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T. Tagtársainkhoz! 
Bizalommal kérjük azon t. tagtársainkat, akik rendes tag-

sági díjuk fejében 20 K-t küldtek be, legyenek szívesek ezt 
60 K-val 80 K-ra kiegészíteni, hogy részükre A Tenger minden 
számát megküldhessük. Ezt a kiegészítést kérjük alapító tag-
jainktól is. 

Hátralékos tagjainkat ismételten nyomatékosan kérjük tar-
tozásaik szíves beküldésére. Akik több évről hátralékban van-
nak s április hó végéig eleget nem tesznek tagsági kötelezett-
ségüknek, azok nevét és tartozásait A Tenger legközelebbi 
füzetében közzé tesszük. 

Az Adria és Fiume 
visszaszerzése elsőrendű nemzeti érdekünk. A Magyar Adria 
Egyesület erre irányuló törekvésének támogatása hazafias 
kötelessége minden igaz magyar embernek. 

Tagtársainkat kérjük: gyűjtsenek minél több új tagot, buz-
dítsák, lelkesítsék ismerőseiket, hogy minél többen sorakoz-
zanak zálónk alá. 

Uj tagjainknak, 
akik t. Í. az 1920 és 1921. évben léptek be, ajánljuk A TENGER 1919. 
évi hat ív terjedelmű, gazdag és változatos tartalmú füzeté t . Ára 20 K. 
Tartalmából kiemeljük a következő főbb cikkeket: 

Magyarország igénye a fiumei kikötőre és partvidékére. (A Magyar 
Adria Egyesület manifesztuma a külföldhöz.) Az Adria magyar nemzeti 
jelentősége. Irta dr. Márki Sándor egyetemi tanár. Miért van szükségünk 
az Adria fürdői re? Irta dr. Dalmady Zoltán orvos. Képek az Adriáról. 
Zára (16 képpel). Irta Garády Viktor. A magyar Adria-kutatás jövője. Irta 
dr. Koch Nándor. A tengeri növények gyakorlati értékesítése (hat ábrával). 
Irta: dr. Moesz Gusztáv. A tengervíz összetétele és vegyi tulajdonságai. 
Tengeri szörnyetegek (6 képpel). Irta dr. Pell Mária. A kikötők fajai. Irta 
dr. Harmos Eleonora. Id. dr . Entz Géza emlékezete (képpel). Irta dr. 
Koch Nándor. 



A H A T A L M I E G Y E N S Ú L Y AZ A D R I Á N . 
Irta: Dr. OKOLICSÁNYI LÁSZLÓ. 

laszországnak nagyon régi, hagyományos törekvése volt, hogy az 
Adriai-tenger fölött magának kizárólagos uralmat szerezzen. Ez 
a törekvés azonban nemcsak a mult század második felében ki-

alakult Itália unita politikájában nyilvánult meg, hanem a mai Olaszország 
területén azelőtt fennállott kisebb államok is a századok folyamán ismé-
telten kísérelték meg az Adria keleti partjainak elfoglalását, és több ízben 
sikerült is nekik a keleti partok egy részén egy időre lábukat megvetni. 
Sőt a római világbirodalom kialakulásának kezdetét azokban a hosszú 
harcokban láthatjuk, amelyeket Róma Kr. sz. e. a III. és II. században az 
illyrek, epirotok és macedónok ellen folytatott s amelyeknek eredménye 
az egész Balkán-félsziget meghódítása volt. 

A történelem tanúsága alapján általában megállapíthatjuk azt a tételt, 
hogy valahányszor egy állam az Adria nyugati partjain annyira megerő-
södött, hogy expanzióra képesnek érezte magát, az mindig egyik legsür-
gősebb föladatának tekintette azt, hogy az Adria keleti partjaira kiter-
jessze hatalmát. 

Ennek a századokon át észlelhető jelenségnek voltak és vannak gaz-
dasági okai is. A Balkán-félszigetnek nagykiterjedésű s hajdan óriás 
faállománnyal bíró erdőterületei, ércekben és más értékes kőzetekben 
bővelkedő hegységei, beljebb a nagyobb folyók mentén elterülő széles 
völgyek termékeny talaja gazdasági kiaknázásra, telepítésre csábítottak, 
és ennek az egész területnek természeti kincsekben való nagy gazdag-
sága élénk kereskedelem kifejlődését engedte remélleni. 

Ezeknél a gazdasági szempontoknál sokkal nagyobb jelentőségűek 
voltak azonban azok a stratégiai szempontok, amelyek az Adria partjai-
nak földrajzi természeténél fogva a nyugati partok birtokosait állandóan 
a keleti partok felől jöhető veszedelmek elleni védekezésre figyelmez-
tették. 
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Az Adria nyugati partjai 
ugyanis a tenger felől jövő bár-
miféle ellenséges támadással 
szemben tárva-nyitva állanak 
minden természetadta védelem 
nélkül. Velencétől Otrantóig csak-
nem tel jesen sima, töretlen a 
part, amely előtt sehol egy szi-
get, sehol egy a par tokba beha-
toló öböl, amely hadműveleti 
alapul vagy a partok elővédjéül, 
fedezékéül volna fölhasználható. 

Ezzel ellentétben a keleti 
partokat maga a természet a 
legerősebb védelmi eszközökkel 
látta el. A partok vonalát meg-
törve, számtalan öbölben mélyen 
benyomul a tenger vize a szá-
razföld testébe. A partok előtt 
kisebb-nagyobb szigetek cso-
portjai emelkednek ki a tenger 
vizéből s ezeken a szigeteken 
is dombok, hegyek nyúlnak a 
magasba és saját testükkel ta-
karják el a partokat a nyilt ten-
ger felől közeledők szeme elől. 
A szigetek és szigetcsoportok 
közötti szorosok és csatornák 
(canale), valamint az öblök vize 
is nagyobbrészt olyan mély, hogy 
azokba m é g a nagyobb típusú 
mély járatú csatahajók is be-
mehetnek s ott tartózkodhatnak anélkül, hogy a tenger felől észrevehetők 
volnának. 

Ezeken a keleti partokon tehát a hajóraj védelmi állásban a tenger 
felől jövő minden támadással szemben lebírhatatlan fölényben volna, az 
innét kiinduló támadás előkészítésére pedig, akár a tartalékok biztonságba 
helyezésére, akár visszavonuláskor az üldöző ellenség megállítására ez a 
partvidék az elképzelhető legkedvezőbb hadműveleti alapul szolgálna. 

A két part földrajzi természetének ez a különbözősége magyarázza 
meg azt az előbb megállapított történelmi jelenséget, hogy a nyugati 
partok birtokosai mindenkor törekedtek a keleti partokat is birtokukba 
venni, mert a keleti partok felől jövő esetleges támadásokkal szemben 
csak így érezhették volna magukat tel jes biztonságban. 

Az idők folyamán egyszer sikerült Itália urainak, a hatalmas Rómának 
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tartósan és szilárdan megvetnie lábát az Adria keleti partján, de ennek 
a föltétele és biztosítéka az volt, hogy Róma az egész Balkán-félszigetet, 
sőt utóbb még az Adriától északra és északkeletre fekvő területeket is 
hatalma alá hajtotta. Ez ismétlődni többé nem fog soha. Ennek az ismét-
lődésére a mai Itália époly kevéssé számíthat, mint az egykori római 
világbirodalom visszaállítására. 

Azt pedig bebizonyította a történelem, hogy az Adria keleti partjainak 
birtoklása, a mögöttük fekvő területek birtoka nélkül, biztos és tartós bir-
toklás nem lehet s csakis addig maradhat fönn, ameddig a Balkán-félszi-
geten lakó népek gazdaságilag, kulturailag, politikailag és katonailag 
akkora inferioritásban vannak a tőlük idegen parti birtokosokkal szemben, 
hogy ezeket a tenger partjáról elűzni nem képesek. 

Mihelyt a Balkán-félszigeten olyan erős állam alakul, amely Itáliával 
a mérkőzést fölveheti, az le fogja szorítani az Adria keleti partjairól a 
nyugatról oda települt jövevényeket , sőt ki fogja szorítani — akkor, 
amikor akarja — a nyugati partok birtokosait a Adriából, mert a keleti 
partok földrajzi alakulása által biztosított fölénye ezt lehetővé teszi 
számára. 

Semmi sem ütközik tehát jobban Itália érdekeibe, mint az, hogy az 
Adria keleti partjain egy erőteljes, hatalmas birodalom keletkezzék. Ezért 
s nagyon nehéz volna komolyan venni a hivatalos Olaszországnak a 
rapallói szerződésben foglalt azt a kijelentését, amely szerint Olaszország 
a jugoszláv állam létesítésében ama legfőbb célok egyikének megvalósí-
tását látja, amelyekért a háborút folytatta.* 

Olaszországnak éreznie kell azt, hogy a világháború — dacára annak, 
hogy ő a győztes hatalmakhoz tartozott — az ő helyzetét az Adrián ked-
vezőtlenebbé tette, mint amilyen volt előbb, mert fölborította a hatalmi 
egyensúlyt az Adrián. 

A rapallói szerződésnek azok a rendelkezései, amelyek az Olasz 
ország és Jugoszlávia közötti határokat — úgy, amint a 2. lapon levő tér-
képen látható — megállapítják és Trieszt, Isztria, Cherso, Lussin és Zára 
birtokát Olaszországnak juttatták, csak addig fognak érvényben maradni, 
amíg a szerb-horvát-szlovén állam annyira meg nem erősödik, hogy ezeket 
az olasz birtokokat hátba támadva birtokba nem veszi. Ha pedig ez 
bekövetkezik, akkor az Adrián nem a nyugati partok birtokosai, hanem 
a keleti partok urai fognak diktálni. 

Arról, hogy ennek a fordulatnak a bekövetkezésére az egyik oldalon 
éppen annyira számítanak, mint amennyire a másik oldalon félnek tőle, 
meg lehetett győződni azokból a nemhivatalos hírlapi cikkekből, amelyek 

* A rapallói szerződés bevezetése így szól : „11 Regno d'Italia e il Regno dei 
serbo-croati-sloveni desiderando di stabilire un regime sincero di amicizia e cordiali 
rapporti per il bene commune dei due popoli, il Regno d'Italia riconoscendo nella insti-
tuzione dello Stato vicino il raggiungimento di uno dei piii alti fini della guerra da 
esso sostenuta..." 



