adria-Egyptom 
vonalra, melyen a Vienna és a Holouan 
gyorsgőzösök járnak, egy harmadik, ezek-
nél kényelmesebb, nagyobb és gyorsabb 
egység beállítását, i l letve építését hatá-
rozta el. 

A genovai Art ig l io gőzöst kibérelték 
és felszerelték, hogy a háború a lat t a La 
Manche-csatornában elsülyedt Isabeih-
vil le roncsaiból n a g y mennyiségű dél-
afr ikai eredetű gyémántot megmentsen. 
Az Art ig l iora behajózott búvárok m e g is 
találták a 35 méter melységben fekvő 
hajót, hozzáfértek a parancsnoki fülké-
hez is, amelyben a gyémántokat tartal-
mazó sa fe be van építve. De amint a kö-
rül fekvő debrist robbanó patronokkal 
igyekeztek eltakarítani az egyik patron 
olyan nagy robbanást okozott, hogy a 
sa fe leszakadt helyéről és a hajónak 
iszappal telt raktárába esett, ahonnan 
már csak fáradságos munkával fogják 
tudni azt kihalászni. 

A Harland and WollT belfasti hajó-
gyárnál a White Star Line megrendelte 
a v i lág első 1000 láb hosszú hajóját. A 
részleteket még nem ismerjük, esak any-
nyi jutot t nyilvánosságra, hogy az új 
hajó 3—4 ezer tonnával nagyobb lesz a 
915 láb hosszú, 56.000 tonnás Majestic-
nél. 

i \ 
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MAGYAROK SPALATOBAN 
Irta dr. SZABÓ LÁSZLÓ. 

I. J Ö N N E K A M A G Y A R O K 

Az Úrnak 1105. esztendejében nagy volt a rémület Spalato vá rosában : 
ellenséges sereg közelgett, melynek nyilvánvaló volt az a szándéka, hogy a 
várost elfoglalja.1 Az, amit a sereg nemzetiségéről megtudtak, csak fokozta 
rémületüket : a hunok utódai, a magyarok jönnek! Maga a király, Kálmán 
állt a sereg élén, aki éppen nem titkolta azt a szándékát, hogy az egész dalmát 
tengerpartot elfoglalja. Bár a spalatoi krónika, a XIII. században irott História 
Salonitana szerint „vad lelkületű férfiú" volt, beüzent a városba, hogy kerüljék 
el a vérontást, a város adja meg magát és ne tegyék ki az embereknek se az 
életét, se a vagyonát a pusztulásnak. 

A spalatoiak azonban nem mertek bízni a magyarokban; ezt az idegen 
népet még nem ismerték és nem tudták, hogy mi fog történni, ha meghódolnak, 
hogyan fog bánni a magyar király a várossal és lakóival. Bezárták és megerő-
sítették tehát a város kapuit és fegyveres őrségeket állítottak a bástyafalakra. 
A magyarok ezt az ellenállást látva, nem fogtak hozzá azonnal a város ostro-
mához, hanem tábort ütöttek s a városon kívüli birtokokat és majorokat pusztí-
tották. A spalatoiak azonban készebbek voltak elviselni az anyagi károkat, mint 
az idegenek igáját. Valamelyes érintkezés lehetett köztük és a magyarok között, 
mert a spalatoi krónika szerint „hírvivők" jártak közöttük. Mikor a hírvivőktől 
megtudták, hogy a magyarok is keresztények és hogy a király kegyesen bánnék 
a spalatoiakkal, ha békességgel megadnák magukat, tanácsot tartottak, amelynek 
megállapodása szerint Crescentius érseket elküldötték Kálmán királyhoz, hogy 
békét kérjenek tőle. Az érsek hamarosan meg is egyezett a királlyal. 

1 A História Salonitana XVII. f e j eze t e : „Hogyan ragadták m a g u k h o z a m a g y a r o k Dalmácia 
és Horvá to r szág felett az ura lmat 1" A fejezet második íele szól Spala to elfoglalásáról. 
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A király vezéreivel együtt, az egyezség szerint, megesküdött arra, hogy 
meg fogja tartani a megállapodásokat, melyeket írásba is foglaltak. Másnap 
ugyanezt az esküt letették a spalatoiak is, előbb a nemesek, azután a polgárok 
és végül az egész köznép: megesküdtek arra, hogy Kálmán királynak és utó-
dainak, valamint a magyar birodalomnak alattvalói lesznek és mindenkor hűsé-
gesek lesznek hozzá. 

A király ezután bevonult a városba, ahol a papság és a nép nagy tisz-
tességgel fogadta. Nagy lakoma után megállapították és a királlyal megerősíttették 
a város kiváltságait. A király innen Trauba, majd Zárába ment ; ezek a városok 
szintén meghódoltak és szintén megkapták kiváltságaik megerősítését. 

így adja elő a magyarok bejövetelét a spalatoi krónika és nagyjában alkal-
masint igaza van. Kálmán királynak bizonyára szándéka volt, hogy László király 
művét folytatva, Dalmáciának nemcsak északi részét, hanem egész partvidékét 
meghódítja, legalább is Spalatoig. A normann-siciliai Buzillával való házasságának 
alig lehetett más oka, minthogy felismerte a tengerpart birtokának nagy jelentő-
ségét. 1097. évi házassága után bizonyára csak az alkalmat várta, hogy adriai 
terveit megvalósítsa. Mivel Bosznia felől hatolt be Dalmáciába, a modern tör-
ténetírók felfogásával szemben, amely szerint előbb Zárát hódította meg, s aztán 
Traut és végül Spalatot, nem látunk semmi okot arra, hogy a sorrendet illetőleg 
a régi spalatoi krónika elbeszélésében kételkedjünk. A hódítás nem lehetett va-
lami nehéz katonai feladat, mert a tengerparti városok hajós és kalmár népe 
éppen nem volt harcias természetű, mindig szabad prédája volt a hódítóknak és 
kalózoknak. A szárazföld felől Spalatot falak védték ugyan, de ezek védelmére 
nem voltak harcokban edzett embereik. Nem is gondoltak arra, hogy a táma-
dókat visszaverjék, hanem legfeljebb az járt az eszükben, hogy a közelgő ellen-
fél emberséges érzületű-e és hogy bizalommal lehet-e vele a megadásról tár-
gyalni ? Kálmán királyra nézve fontos volt, hogy ne leigázással. hanem barát-
sággal szerezze meg a dalmát városokat; mert a leigázott nép mindig megbíz-
hatatlan és fékentartására nagy katonai erő szükséges, neki pedig nem volt 
szándéka, hogy állandóan nagy sereget tartson lenn Dalmáciában. Nem annyira 
alattvalókat, mint inkább hűséges szövetségeseket keresett a dalmátokban: 
ezért volt irántuk nemcsak békességes, de valósággal kegyes indulatú. Nem ro-
hanta meg a várost, megvárta, míg felébred a spalatoiakban a jobb belátás. 
Marczali Henrik: „Az Árpádok és Dalmácia" című munkájában azt sejti, hogy a 
magyarok ügyét nagyon elősegítette Spalatoban a papság. Dalmácia latin papjai 
(és itáliai volt maga Crescentius érsek is) természetes szövetségeseket találtak a 
latin rítushoz ragaszkodó magyarokban úgy a görög-bizánci schismával, mint a 
szláv liturgiával szemben éppen akkor, amikor mindakettő ismét fenyegette őket. 
Az érseknek mindenesetre nagy része volt a király és a város megegyezésében. 
Bízvást elhihetjük azt is, hogy a király formális paktumot kötött a spalatoiakkal, 
sőt meg is esküdött e paktum megtartására: a város régi szabadságainak meg-
erősítése, ami pedig fontosabb volt, mint maga a paktum, kétségbe nem von-
ható valóság. Meg is felel a magyar alkotmányosság szellemének, hogy nemcsak 
a meghódolt város tesz alattvalói és hűségi esküt, hanem maga a király is meg-
esküszik a meghódoltak szabadságainak megtartására. 
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A meghódolás azonban nem volt pusztán csak közjogi aktus, amelynek 
végbemenetele után a király seregével egyszerűen eltávozott Spalatoból. Őrséget 
hagyott a város egyik tornyában, még pedig a spalatoi krónika szerint „nem 
csekély katonaságot", — persze a spalatoi viszonyokhoz mérten. Mert ha az 
egész helyőrség elfért egy bástyatoronyban, akkor ez aligha lehetett valami nagy 
sereg. A helyőrség parancsnoka, akit a spalatoi krónikás, Tamás íőesperes „her-
c e g i n e k nevez, egyszersmind a „királyi adók behajtója" volt Horvátországban, 
mely alatt ekkor, a XII. század elején, a mai Dalmácia északi fele értendő. 
Eszerint a magyar királynak tengerparti adóhivatala volt itt, a spalatoi toronyban 
elhelyezve és így a partvidék népe nem valami plátói függésbe, hanem valóság-
gal alattvalói viszonyba is került a magyar királysággal. Hogy királyi helyőrség 
és királyi jövedelem-behajtás is volt Spalatoban már a meghódolás idejétől 
kezdve, az egészen kétségtelen. Hogy a magyar helyőrség a királyi seregnek 
elvonulása után hamarosan nagyon terhessé és kényelmetlenné válhatott a spa-
latoiakra nézve, az könnyen érthető. 

II. M A N A S S E S É R S E K Á R U L Á S A 

A spalatoiak azonban tudták, hogy a- magyar uralomnak nemcsak kelle-
metlen, hanem kellemes oldala is lehet, és buzgón keresték az összeköttetést és 
a barátságot az udvarral. A spalatoi krónika szerint Crescentius után mindjárt 
magyar embert választottak érsekké, bizonyos Manassest . 2 A spalatoi érsekek 
chronologikus jegyzékében 3 azonban Crescentius és Manasses között egy Gergely 
nevü érsek is szerepel, aki zárai származású volt; a jegyzék szerint ez a Gergely 
építette Spalatoban Szent János egyházát. Manasses mindenesetre nem sokkal 
Crescentius után került az érseki székbe, mert még Kálmán királynak volt az 
udvari papja. Megválasztását nem a spalatoi papság, hanem a laikus elem kívánta, 
még pedig azért, mert nagyon kedvelt embere volt a királynak és így nagy párt-
fogást és sok hasznot remélhettek tőle. A választás után a pápa felszentelte 
Manassest, aki Spalatoba költözött, de onnan nagyon gyakran járt Magyarországba, 
a király udvarába. 

Manasses érseket azzal vádolja a spalatoi krónika, hogy rút árulást követett 
el Spalato ellen és hogy végezetül kénytelen volt elmenekülni székhelyéről. A 
spalatoi krónika szerint, amelynek elbeszélését nem mindenben tartjuk megbíz-
hatónak, a dolog a következőképpen történt. 

A város keleti szögletén, a bástyatoronyban elhelyezett magyar őrség vezére 
a fejébe vette, hogy elfoglalja és kifosztja Spalato városát. Sokat beszélt erről a 
tisztjeivel, akikkel abban állapodott meg, hogy bele kell avatni a dologba magát 
az érseket is. Elhívatták tehát Manassest a toronyba és elmondották neki, hogy 
mit terveznek ? Az érsek hamarosan hozzájárult a dologhoz, sőt ő eszelte ki a 
terv végrehajtásának a módját is. Elmondotta, hogy a város népe nemsokára ki-

2 Manasses tör téneté t a His tór ia Saloni tana XVIII. fe jezete ad ja elő. 
3 „Memória sive series a rch iep iscoporum Saloni tanae et Spala t inae ecclesiae", Schwandtne r , 

Scriptores rex. Hung. 1748. k iadásának III. köte tében a 662—665 . l apon . 
4 Smiciklas, Codex dipl. II. 9 0 — 9 1 . 1. 
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megy egy a városon kívül fekvő kápolnához búcsúra; a népnek ezt a távollétét 
fel kell használni, a magyar katonák szállják meg a bástyafalakat, zárják be a 
kapukat és azután foglalják el a várost. A helyőrség parancsnokának és tisztjei-
nek tetszett ez a terv és mindent megtettek, ami szükséges volt a terv végre-
hajtásához. 

A város grófja (legfőbb választott tisztviselője), a Trevisoból való Adrián 
azonban valahogyan értesült az összeesküvés tervéről s értesítette róla a város 
főembereit is. 

A spalatoi vezérférfiak legelőször is őrségeket szerveztek a polgárok közül 
s azután egész csöndben megtették ellen-intézkedéseiket. Szövetséget kötöttek a 
szomszéd Trau városával és más dalmát városokkal is, hogy az összeesküvő 
helyőrséggel biztosabban elbánhassanak. 

Amikor elérkezett az összeesküvés végrehajtásának ideje, a spalatoi nép 
nagyrésze, mintha semmit sem sejtene, valóban kivonult a városból a Kirieleison-
hegyen levő kápolnához a búcsúra. Akik otthon maradtak a városban, azok 
gondosan elrejtőzködtek. 

Délután három óra tájon a magyar helyőrség tornyában egyszerre meg-
szólaltak a harsonák; a katonák kitűzték zászlóikat, s egyrészük a városba futott, 
másrészük pedig a bástyákra rohant, hogy azokat elfoglalja. Az otthon maradt 
spalatoiak azonban, akik jól fel voltak fegyverezve, egyszerre előbújtak rejtek-
helyeikről s a magyar katonák egyrészét levágták, másrészét pedig visszaker-
gették a toronyba. A helyőrség a toronyba bezárkózott és ellenállásra készült, 
a spalatoiak azonban nagy máglyákat raktak a torony köré és meggyújtották 
azokat. A toronyban bennrekedt magyarok egyrésze megfulladt a füsttől, másik 
része pedig az ablakokon át kiugrott és agyon zúzta magát. Bizonyára csak 
nagyon kevesen menthették meg futással az életüket a helyőrség katonái közül. 
Az összeesküvés teljes meghiúsulásának láttára elmenekült a városból maga 
Manasses érsek is és soha többé nem tért vissza érseki székére. 

A spalatoi krónikának Manasses érsek árulásáról szóló fejezete gyanús. Az 
elbeszélés szerint az összeesküvést Adrián gróf fedezte fel, aki „kitűnő buzgalmú 
férfiú" volt. De maga a spalatoi krónika is megemlíti, hogy ez a kitűnő férfiú, 
amint az összeesküvés tervét felfedezte, „csakhamar azután szülőföldjére mene-
külve hazasietett", — nem várva be a kritikus napot, amikor az összeesküvést 
felderíthetik és ártalmatlanná tehetik. Adrián gróf, a trevisori olasz, aligha kedvel-
hette Manassest, a magyar érseket, — hiszen a magyar és az olasz érdekek 
már akkor is nagyon ellentétesek voltak Dalmáciában. Ha Adrián csupán önzetlen 
barátja és-védelmezője volt Spalatonak, miért menekült haza Itáliába? És ha 
olyan biztos volt az összeesküvők tervének ismeretében, miért nem maradt Spala-
toban és miért nem állott a védelmi szervezkedés élére ? Az ő szereplése ebben 
az ügyben semmi esetre sem tiszta. Lehetséges, hogy a magyar helyőrség csak-
ugyan birtokába akarta keríteni és ki akarta fosztani a várost, de hogy ennek 
tervét maga az érsek eszelte volna ki, vagy hogy ő is hozzájárult volna a terv 
végrehajtásához, azt mi sem bizonyítja. 

Feltűnő, hogy Adrián gróf és Manasses érsek menekülése után úgy a világi, 
mint az egyházi kormányzatban interregnum következett be ; bizonyos Cernecha 
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(Cserneka) lett azután a város grófja, aki megakadályozta az érsekválasztást; az 
egyházat hosszabb ideig Dabro főesperes kormányozta a káptalan élén. Ügy 
Cernecha, mint Dabro horvát volt. Ügylátszik, az italiai és a horvát érdek fogott 
kezet Spalatoban, hogy a városból eltávolítsák a magyar helyőrséget és a ma-
gyar érseket. 

III. A B S O L O N ÉRSEK 

A spalatoi krónika az érsekek sorában nem említi Absolont; az érsekek 
ősrégi névjegyzékében azonban szerepel Absolon; Gaudius és X. Péter kor-
mányzása között már ez a névjegyzék is megemlíti, hogy Absolon nemzetiségére 
nézve magyar volt. Szerencsére megmaradt Absolonnak egy levele, melyet már 
Farlati is közzétett az Illyricum Sacrum III. kötetében (188—189. 1.) és amelyet 
utána Wenzel (Cod. Árpad. VI. 101.) és Kukuljeric (II. 61.) is közölt. Smiciklas, 
ki a spalatoi káptalanban levő eredeti után közli e nevezetes levelet, a dátumát 
1160-ra teszi. 

A levélből nyilvánvaló, hogy Absolonnak súlyos konfliktusa volt a spala-
toiakkal és hogy emiatt el is kellett hagynia érseki székhelyét. Igen valószínű, 
hogy Absolon levele válasz a spalatoiak valamely üzenetére, vagy talán levelére. 

Absolon, „Isten kegyelméből a spalatoi egyház alázatos szolgája" igen 
önérzetes hangon ír híveihez: a spalatoi papságnak és népnek „üdvözletét és 
atyai áldását" küldi s őket „legkedvesebb fiainak" nevezi. Közli velük, hogy 
jobban szeretne köztük időzni már azért is, hogy szent Domnius és szent Anas-
tasius közelében lehessen. Hallotta azonban, hogy a spalatoiak fenyegetik, noha 
ő nem bűnös. Mindennek „Martinus comes" az oka, aki nagyon dühös reá és 
aki szidalmazta őt úgy a spalatoiak jelenlétében, mint a király követe előtt. 
Márton gróf pedig semmi egyébért nem haragudhatik reá, az érsekre, mint azért, 
mert vele szemben az érsek a maga igazságát kereste és védelmezte. Az érsek-
nek és Márton grófnak a konfliktusáról értesült a király, a herceg és „az egész 
ország" és mint Absolon érsek irja, mindnyájan nagyon megbotránkoztak rajta. 
Maga az érsek is jelentést tett a királynak, de ezt az eljárását mindjárt mente" 
geti i s : „mivel a király jelenlétében intéztek kérdést hozzám — irja — akár 
akartam, akár nem, beszélnem kellett". Az érsek — legalább a levele szerint — 
nagylelkű volt ellenfelével szemben. „Én csak arra kértem a királyt és a herce-
get, — irja — hogy bocsásson meg neki, hogy megmaradhasson a király kegyé-
ben és hogy tisztességgel térjen vissza Spalatoba". Ezek után a spalatoiakhoz 
fordul az érsek és kéri őket, hogy ha tetszik nekik az ő atyasága és egyházuk-
nak becsülete, küldjék el hozzá valamelyik spalatoi papot azzal az üzenettel, 
hogy bátran visszamehet Spalatoba. Mindjárt kecsegteti és fenyegeti is őket, 
hogy kérésének biztosabb foganata legyen: megírja, hogy a király és a bán ha 
ma jd azt hallja, hogy Spalato kibékült az érsekével, nagyon hálás lesz a város 
iránt. „Ha pedig ezt nem teszitek meg, — irja — mi, a király és a herceg 
kegyelméből akkor is Dalmáciában leszünk, mint Spalatonak atyja és u r a ; az 
azonban, hogy egyházatoknak nem lesz pásztora, a ti bűnötök lesz". Ezek után 
ismét rendelkezik levelében az érsek: „a legszentebben meghagyjuk nektek, hogy 
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vegyetek egy romanatus aranyért tömjént és küldjétek el nekünk". Közli, hogy 
a király és a herceg tanácsára elküldi hozzájuk grófját, Jánost, hogy látogassa 
meg a spalatoiakat; Jánosnak ezenkívül konkrét feladata is van, melyet Absolon 
így fejez ki : „küldöm őt, hogy vegyen nekünk olajat és jó bort ; ti pedig leg-
kedvesebb fiaim, egyháziak úgy, mint világiak, legyetek segítségére, amennyire 
csak tehetitek". Végezetül egy hírt is közöl az érsek a spalatoiakkal, talán vála-
szul valamely hozzá intézett kérdésre: „János, aki zarándok, Isten és a király 
kegyelméből velünk időzik itt és húsvétra velünk együtt vissza fog térni". 