4 DR. OKOUCSÁNYI LÁSZLÓ 

egyfelől a jugoszláv sajtóban, másfelöl az olasz lapokban a rapallói egyez-
ményt kommentálták. 

Az olasz lapok — mintha nem is a szerzeményeinek örömét és a 
győzelem dicsőségét élvező közönséghez beszélnének, hanem aggodal-
makat kellene eloszlatniok — buzgó bőbeszédűséggel magyarázták, hogy 
az új határvonalak, az Itália kezébe jutott magaslatok — a Tarvis— 
Tricorno—Monte-Nevoso vonal — stratégiailag teljesen biztosítják Trieszt 
birtokát, továbbá hogy Fiume — habár független állam — mindenkor 
olasz fog maradni és Zára elhatárolása úgy van megcsinálva, hogy az a 
szárazföld felől hozzáférhetetlen lesz. 

Viszont a jugoszláv sajtó nem hallgathatta el elégedetlenségét afölött, 
hogy a hosszú háborúktól kimerült mostani állapotában kénytelen volt 
Olaszországnak átengedni olyan területeket, amelyeknek a lakossága 
tisztán délszláv és olyan kikötővárosokat is, amelyekben a lakosság több-
sége, vagy legalább is jelentékeny kisebbsége szláv. 

Ezeknek a cikkeknek a konklúziója természetesen mindig az volt, 
hogy a rapallói szerződést el kellett fogadni, abban meg kell nyugodni, 
mert az a békét jelenti, sőt „non é solo la pace, ma gia l'amicizia e 
forse preludo ad una sorté di alleanza", — hanem a sorok között kiérez-
hető már a jövő viharának a szele, amely vihar, talán előbb, mintsem 
sokan hiszik, a békének ezt a kártyavárát halomra fogja dönteni. 

A súrlódási felületek tetemesen megnövekedtek. Olaszország a 
hatalma alá jutott szláv lakosságot iparkodni fog olasszá átgyúrni s a 
trieszti kikötő igénybevételét szomszédjaival busásan fogja megfizettetni, 
Jugoszlávia pedig nagyon kényelmetlennek fogja találni az ő partjaiba 
beékelődött olasz állomásokat és az olasz „elnyomás" alá jutott fajtest-
vérei fölszabadítása érdekében irredenta politikát fog csinálni. Ahhoz, 
hogy ezek az ellentétek nyílt ellenségeskedésben törjenek ki, nem kell 
egyéb, mint az, hogy Jugoszlávia kipihenje a lefolyt háború fáradalmait 
és elég erősnek érezze magát arra, hogy Triesztbe és Isztriába benyo-
muljon és rajtaüssön Zárán. 

Az ilyen támadás sikerét — még egyébként egyenlő erőviszonyok 
mellett is — a fent elmondottak szerint a földrajzi helyzet a jugoszlávok-
nak biztosítja. Ha pedig ez bekövetkezik, akkor az olasz hajózásnak csak 
annyi tér fog jutni az Adrián, amennyit a keleti part birtokosa — a 
Jugoszláv állam — megtűrni hajlandó lesz. 

A kérdés tehát, az a kérdés, amely elsősorban és főképen Olasz-
országot érdekli, az, hogy miképen lehet mégis a hatalmi egyensúlyt 
biztosítani az Adrián. 

Megállapítottuk, hogy a keleti partok birtokosa, ezen partok földrajzi 
természeténél fogva, mindig előnyben van a nyugati partok birtokosával 
szemben. Megállapítottuk, hogy a nyugati part birtokosának, Olaszország-
nak nem lehet kilátása arra, hogy uralmát az egész Balkán-félszigetre, 
vagy legalább annak nagyobb részére kiterjessze. Megállapítottuk azt is, 
hogy a nyugati partok birtokosainak a keleti partokon való megtelepülése 
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a mögöttes területek (Hinterland) birtoka nélkül tartós és biztos birtoklás 
nem lehet s csak addig állhat fenn, amíg a mögöttes területeken lévő 
államalakulás nem elég erős. 

A megoldás ezek szerint, vagyis a hatalmi egyensúlynak a biztosítása, 
csakis valamely harmadik tényező belevonásával lehetséges. 

A rapallói egyezménnyel közvetlen érintkezésbe jutott két szomszéd 
között a súrlódási felületek csak úgy küszöbölhetők ki, ha közéjük 
ékelődik egy harmadik tényező, egy velük szemben semleges hata-
lom, amely sem nem olasz, sem nem szláv és amelynek hatalma nem 
a partok mögötti, hanem attól távolabb fekvő területekben gyökerezik. 

Ha ilyen hatalom tartja birtokában az Adria keleti partjainak egy 
részét, ez sohasem fejlődhetik ki akkora tengeri hatalommá, hogy Itáliának 
adriai tengerészetét veszélyeztesse, mert gazdasági életének és katonai, 
valamint politikai erejének alapja a tenger partjától messze esik, viszont 
azonban ez a hatalom a tengerparton való térfoglalásával visszaszorítja a 
tengerpart mögötti területen (a Balkán-félszigeten) fennálló államot és 
megakadályozza ezt tengeri erejének olyan kifejlesztésében, hogy ez a 
nyugati part birtokosait fenyegethesse. 

Egy ilyen harmadik hatalom képes volna arra is, amire Itália soha-
sem lesz képes, hogy az Adria keleti partján tartósan és szilárdan meg-
tartsa birtokát a mögöttes terület nélkül. Képessé tenné őt erre az, hogy 
arra a mögöttes területre, amelyről parti birtokát megtámadás érhetné, 
testének egész súlyával más oldalról gyakorolhat érzékeny nyomást. 

Ennek a harmadik hatalomnak a szerepét töltötte be a múltban 
Magyarország — (vagy az osztrák-magyar monarchia, amely az Adria 
partján fekvő birtokának nagyobb részét Magyarország jogán birtokolta), 
amely a hatalmi egyensúlynak az Adrián legfontosabb tényezője volt. 

A földrajzi helyzet és a történelmi tanulságok alapján kifejezést kell 
tehát adnunk annak az erős meggyőződésünknek, hogy ha a hatalmi 
egyensúlyt és tartós békét az Adrián ismét helyre akarják állítani, akkor 
Magyarországnak vissza kell adni a tőle most elszakított tengerpartot. 

Erre rövid idő múlva rá fog eszmélni egész Itália közvéleménye. 
Mihelyt a győzelem örömmámora elpárolog a túlheves olasz fejekből, 
mihelyt megismerik új szomszédaikat és körülnézve józan fővel fogják 
megítélni helyzetüket, meg fognak győződni, hogy Olaszország nyugal-
mának, békéjének legnagyobb érdeke fűződik ahhoz, hogy az erős 
Magyarország biztosítsa a hatalmi egyensúlyt az Adrián. 
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FIUME ÉS MAGYARORSZÁG. 
Irta: GONDA BÉLA. 

ónapokon át folyt a győztes hatalmak diplomatái közt és hírlapjaiban 
a szó- és tollharc afölött az európai fontosságúvá felduzzadt, de 
különben inkább csak lokális jelentőségű kérdés fölött: hová tar-

tozzék Fiume; a szerb-horvát-szlovén királysághoz-e, vagy pedig Olasz-
országhoz. A horvátok már a magyar birtoklás idején is állandóan igényt 
támasztottak Fiumére, mint területük integráns részére, bár Fiume — az 
1766-iki Mária Terézia-féle átmeneti s 1779-ig tartott rendelkezéstől s az 
1848. évi erőszakos elfoglalástól eltekintve — közjogilag sohasem tar-
tozott Horvátországhoz, sőt az a terület, melyen ma a Fiúméval szomszédos 
Susak horvát község áll, eredetileg szintén Fiúméhoz tartozott s csak 
1848 után a zavaros politikai viszonyok befolyása alatt szakíttatott el. 

Amint tehát a világháború kedvezőtlen alakulása, de különösen az 
uralomra jutott destruktív elemek árulása folytán bekövetkezett az ezer 
éves Magyarország összeomlása, mi sem természetesebb, mint hogy az 
egyesült szerb-horvát-szlovén királyság (gyűjtő néven Jugoszlávia) sietett 
birtokába venni a rég áhított Fiumét. De viszont az is könnyen érthető, 
hogy az olasz anyanyelvű és kultúrájú Fiume lakossága valósággal meg-
rémült a jugoszláv uralomtól, mert — egészen helyesen — megérezte, hogy ez 
a halála lenne Fiume olasz jellegének, melyet a közel másfél évszázados 
magyar birtoklás nemcsak nem érintett, de szinte még a magyarság 
rovására is állandóan dédelgetett. Ezért siettek a fiumei olaszok, még 
azok is, akik azelőtt hűséges magyar érzelműeknek vallották magukat, 
Rómában és Párisban kikönyörögni, hogy Fiumét Olaszországhoz csatolják. 

így indult meg a hosszas diplomáciai és hírlapi csatározás Fiume 
hovátartozandósága felett, melybe belekapcsolódott dAnnunzio fiumei hódító 
kalandja, aki saját olasz honfitársaival is harcba szállt Fiume önállósága 
érdekében, mígnem a hatalmak Fiume önállóságát kimondották s dAnnunzio 
kalandor-inváziójától felszabadították a sokat zaklatott Fiumét. 

Ezzel azonban valószínűleg még nincsenek végérvényesen lezárva a 
fiumei akták. Mert mégis csak érthetetlen, hogy amikor a győztes hatal-
mak diplomatái afölött tanácskoztak, hogy Fiume Jugoszláviához tartozzék-e 
vagy Olaszországhoz, nem gondoltak arra, hogy Fiume sohasem tartozott 
egyikhez sem, hogy Fiume mint „separatum sacrae regni Hungáriáé 
coronae adnexum corpus", száznegyven éven át a magyar birodalom 
törvényes alkotó része volt s — úgy látszik — nagy ijedtségükben a 
fiumeiek is megfeledkeztek arról, mivé tette Fiumét a magyar uralom, 
miként lett a szegény kis halászvárosból palotákkal ékes nagy világ-
város, modernül kiépített és felszerelt hatalmas kikötővel és gazdag pol-
gársággal. 

Fiume Magyarország révén kapcsolódott a világforgalomba, az anya-
ország táplálta és dédelgette, ennek védőszárnyai alatt fejlődött szinte 
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amerikai iramban s amikor a magyar kormány éppen azzal a tervvel 
foglalkozott, hogy a fiumei kikötőt fokozatosan kibővíti valóságos világ-
kikötővé, akkor sújtott le a végzet az anyára s elszakította tőle kedvenc 
gyermekét, mely sietett megtagadni a jó édesanyát, hogy könnyelmű 
meggondolatlansággal saját vesztébe rohanjon. 