Hogy visszatért-e húsvétra Absolon Spalatoba, nem tudjuk, mert további 
szereplésének nincs semmi nyoma. Ha a spalatoiak fenyegették őt, talán a levelé-
ben említetett Martinus comes haragján és intrikáján kívül ennek egyébb oka is 
lehetett. Érdekes a levélben, hogy írója mentegeti magát és többször is nyoma-
tékkal hivatkozik a királyra, mintegy fitogtatva, hogy a királynak kegyelmét és 
pártfogását élvezi. Feltűnő, hogy ha az érsek valóban oly nagy kegyben állott 
a királynál, miért nem tud arra is hivatkozni, hogy őt a király az érseki szék 
visszafoglalásában hatalmával is támogatni fogja? A levél egész tartalmából és 
hangjából az tűnik ki, hogy az érsek bizott a kibékülés valószínűségében. Érde-
kes az is, hogy nemcsak tömjént, hanem olajat és bort is akar beszerezni 
Spalatoból; a konfliktust megelőzően tehát volt alkalma a dalmát borok jóságát 
személyes tapasztalatból megismerni. 

Absolon spalatoi érsekségének még egy történeti emléke van ; ez is arra 
vall, hogy az érsek nem jó viszonyban volt híveivel; ez a második konfliktus 
azonban ha körülbelül egyidejű is, nem függ össze az elsővel. Ismerjük ugyanis 
III. Sándor pápának egy alkalmasint 1160-ban tett és Lampvidius zárai érsekhez 
írott levelét,5 mely hivatkozik Absolon érsekre. E szerint Absolon hirül adta a 
pápának Spalato városa azon határozatát, mely szerint spalatoi polgár semmi-
nemű ingó vagy ingatlan vagyont nem adományozhat és nem hagyományozhat, 
sőt még el sem adhat az egyháznak s a polgárokat a közgyűlés esküvel köte-
lezte arra, hogy tartsák meg ezt a határozatot. Ha egy dalmát város vallásos 
népe ilyen határozatot hozott, akkor e határozatnak valamely nevezetes (esetleg 
botrányos) előzménye lehetett. Absolon mindenesetre papi kötelességét teljesítette, 
mikor ezt a határozatot a pápának hirül adta; de ugyanekkor a másik, előttünk 
részben ismeretlen ok, a Márton gróffal való konfliktus miatt már el kellett 
hagynia Spalatot, sőt nem is igen remélhette, hogy oda visszatér, mert a pápa 
már nem őt, hanem a zárai érseket bizta meg azzal, hogy intse meg a spalatoi 
podestat, a tanácsot és a népet és ha vissza nem vonják vagy meg nem sem-
misítik az egyházra nézve sérelmes határozatot, akkor átkozza ki őket és he-
lyezze a várost interdictum alá. Hogy ebben az ügyben milyen eredménnyel járt 
el Lampvidius érsek, nem tudjuk; valószínű, hogy sikerült a határozatot vissza-
vonatnia, mert a nevezetes tilalomnak Spalato legrégibb Statútumában sincsen 
semmi nyoma. 

5 Farlati , Illyricum Sacrum, III. k. 181. 1. 
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IV. PÉTER ÉRSEK 

III. Béla magyar király idejében, Emánuel császár halála után Spalato ismét 
magyar uralom alá került s ennek az új helyzetnek megfelelően, amint megüre-
sedett az érseki szék, megint magyar embert választottak Spalato érsekévé, bizo-
nyos Péter nevü pap személyében.6 

Péter érsek előkelő magyar családból származott; bár a spalatoi krónika 
egyszerűen csak nemes eredetűnek mondja, mivel Magyarországon minden szabad 
ember nemes volt e korban, maga a nemességhez való tartozás nem lett volna külön 
említésre méltó; valószínűbb, hogy Péter érsek nemzetsége nemességének hang-
súlyozásával a spalatoi krónikaíró e nemzetség előkelőségét akarta kifejezésre 
juttatni. Az érsek atyjának neve a spalatoi krónikában Chitilen, Lucius XVII. 
századbeli dalmát történetírónál Chitilien. 

Péter érsek mindössze csak hét évig állott a spalatoi érseki tartomány élén, 
de e rövid idő alatt is nagy dolgokat művelt. Nagy ambícióját és tetterejét jel-
lemzi a Spalatoban tartott zsinat, melyen suffragan püspökein és a szerzetesi 
rendházak apátjain kívül az érseki provincia minden papja résztvett. Ezen a zsi-
naton rendezte a felügyelete alá tartozó egyházmegyék határait, ami fölötte nehéz 
vállalkozás volt e korban, amikor a városok teljesen függetlenek voltak egymástól, 
s amikor felettük a souverainjük is jobbára csak névleges hatalmat gyakorolt. 
Az egyházmegyék területének elkülönítése oly jól sikerült a magyar érseknek, 
hogy a zsinat végzései ellenvetés nélkül kerültek pápai megerősítés alá. Meg-
tudjuk a zsinat végzéseiből, hogy e korban a spalatoi egyházmegyéhez a követ-
kező parochiák tartoztak: Clissa, Scalle, Znina, Zettina, az egész Cleuna (Hlivno), 
Masarum, a (Moszor-hegy) s az egész Dol, Vrulláig. Ezen a zsinaton határozták 
el a corbaviai egyházmegye alapítását is; Corbavia első püspökét. Mazuta Miklós 
spalatoi kanonokot, aki még nagyon fiatal, de nagyon tisztes ember volt, a ma-
gyar Péter érsek szentelte fel. 

Az 1185. május 1-én a spalatoi Szent András templomban, az ú. n. „festett 
bazilikában" megnyitott zsinat végzéseit Úrban pápa még az év november 12-én 
jóváhagyta. A határozatok végrehajtása természetesen nem volt könnyű dolog, 
mert ekkor éppen hadi állapotban volt egymással Velence és Magyarország, s a 
szigeteken a velenceiek, a partvidéken pedig a magyarok voltak a tényleges ha-
talom birtokában. A magyar érsek tehát egyházi főhatóságát a szigeteken tény-
legesen aligha gyakorolhatta. 

Annál nagyobb energiát fejtett ki a spalatoi egyházi viszonyok rendezésé-
ben ; a spalatoi krónika azt mondja róla, hogy féktelen volt a tettereje. Arra is 
mert vállalkozni, hogy káptalanát, a spalatoi kanonokokat megrendszabályozza ; a 
kanonokok jogait annyira megnyirbálta, hogy ezek egyenesen a római szent-
székhez fordultak oltalomért. Valószínű, hogy volt valamelyes igazsága a vas-
kezü magyar érseknek, mert különben ez a konfliktus nem végződhetett volna — 
a szentszék nagy megelégedésére — barátságos megegyezéssel. 

Maradandó emléket állított magának Péter érsek Spalato városában egy 
templomnak az alapításával, melyet ő maga szentelt fel Szent István magyar 

6 A História Salonitana XXIII. fejezete. 
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király tiszteletére. Ugy intézkedett, hogy ez a templom közvetetlenül az érsek 
joghatóságának legyen alárendelve, s egy bihácsi szőlőt a templom fenntartására 
adományozott . 

A zsinat-tartást, a templomépítést és a káptalan megrendszabályozását rövid 
hét év alatt végezte el Péter érsek. Miután hét évig kormányozta érseki tarto-
mányát, mint a spalatoi krónika í r ja : „nem tudni mi okból" Magyarországba 
utazott és nem tért többé vissza Spalatoba, — kalocsai érsek lett belőle. 

Utána még egy Péter nevü magyar ült a spalatoi érseki székben, akiről 
azonban csak annyit tudunk, hogy Benedek-rendi szerzetes volt, hogy mint Szent 
Márton-hegyi (pannonhalmi) apátot választották meg spalatoi érsekké és hogy öt 
évig kormányozta az érseki tartományt. 

V. II. E N D R E KIRÁLY S P A L A T O B A N 

II. Endre király Spalatoban szállt hajóra, mikor 1217-ben keresztes hadával 
a Szentföldre indult.7 Nemcsak a magyarok indultak ebből a kikötőből, melyhez 
csak Bosznián át juthattak el, hanem a szászok is itt szálltak hajóra, amit nem 
magyarázhatunk másként, minthogy Velence nem engedte őket területén Játvo-
nulni, az Adria északibb partjain pedig nem találtak oly kikötőt, mely [nagyobb-
számú sereg behajózására alkalmas lett volna. A szászokat nagyon dicséri a 
spalatoi krónika: bár nagyon sokan voltak, igen békés, szelíd erkölcsöket tanúsí-
tottak. E tulajdonságuknak hangsúlyozása nyilván azt jelenti (ha ezt nem is 
fejezi ki a spalatoi író), hogy a magyar keresztesek nem voltak ugyanily 
szelídek. 

II. Endre király a keresztes hadjárat előtt tudvalevően szerződést kötött 
Velencével, melynek javára lemondott Záráról ; de Velencétől mégse kapott elég 
hajót seregének szállítására : a velencei és zárai hajókon kívül Anconától is kel-
lett gályákat bérelnie, de még így sem bírt a seregével Spalatoból egyszerre el-
indulni : csapatainak egy része a tengerparttól visszatért Magyarországba, más 
része pedig csak később követte a királyt Szíriába. 

A magyar sereg már jóval a király megérkezése előtt Spalatoban volt. Nem-
csak az embereknek, de a hadi- és élelmiszereknek, kocsiknak és igavonó bar-
moknak nagy sokasága is meglepte a spalatoiakat. Az egész környéket ellepte a 
magyarság. A király kívánságára a spalatoiak a külváros összes házait átenged-
ték a magyar vitézeknek s ők maguk házaikból a belvárosba húzódtak. A ma-
gyarokkal annyira tele volt a külváros, hogy az emberek és kocsik sokasága 
miatt az utcákon fennakadt a közlekedés; pedig a magyarok nagyrésze a városon 
kívül sátrat ütött és ott tartózkodott. A krónika szerint a spalatoiak egy része 
ennyi magyarnak láttára csodálkozott, m á s része pedig félt. A nagy haderő jelen-
léte természetesen csak fokozta azt a tiszteletet és hódolatot, mellyel a spalatoiak 
1217. aug. 23-án az érkező II. Endre királyt fogadták: kivonult eléje az egész 
papság, egyházi díszruhában, kezében kereszttel és tömjénfüstölővel, és a papság 
nyomában ott volt Spalato egész népe. A papok egyházi énekeket zengtek, a 

7 A Histór ia Salonitana XXVI. f e j e z e t e : „III. Béla magyar király fiának, András királynak 
á tvonulása" . 



MAGYAROK SPALATOBAN 225 

magyarok pedig „nagy szóval magasztalták a királyt", azaz valószínűleg torkuk 
szakadtáig éljeneztek. Mikor a király találkozott a spalatoiak tisztelgő menetével, 
leszállt a lováról és a főuraktól, valamint a vele érkező püspököktől kísérve 
gyalog ment Szent Domnius templomába. Itt mise volt, majd ajándékot adott a 
király az egyháznak és azután a szállására tért. Még aznap fényesen megvendé-
gelte a város a királyt a város északi kapuján kívül levő, Mata nevü házban. 

Tízezer lovas és „megszámlálhatatlan gyalogos" kísérte a királyt, kinek 
hatalma a maga teljességében nyilatkozott meg most Spalatoban. De megnyilat-
kozott a magyar királyok hagyományos kegyessége is : II. Endre megkérdezte 
a spalatoiakat, hogy mit kívánnak tőle? Ugylátszik, a spalatoiak maguk sem 
tudták, mit kívánjanak, mert végezetül a király ajánlotta fel nekik Clissa várát, 
s azonkívül a közeli szigetek grófságát. Bár Clissa vára Spalato védelme szem-
pontjából nagy érték volt, a spalatoiak, nyilván arra gondolva, hogy nem tudják 
majd megvédelmezni, — nem fogadták el. A király erre magához hívatta Pon-
tiust, a templáriusok magyarországi nagymesterét és neki adományozta Clissa 
várát, azzal a kötelezettséggel, hogy templáriusokat telepítsen le a vár védelmére. 

II. Endre király spalatoi időzése alatt történt, hogy meghalt a város érseke, 
Bernát. A király tiszteletben tartotta a káptalan érsekválasztási jogát, de meg-
bízottja útján rá akarta beszélni a kanonokokat, hogy udvari orvosát, Sándort 
válasszák meg érsekké. A király megbízottja elmondta, hogy Sándor a tudomá-
nyokban jártas és becsületes ember, ha ő lesz érsek, ennek a város még sok 
hasznát láthatja. A király kérését azonban nem teljesítette a káptalan, mert mint 
alább látni fogjuk, más volt vezetőinek a szándéka. 

Mikor II. Endre seregének zömével hajóra szállott, a spalatoiak két gályája 
tiszteletből egész Durazzóig elkísérte a királyt. 

VI. GÖNCZÖL É R S E K 

II. Endre szentföldi hadjáratának idején körülbelül két évig, 1217 és 1219 
között, üres volt a spalatoi érseki szék. Ez idő alatt két ember volt a káptalan 
vezére: Grupcius, Prodán fia, és Cataldus, Forminus fia. Grupcius, a főesperes, 
aki mint vicarius vezette az érsekség ügyeit, horvát volt, Cataldus pedig olasz. 
De abban egyetértettek, hogy az érsekségi széket nem sürgős betölteni, mert a 
széküresedés ideje alatt egyrészt nagyobb a kanonokok szabadsága, másrészt 
pedig nagyobb a jövedelme is. Ha valaki sürgette az érsekválasztást, a két 
kanonok rendesen azzal a javaslattal állott elő, hogy válasszanak meg valamely 
fiatal magyar urat, aki udvari összeköttetése révén hasznára lehet a városnak. 
Jelöltjük azonban oly fiatal — szinte gyermek — volt, hogy a spalatoiak rös-
telték megválasztani. A káptalani uraknak azonban csakhamar ellenzéke támadt, 
melyet egy Péter nevű, elégedetlen pap szervezett meg. Péter, aki alacsony 
származású volt, csak arra várt, hogy alkalmas jelöltet találjanak az érseki székre-

Ez a jelölt egy Gönczöl nevű magyar úr volt, kit a spalatoi krónika 
„Guncellus"-nak nevez. 8 

8 Göncöl tör téneté t a História Salonitana XXVII., XXXII. és XLI. fe jezete mond ja el. 
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Ez a Gönczöl, Kornél fia, előkelő családból származott, de nem volt valami 
kiváló ember. Pap volt, de csak az alsóbb rendeket vette fel. Noha már meglett 
ember volt, Magyarországon nem tudott semmi méltósághoz jutni. A „keresztes 
papok" ruházatát viselte és igen szerény titulusa volt: „szent István király egy-
házának rectora" volt, de hogy hol volt ez az egyház, azt a spalatoiak nem 
tudták. Gönczöl látva, hogy az érseki szék már régóta üres, buzgón hozzálátott, 
hogy pártot szervezzen a maga jelöltsége érdekében. Hatalmas pártfogója akadt 
a családjából való Gyula bán („quidam Yula banus") személyében. Gyula na-
gyon bőbeszédű leveleket küldött a spalatoi népnek és papságnak; ajánlotta, 
hogy Gönczölt válasszák érsekké, arra az esetre, ha ezt megteszik, viszonzásul 
felajánlotta barátságát és szolgálatait. Péter pap, aki különben is ellenfele volt a 
káptalani uraknak, rögtön pártjára állott Gönczölnek és mindenütt arról beszélt, 
hogy Gönczöl milyen hatalmas úr és milyen becsületes és milyen tudós ember. 
Domaldus, a város comese, aki nagyon jól ismerte Gönczölt, viszont ellene 
agitált, arra hivatkozva, hogy Gönczöl könnyelmű erkölcsű ember és a papi 
életre nem való. Péter pap azonban több sikerrel agitált, mint a comes, a nép 
Gönczöl pártjára állott és két-három napi lázongás után kényszerítette a káp-
talant arra, hogy válassza meg Gönczölt érsekké. A választás — más jelölt 
hiányában — egyhangú volt. Vulcasius szerpapot a káptalan követül Magyar-
országba küldte, hogy Gönczölnek adja hirül megválasztatását és kérje fel az 
érseki szék haladéktalan elfoglalására. Gönczöl nagyon megörült a választásnak, 
azonnal útnak indult és már útközben, a templáriusok vranai templomában szer-
pappá szenteltette magát Grupcius nonai püspökkel, aki vele együtt utazott 
Magyarországból. Spalatoban „elég ünnepélyességgel" fogadták az új érseket, de 
rövid idő múlva még párthívei is kiábrándultak belőle „beszédének és erkölcsei-
nek könnyűsége miatt". Most már bánták, hogy választását kierőszakolták és 
szerettek volna tőle szabadulni. Gönczölt azonban a pápa hamarosan megerősí-
tette érseki székében és Róbert veszprémi püspök Honorius pápa megbízásából, 
Göncölt fel is szentelte. 

Gönczöl azonban nem sokáig ülhetett nyugodtan az érseki székben. Egy 
viterboi papot, bizonyos Aconciust, a pápa követül küldött Magyarországba és 
egyúttal meghagyta neki, hogy útközben az almissaiakat tiltsa el a kalózkodás-
tól. Aconcius egy ideig Spalatoban maradt, ahol Gönczöl ellenségei sokat panasz-
kodtak neki. A pápai követ rögtön jelentést küldött Rómába, hogy Spalatoban 
nagy bajok vannak és teljes felhatalmazást kért a rend helyreállítására. A magyar 
érseket többször megintette az olasz pap, de Gönczöl nem hallgatott rá, sőt 
megvetést tanúsított iránta. Aconcius megkapta Rómából a teljhatalmat, a kaló-
zok és eretnekségek üldözésére. Gönczöl követett küldött a pápához, akitől 
érseki palliumot kért, ugyanakkor azonban Aconcius bepanaszolta az érseket 
Rómában. A pápa úgy határozott, hogy az érseki palliumot Aconciusnak küldte 
el azzal az utasítással, hogy vizsgálja meg Gönczöl ügyét és ha jónak látja, 
adja át neki az érseki hatalom jelvényét, a palliumot. Amint ezt az üzenetet 
Aconcius megkapta, azonnal felfüggesztette Gönczöl érseket minden főpapi funk-
ciótól és utasította, hogy menjen Rómába és ott adjon elégtételt bűneiért. 

Gönczöl el is ment Rómába; a kanonokok közül három kisérte: Vita és 
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Péter, aki hive volt és Vulcasius, aki vádolni ment Rómába. A pápa előtt Gönczöl 
panaszkodni kezdett Aconcius ellen, de a pápa szavába vágott és követének 
adott igazat; főként azt vette rossznéven, hogy Gönczöl főpapi funkciókat is 
végzett, mielőtt a palliumot megkapta volna. Gönczöl hiába hivatkozott arra, 
hogy ezt neki a veszprémi püspök felszentelése alkalmával, pápai felhatalmazás 
alapján megengedte, — a bibornokok „csaknem mindannyian" ellene voltak. 
A pápa az érsekség elvesztésére ítélte Gönczölt; az ítélet már írásba volt fog-
lalva és elfordultak Gönczöltől még a kanonokok is, akik eddig vele tartottak és 
Rómából hazautaztak Spalatoba. 

Gönczöl azonban ha nem is jó pap, — jó politikus volt. Rá tudta venni a 
pápát a már írásba foglalt ítélet visszavonására. Az új ítélet úgy hangzott, hogy 
az érsek „két évre függesztessék fel és azután az apostoli szék kegyelméből 
helyeztessék vissza mindenekbe". 

Két év múlva, 1230-ban Gönczöl visszafoglalta érseki székét. Székvárosá-
ban azonban egy új ellenséget talált Tamás főesperes személyében. Ez a Tamás, 
a História Salonitana szerzője, Bolognában tanult olasz pap volt, aki harminc 
éves korában, Gönczöl távollétében lett a spalatoi káptalan főesperese. Gönczöl 
eleinte nem akarta őt ez állásában megerősíteni, de látva, hogy az egész káp-
talan pártolja őt, maga iktatta be a főesperesi székbe. Ebben a hivatalban Tamás 
fegyelmi hatósága volt a egyházmegye papságának, melynek ügyeit igen szigo-
rúan bírálta el. Úgy látszik, hogy főként kanonok társait ellenőrizte, mert ezek-
nek a többsége csakhamar elpártolt tőle. az alsóbb papság azonban híve maradt. 
Az érsek nem helyeselte a főesperes szigorúságát és ítéleteit gyakran meg-
semmisítette. Emiatt csakhamar ellenfelekké váltak és az érsek végül felfüggesz-
tette őt a főesperességtől. Tamás a pápához ment panaszra, de utána ment az 
érsek ís a kanonokokkal. Az olasz papnak hatalmas pártfogói voltak a pápai 
udvarban; ezek IX. Gergely pápánál, aki ekkor Perugiában időzött, kihallgatást 
eszközöltek ki részére. A pápa Ottó biborosra bízta a spalatoi érsek és főesperes 
viszályának elintézését, noha az érsek azt kérte, hogy Rayner bíboros legyen 
ügyükben a bíró. Ottó bíboros a főesperes pártján volt; ezt Gönczöl hamar észre-
vette és mielőtt ítéletre került volna a sor, kész volt Tamással kiegyezni, noha 
ezt a vele volt kanonokok ellenezték. A kibékülés meg is történt a bibornok 
jelenlétében: az érsek megígérte, hogy atyai szeretetet fog tanúsítani a főesperes 
iránt. Még szét se oszlott a társaság, mikor behozták Ottó bíboroshoz Treguanus 
traui és Miklós lesinai, valamint még két más dalmát püspöknek levelét, melyben 
súlyos vádak voltak Gönczöl érsek ellen. Az ügy azonban már be volt fejezve 
a kibéküléssel, és a jelenvolt olasz papok bármennyire fel voltak is háborodva 
Gönczöl érsek bűnein, már nem változtathattak a dolgon. Mindez 1234-ben tör-
tént. Gönczöl még nyolc évig élt; 1242-ben halt meg, miután huszonkét évig 
kormányozta egyházmegyéjét. 

Mindezeket az adatokat egyik ellenfelének, Tamás főesperesnek feljegyzé-
seiből tudjuk. Nem valószínűtlen, hogy Tamás, aki annyira tudta dicsérni ön-
magát, Gönczöl érseket szigorúbban ítélte meg, mint ahogyan az igazság kívánta 
volna. Nemcsak a benne rejlő érvényesülési vágy birta őt rá, hogy ellenfelét 
kedvezőtlen színben tüntesse fel, hanem egyszersmind fajszeretete és faji politi-
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kája i s : csak a latin, az olasz fajt szerette s a más fajokhoz tartozók érvénye-
nyesülése nagyon bántotta. Az érsek megítélésében különben egyetértett vele 
Aconcius pápai követ is, aki egyik jelentésében „fejes és ügyetlen főpapnak 
nevezi Göncölt". 

VII. IV. BÉLA É S S P A L A T O 

A tatárjárás alkalmával, amikor IV. Béla király már nem remélhette, hogy 
a Dunántúlt megvédelmezheti, Székesfehérvárott összecsomagoltatta Szent István 
tetemeit s az egyházi kincseket, és mindezt Mária királynéval és István herceggel, 
a kisded trónörökössel Spalatoba küldötte.9 A királyné azonban, akit sok olyan 
nemes asszony kísért, kinek férjét a tatárok megölték, nem maradt Spalatoban, 
hanem a clissai várba költözött. A spalatoiakat nagyon bántotta ez a dolog; 
küldöttségük, melyet Gargano podesta vezetett, hiába kérte Clissaban a királynét, 
hogy ne vesse meg Spalato vendégszeretetét: a királyné nem hallgatott reájuk. 
A spalatoiak azonban ennek dacára is nagyon előzékenyek maradtak a menekülő 
királyi család iránt: küldöttségük a város ajándékaival gyakran felkereste Mária 
királynét Clissa várában. 

A tatárjárás második esztendejének tavaszán, 1242-ben a királyt már Hor-
vátországban is fenyegette az őt üldöző Kajdán kán, IV. Béla tehát a felesége 
után Spalatoba menekült. A História Salonitana „A magyarok futásáról" szóló 
XXXIX. fejezetben elmondja, hogy hogyan érkezett meg Béla király Spalatoba. 
Igen díszes volt a kísérete; vele tartott István zágrábi püspök és István váci 
püspök, ki az esztergomi érsekségre már ki volt jelölve, továbbá Benedek székes-
fehérvári prépost, a királyi udvar kancellárja, aki már ki volt nevezve kalocsai 
érsekké, valamint Bertalan pécsi püspök és még más püspökök, Ugrin názmai 
prépost, Achilles, Vince és T a m á s prépostok és még sok főpap. A világi urak 
közül a király kíséretében volt Dénes bán, László országbíró, Máté tárnokmester, 
Orlando lovászmester, Demeter, Móric, és még sok más előkelőség, nejével és 
gyermekeivel. A királyi udvart a menekülő magyarok „megszámlálhatatlan soka-
sága" kísérte. 

Spalato papsága és népe kivonult a város elé, hogy az érkező királyt hódo-
lattal üdvözölje. Gargano podesta, aki különösen buzgólkodott, hogy a király és 
kísérete lehetőleg jól érezze magát Spalatoban, mindent elkövetett, hogy a király 
megszeresse a várost és hálás legyen iránta. Elrendelte a podesta, hogy a spa-
latoiak a királynak minden parancsát teljesítsék. Ez meg is tör tént ; a királynak 
azt az egy kívánságát azonban, hogy azonnal szerezzenek neki egy gályát, nem 
tudták teljesíteni. A királynak pedig nagyon kellett a gálya, mert attól félt, hogy 
Kajdán kán utóiéri őt Spalatoban. Miután nem kapott a király hajót Spalatoban, 
udvarával átment Trauba , onnan pedig a szemközt levő Bua szigetére, ahová őt 
az egészen Trauig kószáló tatárok már nem tudták követni. 

A spalatoiakra nézve nagyon fájdalmas dolog volt, hogy a király Trauba 
ment, mert Spalato és Trau abban az időben olyan viszonyban volt egymással, 

9 IV. Bélának a ta tárok elől való menekülését e lmondja a História Saloni tana XXXVII—XL 
fejezete , mely a ta tá r já rás tö r t éne tének egyik forrása . 
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mint nálunk az újabb időkben Nagykőrös és Kecskemét, Trau jutalmat kért 
vendégszereteteért; 1242. márc. 18-án megkapta a királytól kiváltságainak meg-
erősítését, sőt a hálás király azután még földeket is adományozott Traunak, — 
oly földeket, melyek Spalato határához tartoztak. Mikor a király visszatért Ma-
gyarországba, a spalatoiak vissza akarták foglalni birtokaikat és háborút kezdtek 
Trau ellen. A tengeri csatában Trau győzött ugyan, de a szárazföldön Spalato 
diadalmaskodott, mert szövetkezett vele András humi herceg, a poglizzai köz-
társaság és Ninoszláv bosnyák bán. A király Szentgróti Dénes horvát bánt bízta 
meg a békesség helyreállításával. Mikor a spalatoiak értesültek róla, hogy Dénes 
bán tekintélyes serege közeledik, egyezkedni kezdtek vele az eléje küldött követ-
ség út ján. Mivel a bán kezeseket és pénzt kívánt, nem jött létre az egyezség. 
A magyar sereghez, melyet Dénes bán, Bertalan pécsi püspök, Philetus zágrábi 
prépost és Mihály varasdi főispán vezetett, csatlakozott a zárai sereg és Clissa 
várának helyőrsége is. 

1244. július 12-én kezdődött meg, nagy erővel, Spalato városának ostroma. 
A trauiak betörték a város falát, Miklós, Becsend fia pedig megvívott egy bástya-
tornyot s a benne levő spalatoiakat mind elfogta. Különben az egész ostromban 
a spalatoiak csak tiz, ellenfeleik pedig harminc emberéletet veszítettek. Az alváros-
ban levő faépületeket a magyarok felgyújtották, mire a spalatoiak, nehogy az 
egész város leégjen, béketárgyalásba kezdtek, 1249. július 19-én békét is kötött 
egymással Trau és Spalato; a két város viszonyának szabályozásánál azonban 
sokkal fontosabb, hogy ez alkalomból újra rendezték Spalatonak a magyar király-
hoz való viszonyát is. A spalatoiak kötelezték magukat arra, hogy a királyi kincstárba 
befizetnek hatszáz ezüst márkát s a királyi udvarba hat nemest túszul küldenek, 
hogy ott a város hűségeért kezeskedjenek. Húsvétkor Béla királynak, aki akkor 
Vranaban időzött, le is fizettek a spalatoiak ötezer librát, mire a király elrendelte 
a fogságban levő spalatoiak szabadonbocsájtását . A békeszerződésben fenn volt 
tartva a királynak az a joga is, hogy Spalato podestájává (comesévé) csak az 
választható meg, aki híve a magyar királynak és hogy a podestát a királynak 
állásában meg kell erősítenie. 

VIII. UGRIN É R S E K 

Még mielőtt az 1244. évi trau-spalatoi háború kitört, a spalatoiak küldött-
sége megakarta engesztelni az ellenük már táborba készülő IV. Béla királyt. 
A király azonban nem adott nekik érdemleges választ ; félig tréfásan azt mondta, 
hogy az egész ügygyei nem sokat törődik és másra terelte a beszédet, Azt aján-
lotta a küldöttségnek, hogy az éppen üresedésben levő érseki székbe válasszák 
meg Ugrin másmai prépostot, aki nemes és tudós ember, felvirágoztathatja az 
egyházat és várost és ha tanácsaira hallgatnak, sok kellemetlenségtől meg-
szabadulhatnak. 10 

Ugrin prépost a hasonlónevű kalocsai érseknek az unokaöcscse volt; pom-
pás termetű és nagyon széparcú ember, aki nagyon gondos kiképzésben részesült: 
a párisi egyetemen tizenkét évig tanult theologiát. Kiválóan jártas volt a szent 

1 0 L. a História Salonitana XLVII. fejezetét . 
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tudományokban és Párisban egész könyvtárat vásárolt: a Biblia összes könyveit, 
annyi kommentárral, mint amennyit az időben a theologiai tanárok használtak 
előadásaikhoz. 

Mikor a küldöttség Béla királytól hazatért Spalatoba a király üzenetével, a 
nép azonnal követelte, hogy a káptalan Ugrin prépostot válassza meg érsekké. 
Tamás főesperes azonban, a káptalan akkori vezére, nem akart hozzájárulni a 
dologhoz, mert az érseki székre ő maga számított. A spalatoiak egyik szövet-
ségese, Rizard calabriai gróf, (Ninoszláv bosnyák bán egyik rokona) továbbá 
Murgia városbíró s a főesperes esküdt ellenfele, Fuscus pap többekkel együtt 
berontott a székesegyház kamarájába s elvitték onnan a káptalan pecsétjét. 

Ezután kiállítottak egy okiratot arról, hogy a káptalan Ugrínt érsekké válasz-
totta, megpecsételték az iratot a káptalan pecsétjével s két nemes útján elkül-
dötték a királyi udvarba. A küldöttek azzal tértek vissza, hogy a király tudo-
másul vette az érsekválasztást és hogy most már jó szívvel van a város iránt. 
Ez azonban csak látszat, mert a király serege Dénes bán vezérlete alatt mégis 
megostromolta Spalatot 1244 júliusában. 

A békekötés után a spalatoiaknak Ugrinban volt legtöbb reménységük, 
mert tőle várták, mint a király kedvelt emberétől, városuk sorsának jobbrafordu-
lását. Tamás főesperes még mindig ellensége volt ugyan Ugrinnak és a káptalan 
is Tamással tartott, de a nép valósággal kényszerítette a főesperest, hogy ő 
maga adja hirül Ügrinnak érsekké választatását. Tamást egy világi ember, Sitalis 
fia János, kisérte el IV. Béla király udvarába. A király, úgylátszik, örült kedvelt 
híve megválasztatásának, mert nemcsak megerősítette a választást, hanem Spalato 
megyéjét is átengedte neki és a hozzátartozó szigetek urává is kinevezte. Ugrin 
nagyszámú lovas és gyalogos cselédséggel vonult be Spalatoba, ahol azonban 
csak három esztendő múlva 1447 okt. 12-én szentelte fel őt négy suffraganeusa: 
Treguan traui, Miklós lesinai, Bertalan scardonai és Fülöp zengi püspök. A körül-
belül negyven éves magyar főpap pompakedvelő és nagyon világias gondolkodású 
ember volt, kedvelte a víg életet és jobban érezte magát a katonák, mint a 
papok társaságában. Ő maga is tartott katonaságot a hatalma érdekében; de 
mivel ehhez az érsekség jövedelme nem volt elég, meg nem engedett források-
hoz is nyúlt; a tizedet igazságtalanul osztotta fel és valósággal zsarolta a pap-
ságot és a szerzetes rendházakat is. Emiatt csakhamar meggyülölték őt úgy a 
világi elemek, mint a papok. 

1248-ban Bertalan scardonai püspököt elküldte Innocent pápához Lyonba, 
hogy kérje tőle palliumot, az érseki méltóság jelvényét. A pápa meg is adta a pal-
liumot. Az érsek átvette a palliumot Bertalantól, aki ugyanakkor lemondott a 
püspökségről és a minoriták rendjébe lépett. Utódául egy magyar papot, János 
dominikánust választották meg scardonai püspökké. Ugrinnak az lett volna az 
első érseki ténykedése, hogy János püspököt felszentelje. Erre az ünnepségre 
meg is hivta Spalatoba suffragan püspökeit. A püspökszentelés előtt azonban 
súlyosan megbetegedett; érezte, hogy a vége közeledik, elhivatta a kanonokokat, 
„tisztességesen" végrendelkezett előttük, bűneit megsiratva, előttük nyilvános 
gyónást végzett, majd azután a gyóntatójának külön is meggyónt, betegsége 
napjaiban többször is. Gyakran fogadkozott is, hogy ha meggyógyul, jóváteszi 



MAGYAROK SPALATOBAN 231 

hibáit, amennyire még lehetséges. Betegsége azonban halálos volt és tizenegyed 
napra kilehelte lelkét, 1248 december 22-én. 

Utódául ugyanazt a János dominikánust választották meg, akinek scardonai 
püspökké szentelésére készült Ugrin érsek; á választást azonban a pápa nem 
hagyta jóvá, hanem a magyar király főkegyúri jogára való tekintet nélkül Rogerius 
mestert, a magyarországi tatárjárás emlékét megörökítő „Carmen Miserabile" 
szerzőjét nevezte ki Spalato érsekévé. 

IX. M A R G I T KIRÁLYKISASSZONY R E G É N Y E 

A spalatoi székesegyház keresztelő-kápolnájában van három ősrégi sarkophag. 
Az egyiknek, mely körülbelül 125 cm hosszú, 53 cm széles és 38 cm magas, 
felirata a következő: 

f HEC E S T SE. OLTVRA FILIARVM DOMI 
BELLE REGIS UNGARIE MCCXLII DIE 

XII1I MÁRTII HVC FUGIENS . . . . CIE TARTAROR. 
,,Ez Béla úr Magyarország királya leányának sirja, 1242. márc. 14. Ide 

menekültek a tatárok vadsága elől ."1 1 

Lucius dalmát történetíró azt ir ja1 2 , hogy ő látott (a XVII. században) egy 
kőtáblát is, a következő verses felirattal: 

Catharina inclyta & folgens Margari 
t a 

In hoc arcto tumulo jacent absque vi 
Belle IIII filie Regis Hungaro 
Et Marié Lascari Regine Graeco 
Ab impiis Tartazis fuerunt fuga 
Mortue in Clissio huc Spaletum transla ( 

Ami magyarul a következőket jelenti: 
A nemes Katalin és a fenséges Margit 
E boltíves sírban fekszik élettelenül, 
A magyarok királyának, IV. Bélának leányai 
És Laskarics Máriának, a görögök királynéjának, 
A gonosz tatárok elől menekültek 
és Clissában elhalván, ide Spalatoba hozattak. 