De hát mi lehet Fiúméból Magyarország nélkül ? Mindenkitől elha-
gyatva, pusztán magára hagyva teljesen meg van fosztva összes élet-
föltételeitől. Hiszen csakis Magyarország gazdasági érdekei kapcsolták be 
a világforgalomba. Míg Fiume csak egyszerű habsburgi birtok volt (mely-
nek Miksa császár — az uralkodóház iránt tanúsított rendíthetetlen (?) hűsé-
geért — 1515 január 2.-án Insbruckban kelt pátensével a „fidelissima" — leg-
hűségesebb — címet adományozta, amit ugyancsak megcáfoltak a legújabb 
események), a tengeri forgalomban szerephez egyáltalán nem juthatott. 
Hiszen az akkori csekély magyar tengeri kivitel is nem Fiúmén, hanem 
a Magyarországhoz tartozott Buccarin és Portorén, avagy az osztrák 
Trieszten bonyolíttatott le, különösen amikor VI. Károly német-római 
császár (mint magyar király e néven a Ill-ik) megteremtette a birodalmi 
tengeri hajózást s ennek gócpontjául Triesztet tette meg. 

Károlynak a leánya, Mária Terézia magyar királynő Fiumét 1776-ban 
Magyarországhoz csatolta, kimondván, hogy Trieszt és Fiume közt keres-
kedési kedvezmények tekintetében semmiféle különbség ne legyen. Fiume 
ezzel teljesen önálló kereskedelmi kikötő-várossá lett s amidőn a város 
első kormányzójául kinevezett Majláth József királyi biztos 1776 október 
21.-én báró Riccitől, a trieszti intendenza képviselőjétől Magyarország 
nevében a várost átvette, ennek lakosai nagy elragadtatással üdvözölték 
a királynő kiküldöttjét, aki nekik a magyar polgárság jogával a szabad-
ságot is hozta. 

A királynőnek azzal a rendelkezésével azonban, hogy Fiume a 
magyar szent korona kapcsolt részét képező Horvátország útján — mint 
különben a fiumei magyar kormányzó fennhatósága alá helyezett Szörény 
vármegye tartozéka — csatoltatott Magyarországhoz, sem a fiumeiek, 
sem a magyarok, de viszont a horvátok sem voltak megelégedve. Fiume 
városa hivatkozva régi önállására s utalva arra, hogy egyedül csak a 
magyar nemzet keltheti új életre kereskedelmi jólétét, kérte, hogy mint 
külön autonóm terület, Horvátországtól teljesen elkülönítve csatoltassék 
Magyarországhoz és sokszázados önkormányzata állíttassák vissza. 

„Haec fidelissima urbs — mondja a város erre vonatkozó felirata — 
a saeculis nulli provinciáé subdita . . . ita quoque in futurum eadem ratione, 
qua omnes aliae inclito regno Hungáriáé coronae adnexa habeatur, et pro 
separata provincia consideratur." 

Mária Terézia királynő azon eredeti intenciójától vezettetve, hogy 
Fiumét közvetlenül Magyarország tengeri kereskedelmének gócpontjává 
tegye s méltatva Fiume városának kifejezett óhajtását: 1779 április 23.-án 
kelt oklevelével Fiumét a Szörény megyéhez s általában Horvátországhoz 
való, különben is csak megkísérelt, de tényleg nem foganatosított viszony-
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ból kivonta, s ezen bizonytalan helyzetéből kiemelvén, világos szavakkal 
elismeri a magyar koronának ősi jogát Fiúméra és szabatosan kimondja, 
hogy Fiume város és kerülete nem a horvát földhöz, hanem — mint a 
magyar szent koronához csatolt külön test (separatum sacrae regni Hun-
garia ecoronae adnexum corpus) — Magyarországhoz tartozik. 

„Mi Mária Terézia — így szól az oklevél — Magyarország és a 
hozzávaló országok és tartományok közjavára irányzott számtalan intéz-
kedéseink közöt t . . . azáltal is akarván a magyar kereskedésről gondos-
kodni, hogy a tengeri kikötőket és azon tengermelléket, mely rövid ideig 
ausztriainak neveztetett, de ős joggal amoda tartozott, az országhoz leg-
újabban visszakapcsoltuk, s hogy különös jóakaratunk és kegyességünk 
tanuságául Fiume városát és kikötőjét abba be is kebe lez tük . . . egyszer-
smind Fiumét más városok közül kiválasztván . . . szabad kereskedelmi 
hellyé és várossá alkotni s mindazon kiváltságokkal, mentességekkel, 
szabadságokkal és előjogokkal, melyek kereskedelmi helynek és község-
nek szükségesek, feldíszíteni akarjuk . . . mely kegyelmes szándékunk 
annál biztosabb foganatosítására azonfelül beleegyezünk, hogy Fiume 
kereskedelmi városa, kerületével együtt ezentúl is, mint Magyarország 
szent koronájához kapcsolt kölön test tekintessék és mindenekben 
kezeltessék." 

Az 1779 április 23.-án kelt oklevél kiadatásával Fiume teljesen kibon-
takozot a horvát viszonyokból, melyekbe az 1776. évi diploma különben 
is csak kísérletképen állította be, s Magyarországnak közvetlen kapcsolt 
részévé vált. Harmonikusan kiegészítette ezen nagy horderejű intézkedést 
II. Józsefnek 1786 március 20.-án a kapcsolt részek akkori bánjához, gróf 
Balassa Ferenchez intézett azon rendelete, mellyel Szörény megye fel-
oszlatásával az ú. n. kereskedelmi kerületet, Fiume, Buccari és Portoré 
kikötőket — Mária Teréziának fentebb már hivatkozott rendeletéhez 
híven — magyar tengermellék néven a fiumei kormányzó alá helyezte. 

Az ország belsejének azonban nem volt meg a kellő összekötő útja 
Fiúméval, mert a III. Károly király által építtetett Karolina-út — mely 
Károlyvárostól Fiúméba és Buccariba vezetett — erős emelkedései miatt 
nagyobb terhek szállítására, tehát a tömegesebb forgalom közvetítésére 
nem volt megfelelő. Ez vezetett rá a vízi útnak lehetőleg a tengerpartig 
való kiterjesztése eszméjére. Már 1753-ban javasolta Serbelloni tábornok 
a Duna és Száva folyók összeköttetését a Vukovár és Samac között 
építendő hajózható csatornával, majd II. József uralkodása alatt J. E. Maire 
francia mérnök Károlyvárostól kiindulva a Kulpa és Dobra folyók fel-
használásával a Karszton át tervezett egy hajózható csatornát Fiúméig. Ezek 
a tervezetek azonban megvalósításra nem kerültek. 

A tengerrel való forgalomnak mind a természeti nehézségek, mind a 
kiviteli kereskedelem szervezetlensége jelentékeny akadályai voltak. 
Az az érdeklődés azonban, mely Fiúménak Magyarországhoz való 
csatolása folytán a tengeri hajózás iránt országszerte feltámadt, 
nemcsak a hivatalos köröket serkentette a kiviteli kereskedelem 
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előmozdítására irányuló tevékenységre, de a társadalom is meg-
mozdult ebben az irányban s megindult e téren is a mozgalom a tengerre 
irányuló kereskedelem föllendítésére. 

Már 1790 előtt magyar hazafiak társaságot alapítottak a magyar 
kereskedelem fejlesztésére, mely társaságban a legelső magyar családok 
vettek részt. Ez a társaság (Kiss József és Gábor testvérekkel az élén), 
mely 1793 március 27.-én huszonöt évi szabadalmat kapott a Ferenc-
csatorna építésére, a tenger felé is szándékozott megfelelő vízi és száraz-
földi utat létesíteni. Ecélból Vukovár és Samác között hajózható csatorna 
építését, a Kulpa folyónak Károlyvárostól Bródig leendő hajózhatóvá 
tételét s onnan Fiúméig jól járható országút építését tervezték. 

A csatorna létesítésével s a Kulpa folyó hajózhatóvá tételével — a 
természeti nehézségek miatt — azonban csakhamar felhagytak s a tár-
saság arra határozta magát, hogy Károlyvárostól a magyar tengerpartig 
egyenesebb és rövidebb irányban olyan új utat építtesen, melyen négy 
lóval 40—50 mázsányi terhet lehessen szállítani. A Károlyvárostól a 
magyar kikötőkig, jelesül Fiúméig, Buccariig és Portoréig vezető 
útvonal, mely később az akkori királynéról Lujza-útnak neveztetett el, 
1803-tól 1809-ig csaknem teljesen kiépült s lényegesen hozzájárult a ten-
gerre irányuló forgalom föllendítéséhez. 

Amíg az országnak Fiúméval leendő összeköttetése és kereskedelmi 
forgalma érdekében mind a közkormányzat, mind a társadalom, illetőleg 
a kereskedői körök részéről több irányú üdvös intézkedés indult meg: 
az országos rendek sem szűntek meg sürgetni Fiume bekebelezésének 
törvény útján leendő szentesítését, ami sok évi huza-vona után az 1807. 
évi IV. t.-cikkel megtörtént. 

Amíg a Fiúménak Magyarországhoz történt kapcsolására vonatkozó 
törvényhozási tárgyalások folyamatban voltak, a város ismételten ki volt 
téve a franciák támadásának, akik 1797-ben, majd 1807-ben — éppen 
amikor a bekebelezés törvényileg szentesíttetett — megszállták a várost 
s nemsokára rá a pozsonyi békekötés folytán 1809-ben Fiume s az egész 
magyar tengermellék, valamint Zengg és Carlopago is francia uralom alá 
jutván, az illyr királyságba bekebeleztetett s a laibachi kormányzóság alá 
került és így is maradt egész 1813-ig. Napoleon azonnal felismerte Fiume 
kedvező fekvését és kereskedelmi jelentőségét s az volt a terve, hogyha 
az általa alapított illyr királyság tartósan megszilárdul, nem Triesztet, 
hanem Fiumét fogja nagy kereskedelmi empóriummá fejleszteni. A francia 
uralom nagyon megbénította Fiume forgalmát, mert hátvidékének, t. i. 
Magyarországnak már nem képezhette oly kiviteli piacát, mint előbb s 
bár a napoleoni kormány mind a tengeri hajózás, mind a kereskedelem 
intézményes szervezését a francia Code de Commerce alapján azonnal 
megindította, a háború okozta veszteségek és bizonytalan helyzet vala-
mint az ország belsejétől való elszakadás teljesen megbénították a fiumei 
kereskedelmet és hajózást. De sőt a négy éves francia uralom csak újabb 
borzalmakat hozott a városra. 1813-ban ugyanis az osztrák hadsereggel 
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egyesült angolok szállták meg a franciák birtokában levő várost, a kikö-
tőben levő hajókat felégették s Nugent osztrák tábornok 1813 augusztus 
26.-án a franciáktól visszafoglalta Fiumét. Ezzel azonban Fiume sorsa 
csak újabb bizonytalanságba jutott, mert nem respektálva Magyarország-
hoz törvényileg történt csatolását, 1815-ben, amidőn az adriai tartományok 
s az egész velencei tengermellék visszakerült az osztrák uralom alá, 
Fiumét is az osztrák birodalomhoz csatolták s csak 1822 végén került 
vissza a magyar uralom alá. 

A magyar kormány nagy eréllyel felkarolta a kikötőváros ügyeit s 
addig is, míg a hajózási érdekeltek által kívánt, kellően védett, elegendő 
mélységű s megfelelő rakodópartokkal és mólókkal ellátandó kikötő léte-
sítése iránt a kezdeményező lépések illetékes helyen megtehetők lettek 
volna, a Fiumara folyónak eliszapolódott torkolati szakaszát 1825-ben 55 
öl hosszúságban átvágták s itt megépítették a Fiumara-kikötőt, mely a hat 
lábnál nem mélyebb merülésű hajók részére kellő rakodóhelyet nyújtott; 
a mélyebben merülő hajók ellenben a Fiumara és Fiume előtti nyilt réven 
voltak kénytelenek horgonyozni. 

József nádor — kinek Magyarország gazdasági és kulturális fejlődé-
sére irányult nemes törekvéseit hálás emlékezettel őrzi a nemzet kegye-
lete — a magyar tengermellékre s különösen a fiumei kikötőre is kiter-
jeszté érdeklődését, minek következtében az akkori országos építési 
főigazgatót, Rauchmüller von Ehrensteint, 1829-ben megbízta a tengeri 
kereskedelem céljaira szolgáló vízi és szárazföldi utak és tengeri kikötők, 
azok műszaki berendezésének és közgazdasági helyzetének beható hely-
színi tanulmányozásával. 

Az orsz. építési főigazgató a nádornak ajánlott igen részletes és 
alapos jelentésében érdekes és jelentőségteljes képét adja a magyar 
tengermellék és különösen Fiume helyzetének és tengeri árúforgalmunk 
akkori állapotának. Mindenekelőtt egész határozottsággal megállapítható 
ebből a jelentésből s a hozzá csatolt hiteles térképekből, hogy 

1. a magyar tengermellék magában foglalta akkor a fiumei, buccarii 
és vinodoli kerületeket s az ezen kerületekben fekvő Fiume, Buccari, 
Portoré és Novi kikötőket; 

2. Fiume város területe kiterjedt a Fiumarán, illetőleg annak forrásán 
túl a Porta Hungaricáig s innen a Lujza-út baloldalán haladva, majd 
abbó! a hegy oldalán elágazva, csaknem arra az egész területre, melyen 
ma, az idők folyamán külön községgé fejlődött Susak fekszik. 

A fiumei kikötő akkor két részből állt, ú. m.: az I. osztályú hajók 
részére a Fiumara előtti védetlen nyilt révből s a kisebb, különösen Ill-ad 
osztályú hajók részére szolgáló Fiumara-csatornából. Tulajdonképpeni 
kikötő tehát akkor még nem volt Fiúméban s e tekintetben Buccari és 
Portoré sokkal előnyösebb helyzetben volt, mert azoknak védett kikötőjük 
volt megfelelően kiépített rakodópartokkal. 

A 30-as évekkel beköszöntött reform-korszak a tengeri kereskedelemre 
is kezdé figyelmét és érdeklődését kiterjeszteni. 
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Ettől az időtől kezdve mind a kormányhatóság, mind a közvélemény 
élénken foglalkozott a fiumei kikötő építésének ügyével, sőt az 1836. évi 
XXV. t.-c. a vasúti főirányokat is megjelölte, melyek a Magyarország érde-
keinek megfelelően kiépítendő kikötőt az ország szívével és egyéb 
részeivel összekössék. 

A tengerhez vezető utak szaporítása, az oda irányuló folyók hajóz-
hatóvá tétele, új vízi utak, majd vasutak létesítése élénken foglalkoztatja 
mind a közhatóságokat, mind a közvéleményt. 

Mindezen tervezgetéseket erősen háttérbe szorította a vukovár—fiumei 
gőzvasút terve, melynek a propagálását Kossuth Lajos vette a kezébe; 
külön vállalatot alakított az előmunkálatok céljaira s mindent elkövetett, 
hogy a kormányt a vasút létesítésére reábírja. Ennek az érdekében írta 
1846-ban az iparegyesület „Hetilap" c. közlönyének január 27-iki szá-
mában „Tengerhez magyar! El a tengerhez! ' " c. klasszikus cikkét, 
melynek révén a „Tengerre magyar!" szálló igévé lett széles e 
hazában. 

„Nyolcszázados emlékezettel lelki szemeink előtt — írja Kossuth 
e cikkében — a magyar bánatosan szorult kebellel utazik keresztül 
Horvátországon. A magyarnak a Drávától egészen Adriáig, a horvátnak 
innen a Dráván a lomnici csúcsig otthonosan kellene magát éreznie. Ezen 
közös érzés a jövendőnek záloga volna. Ámde a szenvedélyes pártviszály 
az érzés kapcsait megszaggatá, gyűlölség lakozik, hol a közös törvény, 
közös szabadság védszárnyai alatt közel ezredévig baráti egység érzelme 
honolt, a Dráván túl a magyar magát otthon csak ritkán é r ezhe t i . . . És 
mégis azt mondom, minden magyarnak oda kellene zarándokolnia, leg-
alább egyszer életében . . . És ide kellene menni ez elfásult korban minden 
magyarnak, mert az út erre visz tengerpartunkhoz, melyen aki megáll, s 
a magyar tenger tükrére lenéz, ha magyar és hazafi, lehetetlen, hogy erős 
cselekvési akaratra ne feszüljön szívében minden érverés. Neked pedig 
óh kor! Hideg önzésben lelkileg elmállott törpe fajodnak nemzedékével, 
tenéked óh kor! Lelkesítőre szükséged van. Tengerhez magyar ! Homokod 
porából, s fekete sarad ragadalmából! Tengerhez magyar! Melynek viha-
rában, a britt költőnek ércszava szerint, Istennek képe tükrözi magát, 
melynek azúr homlokára ráncot nem írtak végtelen idők, mely olyan ma 
is, mint minőnek látta a teremtés első ha jna la ; melynek habhátán tizezer 
hajóhad nyomot nem hagyva hömpölyög tova, amíg e földnek vizenyős 
sarában nyomot hagy hátra minden gyáva nyúl. Kit az örökkévalóság 
emez arcképének szemlélete sem gyújt lelkesedésre, ki itt sem képes 
egy cseppjét meríteni ama férfias határozottságnak, mely emberekből 
titánokat edz : az magát bízvást eltemetheti, neki ez élet többé nem 
való." 

Kossuth ezenkívül is számos cikkben igyekezett a magyar közvéle-
ményt és kormányhatóságokat meggyőzni a vukovár—fiumei vasút nagy 
hasznáról és kiépítésének halaszthatatlan szükségességéről. 

A Fiúméba vezető vasút ügyében megindított országos mozgalommal 
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egyidejűleg a magyar kereskedelmi társaság* ügyvezető igazgatójának 
indítványára elhatározta egy magyar tengerhajózó társaság alapítását. 

A nemsokára bekövetkezett 1848-adiki szabadságharc gyászos kimene-
tele azonban elsöpörte úgy a vasút és kikötő építésének, valamint a 
tengerhajózó társaságnak is már-már megvalósuló ügyét s a magyar 
tengermellék Fiúméval együtt Horvátországhoz csatoltatván, a trieszti köz-
ponti tengerészeti hatóság alá rendeltetett. 

Az alkotmányos magyar kormányzatnak 1867-ben történt visszaállítá-
sával Fiume város és kikötője visszakerült Magyarországhoz mint sepa-
ratum sacrae regni Hungáriáé coronae adnexum corpus s külön magyar 
kormányzó állíttatott az élére, kinek hatásköre tengerészeti ügyekben az 
egész magyar-horvát tengermellékre — Fiúmétól le Carlopagoig — kiter-
jesztetett. A régi magyar tengermelléket azonban — a régi jog ellenére — 
Horvátországhoz csatolták, aminthogy Dalmáciát — mely a magyar királyok 
régi birtoklása jogán jutott a Habsburg-dinasztia uralma alá — szintén 
nem csatolták vissza Magyarországhoz, de osztrák uralom alatt hagyták 
sínylődni, nem sokat törődvén a sorsával, nem úgy mint a régi magyar 
királyok idején, amikor Dalmácia a jólét magas fokára emelkedett. 

A magyar kormány Fiume birtokbavétele után késedelem nélkül 
megkezdte a kikötő nagyarányú kiépítésére az intézkedéseket, az 1870— 
1873. években kiépítette a károly v á r o s - fiumei vasutat 59-5 millió korona 
költséggel, a fiumei vasúti pályaudvart s a vele kapcsolatos kikötői beren-
dezéseket 45 milló korona költséggel, a kikötő bővítése 40 éven át 
állandóan folyamatban volt s erre magára kiadott a magyar állam 52 
millió koronát. Mindezzel párhuzamosan haladt a magyar tengeri hajózási 
vállalatok s a tengeri forgalom állandó s úgyszólván évről-évre fokozódó 
nagyarányú fejlesztése, mi a magyar államkincstárnak 1873-tól 1918. év 
végéig 111"5 millió koronájába került. Ha mindehhez hozzászámítjuk 
azokat a költségeket, amelyeket a magyar kormány Fiúméban kormány-
zati, kulturális és gazdasági célokra fordított, a végösszeg meghaladja a 
300 millió koronát. Ehhez hozzá kell számítanunk azt a szintén jelenté-
keny tőkét, melyet magyar vállalatok fektettek be fiumei kereskedelmi és 
ipari intézményekbe s értékelnünk kell a szinte amerikai arányú nagy 
gazdasági föllendülést, a fiumei lakosság kétségbe nem vonható anyagi 
gyarapodását, a városnak magának ezek nyomán fakadt világvárossá fej-
lődését, hatalmas és díszes palotákkal és középületekkel. 