Kétségtelen ezek után, hogy a két kis királykisasszony, akiket úgylátszik, 
egy kőkoporsóba temettek, egyszerre halt meg. 1242-ben a királyné csakugyan 
Clissa várában tartózkodott; pontos a feljegyzésben minden, az is, hogy IV. 
Béla felesége a Laskaris családból származott és görög hercegnő vol t ; atyja, 
Laskaris Tódor nikeai császár volt és így nem nagyon túlozott az epitaphium 
szerzője, mikor Máriát görög királynőnek nevezte. 

Laskaris Máriát II. Endre király 1218-ban hozta Magyarországba, hogy 
fiához, a későbbi IV. Béla királyhoz nőül adja. Béla akkor 12 éves volt. Mikor 
történt a házasságkötés, nem tud juk ; de mivel Máriát 1220-ban már királynővé 
koronázták és mivel 1223-ban a váradi és a váci püspök, aki jelentést tesz a 

1 1 A felirat r a j z a : Jackson , Dalmatia, the Quarne ro and Istria, II. k. 71. 1. 
12 Lucius, Memorie is toriche di Tragorio ora det to Trau, 473. 1. 

rum 
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pápának arról, hogy a király a feleségét elkergette magától, azt írja, hogy a 
királynak Mária már több mint két év óta valóságos neje volt, feltehető, hogy 
a házasságkötés 1220-ban történt. 1223-ban különben IV. Béla visszafogadta 
Máriát és azóta zavartalanul élt vele. 

A Spalatoban eltemetett Margit második, Katalin pedig negyedik gyermeke 
volt IV. Bélának és Máriának. Életkorukat nem tudjuk, de Margit 1242-ben nem 
lehetett több 17, Katalin pedig 15 évesnél, az ellenben lehetséges, hogy mind a 
ketten fiatalabbak voltak (Margit idősebb nővére, Kunigunda, 1224-ben született). 

A tatárok elől való menekülés alkalmával Mária királynénak azért kellett a 
megvivhatatlannak tartott clissai várba mennie, mert 1242 tavaszán áldott álla-
potban volt és nem követhette mindenüvé a félelmében ide-oda futkosó férjét. 

A kis hercegnők alkalmasint valami fertőző betegségnek, vagy talán jár-
ványnak az áldozatai, hogy egy napon haltak meg és egy koporsóba kerültek. 
Két letört bimbó az Árpádok családfájáról. Ha az anyjuk nem is valami nagyon 
rokonszenves alak és ha az atyjuk jellemében is váltakoznak a fényes vonások 
és a homályos foltok, a királyi párnak gyermekei között ott van a II. Margit, ki 
a kis hercegnők halálának évében született és később a szentek koszorújába 
jutott. A kis Katalin és Margit szomorú sorsa mindenesetre részvétet kelt minden 
érző emberben. Ám ez a részvét még fokozódik, ha megtudjuk, hogy a kis 
hercegnők egyike már menyasszony volt és hogy alig egy hónapra az ő halála 
után elhunyt a vőlegénye is. 

A traui székesegyházban Lucius dalmát történetíró feljegyezte egy sírem-
léknek a feliratát. A kő már nincs meg — vagy talán ott hever valahol a 
templomban vagy környékén, mint a padozat vagy kövezet egy része — a 
felirattal lefelé fordítva; hiszen általános szokás Dalmáciában, hogy a sírköveket 
felhasználják a kövezés céljaira. Lucius feljegyzése alapján1 3 azonban ismerjük 
az elveszett sírkő következő feliratát: 

Jacet hoc sub lapide nobilis Gulielm 
Jacet heros inclitus operit quen teli 
Nepos Belle tertii regis Ungaror 
Margarite genitus domine Grecor 
Dicti regis filie Grecis dominatr 
Constantinopoleos sceptris imperatr 
Arcente denique barbaro perver 
Infinitis Tartaris Marté sub adver 
Ouartum Bellám prosequens ejus consobrin 
Ad mare pervenerat usque Dalmatin 
Ubi ad comercia vitae celsior ^ 
Mortis solvit debitum jussu Creator J 1S 

Anni Christi fluxerant mille sum ducent | 
Quadraginta duo plus computo legenat J 1S 

Április vigesima die jam transact j 
Qua Gulielmi spiritus reddidit ab astr f a 

Heu accedit inclita sponsa Margari 
Sanctum gerens spiritum moribus et vi f t a 
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Nam cuncta que moriens ita vir legav 1 
í t 

Dispergens pauperibus prorsus erogav j 
Qualia ecclesiae túlit ornamen 
Ex imperialibus pannis vestimen 
Patent intuentibus lucem et supern | 
Ejus postulent requiem etem J a m 

E gyarló rimes vers stilusa teljesen megegyezik a kis hercegnők sirtáblájá-
nak feliratával. A traui sírvers magyar fordítása a következő: 

E kő alatt fekszik a nemes Vilmos, 
Itt fekszik a kitűnő hős, akit a föld takar, 
III. Béla magyar király unokája, 
Fia Margitnak, a görögök úrnőjének 
Az említett király leányának, ki a görögök uralkodónője, 
Konstantinápolynak jogarral császárnéja. 
Amikor megmenekült a gonosz barbártól, 
A tömérdek tatártól, vesztett csaták után, 
IV. Bélát, unokatestvérét követve 
Egész a dalmát tengerig jutott, 
Hol magasabb életnek folytatására 
Lerótta a halál adóját a Teremtő parancsára. 
Krisztus éveiből elmúlt akkor ezerkétszáz 
És még negyvenkettőt hozzászámítok, 
Április huszadik napja már elmúlt, 
Mikor Vilmos lelke visszaszállt az égbe. 
Jaj, követi őt nemes arája Margit, 
Szent lelkű nő erkölcseiben és életében. 
Persze mindaz, amit a haldokló férfiú hagyományozott, 
S a szegényeknek szétszórva teljesen kiosztott, 
A sok kincs, mit az egyházaknak juttatott, 
S a császári szövetekből készített ruhák, 
Meg is nyitják a felfelé tekintőknek a mennyei világosságot 
S részükre örök nyugodalmat kérnek. 

Ki az a Vilmos, III. Béla unokája és IV. Béla unokatestvére, ki a magyar 
királyt a tatárjárás alkalmával a tengerpartra elkísérte és a kis Margit hercegnőt 
eljegyezte?14 Tudjuk a feliratból is, hogy az anyja Margit, „görög urnő, ural-
kodónő", Konstantinápoly császárnője. III. Béla magyar királynak és első fele-
ségének, Chatilloni Ágnesnek valóban volt egy Margit nevü leánya, ki 1175-ben 
született és 1185-ben, tíz éves korában ment férjhez II. Angelos Izsák görög 
császárhoz. Margit tehát jogosan nevezhető „görög úrnőnek, görög uralkodónő-
nek" és konstantinápolyi császárnőnek is. II. Angelos Izsák 1204-ben meghalt. 
Ugyanez év elején Margit újra férjhez ment Monferrati Bonifáchoz, a keresztes 
hadsereg főparancsnokához, aki királya lett Thessaloniának. Bonifácnak és 
Margitnak egy gyermeke született, 1205-ben: Demeter. Bonifácnak volt 
ugyan Vilmos nevü fia, de ennek nem Margit, hanem Bonifác első felesége 
volt az anyja ; Bonifácnak ez a fia, Vilmos Monferrat ura volt, 1207-ben már 
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felnőtt férfi; 1242-ben nem lehetett a kis Margit hercegnő if jú vőlegénye, bár 
Katona István azonosnak m o n d j a Margit vőlegényével. Hogy a Trauban 1242-
ben elhalt Vilmos hercegnek, Margit királyné (v. császárné) fiának ki volt az 
a tyja , — nehéz eldönteni. Wer tne r szerint St. Omeri Miklós volt Margit királyné 
harmadik férje és tőle származott Vilmos herceg. Wertner hivatkozik Avesnes 
Baldouin feljegyzésére, aki szerint St. Omeri Miklós Thessalonia királynőjét vette 
nőül és két fia vol t : Bilas (Béla) és Vilmos. (Avesnes Balduin közeli rokona 
volt St. Omeri Vilmosnak.) E g y ó-francia krónika, melyet Buchon adott ki 1845-
ben, ugyancsak említi St. Omeri Vilmos és Szaloniki királynéjának fiait, Bylast 
és Vilmost. St. Omeri Miklós, flandriai főúr Thebae környékének ura volt; 1222 
előtt halt meg. Margit királyné 1223-ban már Magyarországon volt és magyar-
országi birtokait fivérével, II. E n d r e királlyal szemben III. Honorius pápa oltal-
mába ajánlja. Valószínűleg magáva l vitte Margit királyné legkisebb fiát, Vilmost 
is, ki a tatárjárás idején már felnőtt ifjú lehetett és mint IV. Bélának unoka-
testvére, együtt menekült a királyi családdal. 

Mária királyné udvarában, Clissa várában mindenesetre ott volt 1242 tava-
szán Vilmos herceg is menyasszonya mellett és miután Clissa pusztán csak vár 
volt, gyakran meg kellett fordulnia a legközelebbi városban, Spalatoban is. Hogy 
miért temették mégis Trauba és nem Spalatoba a menyasszonya mellé, azt 
nem tudjuk. 

Megemlítjük még, hogy a História Salonitana szerzője, T a m á s főesperes, 
aki IV. Bélának kortársa volt, a királykisasszonyokról csak ennyit jegyez fel : 
„Meghalt pedig Clissaban a királynak két szűz leánya és tisztességesen eltemet-
tetett szent Dominius egyházában". A hercegi vőlegényről T a m á s főesperes nem 
jegyzett fel semmit . 

X. A M A G Y A R U R A L O M E R E J E 

IV. Béla király uralkodásának történetében nemcsak az a csodálatos, hogy 
ez a sokszor gyengelelkü király a tatárok által teljesen elpusztított országot a 
legkedvezőtlenebb körülmények között is újjá tudta teremteni és újra be tudta 
népesíteni, hanem az is, hogy a messze tengerparton újra életre tudta kelteni a 
magyar királyi tekintélyt és m e g tudta erősíteni a magyar uralmat. Nagyobb 
segítségére volt ebben politikai bölcsesége, mint katonai hatalma. 

A História Salonitana ötvenedik fejezete „Béla király második megérkezé-
séről" szól. Mikor Béla másodízben érkezett Spalatoba, már nem a tatároktól 
remegő, országát vesztett fejedelem volt, hanem királyi méltóságának minden 
jelét és egész kültekintélyét meg tudta már mutatni a dalmátoknak. Nem szállott 
meg a városban, hanem a Spalato és Trau közötti Szent Péter egyház mellett 
ütött tábort, itt tartotta udvarát és mindössze csak egy napra ment be Spalatoba. 
Igen nagy kísérettel érkezett a király, mindent magával hozott, amire csak 
szükség volt. A dalmaták messze vidékről, seregestül jártak hozzá : akinek va-
lami panasza vagy kívánsága volt, a király elé járulhatott. 

Spalatoba gályán ment be IV. Béla, „úgy mint király, a királyi jelvényeket 
viselve." Eléje ment a papság és az egész nép. Egy napot és egy éjszakát töl-
tött a király D u y m o fia Miklós házában ; kihallgatást tartott, s méltósággal, de 
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nagyon szívesen fogadta az eléje járuló polgárokat, akiknek kívánságait, ameny-
nyire csak lehetett, teljesítette. Nem mulasztotta el azonban azt sem, hogy a pol-
gárok küldöttségét meg ne rója, „nem haragosan, hanem mérsékelt hangú be-
szédben, Rogerius mester érsekké választása miatt. A királynak az volt az érsek 
ellen a kifogása, hogy idegen ember, „nem a magyar király országából való", 
a király nem is ismeri és mégis megválasztották érsekké a király tudta és bele-
egyezése nélkül". A polgárok nagyon mentegették magukat és a király el is 
fogadta a mentségeket és belenyugodott a történtekbe; megeskette azonban a 
spalatoi polgárokat, hogy ilyet tenni többé semmiképen se merészeljenek. IV. 
Béla király be is bizonyította, hogy neki nem az érsek személye ellen van kifo-
gása, hanem a királyi jogot védelmezi: Rogerius érseket gyakran hivatta Magyar-
országba és mindig tisztelettel bánt vele, sőt barátságos hangon szokott vele 
beszélgetni. A spalatoiak belátták, hogy nekik nagy érdekük jó viszonyban lenni 
a magyar királlyal; viszont a király hálás volt a hűség és szolgálatkészség min-
den megnyilvánulásával szemben. 

Azt is tapasztalhatták azonban a spalatoiak, hogy a magyarokkal rossz 
viszonyban lenni nem jó dolog. 1257-ben Mária királyné lement a tangerpartra, 
másodszülött fia, Béla herceg életében. Az első fiú, István trónörökös, Erdély 
fejedelme, akkor már királlyá volt koronázva; a második fiú, Béla, aki 1857-ben 
13 — 14 éves volt, ősi szokás szerint a „Horvát- és Dalmátország hercege" címet 
viselte. Mária királyné, aki éppenúgy mint a férje, Béla herceget sokkal jobban 
szerette, mint az idősebb Istvánt, személyes jelenlétével és közbenjárásával 
akarta a horvát főurak és a dalmát városok barátságát megszerezni a kis fia 
részére. Tinnin várában szállott meg és oda hivatta a környék főurait, hogy 
velük értekezzék. 

Éppen e tanácskozások idejében történt, hogy a clissai katonák, akik között 
magyarok és alkalmasint kunok is voltak, lementek a spalatoi határba és ott a 
termést megdézsmálták. Néhány hevesvérű spalatoi ifjú nagyon megütközött ezen 
a gaz cselekedeten, felfegyverkezve lesbe állott és mikor a fosztogatást meg 
akarták ismételni a clissai katonák, megtámadták őket. E verekedés alkalmával 
két magyart megöltek. A spalatoiak tudták, hogy ebből baj lesz s azonnal men-
tegették magukat küldöttség útján a királyné előtt. Mária azonban engesztelhe-
tetlen volt, azonnal Clissába ment és készülődött Spalato megtámadására. A vá-
ros érseke, Rogerius felment Clissába, hogy megbékítse a királynét; Mária azon-
ban az érsek beszédétől csak még dühösebb lett, és nyíltan megmondta, hogy a 
két magyar megöletéséért Rogeriust okolja. Az érsek a legnagyobb veszedelembe 
jutott volna a clissai várban, ha onnan néhány jó barátja haza nem szökteti. 
A királyné megengedte a clissai katonáknak, hogy a leölt bajtársaikért álljanak 
bosszút; a vitézek fosztogattak és gyújtogattak, amennyire lehetett s a spalatoi 
határban kivagdosták a szőlőtőkéket és a gyümölcsfákat. Harminc clissai vitéz 
foglyokat is ejtett a spalatoiak közül; megjelentek a város falai előtt és bekiál-
tották, hogy a város előkelői jöjjenek ki, mert tárgyalni akarnak velük, — ők 
maguk nem mehetnek be a várba, mert jelenlétük felizgathatná a népet. A város 
bírái és tanácsosai gyanutlanul ki is mentek a keleti kapun és a dominikánus 
barátok földje mellett tárgyalni kezdtek a katonákkal. Ezek azonban egyszerre, 
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adott jelre megtámadták a spalatoiakat; néhányat megsebesítettek közülök, ötöt 
elfogtak, a többiek pedig elszaladtak. Az öreg Dessa Mihály fia, bíró; ennek fia 
Miklós, és unokája Mihály, Leonard fia; Vitális fia János, bíró; Cernecha fia 
Péter, bíró. 

A spalatoiak rögtön értesítették az esetről a királyt, aki igen sajnálta a 
dolgot, és két minoritával megüzente a királynénak, hogy hagyjon békét a 
spalatoiaknak. A királyné azonban szabadonbocsátás helyett sötét börtönbe ve-
tette a spalatoi foglyokat, később pedig átszállíttatta őket Tininbe. Most már 
újabb küldöttség ment Spalatoból a királyhoz. A követek, Tamás főesperes és 
Bonajuncta Marinus, hosszas tárgyalás után abban egyeztek meg a királlyal, 
hogy Spalato adjon tízenkét túszt, aki életével kezeskedik a város hűségéért és 
engedelmességéért. 

1259 húsvét napján, mikor a király és a királyné Bihács várában időzött, 
Tamás főesperes és Chassar fia, Duymo és Duymo fia, Miklós el is vitt a királyi 
udvarba túsz gyanánt tizenkét gyermeket. Az öt foglyot erre szabadon bocsájtották, 
két esztendei keserves szenvedés után. A király és a királyné nagyon szívesen 
fogadta a tizenkét spalatoi gyermeket, kijelentve, hogy magukkal viszik őket 
Magyarországba, ahol gondos nevelésben fogják őket részesíteni. 

IV. Béla király ezután már nem járt többé a tengerparton, utódai pedig* 
egész nagy Lajosig, részint gyenge uralkodók voltak, részint pedig nem törődtek 
a tengerparti uralommal. 



A TENGERPARTOK KÉPZŐDÉSE. 
Négy képpel. — 

Irta DR. OKOLICSÁNYINÉ HARMOS ELEONÓRA. 

Amilyen érdekes a tenger mélysége, az örök titok országa, ép oly érdekes 
a szárazföldek és tengerek találkozóhelye: a tengerpart. Itt is örökös küzdelemben 
vannak a természet erői s a küzdelemnek ez a helye nem keskeny csík, hanem hol 
keskenyebb, hol szélesebb, sokszor tetemes szélességre terjedő sáv, ahol pillanatról-
pillanatra változó erővel küzd évezredek óta a szárazföld és a tenger a hatalomért. 

Erről a keskeny sávról a tulajdonképeni tengerpartról akarok most néhány 
képet bemutatni, hogy lássuk a külömbséget a kétféle alakulat között, hogy lás-
suk milyen is ott a part, ahol a tenger ereje győz s milyen ott, ahol a száraz-
föld tolakodik előre a tenger rovására. 

Nagyon nehéz ezeket a tengerpartokat tudományos rendszerbe szedni, mert 
minden fordulónál más és más kép tárul elénk. Vannak igen határozott vonalú, 
jellegzetes partformák, de vannak olyan átmeneti jellegűek is, amelyeket sem ide, 
sem oda nem tudunk sorolni. Sokan foglalkoztak már ezekkel a kérdésekkel s 
nagy irodalom áll rendelkezésünkre erre vonatkozólag. A régi írók általában az 
okokat nem kutatva, csak a külső alak után indulva csoportosították a partfor-
mákat, újabban azonban már az okokat is kutatva keresték az összefüggést a 
különböző formák között. Nehéz volna ezt most mind felsorolni s nem is ez a 
célom. Hogy újból ezzel a sokat vitatott kérdéssel foglalkozzam, ennek oka egy 
fontos esemény, amely a magyar geografia történetében nagy jelentőségű s 
kell, hogy itt is megemlékezzünk róla. 