Mindez a magyar uralom elvitathatatlan gyümölcse, mely még egy-
ideig bizonyára táplálni fogja a „leghűségesebb" Fiume hálátlan Iakossá-

* Az akkori idők közgazdasági mozgalmainak egész irányzatát érdekesen jellemzi 
a Kossuth kezdeményezésére alapított Kereskedelmi Társaság első főrészvényeseinek 
itt következő illusztris névsora : gr. Vay Ábrahám 10.0(0, Gyürky Pál 5000, Kiss Pál 
fiumei kormányzó 3000, gr. Batthyány Lajos 20.000, ifj. Szabó Pál 50.000, Kossuth Lajos 
6000, Hertelendy Miksa 2500, Ilkey Sándor 1000, Bárczay József 1000, Zakó István 1000. 
Szegheő József 1000, Szentkirályi, Klauzál, Bónis S., Somsisch Pál, Pulszky Ferenc, s tb . 
s t b , á 5C0 frt. 
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gát, de rövidesen beköszönt majd reájuk a sovány esztendők elernyesztő 
réme s mihamar ráébrednek a keserves időkre, amelyek Magyarországtól 
való könnyelmű elszakadásuk nyomán vigasztalanul és óvhatatlanul 
reájuk szakadnak. 

Fiume fénykorát felváltja a hanyatlás s bizonyára nincs messze az 
idő — a lelkek mélyén talán már ébredőben is van — amidőn a hálátlan 
Fiume vissza fog kívánkozni a megtagadott szerető anya keblére, s Szent 
István koronájának ez az ékköve — vagy mint Kossuth Lajos egy leve-
lében írta: „Questa gemma della corona deH'Ungheria" — visszakerül 
majd arra a helyre, mely jövendő boldogulásának, kulturális és gazdasági 
fejlődésének egyedüli biztosítéka. 

— — © i — t á j — < 2 J — © j — < S Í — © í — © J — © Í — — t s í — © > - © > © > - © > 

MAGYAR CSILLAGOK A DALMÁT IRODALOMBAN. 

reánk erőszakolt trianoni béke egyelőre elszakította tőlünk Dalmá-
ciát is, e régi magyar tengerpartunkat, mely földrajzi fekvésénél 
és történelmi múltjánál fogva elvitázhatatlanul Szent István birodal-

mának tartozéka. 
Mi magyarok mindig büszkén és szeretettel tekintünk Dalmácia felé, 

melynek legnevezetesebb műemlékei örök hirdetői, hogy e szép ország 
fénykorát az Árpádok és az Anjouk uralkodása alatt élte, s a dalmát 
irodalomban is ott találjuk egykori közös nagyságunknak magasztalását. 

A dalmát irodalom, melyről ezúttal szólani akarok, magyar vonatko-
zásaitól eltekintve, értékes szellemi kincse a dalmátoknak és a délszlá-
voknak, s nagyon megérdemli legmelegebb érdeklődésünket.* 

A kis Dalmácia büszkén tekinthet vissza múltjára; nemcsak hős har-
cosai szereztek neki dicsőséget, hanem szellemi óriásai is, kiket minden 
nemzet irigyelhet tőle. 

Nem egy fia lett a magyar közéletnek is kimagasló alakjává. Marti-
nuzzi, más néven Fráter György esztergomi érsek és bíboros, a kiváló 
magyar államférfiú; Statileo János és Brodarich István diplomata püspök; 
Verancsics Antal, a történetíró, esztergomi érsek; Verancsics Fausztusz 
csanádi püspök, származásra nézve dalmaták voltak. Dugonics Andrásnak, 
a magyar nemzeti szellem egyik legnagyobb ébresztőjének családja szin-
tén dalmata eredetű volt. 

Dalmáciában az irodalmi tevékenység háromféle nyelven — latin, 

* Lásd az „Osztrák Magyar Monarchia írásban és képben" című mü magyar 
kiadásában a dalmát irodalomról megjelent ismertetést, továbbá a M. Tud. Akadémia 
1905 november 6-iki ülésén felolvasott tanulmányomat, s az 1906-ban megjelent „Dal-
mácia" című könyvemben a dalmát irodalomról szóló fejezetet. Tudtommal ezeken kívül 
nincs magyar müvünk a dalmát irodalomról. (Dr. H. R.) 

Irta: Dr. HAVASS REZSŐ. 
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olasz és szláv nyelven — nyilatkozik meg. Szlávok alatt Dalmáciában a 
horvátokat és szerbeket értjük. Nem akarok a nyelvtudósok ama vitás 
kérdéséhez hozzászólani, vájjon a horvátokat és szerbeket eredetileg két 
külön néptörzsnek kell-e tekintenünk, csak annak följegyzésére szorít-
kozom, hogy a horvátok és szerbek irodalmi nyelve jelenleg ugyanegy s 
ezt szerb-horvát nyelvnek nevezzük. Dalmáciában azonban abból a téves 
feltevésből kiindulva, hogy a Délszlávok a régi illírek utódai, a szerb-
horvát nyelvet előszeretettel illír nyelvnek mondják. 

A dalmát nép szellemi életére állandó hatással volt a szomszéd Olasz-
ország. Egy másik jellemző mozzanat, hogy Dalmáciában az olaszok és 
szlávok, valamint irodalmuk kölcsönös hatással voltak egymásra, s hogy 
e két összekapcsolódó elem szakadatlan összefüggésben állott a hazával. 
A dalmát írók, költők és tudósok még akkor is, ha a sors őket idegen 
földre vetette, ernyedetlenül foglalkoznak mindennel, ami hazájukra 
vonatkozik. 

A latin nyelvű irodalom hosszú ideig tartotta magát Dalmáciában, az 
olasz és szerb-horvát nyelvű irodalomban nyilatkozott meg azonban való-
jában a dalmát nemzeti szellem. 

A dalmát irodalom legszebb virágzása ideje a XV. század végén és 
XVI. század elején kezdődik s ennek Raguza a központja, különben már 
jóval előbb, nemcsak kiterjedt kereskedelme miatt, hanem szellemi tekin-
tetben is, Raguza lett az összekötő kapocs a görög és római világ között. 

Bár Dalmáciában a szláv irodalom bölcsője Spaiato, hol az ismert 
legrégibb szláv költő, Marko Marulic (Marulo) született, mégis már a 
XVI. században Raguza állott a szláv irodalom élén s jogosan nevezhette 
magát a „délszláv Athéné"-nek. Ugyancsak e században alapították meg 
olaszországi mintára a raguzai költők és tudósok „Accademia dei Con-
cordi" című egyesületüket. 

A XVII. században érte el Raguza hatalmának és műveltségének 
tetőpontját s e század volt a raguzai irodalomnak is aranykora. E korszak 
legkitűnőbb képviselője s egyszersmind a dalmát irodalom legnagyobb 
ékessége Gundulic (Gondola) János volt. A dalmát poézis legmagasabb 
fokára az ő müveiben emelkedik, s róluk Spasovic orosz író azt mondja, 
hogy sajátos összeolvadása a szláv nemzetiségnek a költészet, tudomány 
és művészet olasz eszményeivel. Emlékének szobrot emelt nagy fiára 
büszke szülővárosa: Raguza. 

A XVIII. századra esik az összes szerb-horvátok legnépszerűbb költő-
jének, Kacic Miosic András ferencrendi szerzetesnek működése, míg a 
XIX. században nagy díszük volt a dalmátoknak a sebenicói származású 
Nicolo Tommaseo költő és bölcseleti író. Az ő emlékük dicsőítésére is 
szobrot emelt a hálás utókor. Kacicnak Makarszkában a templom előtt, 
Tommaseonak pedig szülővárosa parkjában. Tommaseonak, ifjúkorától 
haláláig, volt hű barátja Dalmáciának szintén egyik nevezetes fia, a zárai 
születésü Pier Alessandro Paravia, a turini egyetem tanára, ki történeti 
műveket írt, de költészettel és irodalommal is buzgón foglalkozott. Hazá-
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jához való ragaszkodását azzal fejezte ki, hogy gazdag könyvtárát szülő-
helyének hagyományozta. 

Korunk dalmát jelesei közül csak dr. Bulic Ferencet, a spalatói 
múzeum nagyhírű igazgatóját s a salonai ásatások vezetőjét, Brunelli 
Vitaliano tanárt, a zárai Paravia-könyvtár tudós igazgatóját, Gelcich József 
tanárt, Dalmácia történetének buzgó búvárát, Kolombatovic György tanárt, 
Dalmácia állatvilágának alapos ismerőjét, Kaer Péter földrajztörténelmi és 
régészeti írót, Mitis Silvio történetírót említem meg. 

Dalmácia népköltészete is gazdag s az olaszoknak, de még inkább a 
szerb-horvátoknak becses kincsük van népdalaikban. Fortis olasz apát 
„Viaggio in Dalmazia" című 1774-ben, Velencében megjelent jeles könyvé-
ben néhány szerb-horvát dalt közölt, melyek magukra vonták Európa 
irodalmi köreinek figyelmét. Ezek között volt a Hasszan aga félreismert 
nejének haláláról szóló bájos dal is, mely csakhamar nagy hírre tett szert. 
Goethe németre fordította s az ő szövegéből Walter Scott angol nyelvre 
ültette át. Magyarra Kazinczy fordította s francia, orosz, cseh és tót nyel-
veken is gyönyörködnek szépségén. 

Szépirodalmi és tudományos tanulmányokat közlő évkönyvek és folyó-
iratok is hozzájárultak és járulnak Dalmácia szellemi életének élénkítéséhez. 

A dalmát irodalom száznál több költő és író nevét fonhatja koszo-
rúba. Minket ezúttal azok érdekelnek, akiknek műveiben magyar vonat-
kozásokat találunk. 

Latin nyelven írtak: 
Elio Cervo (latinosan Cervinus). 
1463-ban Raguzában született, de már tizenhárom éves korában 

Rómába került, honnan 1490 körül tért vissza szülővárosába. Rómában 
oly nagy tekintélyű volt, hogy a költői koszorúra is méltónak találták. 

Hegedűs István Cervinus néven tartott róla felolvasást a Magyar 
Tudományos Akadémiában 1904 október 24.-én. Hegedűs „Raguzai emlék-
beszéd Mátyás királyról" című tanulmányában érdekesen vázolja, hogy 
Raguza a XIV. század derekától a XV. század végéig szívósan ragasz-
kodott Magyarországhoz; polgárai, bár olasz nyelven beszéltek, magya-
roknak vallották magukat s harcoltak a Hunyadi János és a Mátyás király 
seregében. Amikor Mátyás király ifjan s olyan váratlanul meghalt, a 
raguzai tanács emlékünnepet rendezett s emlékezetének dicsőítését Cer-
vinusra, a híres költőre bízta, ki az emlékbeszédben a Hunyadi-ház tör-
ténetét is hitelesen elmondotta. Hegedűs ez emlékbeszédet latinból 
magyarra fordította s közli, hogy Cervinus latinul irt s az irodalom és 
nyelv romlásának tartotta, amikor a vulgáris olasz nyelv hódítani kezdett. 
Cervinus Rómában megismert egy Flavia nevű nőt, kinek bájait több 
költeményében magasztalta. Raguzába visszatérve, csakhamar elfelejtette 
Flaviát s megházasodott, de korán özvegyen maradt. Raguza nem tetsz-
hetett neki, mert váltig készülődött, hogy Magyarországba, talán % Budára 
költözik. Amint magakészítette síriratából tudjuk, 1520-ban halt meg. 

Alessandro Cortesio (Cortesius), a XV. században élt. 
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Dalmációból való, de születési helyét biztosan nem tudni. IV. Sixíus 
római pápának volt titkára s tehetséges bölcsész és költő volt. Mátyás 
király haditetteit egy latin költeményben énekelte meg, melyet a király-
nak ajánlott. 

Latin, olasz és magyar nyelven írt Verancsics Antal, kit a dalmát 
irodalomban Antonio Veranzio néven találunk. 1504-ben Sebenicoban, 
előkelő patrícius családból született s 1573-ban mint esztergomi érsek 
végezte eseményekben gazdag életét. Kiváló helyet foglal el a magyar 
történelemben. Jeles diplomata, történetíró és régiségbúvár volt s költe-
ményeket is írt. Egészben véve munkáinak három osztályát kell meg-
különböztetni : önálló irodalmi müveit, két portai követségére vonatkozó 
iratait és levelezéseit. Wenzel Gusztáv jellemzése szerint Verancsics 
tetőtől talpig magyar hazafi, magyar államférfiú volt, s ugyanazon jelle-
met mutatja történelmi müveiben is. Művei a Magy. Tud. Akadémia 
„Magyar Történeti emlékek" című gyűjteményében jelentek meg 12 
kötetben (1857-1875). 

Latin és szerb-horvát nyelven írt Kacic Miosic András szerzetes, kit 
méltán nevezhetünk dalmát Petőfinek. A dalmaták egyik legszebb ékes-
ségüknek tartják, s a szerb-horvátok között népszerűség tekintetében alig 
vetélkedhetik vele dalmát költő. Költészete lényegesen elüt a raguzai 
írókétól és alakra nézve közeledik az újabb szerb-horvát irodalom költé-
szetéhez, úgyannyira, hogy eközt és a régi raguzai időszak között össze-
kötő láncszemnek tekinthető. 

Kacic 1690-ben a Makarszka városka közelében fekvő Briszt tenger-
parti faluban született, s neveltetéséről nagybátyja, Tomasevic Lukács 
szerzetes gondoskodott. Latin iskoláit a szülőhelye mellett fekvő zavsztrogi 
zárdában, míg a bölcsészetet és theológiát Budán végezte, még pedig oly 
jelesen, hogy amidőn visszatért Dalmáciába, azonnal a bölcsészet tanárául 
alkalmazták a makarszkai zárdában. Később a theológia tanára lett Sebe-
nicoban, majd pápai követül küldötték ki Dalmáciába, Boszniába és Herce-
govinába, mely hivatását tíz évig viselte. 

E minőségben gyakran bejárta az említett országokat s alkalma volt 
a nép szájából megismerkedni a szerb-horvát népköltészettel. így szerzett 
tapasztalatai és tanulmányai alapján írta meg „Razgovor ugodni naroda 
slovinskoga" (A szláv nép kellemes mulatsága) című legnevezetesebb 
munkáját, mely azonban inkább „Pjesmarica" (Énekeskönyv) néven isme-
retes. Kacic a „szlovin" név alatt a szerbeket, horvátokat és a bolgárokat 
értette, s e nemzetek történelmi múltjából merítette könyvének tartalmát. 

E kétkötetes mű, mely versben és prózában van írva s eddig 24 
kiadásban jelent meg (az első Velencében, 1759-ben), mély benyomást 
tett a délszlávokra s nagy hírnevet s rendkívüli népszerűséget szerzett 
Kacicnak. A szerb-horvát nép el is van telve iránta hálával, s 1760-ban 
bekövetkezett halála után a nép adományaiból szülőfalujában népiskolát, 
Makarszkában és Zágrábban pedig szép szobrot emeltek dicsőséges 
emlékére. A zavsztrogi zárdában van eltemetve. 
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Kacic működése minket magyarokat közelről érdekel, mert több 
magyar vonatkozású költeménye nemzetünk iránt táplált rokonérzéséről 
tanúskodik, s e költemények túlnyomó részének hőse Sibinjanin Jankó, 
a mi Hunyadi Jánosunk. 

Említett főművének első kötetében a következő hat költemény magyar 
vonatkozású: 

„Pisma, kakokralj Ungarski pisa knjigu Juri Kastrioticu, na 1443."' 
(Ének, melyben a magyar király levelet ír Kasztriota Györgynek 1443-ban.) 

E negyvennégy versszakból álló költeményben Kacic költői lendü-
lettel, de népies módon előadja, hogy Ulászló magyar király 1443-ban 
levélben felhívja Szkander béget (Kasztriota Györgyöt), az albánok vitéz 
fejedelmét, hogy a magyarokkal szövetkezve Murád török szultán elleti 
harcra keljen. A magyar sereghez már csatlakoztak: az erdélyiek, a len-
gyelek és az oláhok. Találkozó helyül a király Várnát jelöli meg s az 
egyesített seregek fővezérévé a hős Sibinjanin Jankót — Hunyadi Jánost — 
teszi. Az albán fejedelem kész a harcba menni, de őt és seregét nem 
ereszti át Szerbián Brankovics György szerb fejedelem. Három héten át 
várta hiába Várna mellett Ulászló király az albán vitézeket. Végre meg-
kezdte a csatát, s Hunyadi' terve szerint a királynak 40.000 vitézével* 
mindaddig lesben kellett volna állania az erdőben, míg Hunyadi a török 
sereget megrohanja. A Hunyadi hőstetteire irigykedő nagyok azonban 
rábeszélték a királyt, hogy ne várja meg a Hunyadi által meghatározott 
pillanatot, hanem rohanjon azonnal ő is a törökre. A király megtette, de 
a csatában elesett, valamint Cezarini Julián bíboros is. A csata elveszett. 
Hunyadi is csak nehezen menekült meg és Szerbiában Brankovics György 
fejedelem fogságba ejtette. Innen megszabadulván, a szerb fejedelem 
viselkedésének megtorlásául háborút indított ellene s országát elpusztította. 
Kasztriota György albán fejedelem szintén meg akarván bosszulni Ulászló 
király halálát, seregével megtámadta Brankovicsot, s őt legyőzvén, orszá-
gát feldúlta. Hazatérve Albániába, folyton átkozta Brankovicsot, mondván, 
hogy neki az árulás már a vérében van. 

Három nagyobb költeményben örökíti meg Kacic Hunyadi Jánosnak 
a Murád szultán ellen 1442-ben és 1443-ban vívott hősi harcait. A követ-
kező, 78 versszakból álló költemény címe : „Pisma cetverta Vojvode Janka 
i s. Juona Kapistrana, kako rasbise Cara Menieda sina Muratova rad 
Biogradom na 1456." (Negyedik ének János vajdáról és Kapisztrán János-
ról, hogy miképen verték meg Nándorfehérvár alatt Mohamed szultánt, 
Murád fiát 1456-ban.) 

Eredeti és igen poétikus az a kisebb költemény, amely Hunyadi 
János házasságát énekli meg. 

A szóban levő mű második kötetében két magyar vonatkozású köl-
teményt találunk. Az egyikben a magyar és horvát vitézek hőstetteit 
örökíti meg Kacic: „Pizma perva o Vitezovim Ungarskim i Horvatskim, 
koji u stara vrimena Turske odsicase glave, izvadjena iz razlicitih his-

* Kacic több adata nem egyezik meg a mi történeti forrásaink adataival. 
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torijah stampanih, pocamsi od godiste Qosp. 1441 do godista Gosp. 1641." 
(Első ének a magyar és horvát vitézekről, akik a régi időkben a török 
fejeket kaszabolták. Ez ének különféle nyomtatott történeti művekből 
van merítve az 1441. évtől kezdve 1641-ig.) A másik költeményben Mária 
Térézia magyar királyné harcait énekli meg a költő: „Pisma oratu Kral-
jice Ungarske s Kraljim Kerstjanskim." (A magyar királynénak a keresz-
tény királyokkal folytatott háborújáról szóló ének.) 

Latin, olasz és szerb-horvát nyelven írt Fausto Veranzio, Verancsics 
Antal esztergomi érsek unokaöccse. 1551-ben, Sebenicóban született. 
Nagybátyja magához vette s Pozsonyban neveltette, majd Páduába küldte, 
hol kitűnő előmenetelt tett a nyelvekben s az egyházi tudományokban. 
1598-ban megrongált egészsége miatt lemondott püspöki méltóságáról, s 
következő évben a Szent Pál szerzetesek közé vétetvén föl magát, mint 
ilyen halt meg 1617-ben Velencében. Sokoldalú tudós volt. Irt bölcsészeti 
és történelmi munkákat s egy becses soknyelvű szótárt is szerkesztett, 
melynek címe: „Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum: 
latinae, italicae, dalmaticae et ungaricae" (Velence, 1595.). Ezt Ponori 
Thewrewk József „Dictionarium Pentaglossum" cím alatt 1834-ben újra 
kiadta. Megírta továbbá Verancsics Antal életét. Mint számtudós és mecha-
nikus is hírnévre tett szert s Bécs, Róma és Velence s más városok 
nehéz műszaki kérdésekben vették igénybe tudását.* 

Olasz nyelven írt a már előbb említett Mitis Siloio dalmát történet-
író. Korunk ez érdemes tudósa, nemzetünk nagy tisztelője kiválóan érde-
kelhet minket. 1853 július 10.-én született Cherso szigetén. A quarnerói 
szigetek a XIX. század elejéig Dalmáciához tartoztak s önkényesen csa-
toltattak Isztriához, illetőleg Ausztriához. A dalmát nép azonban e szige-
tekhez való jogáról nem mondott le s azokat ma is Dalmáciához tarto-
zóknak tskinti. így mi is Mitis Silviót származásra nézve dalmatának 
tekinthetjük. 