A tengerpartokon az aktivitást inkább a víz képviseli a passivitást pedig a 
szárazföld. Miként az emberek között is a könnyen mozgó, fürge, szemfüles em-
ber rendesen sokkal nagyobb eredményeket ér el az életben, mint a zárkózott 
életet élő nyakas, nehezen mozgatható természetű ember, úgy a természet erői 
közül is az örökké mozgó, soha egy pillanatra sem nyugvó víz legtöbb esetben 
diadalmasan nyomul előre a Föld rovására, mert akármilyen kemény kőzetből áll-
jon is az a szikla, amely a hullámok útjában áll, idővel megtörik ereje s dara-
bokra hull. A sziklából görgeteg, a görgetegből kavics a kavicsból homok lesz. 
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Nem is kell messzire mennünk, csak le Fiúméba, még inkább Abbáziába, hogy 
lássuk a hullámok erejét a kiálló sziklákon. Mindig kisebbek és kisebbek lesznek 
itt ezek a sziklák, míg végre eltűnnek szemünk elől. Lábunk alatt azonban ott 
látjuk a kisebb-nagyobb kavicsokat, e sziklák maradványait. Ezért nem kelle-
mes Abbáziában a fürdés. 

Pedig itt még nem is olyan erős a hullámok ereje, hisz az egész Adria 
majdnem teljesen zárt medence s még inkább zárt itt a szigetek között. 
Ezért itt a szélhajtotta hullámok segítőtársa az árapály nem is fejlődhetik ki oly 
nagy mértékben, mint a nyílt oceánon, ahol a Hold vonzásának hatása, az ár-
apály teljes mértékben kifejlődhetik. Legkitűnőbb példa erre a La Manche-csatorna, 

Abbáz ia sziklás pa r t j a i . 

hol oly erős a hullámok verése az Atlanti-óceán felől, hogy erősebb vihar alkal-
mával a hajók csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudnak a kikötőbe bejutni. Vagy 
nézzük az Atlanti-óceánba ömlő folyók torkolatát, a világ folyó óriásait: az 
Amazonast, a Szent-Lőrincet, a La Plata torkolatot. Mind-mind tölcsér-torkolatúak, 
a tenger vize mélyen behatol a folyók torkolatába s kimos minden homokot, 
kavicsot, iszapot, amit a víz magával hozott. Még legkevésbé tud az Amazonas 
hatalmas törmelék-anyagával megbirkózni, mert ott áll a Marajo-sziget a torko-
latban, amely a törmelékek teljes elsodrását akadályozza. A Szent-Lőrinc folyónál 
azonban, amely kevés iszapot tartalmaz, miután tavakból ered, tökéletes mély 
tölcsérré alakította ki az árapály a medret. Általában mondhatjuk, hogy ott, 
ahol a tenger vize uralja a helyzetet, bármilyen természeti tünemények közbe-
játszása következtében is, pusztul a part, a szárazföld hátrálni kénytelen a víz 
mindent elnyelő, mindent elpusztító hatalmával szemben s így előállanak a rossz 
kikötőjű, nehezen megközelíthető sziklás partok s pompás kikötőjű tölcsértorko-
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latok. Ha azonban elhagyjuk a nyilt tengerek partját s átmegyünk a zártabb 
tengerek területére, a v-iz ereje meggyengül s legtöbb esetben hátrálni kénytelen 
a szárazföld erőivel szemben s a folyóhordta törmelékek iszapos, homokos, laza 
anyaga lerakódik a partok mentén nehezen hozzáférhető, rossz kikötőjű helyeket 
alkotva. Ilyen helyeken keletkeznek a delták, a homokzátonyok, a lidók a lagu-
nákkal. Klasszikus példák errenézve a Nilus, a Rhone, a Missisippi, Hoangho 
torkolatvidékei stb. Ezeken a helyeken a folyókhordta törmelékek nagy kiterje-
désben borítják a partvidékeket, laza anyagú, mocsaras, posványos, egészségtelen 
szegélyt alkotva. 

Általában tehát pusztuló és épülő partokról beszélhetünk, de ha azt kutat-
juk, hogy miért épít a tenger vize egyik helyen és miért pusztít a másik helyen, 
a tudományos kérdések egész tömege áll előttünk; nehezen megoldható kérdé-
sek, amelyeknél nemcsak földi erők hatása, hanem kozmikus erők is közbeját-

1. ábra . A h o m o k t u r z i s keletkezése. 
K = szárazföld , L = laguna , T = homokturzás , V = a t u r za s vége, S = az ura lkodó szél 
i ránya, D =-- delta. A par ton nagy vá l tozás történt , mert edd ig a par tot a hu l lámok alámosták, 
de most az ú j homok tu rzás megvédi a további abráziótól . A vál tozást azza l lehet magya-

rázni, h o g y a ' f o l y ó mos t del tát épít, azelőtt pedig nem volt de l tá ja . 

szanak. Mert ez a kétféle parttípus nincs elkülönítve óceánok és beltengerek 
szerint; legtöbbször egymás mellett találjuk a legcsodálatosabb változatosságban. 
Jó példa erre Észak-Amerika keleti partja, hol Florida déli csúcsától föl Florida 
állam északi határáig turzások kerítik a partokat, tehát épülő partokat találunk. 
Innen északra azonban a Santee folyócska torkolatáig már pusztul a part s jó 
kikötők állanak rendelkezésünkre. Tovább északra megint turzások következnek, 
s körülveszik a Hatteras-fokot. így változik tovább a kétféle parttípus az Északi-
sarkig : az egyik épül, a másik pusztul. 

E nagyszerű változatosság hatása alatt minden nevesebb geográfus foglal-
kozott e kérdéssel s igyekeztek oly rendszerbe foglalni a partformákat, amely 
a tudományos igényeket is kielégíti. Ez azonban csak a legújabb időben sikerült. 
K. Sonklár, a mult század neves geografusa Allgemeine Geographie-jában még 
csak a külső formák után indul, anélkül, hogy az okokat kutatná s nem is ha-
tárolja el élesen az egyes partformákat. Kortársa R. Credner csak az épülő par-
tok egyik típusával a Deltával foglalkozott, inkább geologiai szempontból. Jobban 
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felkarolta e kérdést F. Hahn és v. Richthofen. Hahn karakterisztikus sajátossá-, 
gok szerint csoportosít, Richthofen pedig már a keletkezés okait kutatva a mor-
fologiai viszonyokat is tekintetbe veszi a parttípusok osztályozásakor. Tovább 
fejlesztette a kérdést K. Weule és A. Philippson, majd A. Penck és S. Passarge 
néhány új szempontot vive bele a kérdésbe. A magyar geográfusok közül Hal-
tenberger M. foglalkozott külön munka keretében a tengerpartokkal s a követ-
kezőket^ mondja: „A folyóvíznek úgy romboló, mint építő hatása befolyá-
solja a tengerpartok kialakulását". — „A külső erők között a tengernek jut a 
legjelentősebb szerep a tengerpartok kialakulásában. Itt is romboló és építő hatást 
különböztetünk meg". Több példával indokolja meg kijelentését, de mint lát-
juk, csak általánosságban mozognak kijelentései s a régi megállapítások ke-
retein belül maradnak. 

2. áb ra . A turzás a lakja szél á rnyékában . 
Sz — sziget, NW = ura lkodó szé l i rány H = Hul lámmozgás i ránya, Z = a baloldali tu rzás ho-
mokszemeinek e lőrehaladása , F = a jobboldali t u r z á s homokszemeinek e lőrehaladása , R = a 
há romszöga lakú tu rzás c súcsa . Ez az ábra a T ihany—Szán tód- i szoros képét tüntet i fel. 

Sz = Tihany félsziget , Z — Zamárdi, F = Balatonföldvár, R = a szántódi rév. 

Igen szerencsés kézzel fogott a kérdés megoldásához Cholnoky Jenő pro-
fesszor ; a M. T. Akadémiában tartott előadásában ismertette ezirányú tapasz-
talatait. A kitűnő megfigyelő éles szemével a „magyar tenger", a Balaton tanul-
mányozásánál észrevett törvényszerűséget a víz munkaképessége és a partformák 
között. Tovább folytatva megfigyeléseit a munkaképesség és az elvégzendő munka 
közötti összefüggésre vonatkozólag, először a folyóvízre vonatkoztatva foglalta 
törvénybe, amely törvényeket azután módosítva a tengerpartokra is alkalmazta. 
7 pontban foglalja össze megállapításait. Ezeket itt közlöm. 1. Ha a tenger 
munkaképessége nem elegendő a törmelék eltakarítására, akkor delta keletkezik 
a folyó torkolatában. Minél nagyobb a szükséges munkaképesség hiánya, annál 
ágasbogasabb, szerteágazó delta keletkezik. 2. Ha a delta valamely zárt öbölből 
kinyúlik a nyíltabb, mélyebb tengerbe, ott lassankint mindig nagyobb és nagyobb 
tengeri munkaképességgel találkozik. Végre egyensúly keletkezik. A folyóhordta 
törmeléket a tenger még el tudja szállítani, de a deltát már nem birja megtá-
madni. A deltatorkolat egyes ágai tölcsérré alakulnak át és pedig azok az ágak, 
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amelyekbe a folyó most nem szállít sok törmeléket. A fő törmelékszállító ág előtt 
még esetleg növekedhet a delta. 3. Ahol a tenger munkaképessége nagyobb, 
mint a folyóhordta törmelék eltávolításához szükséges munka, ott a folyó tor-
kolatába berohanó dagály azt tölcsérré szélesbíti ki. A tengernek ez a fölös 
munkaképessége származhatik onnan, hogy a tenger nagyon erős, vagy pedig 
onnan, hogy a folyó hord kevés törmeléket. 4. A tenger hullámai a partra jutott 
törmeléket elszállítják a parttal párhuzamos irányban. Ha valamely helyen a szél 
túlnyomóan egyirányú, akkor a törmelék eredő helyétől csak abban az irányban 
indul ki turzás, amelybe az uralkodó szélnek parttál párhuzamos komponense 
mutat. A turzás addig nyúlik előre, ameddig a törmelék szállítás közben el nem 

3. ábra . Különböző fo rmájú tu rzások . 

T = szárazfö ld , F = folyó, D = delta. A deltától jobbra , balra tu rzások keletkeznek, ezek az 
ú. n. s zá rny tu rzások (B), ezek választ ják el a szá rny tavaka t (Sz) a tengertől . A szá rny tu rzá -
sok a-ig és b- ig ter jednek. A = sziget, amelynek abráziós p a r t j a is szolgáltat törmeléket és 
így keletkezik a g és h tu rzás . Ezek körülveszik a G lagúnát . A g tu rzás tovább ter jed a-ig, 
azzal egyesü l és H lagúnát e lzár ja a tengertől . A H laguna közepén nagy mennyiségben hal-
mozódik fel a homok és a l agúná t lassankint kitölti (Maremma). P-nél abráz ió működik és a 
levált törmelékből keletkezik a c és d turzás . Ugyanez az eset áll elő R-nél is. A V ingressiós 
öblöt a d és e turzások nem tudják elzárni, mert kevés törmeléket kapnak . Az L öblöt 

ellenben e lzár ja a turzás, mer t t öbb törmelék ju t oda (Limán). 

fogy. Ha a törmelék odajutása nem változik, akkor a turzás hossza sem. Ha a 
törmelék bármi okból megszaporodik, akkor a turzás tovább nyúlik. Ha meg-
csökken, akkor a turzás megrövidül, mert a nem táplált részeket a hullámverés 
tönkre teszi. 5. Ha a tenger dagálya nő meg"valami ok miatt, akkor a delta is, 
meg a turzás is elpusztulnak. 6. Az abrázióval megtámadott partokon a tenger 
készít törmeléket. De a hullámzás a törmelék egy részét a parttal párhuzamosan 
elmozgatja s a sekélyebb öblök elé, vagy a gyakori hullámveréstől elfordult 
partok elé, tehát ahol nem oly nagy a pusztulás, turzásokat épít belőle. 7. Ha 
valamely hely felé két irányból jutnak turzások, akkor az egymással találkozó 
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turzások háromszög alakú félszigetben ugranak elő a partokról, esetleg lagúnát 
körülzárva. 

íme itt látjuk ezeket a fontos megállapításokat. Olyanok, mint a Kolumbus 
tojása, magától érthető igazságok! De sem W. Davis, sem De Martonne, sem 
A. Philippson s a többi neves geográfusok közül egyik sem jött arra a gondo-
latra, hogy a munkaképesség és az elvégzendő munka közötti összefüggést szem 
előtt tartva magyarázzák meg a jelenségeket. Cholnoky Jenő érdeme, hogy az ő 
megfigyelései alapján ma már sok, eddig érthetetlen kérdésre feleletet tudunk 
találni az általa felállított törvény figyelembevételével. 

Nekünk nincs tengerünk, csak egy kis „pocsolyánk" a nagy óceánokhoz 
képest, mégis magyar tudósnak sikerült a „magyar tengerben" olyan kitűnő meg-
állapításokat elérni, amely igazságok az egész Világ óceánjaira is érvényes erejűek. 
A magyar tudás már áttörte a Karszt kemény szikláit s eljutott a tengerekig! 



ZEPPELINEK AZ ÓCEÁN FELETT. 
Irta BACSÓ NÁNDOR. 

— Három képpel. — 

Négy éve annak, hogy a német léghajóépítő ipar egyik remekműve a ZR. 
III, vagy LZ. 12G jelzésű Zeppelin léghajó 78 órás repülés után 8400 km-t téve 
meg, Bostonon keresztül Lakehurstba érkezett. Az egész világ feszült figyelemmel 
kísérte a merész próbálkozást, amely az Egyesült Államok által a jóvátételi 
számlára rendelt Zeppelinnek átvételi útja volt. A sikerkoronázta vállalkozás 
jelentősége nemcsak abban állott, hogy Amerika sértetlenül megkapta a meg-
rendelt árút, hanem egyúttal fényesen bebizonyította a merev rendszerű léghajó 
fölényét a tengerentúli közlekedésben a könnyed s hozzáképest kicsiny repülő-
gépek felett. Az Atlanti Óceán első sikeres átrepülése a ZR. III. teljesítménye, a 
hírneves óceánrepülők csak 1927-ben szerezhették meg maguknak ezt a dicső-
séget. Az óceánon átjutott repülők eredményei azonban csak sikeres kísérletek-
nek tekinthetők, mert a sok katasztrófa bizonyítja az óceáni út nagy nehézségeit 
s azt a nagy különbséget is, mely az útirányok között fennáll s amely nehézsé-
gek egyelőre lehetetlenné teszik az óceán feletti állandó utas- és teherszállító 
repülőgépforgalmat. Az okokat az Atlanti Óceán meteorologiai viszonyaiban s a 
repülőgépeknek mai üzemi képességében kell keresnünk. 

Az Atlanti Óceánon a Bermuda és az Azori szigetek között egy magas-
légnyomású centrum uralkodik, amely helyét az év folyamán csak kis mértékben 
változtatja. Ettől északra, Gröndland déli csúcsa helyezkedik el az alacsony lég-
nyomású terület, az északatlanti másik légnyomású akció centruma, mig a sark-
vidéken ismét magasnyomású centrumok vannak. Nyáron az azori maximum 
kissé megerősödik s észak felé terjeszkedik, a ciklon viszont elsekélyesedik s 
így a légnyomás különbségek csökkenvén, az időjárás aránylag csendessé válik. 
Télen viszont a poláris maximum előretör s az újra elmélyült ciklon mindkét 
irányban nagy légnyomási és hőmérsékleti különbséget hoz létre. A légtömegek 
kicserélődése s a légnyomási különbségek kiegyenlítődése télen az időjárást gyak-
ran viharossá teszi, ami a kis repülőgépeknek könnyen vesztét okozhatja. Nyáron 
is fennáll a veszély, hogy a légi jármű a romboló nyugatindiai légörvény hatal-
mába kerül, de mivel ezek a magasabb szélességi fokok alatt már kisebb át-
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mérőjűek, idejében értesítést kapva róluk, kikerülheti a vihart. Az utóbbiak 
jelentősége abban nyilvánul, hogy a gépre rakódott vízpárák megfagynak a 
hidegben s bizonyos idő múlva az egyre növekvő jégpáncél lehúzza a tengerre 
a repülőgépet. A repülés legnagyobb veszélye a tenger felett természetesen az, 
hogy bármilyen zavaró körülmény: motorhiba, időjárási zavarok esetén a tenger 
habjainak kénye-kedvére kell bízni magukat a repülőgép utasainak. 

Az út kétirányú megtétele között a különbséget a szélviszonyok idézik elő. 
Az Atlanti Óceán felett túlnyomóan nyugati a szelek iránya, csak az európai 
partoknál találunk keleti irányú komponenseket, ezek azonban elenyészőek az 
állandó és erős nyugati szelek mellett. Ennélfogva a légi jármű Amerikából hát-
széllel jő, amely nem gátolja, hanem még tetemesen segíti is útjában s óránkinti 
mintegy 150 km sebességét növeli saját, átlag 30 km sebességével, 1 5 0 + 3 0 = 1 8 0 
km-re. A körülbelül 6000 km-es óceánfeletti út menetidejét így 6000:150 = 40 
óráról, 6 0 0 0 : 1 8 0 = 3 3 óra 20 perce csökkenti Ezzel szemben az Európából induló, 
150 km sebességű járművel szembefordulva, annak sebességét 150 — 3 0 = 1 2 0 
km-re csökkentve, menetidejét 6000:120 = 50 órára emeli fel. A menetidő fel-
emelése a szükséges üzemanyag mennyiségére nézve bír nagy jelentőséggel, 
ezért kellett az Európából Amerikába repülők jórészének félúton leszállaniok s 
várniok a mentő gőzhajót. 

Mindezek a tengerfeletti időjárás okozta nehézségek óceáni útjukban s 
veszélyek a Zeppelinekkel szemben is fennállanak. Mégis mi az, ami ezeket 
mindamellett képessé teszi, hogy meglehetős biztonsággal oldják meg ezt a fel-
adatot, ami a repülőgépek számára egyelőre lehetetlen : a kétirányú transzóceáni 
rendszeres s tömeges közlekedés feladatát? 

A Zeppelinek első előnye a repülőgépek felett a gazdaságosság. A repülő-
gépeknél a szükséges üzemanyag mennyisége a gép hordképességéhez mérten 
óriási s így a hasznosítható teher aránylag igen csekély lehet, míg az üzemi 
költségek oly nagyok, hogy az ezekkel arányos viteldíj meghaladná az észszerű-
ség mértékét. Az Atlanti Óceán feletti jelenlegi repülések csak sport szempontokat 
szolgálhatnak, de komoly közlekedési s kereskedelmi jelentőségük nincs. Ezzel 
szemben a léghajó üzemi költségeihez képest elég nagy térrel s erővel rendel-
kezik, hogy nagymennyiségű hasznosítható súlyt vigyen magával. (A Gráf Zeppelin 
hasnosítható súlya 130 tonna.) 

Másik előnye a Zeppelineknek nagyobbfokú, szinte feltétlen biztonságuk. 
A szerkezeti szilárdság az időjárási viszonyokkal szemben való ellenálló képessé-
güket adja meg. A léghajó motorjainak működése nélkül is fennmaradhat a 
levegőben, míg a repülőgép csak addig tarthatja fenn magát, míg a motorok 
kifogástalanul működnek. A Zeppelin nagyobbszámú motorja az esetleges hibá-
kat veszélytelenné teszi, kényelmes és alapos javításuk útközben is lehetséges. 
Motorjaihoz szükséges üzemanyag nagy hajóterében könnyen elhelyezhető. Ele-
gendő személyzete lévén, állandóan s idejekorán tudomást szerezhet saját mű-
szerei és rádió útján az időjárási viszonyokról s elkerülheti útközben a veszéllyel 
fenyegető területeket, ami a csekély személyzetű repülőgépnek alig állhat mód-
jában. Sokkal kevésbbé van kötve a látási viszonyokhoz, mint a repülőgép, köd, 
felhő, sötétség nem akadály számára, útját állandó rádióhírek s utasítások vezérlik. 
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A léghajónak a repülőgéppel szemben természetesen sok előnye mellett hát-
rányai is vannak, ezek azonban inkább csak hadi célokra teszik alkalmatla-
nabbá, míg békés közlekedési és kereskedelmi forgalomban eltörpülnek előnyeivel 
szemben. 

Lássuk most már a legmodernebb léghajót, az L. Z. 127-et, amelyet nagy-
nevű feltalálójáról „ G r á f Zeppelin"-nek neveztek el. Ez a közelmúltban oldotta 
meg várakozásnak megfelelőleg nagy feladatát, a transzóceáni közlekedést. 

A Gráf Zeppelin első s tar t ja Fr iedr ichshafen ten , 1928. szeptember 18-án. 

Friedrichshafenben épült ez az eddigiek között legnagyobb méretekkel bíró 
léghajó. Hossza 236'6 m, magassága 33 m, huszonnyolcszögletü vázának átmé-
rője 30'5 m, köbtartalma 105.000 köbméter. 

A léghajó duraluminiumból készült. Hat gondolája van, elől a vezetői és 
utas-gondola (1), oldalt négy (2, 3), lenn hátul még egy motorgondola (4) össze-
sen öt, egyenkint 550 lóerős Maybach-motorral. A fenntartó gáz hélium (a fehér 
cellákban) míg motorhajtó üzemanyagként benzin helyett a Blau-gázhoz hasonló 
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gázkeveréket használ (vonalkázott cellák), amelynek fajsúlya a levegővel meg-
egyezik. Nagyjelentőségű újítás ez, mivel feleslegessé teszi a töltőgáz haszontalan 
kibocsátását útközben. Eddig ugyanis a léghajónak az elfogyasztott üzemanyag 
súlyát a töltőgáz kibocsátásával kellett ellensúlyozniok. Például az L. Z. 126. 
amerikai útján kénytelen volt az elfogyasztott 23.000 kg. benzin kiegyenlítése 
képen 24.600 köbméter hidrogént kiengedni a levegőbe, ami tekintélyes anyagi 
veszteséget jelent. Így viszont a jelenlegi hajtógáz elfogyasztása esetén levegőt 
engedve a cellákba, nem szenved súlyveszteséget a hajó. Haladási átlagsebessége 
120 km. óránkint. Kormányzása a nagyterjedelmü kormányfelületekkel (5, 6, 10) 
történik, míg egyensúlyban tartását szintén hátsó egyensúlyozó felületei (7, 8, 9) 
segítik elő. Tíz utaskabin, étkező- s társalgóterem szolgálják az utasok kényelmét 

A Gráf Zeppelin ú t j a . 

Az óceáni úton a Gráf Zeppelint Eckener Hugó dr. kapitány vezette, aki 
a léghajó építésének is egyik legfőbb irányítója volt. Október 11-én reggel star-
tolt a léghajó Friedrichshafenben s Marseille—Gibraltar—Azorok—Bermuda— 
New-York útvonalon, útjában lehetőleg kerülve a viharokat, 15-én éjjel V2 12-re 
Lakehurstba érkezett. Űtközben baloldali stabilizáló felülete megsérült, de nyom-
ban helyrehozták. Kétheti pihenő után október 29-én indult visszafelé, 63 utast 
s mintegy 100.000 levélpostai küldeményt szállított haza. Az Atlanti-óceánon 
dühöngő viharokon keresztül, majd sűrű ködbe kerülve folytatta útját, míg 68 
órai repülés után november 1-én reggel Friedrichshafenben partot ért. Visszafelé 
6920 km-t tett meg, átlagsebessége tehát 102 km volt. 

A német nép örömujjongása fogadta a levegő hősét, az ezüstszürke lég-
óriást, mely megfelelt a hozzáfűzött reményeknek s megoldotta a transzóceáni 
gyors légiforgalom kérdését. 



A LEVANTEI FORGALOM HAJÓI. 
— Négy képpel. — 

Tengerhajózásunk újjáéledése, amennyiben az tényleg megvalósul, egyelőre 
csak korlátozott viszonylatokban közlekedő hajókat foglalkoztathat. Ez a korlá-
tozás valószínűleg a Földközi tenger keleti felén lebonyolítandó forgalomra szo-
rítja a létesítendő magyar vállalat hajóit s így bennünket különösen érdekelhet, 
hogy más vállalatoknak hasonló viszonylatokban operáló hajói milyen méretűek 
és berendezésüek. 

Ebben a tekintetben azt lehet mondani, az ú j magyar vállalat igen előnyös 
helyzetben lesz. Mig egyes viszonylatokban az egyre növekvő forgalom, valamint 
a feltartózhatatlanul előre törő technika minden vívmányát kihasználó gazdasá-
gosság mind újabb és modernebb hajók beállítását követelik meg, de aminek a 
hajótulajdonosok csak évek hosszú során át szerzett tapasztalatok alapján tehet-
nek eleget, addig az ú j magyar vállalat, különösen a levantei forgalomban, a 
lehető legtökéletesebbre kikristályosodott típusát találja, az ebben a viszonylatban 

!. ábra. A fiumei Adria ha jós t á r saság „Rossini" nevü ú j motoros h a j ó j a . 
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megkívánt hajóknak és így könnyen kiválaszthatja azt a típust, amely az általa 
lebonyolítandó forgalomnak a legjobban megfelel. 

Az Adria rt. hat motoros hajót építtetett a periplo italico-ra, a háború előtti 
marseillei vonalra. Ezek a Rossini, Puccini, Paganini, Verdi, Donizzetti és a 
Catalani. Hosszúságuk 85 m, szélességük 12 m, magasságuk 7 m, 2900 vegyes 
tonna tartalmúak. Mindegyiken egy 1300 lóerős Diesel-mótor van, mely. 11 "5 
mérföld sebességgel haj t ja a hajót. Darabárú szállításra lettek építve s így a 

2. ábra. A „Puglia" hajóstársaság „Eggi to" nevü új motoros hajója. 

raktárakat két fedélzet oszt ja rekeszekre. A 30 első osztályú utas befogadására 
kényelmes és Ízlésesen berendezett fülkék, szalon és étterem van minden hajón. 

Hasonló viszonylatokra igen alkalmasak a veneziai San Marco vállalat új 
hajói is. Ez a vállalat 5 motoros ha jó t építtetett. Ezek a Pietro Foscari, a 
Lazzaro Mocenigo, a Filippi Grimani, a Lorenzo Marcello és a Francesco Morosini. 
Méreteik a következők. Hosszúság 84 m, szélesség 13 m, magasság 6 m. 2400 
vegyes tonna tartalmú ha jók , melyek mindegyikét egy 3900 lóerős Diesel-motor 
15 mérföldes sebességgel haj t . 

3. ábra . A „Lloyd Triestino" ha jós tá r saság „Assir ia" nevü motoros ha jó j a , 
melyet most állítottak be a levantei forgalomba. 
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Még további például szolgálhatnak a Puglia vállalat hajói, amelyek közül a 
Cittá di Bari és az Egitto az egyptomi vonalra épültek. Ezek a hajók próba-
utjukon 14"2 mérföld sebességet értek el. 

A háború előtti magyar Adria rt.-nák a marseillei vonalán közlekedő hajói 
9 mérföld átlagos sebességgel közlekedtek. Ma ugyanezen a vonalon 11'5 mér-
földes hajókat járatnak. Ugy látszik ez a cabotage forgalom ma sem kíván gyor-
sabb egységeket. Ezzel szemben a levantei forgalomban háború előtt a volt 
osztrák Lloyd Linz és Graz tipusu hajói már 12 mérföld átlagos sebességgel 
közlekedtek, ma pedig a körülbelül 15 mérföldes Assiria és hozzá hasonló hajók 
látják el a Lloyd Triestinonak ezt a szolgálatát. 

A Puglia vállalat ú j hajói is jóval gyorsabbak, mint a háború előtt. 

4. ábr. aA „ San Marco" ha jós t á r saság Filipfo Grtmani nevü új motoros h a j ó j a . 

Azt látjuk tehát, hogy a szénnel fűtött gőzgépes hajókat teljesen kiküszö-
bölték ezekről a vonalakról, mindenütt motoros hajókat használnak és hogy 

'nemcsak az utasok szállítása lett sürgős, hanem a darabárué is. A gyors hajók 
beállítása természetes következménye annak a körülménynek, hogy ott, ahol a 
vasút a szállításhoz szükséges rövidebb időtartam alapján veszi fel a hajókkal a 
versenyt, ezek ha gyorsabb járatuk révén redukálhatják az időbeli különbséget, 
a vasúttal szemben fennálló olcsóbb díjtételeik mellett még inkább igényt tart-
hatnak arra, hogy szállítási eszközként alkalmaztassanak. 

Az alakulandó ú j magyar vállalatról pozitív híreink nincsenek, de úgy tud-
juk, hogy egy Fiume—Konstantinápoly és egy Fiume—Alexandria járat fenntar-
tására lesz az kötelezve. Ha ez a vállalat a magyar export és import érdekeit 
lesz hivatva szolgálni, akkor annak versenyképességét elősegítendő a fentieknél 
még valamivel gyorsabb járatú hajókat kell beállítania. Ha a szállításhoz szüksé-
ges idő rövidebb volta a magyar árut versenyképesebbé teszi s így kivitelünket 
elősegíti, akkor a szerződésileg biztosítandó államsegély hasznos befektetésnek 
fog bizonyulni. G. M. 



AZ UJ SZABADHAJÓZÁSI TÖRVÉNY 
Irta RÁKOS L A J O S tengerészkapitány. 

Azon célból, hogy „a szabad tengeri közlekedés fontos viszonylataiban 
lehetőleg a magyar hajózás is részt vegyen" és hogy „a trianoni szerződés kö-
vetkeztében állás nélkül maradt magyar tengerésztisztek részben hivatásszerű 
elhelyezkedést találjanak" kormányunk megalkotta „A szabadhajózást üző magyar 
tengerhajózási vállalatoknak állami kedvezményekben való részesítéséről" szóló 
törvényt, amelyet a képviselőház november 13-án meg is szavazott. 

Ama nemes célok, melyeknek jegyében ez a törvény megszületett és ama 
elhatározás, hogy a magyar lobogó újra minél több hajón lengve hirdesse a 
világnak, hogy élni és dolgozni akarunk s dolgozva lépésrőldépésre vissza akar-
juk szerezni azt a pozíciót, amelyet a világháború előtt a tengeriforgalomban 
elfoglaltunk, a legőszintább hálával és elismeréssel tölt el mindenkit, aki keres-
kedelmi tengerészetünkkel akár direkt, akár indirekt összeköttetésben áll. 

Félő azonban, hogy az adó- és illetékmentesség, a részvénykibocsátási és' 
tőkeemelési illetékek valamint a lajstromozási illetékek alól való mentesítés, nem 
olyan mérvű kedvezmények, amelyek eléggé sarkalni tudják a hazai vagy kül-
földi tőkét, hogy magyar lobogó alatt járó tengeri hajókban keressen elhelyez-
kedést. Különösen azért nem várható a tőkének nagyobb érdeklődése, mert ezek 
a kedvezmények csak bizonyos meghatározott számú évre terjednek. Így újonan 
épült hajók 15 évig élvezik a kedvezményeket: 5 éves vagy ennél idősebb ha-
jóknál a kedvezmények legfeljebb 10 évre engedélyezhetők. Utóbbi kategóriánál 
az összes kedvezmények megszűnnek, amint a hajó a vízrebocsátás napjától szá-
mított 20-ik évet betöltötte. 15 éves vagy idősebb hajók kedvezményben egyál-
talán nem részesülnek. 

A jelen törvény aránytalanul kevesebb kedvezményt nyújt a szabadhajó-
zásban esetleg részvételt kereső vállalkozásnak, mint azt békebeli hasonló célú 
és irányzatú törvényeink tették, mégis nem sokkal enyhébb megszorításokat 
alkalmaz, mint amilyenek akkor érvényesültek. Az 1893. évi XXII. t.-c 15 évre 
szóló beszerzési segélyt biztosított, amely az első évben 12 aranykorona volt és 
évenkint 7%-al csökkent; 10 évre ugyanazon adó- és illetékkedvezményekben 
részesítette a vállalatokat, mint most és olyan esetekben, amikor a magyar for-
galmi és kereskedelmi érdekek szolgálatában utakat tettek meg, még külön járat-
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segély fizetését is rendelte. Az 1907. évi VI. t.-o. beszerzési segélyt 15 évre 
elosztva, 84 aranykoronában állapította meg; 10 évi adó- és illetékmentességet 
biztosított az egyéni és társasági vállalkozásoknak; járatsegélyt is engedélyezett 
ugyanolyan feltételek mellett, mint az 1893. évi törvény. 

Ily mérvű segélyek mellett — melyek a hajók értékének 35—40%-át tették 
— indokolt és okszerű volt azon megszorítás, hogy 6 évnél idősebb hajók nem 
részesülhettek a fenti kedvezményekben. 

Idézett két törvény sarkalólag hatott a vállalkozásra és a szabadhajózásban 
foglalkoztatott gőzöseink száma rohamosan szaporodott. 

Csonkamagyarország súlyos gazdasági viszonyai lehetetlenné teszik, hogy 
a kormány most is ugyanolyan áldozatokat hozzon s szabadhajózás fejlesztésére 
mint azt a múltban tette, ha azonban mégis szükségesnek látta, hogy ezen a 
téren tegyen valamit, úgy amiKor — elejtve a beszerzési- és járatsegélyt — 
csakis az adó- és illetékmentességet biztosította a vállalatoknak, a kedvezmény-
ben részesülő hajók korhatárának megállapításánál sokkal tágabb határokat kellett 
volna engedélyeznie. 

Szabad hajózásunk feltámasztása lehetőségeinek mérlegelésénél első sorban 
a háború előtti időkben működő hajózási vállalataink jelenlegi helyzetével és 
esetleges új alakulatok lehetőségeivel kell számot vetnünk. Mindkét esetben azt 
találjuk, hogy amikor a törvény 15 évnél idősebb hajókat nem részesít kedvez-
ményben, már eleve erősen korlátozza azon gőzösök számát, amelyeket kombi-
nációba lehetett venni. 

A Magyar Keleti Tengerhajózási r.-t. és az Atlantica Tengerhajózási r.-t. a 
háború kitörésekor a szabadhajózásban foglalkoztatott tekintélyes hajóparkokkal 
rendelkeztek. A háború alatt mindkét vállalatnak hajóparkja alaposan megcsap-
pant, de még így is, amikor a szerencsétlen trianoni szerződés következtében 
hajóinkat ki kellett szolgáltatni a szövetkezett hatalmaknak, kb. százezer tonna 
hordképességű hajónak jutottak birtokába. Olaszországnak az Atlantica 6 hajója 
és a Levante 5 hajója jutott. Mindkét vállalatnak sikerült az olasz kormánytól 
ezen hajókat visszavásárolni, természetesen olyan kikötéssel, hogy továbbra is 
megmaradnak az olasz lobogó alatt. Utóbbi időben kísérletek történtek arra 
vonatkozólag, hogy ezeket a hajókat az olasz lajtsromból töröltetve ismét magyar 
lobogó alá lehessen hozni. Csakhogy ezek az egységek kivétel nélkül 15 évnél 
idősebbek lévén, az adó- és illetékmentesség kedvezményében nem részesülhet-
nek, tehát kérdésessé válik, hogy a vállalatoknak érdekében áll-e majd a lobogó 
változtatás, amely részükre csakis költségeket jelentene és semmi egyebet. 

Újonnan alakuló vállalatoknál a befektetendő tőke és annak megfelelő 
gyümölcsöztetése esik erősen latba. 

Jelenleg közel 11 fontsterlingbe kerül kordképességi tonnánkint egy teher-
hajó. Ezzel szemben háború előtti hajóparkunk legtöbb egységének építési költ-
ségei 6 fontsterling körül jártak hordképességi tonnánkint. Egy ugyanolyan nagy-
ságú és felszerelésű hajó tehát ma kétszer annyiba kerülne, mint amennyibe 
akkor került. Ha már most levonjuk még azt az összeget, amelyet annakidején 
jaz állam a vállalatoknak beszerzési segély címén 15 év alatt visszatérített, azt 
átjuk, hogy egy ma beszerzendő új hajó majdnem háromszor akkora tőkéi 
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igényelne, mint a háború előtt. Egy ilyen drága hajóra is alig lehetne pénzt 
találni ebben a megcsonkított szegény országban, hát még többre! Uj hajók 
megépítésére aligha kínálkozik majd tőke. Lássuk, hogy állunk a használt hajók-
kal. A háború előtt a beszerzési segély levonása után, a vállalatoknak hajóik 
körülbelül 3.10—4 fontsterlingbe kerültek tonnánkint és ha most ugyanilyen 
értékű hajókat akarnánk vásárolni, akkor már csak 18—22 éves hajókat vásárol-
hatnánk. Ezeknek az öreg hajóknak fuvarkereső képessége semmivel sem kisebb, 
mint az új hajóké. Legfeljebb üzemköltségeik magasabbak, mint amazoké. Ezek 
a magasabb üzemköltségek azonban nem állanak arányban az új hajónál szük-
séges magas tőkebefektetéssel és azért a vállalkozás inkább a használt hajókat 
tudja előnyösebben kihasználni. Ezért kellett volna eltekinteni a korhatár meg-
állapításától és lehetővé tenni, hogy a szabadhajózásban elhelyezkedést kereső 
magyar vagy idegen tőke olyan korú hajókat válasszon tevékenysége kifejlesz-
tésére, amelyeknél számításait legjobban megtalálhatta volna. 