Mitis a gimnáziumot Capodistriában, egyetemi tanulmányait Inns-
bruckban és Grazban végezte. Tanár volt a zárai főgimnáziumban, a 
raguzai tengerészeti iskolában. A földrajz és történelem tanára volt Monte-
leone és Maddaloni olaszországi városok líceumaiban. Igazgatója volt az 
isztriai Pisino gimnáziumának s a háború kitörése előtt a pólai leány-
liceum igazgatója volt. 

Irodalmi működését 1887-ben Nagy Lajosról írt tanulmányával kezdte 
meg. Címe: La Dalmazia ai tempi di Lodovico il Grandé Re d'Ungheria 
(Dalmácia Nagy Lajos magyar király idejében). Megjelent az Annuario 
Dalmatico 1887. évi kötetében, 141. lapon. Majd következtek: Frammenti 
di storia Liburnica (Töredékek Liburnia történetéből), 1890. II governo della 
republica Veneta nelP isola di Cherso (Cherso szigete a velencei köz-
társaság kormányzása alatt, 1893. Storia d' Ezzelino IV. da Romano con 

* Dr. Havass Rezső: Dalmát irodalom. Budapest, 1906, (Az Akadémiai Értesítő 
1906. évi kötetéből) 4 - 7 , 9—13. 1, 
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speciale riguardo a Trento ed Aquileia (IV. Ezzelino da Romano törté-
nete, különös tekintettel Trentóra és Aquilejára), 1896. Note storiche 
suli' isola di Cherso (Történeti jegyzetek Cherso szigetéről), 1899. Cris-
tiani e Turchi nel 1570 e 71 secondo i codici inediti della biblioteca 
d' Arezzo (Keresztények és törökök 1570 és 1571-ben az arezzói könyv-
tár kiadatlan kódexei szerint), 1900. La signoria francese nelP isola di 
Cherso (Cherso szigete francia uralom alatt), 1900. L'isola di Cherso dalia 
pace di Campoformio a quella di Presburgo (Cherso szigete a campo-
formiói békétől a pozsonyi békéig), 1901. La contea di Pisino dal deci-
mosesto al decimonono secolo (A pizinói grófság a tizenharmadik szá-
zadtól a tizenkilencedik századig), 1903. Un protocollo di registratura della 
contea di Pisino (Jegyzőkönyv a pizinói grófság igazgatásáról), 1905. 

Mitis Silvionak Nagy Lajos királyunkról írt munkáját a Századok 
1908. évi 7. füzetében behatóan ismertettem s e tanulmányom külön-
lenyomatban is megjelent. Nagyon ajánlom mindazoknak, akik nagy 
királyunk világpolitikájának fényében gyönyörködni akarnak, hogy Mitis 
könyvét, vagy legalább az én kivonatos ismertetésemet olvassák el. 

Itt közlöm Mitis könyvének Nagy Lajos királyunkról szóló zárószavait, 
melyek Nagy Lajos személy- és jellemrajzát, kormányzási törekvéseit és 
sikereit hűen visszatükrözik: 

Lajos közepes testalkatú volt. Tekintete büszke, azonban korántsem 
lenéző. Ajkai vastagok, haja és szakálla göndör, derült és mindenkor 
mosolyra hajló arcán a belsejében dúló viharok sohasem jutottak kifeje-
zésre. Vállaiban ugyan egy kissé meg volt görnyedve, ami, ha nem emelte 
is lényének méltóságát amint azt Pray mondja, mindenesetre azonban a 
mindennapi katonai gyakorlatok által annyira helyrejött, hogy még a 
gyakorlott szem sem vehette észre e kis hibát. 

E némileg tökéletlen testben valóban nagy lélek lakozott. A kiváló 
szellemi tehetségek, melyekkel a gondviselés megajándékozta Lajost, még 
nemesbültek benne tudományos és erkölcsös nevelése által, úgy hogy 
benne oly fejedelmet bámulhatunk, ki mintegy szigorú és nagylelkű bíró, 
hiúság és aljas irigység nélkül törekszik a dicsőségre. Gyűlöli a hatalmas-
kodást, hőn szereti népét és hazáját, melyet boldoggá kíván tenni. Valódi 
eszménye volt a középkori királyoknak, minden álszenteskedő ájtatos-
ságtól ment jámborságával, a szép nem iránti rajongó tiszteletével, mely 
az erkölcsöknek példás tisztaságával párosult benne. Szíves, igénytelen 
ember volt, példás férj, testvér, fiú. Bár némelyek kifogásolják és gán-
csolják Lajos egyes tetteit, az bizonyos, hogy egyike volt ama bőkezűen 
megáldott lényeknek, minőkkel csak ritkán találkozunk a történelemben: 
rendkívül éleselméjü tehetség, mely mindenkor szépre, jóra, igazra hajlott. 

Elhatározásaiban vasakarattal kitartott s azoktól semminemű veszély 
el nem tántorította, balszerencse nem hátráltatta. Szíve kiváló jóság for-
rása. Esze és képzettsége korát messze meghaladóan volt kiművelve s 
mély vallásos érzés emelte lényének nemességét. Mindezen kiváló tulaj-
donságok az évek folyamán oly fokozatosan fejlődtek ki benne, hogy a 
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történelem joggal nevezi őt „Nagy"-nak, mert nagy volt úgy a béke, 
mint a háború műveiben. 

Hazáját a hatalom és dicsőség oly fokára emelte, aminőt azon túl 
sohasem ért el. Miután legyőzte az oroszokat, litvánokat, az oláhokat és 
győzedelmeskedett a bolgárok, tatárok, lengyelek és szerbek felett, a 
magyar befolyást és hatalmat kiterjesztette a Balti-tengertől a Földközi-
tengerig, a Don mocsaraitól a velencei lagunákig. A velencei köztársa-
sággal hosszú és heves küzdelmet folytatott Dalmáciáért; azonban dicső 
hadjáratok után végre visszaszerezte annak uralmát Szent István koro-
nája részére és bölcs intézkedésekkel igyekezett azt mindjobban hozzá-
fűzni. Lajos azzal a reménységgel húnyt el, hogy Dalmácia, ha az ő 
utódai kötelességükhöz híven követendik politikáját, örökké magyar föld 
marad, s ugyanezt tartották Dalmácia lakói is. A későbbi események 
azonban azt bizonyítják, hogy reményeikben csalatkoztak. 

* * * 

Mi Mitis szavaihoz hozzátesszük, hogy részünkről a remény teljese-
désébe vetett hitünket nem adjuk fel, s bízunk abban, hogy Dalmácia a 
magyar szent koronának ismét ékes köve Ieend. 

Mitis tanulmányáról pedig röviden elmondhatjuk, hogy Nagy Lajost 
s az ő dalmát politikáját kellő objektivitással és kritikával ítéli meg, de 
egyszersmind azzal az előszeretettel és nemzeti kegyelettel, mellyel a régi 
dalmát történetírók is hódoltak annak a magyar királynak, ki hazájukra 
történetük legragyogóbb napjait derítette fel.* 
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A MAGYAR TENGERKUTATÁS TUDOMÁNYOS 
EREDMÉNYEI. 

Irta: Dr. LEIDENFROST GYULA. 

A magyar tudományos világ két nagyméretű vállalkozásra tekinthet 
vissza. Az egyik a Balaton tavának tudományos tanulmányozása, 
a másik a magyar Adria-kutatás. A Balaton-kutatás Lóczi] Lajos, 

a tengeri expedíciók Gonda Béla nevéhez fűződnek. A Balaton, a 
„magyar tenger" tanulmányozása speciálisan nemzeti vállalkozás volt, 
amelynek nemzetközi vonatkozásait egyrészt a külföldi nagynevű munka-
társak, másrészt az elért általános eredmények biztosították. Az Adria-
kutatás a Földközi-tenger tanulmányozására alakult nemzetközi bizottság 
munkálataihoz csatlakozott s nemzeti jellegét a kutatásokat végző magyar 
szakemberek adták. 

* Dr. Havass Rezső: Mitis Silvio dalmát történetíró műve Nagy Lajos királyról 
Különlenyomat a Századok 1908. évi 7. füzetéből. Budapest, Athenaeum, 1908. 1 - 5 , 
28, 29. 1. 
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A Balaton-bizottság munkálatai már kis könyvtárrá gyarapodtak, bár 
befe jezve még nincsenek. A Magyar Tengerkutató Bizottság Közleményei-
ből a kedvezőtlen körülmények miatt csak egyetlen füzet jelenhetett meg. 

Az Adria tanulmányozása 1866-ban a medence részletes térképezé-
sével kezdődik, amelyet az olasz és a magyar-osztrák haditengerészet 
közösen hajtott végre. Az Állandó Adriakutató Bizottság 1869-ben alakult 
meg és 1877-ig működött. A bizottság középpontja Fiume volt, amelyet 
Magyarország kis halászfaluból fejlesztett egyetlen s az Adriának Trieszt 
után legmodernebb kikötőjévé. 

A nyilt tengeri kutatások sorát az Adrián 1874-ben Magyarország 
nyitotta meg. A kutatásokat 1877-ig előbb a fiumei magyar kir. Tengeré-
szeti Hatóság Nautilus, majd Deli nevü jachtján végezték. A kutatások 
sorát a trieszti Tengerészeti Hatóság Pelagosa gőzöse és a Hertha jacht 
expedíciója fejezték be. Ez után hosszú szünet következett, amelyet a 
partok mentén végzett részletkutatások töltenek ki. Amikor a nyilt tengeri 
expedíciók újra megkezdődnek, a kutatások középpontja Triesztbe helye-
ződött át.* 

A magyar partok mentén : Károly, Dezső, Matisz, Daday, i f j . Entz, 
Soós, Vángel, Garády és Leidenfrost végeztek kutatásokat a Tengerészeti 
Hatóság Klotild, Előre, Vontató és Mentő nevü gőzösein. A kereskedelmi 
minisztérium 1905-ben megalapította a Tengerészet i Hatósággal kapcso-
latos Halászati Biologiai Állomás-\, amely Garády Viktor vezetésével a 
háború végéig működött. 