A képviselőházi tárgyalás befejezésekor a kereskedelemügyi miniszter meg-
nyugtatta a házat, hogy amennyiben azt találná, hogy a most hozott törvényben 
alkalmazott korlátozások a szabadhajózás megindulását korlátoznák, úgy ő módot 
talál majd arra, hogy ezen korlátozásokat minél előbb megszüntesse. Remélni 
akarjuk, hogy amikor a törvény életbe lép, ugyanakkor a beígért módosításokkal 
ellátva fog napvilágot látni, mert különben az állásnélküli tengerésztisztek hiva-
tásuknak megfelelő elhelyezkedése messzire ki fog tolódni. 



AZ OLASZ HAJÓJELZÁLOGBANK MEGALAPÍTÁSA. 

Az olasz kereskedelmi tengerészet három rendkívül fontos törvény életbe-
léptetésével zárja ez évi mérlegét. 

Az elsőnek tárgya a tenger- és léghajósok, valamint azok családtagjainak 
betegség elleni biztosítása alkalmazásuk megszűnte után. 

A második a kereskedelmi kódexnek a hajókölcsönökre vonatkozó részét 
módosítja. 

A harmadik elrendeli a hajójelzálogbank felállítását. 
Ez utóbbi törvény fontosabb rendelkezései a következők: 
1. cikk. Megalakult a „Tengerészeti Hitelintézet" nevü intézmény, melynek 

székhelye Róma, azzal a céllal, hogy a hazai kereskedelmi hajópark növelését és 
a forgalom élénkítését előmozdítsa, azáltal, -hogy oly olasz nemzetiségű magán-
vállalatoknak, akik tengerhajózással akarnak foglalkozni, kölcsönt nyújt. 

2. cikk. A nyújtandó kölcsön nem haladhatja meg a hajó beszerzési érté-
kének 60 °/o-át, és a következő feltételek mellett igényelhető: A hajó teljes 
értékéig a kölcsönt igénylő tulajdona kell, hogy legyen, nem terhelheti azt már 
reá táblázott más kölcsön, nem lehet az lekötve egyéb kötelezettség zálogául, 
nem lehetnek arra harmadik személyeknek elsőbbségi jogaik és nem terhelhetik 
azt törvényből vagy bírósági ítéletekből folyó zárolások. 

3. cikk. Az Intézet a Registro Navale ed Aeronautico adatai alapján meg-
győződhetik a kölcsönt igénylő hajó értékéről. 

4. cikk. A nyújtott kölcsön visszatérítésénél, késedelmes adósokkal szem-
ben, az Intézet ugyanúgy járhat el, mint az állam az egyenes adók behajtásánál. 

6. cikk. Az Intézet 100 millió lirát kitevő alaptőkéjét a nevezetesebb ban-
kok, takarékpénztárak és biztosító intézetek (névszerint felsorolva) az alapszabály-
ban megjelölt arányban jegyzik és olyan arányban is felelősek. Az alapszabály-
ban megjelölt időn belül a jegyzések három tizede befizetendő, a további tizedek 
befizetési idejét az alapszabály határozza mQg. 
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7. cikk. Az alapszabály intézkedik a kötvények kibocsátásáról, a kamatláb 
megállapításáról, stb. Kötvényeket legfeljebb az alaptőke tízszereséig bocsáthat 
ki az Intézet és azok a tőzsdén jegyeztetnek. 

9. cikk. Az Intézet minden működéséből kifolyólag esedékes adók és 
illetékek fejében a minden egyes év végén megállapított kibocsátott kölcsön-
összeg minden 100 lírája után átalányképpen 10 centesimi a kincstári illeték. 

13. cikk. A kibocsátott, de 1 millió lírát meg nem haladó kölcsönösszegek 
kamatai megtérítéséhez az állam hozzájárul. Ezt a hozzájárulást nem csak az 
e törvényben megnevezett Intézet, hanem minden más hajókölcsönt nyújtó intéz-
mény is élvezheti. 

14. cikk. Az állami hozzájárulás feltétele, hogy azt Olaszországban épült 
vagy külföldön beszerzendő ú j vagy 10 évnél nem idősebb hajókra nyújtott 
kölcsön kölcsönzői kaphatják akkor, ha a hajók az állami hozzájárulás tartama 
alatt a Registro Italiano legmagasabb osztályzatát megtartják. 

15. cikk. Abban az esetben, ha a kölcsön zálogául nem az építendő vagy 
vásárlandó, hanem egy másik, építés alatt álló vagy már üzemben lévő olasz 
hajó szolgál, a kölcsönszerződés magában kell hogy foglalja azt a kikötést, hogy 
a zálogolás a kölcsön zálogául szolgáló hajóra kebelezendő be és annak meg-
állapítását, hogy a lajstromozáskor az be is lett kebelezve, ellenkező esetben az 
állami hozzájárulás megszűnik és a már kiutalt hozzájárulások visszafizetendők. 

16. cikk. Külföldön vásárolt hajókkal kapcsolatban, az évente még fennálló 
kölcsön 1 %-á ig terjed a hozzájárulás. Olaszországban épült hajókkal kapcsolat-
ban 2 és fél % - o t tesz az ki. 

17. cikk. Az állami hozzájárulásban 15 évnél hosszabb időre senki sem 
részesülhet. Idegen építkezésű hajóknál a vízrebocsátás napjától, hazai épít-
kezéseknél a lajstromozás napjától számított 15 év után szűnik meg az állami 
hozzájárulás. 

18. cikk. Nem részesül állami hozzájárulásban a 19 évnél hosszabb időre 
kötött államsegély-szerződéses hajó, továbbá az sem, amelynek építését egy 19 
évnél rövidebb időre kötött államsegélyezési szerződés írja elő. 

19. cikk. A fennálló és hazai hajóknak idegeneknek való eladását korlátozó 
rendelkezések érvényben tartása mellett, azt a hajót, melyre hajókölcsön van 
betáblázva és amely állami hozzájárulást élvez, nem lehet idegeneknek eladni, 
csak az összes élvezett állami hozzájárulás visszafizetése után. 

20. cikk. E törvény életbeléptetésétől számított három éven belül az állami 
hozzájárulás 1928/29 ben 400 millió, 1929/30-ban 300 millió, és 1930/3l-ben 
300 millió lira erejéig nyújtott kölcsönre adható. E célból a folyó évi költség-
vetésben 50 millió lira irányoztatik elé. 
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Japán tengerkutatás. 
„Records of Oceanographie Work is 
Japán" című ú j ío lyóira tban együttesen 
m u t a t j a be. A kuta tó- tanács , amelynek 
J . Saikurai az elnöke, a Csendes-óceán 
t enge r t an i ku t a t á sá r a N. Yamasak i to-
kiói egyetemi t a n á r vezetésével, külön 
állandó bizottságot szervezett. E n n e k is-
mét há rom albizotsága van : az egyik 
te rmésze t tan i és vegy tan i ku ta tásokka l 
foglalkozik, s ennek maga Y a m a s a k i 
professzor az elnöke, a második albizott-
ság t enge r i é le t tudományi vizsgálatokat , 
a ha rmad ik pedig halászat i k ísér le teket 
végez. A japán t e n g e r t a n i ku ta tásokban 
résztvesz a hadi tengerészet is, amelynek 
Kobeban van h idrográf ia i obszervató-
r iuma. Ennek tevékenységéről Okada 
igazgató számol be (p. 6.). Az obszerva-
t ó r i u m n a k oceanográfiai ku ta t á sokra a 
„Synpu-maru" nevű 125 tonnás acél-
j ach t áll rendelkezésére. 

Belekapcsolódik a t enge rku ta t á s szer-
vezetébe a tokyói császári halászat i inté-
zet is, amelynek nagyszabású tevékeny-
ségét a füzetben (p. 7.) Asano i smer te t i . 
A j a p á n par tokon összesen 71 ha lásza t i 
és meteorológiai állomás, továbbá olyan 
világító-tornyok v a n n a k , amelyeknek sze-
mélyzete oceanográfiai vizsgálatokat is 
végez. A j apán ku t a tók számos szelvényen 
dolgoznak, de ezek csak az anyaország 
szigetei közti teljes profilok, a többiek 
csonkán végződnek. A tengerészet hid-
rográf ia i osztályának szolgálatában álló 
„Mansyu" mérő-hajó a profiloktól f ü g -
ge t lenül dolgozik. A , .Mansyu" 1926 óta 
számos mélységmérést végzett 4000 m-en 
felül , s van egy 9950 m-es adata is, de 
ez kétes. A mérőhajó a J a p á n körül i ten-
gernek fenék té rképe i t revideálja. 

A biológiai ku ta t á sok központja a 
Tohoku egyetemtől Asamushiban (Sen-
dai ) a l ap í to t t t enge r i é le t tudományi in-

tézet, Ha ta i professzor igazgatása a la t t . 
A Mutsu-öbölben levő intézetnek 14 la-
bo ra tó r iuma van, ezek közül az egyiík 
2 m é t e r n y i r e van a t enger színe a l a t t . 
Akvá r iumában 24 n a g y medence van. 
Asamushi híres t enge r i fü rdő s az ak-
vá r iumot nyáron sokan lá togat ják . Az 
in tézetnek 2 motoros h a j ó j a van. A bio-
lógiai intézet rendszeres t enge r t an i meg-
figyeléseket is végez. Ezekről a beszá-
molót H a t a i és Kakubo tollából olvas-
ha t juk (p. 26.), míg a biológiai k u t a t á -
sok eredményei t Hozawa foglal ja össze, 
(p. 38.) A füzet t a r t a l m á t az 1927-ig 
megje len t tengertani , biológiai és ha lá -
szati értekezések jegyzéke egészíti ki. 
O k a m u r a Kamcsatka p a r t i moszat f ló rá -
jához közöl adatokat (p. 52.). A j a p á n 
hadi tengerészet h idrográf ia i osztálya 1871 
óta működik . Az osztály multévi mun-
kásságát , amely mélységmérésekből, üle-
dék- és áramlásvizsgálatokból, t enge r j á -
rási megfigyelésekből és a tengervíz ve-
gyi ós természet tani tu l a jdonsága inak 
megál lapí tásából tevődik össze, Yone-
mura admirá l is , az osztály igazga tó ja 
fogla l ta össze (p. 5.). x\ füzethez több 
térképmelléklet csatlakozik a mélységi 
adatok és az úszó palackok ú t j ának fel-
tűntetésével . (Le idenf ros t . ) 

A fókáknak nemzetközi védelem alatt 
való tenyésztéséről. 

Az Amer ika i Egyesült Államok Halá-
szati H iva t a l ának 1927. augusztus havá-
ban közzétett jelentése szerint a Ber ing 
tengerben lévő Pribilof szigeteken ezidő-
szerint 800—870 darab különböző korú és 
f a j t á j ú prémet szolgáltató fóka él. 

A h a j d a n megbecsülhetetlen s zámú 
fóka tömeg az orosz fókavadászok eszte-
len i r t á sa következtében anny i ra meg-
csappant , hogy félni lehetett , min t anny i 
más tenger i állat k i i r t á sa m á r példa, 
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ezen fókák kiveszésétől is. Az érdekelt 
államok, orosz, japán, angol és az U.S.A. 
1911-ben közösen megállapodtak —- töb-
bek között a Pribilof-szigeti fóka véde-
lemre vonatkozóan. Úgysz intén szabá-
lyozták, bizonyos kulcs szerint, a jövő-
ben kiirtandó állatoknak a számát, ér-
tékesítését stb. A megegyezés alkalmával 
az erősen megcsappant á l lományt gon-
dosan összeszámolták és 127.000 darabot 
jegyeztek fel. A fókairtást 1911-től be-
szüntették 15 esztendőre, a fókák kellő 
felszaporodása idejéig, csupán esetről-
esetre a fölös számú hímek elejtésére 
szorítkoztak, amely felől az Egyesült 
Államok hatásköre alá utalt felügyelőség 
intézkedett. Különben a szerződést kötő 
hatalmak 15 évi kíméletidőben állaxiod-
tak meg. Ezen megállapodáshoz külön 
még Oroszország a saját birtokát tevő 
Commandor szigeteken élő fóka kímélé-
sével is hozzájárult, annál is inkább, 
mert üldözés esetén ezekről a szigetek-
ről úgyis a védett szigetekre menekültek 
volna az állatok. 

A nagyhata lmak által garantált „ró-
zsás helyzet" a fókaországbeliek szám-
beli gyarapodását hozta meg. És mivel a 
fókák polygámiában élnek, m i n d több és 
több felesleges h ím verődött külön csa-
patokba, melyeknek az egyezmény értel-
mében a prémje kereskedésbe került. Az 
utolsó tíz évben, mintegy 20.000 használ-
ható h ím állatprém került a Pribilof 
szigetekről forgalomba. A fenti amerikai 
Halászati Hivatal jelentése szerint az 
1927-ik évben a prémek kereskedelmi ára 
31—49 dollár között hullámzott , amely 
áron a megelőző évben lejárt kíméleti 
idő után a több mint 800.000-re felszapo-
rodott állományból kiirtott, 25.000 darab 
Pribilof szigeti állat prémje is fogalomba 
került, amely számú példány kiirtását az 
1911-ben kötött szerződés lejárta szabá-
lyozott. Ezt az 1926-ban lejárt szerződést 
az érdekelt hatalmak formai lag nem újí-
tották meg, mégis úgy látszik, hogy az 
ügy érdekében annak hal lgatólagos foly-
tatását üdvösnek tartják. Csupán Japán 
jelentett be módosító fejezetet, amely az 
ázsiai fókaseregnek a japán partok men-
tén lefolyó téli vándorlására vonatkozna. 
Az amerikai fókacsapatok is évről-évre 
gyarapodnak s remélhető, hogy hamaro-

san évi 100.000 értékes fókabőrt lehet a 
védelem alatt ál ló fókatörzscsapatról 
nyerni . Ez magáva l fogja hozni a fóka-
hul la feldolgozó tengeri ipar fejlődését 
is. A fenti szám racionális tengeri állat-
gazdálkodással bizonyára még tovább fo-
kozható s a vele kapcsolatos ipar is fej-
leszthető lesz. Ehhez szükséges — Town-
send szerint is, -— hogy a Bering, Cooper 
és általában a Commandor szigetekre vo-
natkozó megállapodásokat a háború 
utáni Oroszország is megtartsa. Egyéb-
ként az egész Bering-tengeri szigetvilág-
ban a fókák száma nyilván v a n tartva, 
amelyeken évi cenzus szerint történik a 
fölösszámú hímeknek a kiirtása. Példa-
ként említem fel, hogy még oly kis szige-
tek fókaál lománya is, mint az Okliotski-
tengerben fekvő és Japánhoz tartozó 
Rozmár-szigeté is, nyi lván v a n tartva, 
amelyen 1926-ban 24.373 darab fókát 
számláltak össze, amely számból a Japán 
kormányzóság 1332 darab fölösszámú hí-
m e t irtatott ki és dolgoztatott fel. 

Townsend, aki a fókák védelem alatt 
va ló tenyészésének ezidőszerínti állásá-
ról beszámol, (Ch. H. Townsend: Becupe-
ration of Halherd. Bulletin New-York 
Zoological Society Vol. XXXI. No. 1.) 
ecseteli a régi fókabőséget, majd a 
rablóirtás n y o m á n való fókaál lomány 
megcsappanását és végül a 15 évi 
kíméletidő után való újbóli nekipezsdü-
lést. Townsend, aki látta a fókás szigetek 
sok-sok mil l ióra becsült fókaseregeit, ez-
előtt 42 évvel, majd részt vett az 1911. 
évi szomorú képet nyújtó összeszámlálás-
ban és most m e g örvendve állapíthatja 
meg a mentő akcó sikerét, ame ly még 
kellő időben történt meg s úgy , mint a 
bölényeknél és az antilopoknál, talán 
éppen a tizenkettedik órában jött meg a 
megmentő segítség. 

Az emberi kultura terjedésével mind-
inkább szaporodni fog a védelemre szo-
ruló állatfajok száma. A jobb belátásnak 
kell védeni a természet élő kincseinek 
elpusztulását az emberi kapzsisággal 
szemben, ame ly eddig is n a g y o n sok ér-
dekes és értékes állatfajt irtott ki soha 
vissza nem sírható módon. 

Abonyi Sándor. 
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Az „F. 14." olasz tengeralattjáró 
elsülyedése. 

Fájdalmas veszteség érte az olasz hadi-
tengerészetet. Elsűlyedt az „F. 14" ten-
geralattjáró. Egy szemtanú szerint a sze-
rencsétlenség augusztus 6-án S. Giovanni 
in Pe lago előtt történt, egy gyakorlat al-
kalmával, amelyen az „F. 15." és „F. 14." 
tengeralattjáróknak, a több torpedóva-
dászhajó által védett „Brindisi" kis cir-
kálót (Helgoland volt o.-m. hajó) kel lett 
megtámadniok. Az „F. 15."-nek sikerült 
észrevétlenül az admirális hajót körül-
vevő torpedóvadászok mel lett felbukkan-
nia s ezáltal megoldotta feladatát, ami-
után az egész raj az ,,F. 14." támadását 
figyelte, azaz igyekezett azt meghiúsí tani . 
A torpedóvadászok két csoportban halad-
tak, közrefogva a ,.Brindisi"-t, Reggel 8 
óra 45 perckor a jobboldali csoport egy-
ségei között valami történt, mert a sor-
ban második a „Missori" teljes erővel 
hátraveretett, az utána következő hir-
telen kikanyarodott a vonalból, nehogy 
összeütközzenek s a .,Missori" orra előtt 
felbukkant valami szürke test. Egy ten-
geralattjáró orrát lehetett látni, de csak 
5—10 másodpercre, azután eltűnt és 
csak a feltörő légbuborékok árulták el, 
hogy szerencsétlenség történt, A ,,Brin-
disi" azonnal lehorgonyzott, a többiek, 
azt elölről megkerülve, a katasztrófa 
színhelyére siettek, ahol mentőcsónako-
kat eresztettek a vízre, de nem találtak 
senkit. Haladéktalanul megindították a 
mentési munkálatokat. Póláből megfe-
lelő segédeszközöket hoztak s bár az idő 
rosszra fordult , másnap, 7-én este már 
felszínre került az .,F 14". Rögtön ki-
nyitották a csapóajtókat, de azokon ke-
resztül mérges klórgáz tódult ki, úgy, 
hogy csak gázálarccal lehetett a hajóba 
behatolni. Ott azonban már csak halot-
tak voltak. Az első holttestet fel is hoz-
ták a fedélzetre. Éjfél után 3 órakor be-
vontatták a hajót Pólába, ahol délelőtt 
0 órakor az úszódokk fe lemel te azt, Há-
rom holttestet az összeütközéstől közvet-
lenül megsérült rekeszben, t izennégyet 
a torpedóhelyiségben a vízalatti távíró-
készülék körül csoportosulva, kilencet a 
kezelő-helyiségben találtak. Ez utóbbiak 
között volt a parancsnok, Wiel korvett-

kapitány és helyettese Fasulo hajó-
apród. 

Az „F 14"-et 1917 január 23-án Ge-
nova-Sestriben, az Odero gyárban bo-
csátották vízre. 255—318 tonnás, 45.50 
méter hosszú, 4.22 méter széles. 3.07 mé-
ter magas és 13—7.5 mérföld sebesség-
gel járó egység volt. 

Űj olasz iskolahajó. 

Amíg nálunk a kereskedelmi tengeré-
szek kiképzésére sokan feleslegesnek tart-
ják a vitorlás iskola-hajót, addig Olasz-
országban az elavult Vespucci helyett 
most szerelték fel Castel lamare di Sab-
biaban a Cristoforo Colombo háromár-
bocos segédgéppel ellátott vitorlás iskola-
hajót, amely csak haditengerészek kikép-
zésére szolgál. A hajó külseje az első pil-
lantásra egy középkori f regat t benyomá-
sát kelti. Széles tatján kényelmes erkély 
és ízléses díszí tés ragadja m e g a szemlélő 
tekintetét, A. hajó belső berendezése a 
legmodernebb. 

Bouvet-sziget feltárása, A Déli-Jeges-
tengernek ezen eljegesedett vulkáni ere-
detű szigete (a déli szélesség 54° 26', ke-
leti hosszúság 3° 'IV a lat t ) , melynek 
hossza 9.5 km. és szélessége 8 km., ter-
mészettudomány ilag mindeddig ismeret-
len volt, mert bár Buuvet francia hajós 
már 1739 januárius elsején felfedezte, 
mégis erős hullámtörések miatt a kutató 
hajókról tervezett partraszállási kísérle-
tek mindeddig sikertelenek maradtak. 
1927 december elsején végre sikerült a 
norvég Ifontved H. kapitány parancs-
noksága alatt álló „Norvégia" bálna-
vadász hajóról partraszállani, azért is 
jelentős, mert a hajón Mosby H. és Rus-
tad D. mint tudományos kutatók is jelen 
voltak. Szakemberek részéről történt 
ezen meglátogatása a szigetnek annál 
inkább örvendetes, mert eddig sem a 
,,Valdivia", sem a ,,Carnegie", sem pedig 
„Meteor"-nak nem sikerült a megkísérelt 
partraszállás. A „Norvégia" szakemberei 
egy teljes hónapot töltöttek a szigeten, 
vadásztak, meteorológiai és vízrajzi meg-
figyeléseket végeztek, földtani felvétele-
ket készítettek és hajótöröttek részére 
élelmiszer-raktárt létesítettek. Legújabb 
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értesülésünk szerint a szigetet odaaján-
dékozta Anglia Norvégiának és ez a ritka 
esemény nagy feltűnést keltett a diplo-
mác ia egész világában. A sziget neve: 
Büuvet-Island, és a déli jeges-tengerben a 
norvég halászhajók központja. A föld-
darab létezéséről a térkép is csak rövid 
ideje tud. A fennhatóság kérdése körül 
pedig hosszú vita folyt a két á l lam kö-
zött, amit végül most Angl ia lemondó-
okmánya szüntetett meg. R. A. 

Újabb magyar tengerhajózási vállal-
kozás. Míg idehaza az e lhelyezkedést ke-
reső tőkét a tengerhajózás egyál ta lán 
n e m érdekli és míg idehaza mindenki 
m e g van győződve, hogy csak az ál lam-
segél lyel támogatott nagytőke foglalkoz-
hat ezzel a kérdéssel, addig külföldön, 
de különösen Németországban, aki csak 
teheti, igyekszik a vízifuvarozásba be-
kapcsolódni. Ennek m e g van a természe-
tes magyarázata, mert ahhoz, hogy va-
laki bérház helyett hajóba fektesse a 
pénzét, meg kell, hogy győződve legyen 
a tengerhajózásnak rentábil is voltáról, 
érzékének kell lenni ez iránt a vállalko-
zás iránt, szinte o lyan légkörben kell 
élnie, amelyből magába szívja ennek a 
kereseti ágnak a megismerését . 

í gy lehetett csak, hogy Darányi István 
hamburgi magyar kereskedő, nem egé-
szen 200.000 márka tőkebefektetéssel , két 
kis hajót vett és azokat magyar lobogó 
alatt üzembe helyezte. 

A két hajó a „Hullám" és a „Mars", az 
első gőzös, a második segédmotoros vi-
torlás, az északi tengeren fognak ope-
rálni. A „Hullám" 281 vegyestonna tar-
talmú, 1918-ban Skiens-ben épült, 250 ló-
erős gőzhajó, a „Mars" 312 vegyestonna 
tartalmú, 1919-ben Middelfart-ban épült, 
120 lóerős, négyhengeres motorral fel-
szerelt, három árbócos vitorlás sóner. Kis 
hajók, az igaz, de annak dacára, igen 
fontos elvi jelentősége van a vállalkozás-
nak, mert megdönteni igyekszik azt a 
csak Magyarországon élő, tévhitet, hogy 
magános nem kezdhet tengerhajózásba. 
Darányi , bár 14 éve, hógy hamburgi ke-
reskedők és tengerhajózási vál lalkozók 
között él, óvatosan kezd vállalko-
zásba és egyelőre, amíg ő maga is 
t isztában lesz ennek az üzletágnak min-
den csínjával, bérbe adta a hajókat. Te-

hát egy tisztán kamatozási üzletre redu-
kálta a máskülönben igen komplikáltnak 
ismert vál lalkozást s így lehetővé tette, 
hogy a magyar lobogó újabb hajókon 
lengjen és magyar tengerészek elhelyez-
kedhessenek. 

Bár csak minél több magyar tőkepén-
zes venne róla példát! 

A két hajó vezetésére Horváth I. Zol-
tán és Bíró György kapitányok kaptak 
megbízást. Alkalmaztatásuk főbb felté-
telei: havi 680 pengő fizetés és élelmezés, 
valamint egy megegyezés tárgyát ké-
pező összeg erejéig szóló biztosítás, mely 
után a prémium felét a hajótulajdonos 
fizeti. Minthogy a hajók, a jégviszonyok 
miatt, té len nem hajóznak, a kapitányok 
körülbelül három havi fél fizetéses sza-
badságot kapnak. 

Czölder Dezső festőművész. „Adria ké-
pek" kiál l í tása. Ünnepé lyes keretek kö-
zött nyitotta meg a Magyar Adria Egye-
sület december 6-án d. e. 11 órakor. 
Czölder Dezső festőművész tagtársunk 
„Adria képek" kiállítását. Gonda Béla 
elnök megbízásából Dr. Haltenberger Mi-
hály egyetemi és műegyetemi m. tanár 
és Gramantik Mihály tengerészkapitány 
jelentek m e g az egyesület képviseleté-
ben. Haltenberger előadásában néhány 
jellegzetes tengerparti tájképet mutatott 
be, megismertetve a je lenvolt előkelő kö-
zönséggel a dalmát, velencei , francia, 
holland, Rügen szigeti, keletporoszor-
szági, svéd és norvég tengerpartok sajá-
tos világát, hangulatát. A geográfus szem-
üvegén keresztül látva, különösen meg-
elevenedett Dalmácia romantikus képek-
ben gazdag milieuje, Velence lagunás 
világa, a hollandok csatt partja, ahol ha-
talmas gátakkal védi a tenger ellen a 
hollandus a tengerszintjénél mélyebben 
fekvő virágos földjeit, megismertük to-
vábbá Rügen hófehér krétaszikláit, a svéd 
part szirtes szigetkertjeit, az ú. n. skajen-
partot, és a norvégek csodálatos fjord-
világát, amelynek mesteri , költői lelkű 
festője Normann norvég fjordfestőfestő-
művész. Gramatik viszont a hajó- és ten-
gerfestésről mondott igen sok érdekeset. 
Az ókori népektől kezdve történeti átte-
kintésben ismertette a kérdést s különö-
sen f igyelmet érdemelt az a tárgyilagos 
megál lapítása, hogy amiként nálunk 
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csak egy igazi írót ismer, aki megértette 
a tenger lelkét, úgy csak egy magyar 
festőművészt is ismer, akinek minden 
képe a tenger iránti n a g y szeretetnek a 
kifejezése. Czölder Dezső adriai képei 
nem maradnak a nagy olasz tengerfes-
tőké mögött, hanem oly értékek, amelyek 
a magyar névnek ismét közmegbecsülést 
szereznek. Herczeg Ferenc „Szelek szár-
nyán" című költői tengeri képei és Czöl-
der Dezső művészi ecsetjének az alko-
tásai őrök időkig abszolút értékek ma-
radnak. Kedvesen hatott Gramantiknak, 
az elveszett tengerééért síró magyar ten-

gerészkapitánynak az a közlése is, hogy 
a kiállítás megnyitására tudatosan vá-
lasztotta az egyesület december 6-át, 
Mikulás napját, mivel ekkor van a ten-
gerészek védszentjének, Szent Mihálynak 
az emléknapja, de ezen a napon ünnepli 
a magyar sors hajójának kormányosa, 
Horthy Miklós kormányzó Úr Ő Főméltó-
sága is a nevenapját. 

A kiál l í tás Czölder festőművész tag-
társunk I., Fery Oszkár-utca 4/b alatti 
műtermében folyó hó 21-ig, naponként 
11—3 óráig díjtalanul megtekinthető. 

KÖNYVISMERTETÉSEK. 

„Die Höl lenmaschine im U-Boot" von 
Kapitán Herbert Sauer. Verlag ScherI 
Berlin. 29 képpel. Ára fűzve 2.5 Márka, 
kötve 4 Márka. Seheer admirális írt a 
könyvhöz egy rövid előszót, melyben ki-
emeli, hogy a német kereskedelmi ten-
gerész kapitányok Sauerhez hasonlóan a 
legnagyobb hőstetteket v i t ték véghez a 
világháború alatt, amelyben mint tar-
talékos tisztek hadihajók parancsnokai is 
lehettek. 

Sauer kapitány az UC-55 tengeralatti 
cirkáló parancsnoka volt, amikor paran-
csot kapott, hogy Kirkwall és Lerwick 
angol kikötők bejáratát 9—9 aknával 
zárja le, azok gázműveit, vasúti állomá-
sait s a kikötőkben horgonyzó hajókat 
60 gránáttal lőjje s azután cirkáljon a 
környéken saját belátása szerint. 

1917 szeptember 25-én reggel 9 órakor 
indult, el az UC-55 Helgolandból. Viha-
ros idő, el lenséges aknazárak élénk for-
galmi akadályt képeztek bár, 29-én reg-
gel 6 órakor megérkezett Lerwick elé. 
Ez egyike volt azon fontos kikötőknek, 
ahonnan az északi irányba igyekvő angol 
és semleges hajók a legerősebb kíséret 
mellett útra keltek és mert különösen az 
élelmiszer behozatalt bonyolították ott 
le az angolok minden elképzelhető mó-
don megerősítették és védték azt az el-
lenség támadása ellen. Számtalan akna-
zár terült el a kikötő bejárata előtt, a 
part mentén torpedó és cirkáló hajók, a 

levegőben repülőgépek raja, állandó szol-
gálatot teljesítettek. Ilyen körülmények 
között csak a legnagyobb óvatosság mel-
lett lehetett a kikötő bejáratát megköze-
líteni s ezért Sauer kapitány ú g y hatá-
rozott, hogy megvárja, amíg fényes nap-
pal valamely convoy ki- vagy bemegy, 
megfigyeli annak útját s úgy fogja egy-
két mérföldre a kikötő előtt az aknákat 
lerakni. Változatosan lemerülve 40—50 
méterre és felszállva, amennyire a peris-
kop kidugásához szükség volt, haladt a 
hajó célja fe lé és amint a k ívánt közel-
ségre ért, a megfe le lő pilanatban Sauer 
kapitány kiadta a parancsot „Első ak-
nát . . ." de m á r az „el" szócska nem 
hagyta el ajkát mert egy robbanás resz-
kettette meg a hajót, amely rövidesen 
azután orra bukott s befúrta magát a 
mélybe. A mélységmérő 40—50—60 s ÍK.V 
tovább, egész 95 méterig rohamosan je-
lezte a sülyedést, amikor sikerült a hajót 
megáll í tani s a fenéksúly-tartályok ki-
fúvásával fe lemelni . Ekkor már jelen-
tette a főmatróz. hogy nagy mennyiség-
ben tódul a víz a hajóba. Sauer kapitány 
miután körüljárt a hajóban, szomorúan 
állapította meg, hogy menthetetlen s 
csak az a kérdés, fe l lehet-e emelni a 
víz színére, hogy az emberek kiszabadul-
janak és úszással próbálják életüket meg-
menteni . Az igaz, hogy itt, ahol az ellen-
séges hajók raja cirkált a fejük felett , 
nem sok reményük volt arra, hogy meg-
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menekülnek, tudták hogy az angolok a 
tengeralattjárók személyzetének nem ke-
gyelmeznek, mégis dicsőbb halál vár reá-
juk fenn, mint itt a mélyben, ahol. mi-
vel a betóduló viz el lepte a v i l lanyte lep 
e lemeit , a klórgáz már fojtogatta őket. 
Sikerült is a fe l sz ínre kerülniük, éppen 
egy torpedóűző raj kellős közepén. Az 
angolok annyira meglepődtek, hogy e l fe-
lejtettek tüzelni reájuk ós az első lövés 
a parti erődök egyikéből vágott a vízbe 
ugrált emberek közé. Azután a hajók is 
elkezdték a tüzelést, aminek eredménye-
kép pár perc alatt a '29 főből álló sze-
mélyzetiből már csak 19 vergődött víz-
ben, hi|peii a klórgáztól félholtak voltak 
és azonkívül rendkívül erőfeszítéssel, még 
mielőtt elhagyták a hajót, több robbanó-
bombát szereltetett fe l Sauer kapitány, 
nehogy a hajó az el lenség kezébe kerül-
jön. A bombák fel is robbantak s a hajó 
apró szilánkokban merült a fenékre az, ami 
m é g röviddel ezelőtt a német tengerészet 
egyik büszkesége volt , és amely egy, még 
Kielben a hajóra becsempészett, pokol-
gép áldozata lett. 

Számos igen érdekes epizódot ír le 
tengeralatt i útjairól Sauer kapi tány és 
mi mindenkinek, aki a tengert és a ten-
gerészéletet kedveli, aki a dicsősséggel 
harcolt szövetséges nemzet haditette inek 
emlékét meg akarja őrizni, a legmelegeb-
ben ajánljuk Sauer kapitány könyvét. 

Nichols , I. T. — Tlreder, C. M. jr . : An 
Annotated list of the Synentognathi . — 
YVith remarks on their Development and 
Relationships. — Zoologica. Vol . VIII . 
Nr. 7. — New-York, 1928. 

A szerzők a Beebe-féle Arcturus-expe-
dició gazdag anyagából a Synentogna-
thák rendjébe tartozó halakat dolgozták 
fe l igen alapos értekezés keretében. Az 
anyag az At lant i - és a Csendes-óceánból 
származik. Ebbe va rendbe az u. n. re-
pülőhalak egy része tartozik. Ezek sorát 
a szerzők új fajokkal is gyarapították, 
részben pedig pótolták az eddigi leírá-
sok hiányait. A szöveget számos rajz 
magyarázza, a remekbe készült színes 
táblák pedig bepil lantást engednek a 
melegvizű tengerek színpompájába. Az 

értekezés igen bőven foglalkozik a re-
pülőhalak rendjének kiformálódásával a 
földtörténeti szakaszokon keresztül mind-
máig. Ez a rész a dolgozat legértékesebb 
része. N e m az a szokásos üres szárma-
zástani spekuláció, amivel itt nálunk 
már megcsömöröltettek bennünket, ha-
nem komoly alaktani és ősélettudományi 
adatokra felépített log ikus következte-
tés, amely bevilágít az érdekes rend ki-
alakulásának valószínű menetébe. 

(L. Ciy.) 

Herbert Schoeder Dr.: Russland und 
die Ostsee. Ein Beitraij zum Randstaaten-
problem. Von Riga. 1927. Verlag der 
Buchandlung G. Loeffler. Ára 8 márka. 

A könyv célja, ismertetni Oroszország 
gazdasági, kereskedelmi és néppolitikai 
helyzetét a Keleti-tengeren. 

A m ű három részre oszlik. Az első 
rész Oroszország geográfiái és politikai 
helyzetét tárgyalja a Keleti-tengerrel 
kapcsolatban, különös tekintettel annak 
kereskedelmi földrajzára. A második 
részben a Keleti-tengert, mint az orosz 
gazdasági szervezet kialakulását befolyá-
soló tényezőt fejtegeti. Fejtegetése során 
kitér az orosz nemzet gazdasági alkotó 
elemeire, az orosz ki- és beviteli keres-
kedelemre, a Keleti-tenger termelő vidé-
keire, forgalmi vonalaira, az orosz be-
viteli kereskedelem fogyasztó vidékeire. 
Tárgyalja továbbá e részben az orosz 
belterületek forgalmi és gazdasági hely-
zetét, az orosz kereskedelmi hajózást és 
a kelet balti vidékek gazdasági speciali-
tásait. 

A harmadik rész e terület történelmi 
ismertetésének van szánva; a Domínium 
Maris Baltici-i a 12. századtól napjainkig 
mutat ja be a szerző. 

A szöveg között számos táblázat van, 
amely statisztikusai] mutatja be éven-
ként és százalékonként a Keleti-tengeren 
keresztül lebonyolított, ki- és beviteli 
áruk mennyiségét. 

A szerző még 1924—25. év fo lyamán 
írta m e g művét, így természetesen a 
könyvében írt adatok és viszonyok is fő-
leg ezekre az évekre vonatkoznak. 

Takdtsy. 

•GYET'̂ í KííiíTM 

. •. vfGK 
3£>3/ l-M/i 
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