Az Adria tudományos tanulmányozása 1904-ben indult meg újra a 
trieszti Zoologiai Állomás kutatásaival, amelyekhez 1909-ben az olasz 
Comitato Talassografico expedíciói csatlakoztak. Ezekből fejlődtek ki a 
szelvényvonalakon történő rendszeres kutatások, amelyeknek eszméjét Cori 
először 1906-ban a milanói nemzetközi halászati kongresszuson vetet te 
föl. Az olasz-osztrák nemzetközi Adria-kutató bizottság 1910-ben alakult 
meg. Az évszakos utazások a következő évben indultak meg. 

Az olasz és osztrák bizottság már a tizedik évszakos utazást fe jez te 
be, amikor az első magyar Adria-expedíció elindult. A magyar tengerkutató 
bizottságot Köuesligethy Radó egyetemi tanár elnöklésével a Magyar 
Adria Egyesület 1913-ban alakította. A Magyar Adria Egyesület három 
évvel előbb az Adriai-tenger partvidékének és medencéjének tudományos 
és gyakorlati tanulmányozására alakult. Az egyesület e lnöke : Gonda Béla 
miniszteri tanácsos, igen szerény anyagi eszközökkel, de lankadatlan 
buzgósággal iparkodott lehetővé tenni, hogy az Adria nemzetközi tanul-
mányozásában hazánk is részt vegyen. A magyar tengerkutatás meg-
indítását a Najade nevű 560 tonnás haditengerészeti segédhajó á tenge-
dése valósította meg. Ezt a hajót használta az osztrák bizottság is, amely 
laboratóriumokkal szerelte föl. 

* G. Leidenfrost: L' Ungheria e !e ricerche marittime nel Litorale Ungarico. Atti 
dei V. Congresso internaz. di Pesca. Roma, 1913. 
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A magyar expedíció fölszereléséhez Albert monakoi fejedelem őfen-
sége is több értékes műszer ajándékozásával járult hozzá. A fölszerelés 
nagy részét az Adria Egyesület, más részét a magyar tudományos inté-
zetek (Magyar Nemzeti Múzeum, Földtani intézet, Meteorologiai és Föld-
mágnességi Intézet, stb.) bocsátották a bizottság rendelkezésére. 

Az expedíció fölszerelése a következő műszerekből állott: Schort-\é.le 
kompenzált aneroid-légsúlymérő, Richárd-féle önjelző légsúlymérő, ,4ss-
mann-féle aspirációs psychrometer, hajszálas higrometer, csapadékmérő, 
Richard-\é\o. anemometer, Aitken-féle porszámláló, Elster-Geitel-iéIe elektro-
meter, A'c/ie-rendszerű párolgásmérő, barostatoskop, Richard-vízmerítő 
palack, egy Ekman-pa\ack, Richter-ié\e átbukó és Negretti-Zambra hőmérők, 
Nansen-Andersen- és Ljungmann-féle számolókerekek, Thoulet- és Lucas-
féle mélységmérők, 5ecc/?/-korongok, Leger-féle iszapkanalak, Richárd-féle 
felszíni, Nansen-ié\e záróhálók, Hjort-féle verlikális háló, négy Petersen-féle 
ivadéktrawl, Hensen-hálók, egy Beamtrawl, egy kis dredge-háló, stb. 

Az olasz-osztrák bizottsággal a munkamegosztásra vonatkozó meg-
állapodás a X-ik osztrák időszakos utazáson jött létre, amelyen a magyar 
bizottság képviseletében Leidenfrosl Gyula vett részt. A magyar bizottság 
működési területe a Quarnero, Quarnerolo és a dalmát szigettenger lett, 
emellett az Adria keleti partjain betorkoló folyókba is behatolt. A kijelölt 
szelvényeken a bizottság 41 első és négy másodrendű állomást (M-mel 
és m-mel jelölve) állapított meg. 

A magyarral csaknem egyidőben alakult meg a horvát tengerkutató 
bizottság is, amely a Quarnerot a „ Vila Velebita" iskolahajón tanul-
mányozta. 

Az első magyar időszakos utazás 1913 október 10—31-ig, a második 
1914 április 14—május 9-ig tartott. Az expedíciók közül az elsőt Köves-
ligethy és Leidenfrost, a másodikat az utóbbi vezette. A további időszakos 
utakat az időközben kitört háború akadályozta meg. 

A magyar időszakos utak tudományos eredményeit az Adria Egyesület 
A Magyar Tengerkutató Bizottság közleményei, Acta Societatis Hunga-
ricae Mare Explorandi Causa Constitutae, amelyből eddig egy — a Vl-ik — 
kötet jelent meg. A továbbiak kiadását a nyomdai túlmagas árak aka-
dályozzák. 

Az első út történetét Leidenjrost írta meg, s az Adria Egyesület 
folyóiratában, az „A Tenger"-ben tette közzé. (Az első magyar Adria-
expedíció. Jelentés a Magyar Adria Egyesület Adriakutató Bizottságának 
Őfelsége hajóján, a „Najade"-n tett első [próba] útjáról. 1914.) Ebben 
a kutatás módszereinek leírása után vázlatosan közli az első expedíció 
tudományos eredményeit is. Az első út munkáját a következő statisztikai 
adatokkal jellemzi: a behajózás 501 órájából 491-ben végeztek meteroló-
giai megfigyeléseket, s mivel óránkint legalább nyolcféle észlelés történt, 
összesen 3928 megfigyelési adatot gyűjtöttek. Ezenkívül 37 légköri villa-
mosság ig porszámlálási és 115 szélsebességi észlelést végeztek. A hidro-
grafusok összesen 136 felszíni állomást tartottak, a 41 elsőrendű szelvény-
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állomáson pedig 234 vizsgálatot hajtottak végre A Kerka folyóban három, 
az Omblában négy s a Narentában három állomás volt 17 megfigyeléssel. 
Az összes hidrográfiai megfigyelések száma 1957. Fenékmintát 35 hely-
ről gyűjtöttek. A biológiai munkálatok összege 295, ebből 27 fenékhalászat. 

A rendkívül gazdag biológiai anyag a Magyar Nemzeti Múzeum 
állat- és növénytári osztályába került. A feldolgozás még évekig fog tar-
tani. Az eddig feldolgozott anyagról különböző magyar és külföldi folyó-
iratban jelent meg előzetes közlemény. A szivacsanyag feldolgozására 
dr. Babic Krunoszlav zágrábi egyetemi magántanár és múzeumi őrt kérték 
föl. Előzetes jelentésében {Babic István: Az Adria Thenea-fajáról. [A 
Magyar Adria Egyesület kutatásainak eredményeiből.] Állattani Közle-
mények, 1915, XIV. 240.) a Pomo-medencében gyűjtött Thenea muricata, 
Schmidti Sollas példányait ismerteti. Ugyanezekkel foglalkozik másik köz-
leménye (K. Babic: Zur Kenntnis der Theneen. Zool. Jahrb. Bd. 40. p. 
389.) is. 

A legnagyobb mélység, amelyet a magyar tengerkutató expedíció az 
Adriában mért, 1221 m volt. A déli mély medence alapos átkutatásával a 
Il.-ik expedíció foglalkozott. Különösen eredményesek voltak a Petersen-
féle ivadéktrawl-sorozattal végzett halászatok. A kutatások anyagából a 
bathypelagikus halfaunát Leidenfrost Gyula dolgozta fel és két előzetes 
közleményben (Az Adria mélytengeri halai. [Előzetes jelentés a Magyar 
Tengerkutató Bizottságnak az Adria déli medencéjében végzett gyűjté-
seiről.] Állattani Közlemények, 1916, XV. és : Halak és tüskésbőrűek az 
Adriából. Il-ik előzetes jelentés a Magyar Tengerkutató Bizottságnak 
Őfelsége „Najade" hajójával végzett állattani gyűjtéseiről. Állattani Köz-
lemények, 1917, XVI.) ismertette. Közli az első út 27 és a második 
expedíció 32 biológiai állomásán gyűjtött nevezetesebb fajok leírását. 
A második úton került hálóba egy fiatal Calliteuthis sp., amely az Adriából 
eddig ismeretlen volt. A mélytengeri halakat a nápolyi Stazione Zoolo-
gica magyar asztalán dolgozta fel s összehasonlító adatokat nyújt a 
nápolyi-öbölben végzett mélytengeri kutatásairól is. Az első és második 
expedíción a következő mélytengeri halakat gyűj töt ték: Stomias boa 
Risso, 1. Cyclothone microdon Günther, 2. Cycloíhone signata Garman, 
3. Argyropelecus hemigymnus Cocco, 4. Syngnathus phlegoti Risso, 
5. Vinciguerria lucetia (Garmanj, 6. Paralepis speciosus Belotti, 7. Mycto-
phum (Myctophum) Benoiti Hygotni (Lütken) A. Brauer, 8. Myctophum 
(Myctoohum) glaciale Reinhardt, 9. Myctophum (Diaphus) Gemellari 
(Cocco). A felsorolt fajok az Adriára nézve valamennyien újak, sőt köztük 
három (5., 7., 8.) a Földközi-tengerből sem volt ismeretes. A tüskésbőrűek 
közül a következő fajokat sorolja fel : Centrostephanus longispinus Phi-
lippi, Pentagonaster placenta (Miiller & Troschel), Hacelia variolata 
(Risso), Brisinga coronata G. O. Sars. 

A két expedíció hidromeduzáit dr. Pell Mária dolgozta fel. Előzetes 
közleménye: Az I. és II. magyar Adria-expeditio Hydromedusai címmel 
az Állattani Közlemények 1918, XVII. kötetében jelent meg. A gyűjtőt. 
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anyag 30 fajból áll. Közülük 14 Antho-, 7 Lepto, 7 Trachy- és 1 Narco-
meduza. Egy új fajt is talált, amelyet Isotiema Najadis néven ír le. 
A Földközi-tengerből eddig ismeretlenek voltak: Protiara tetranema Per. et 
Lés., Eutima insignis Haeck., Homoenema platygonon Maas. Ezek mellett 
négy olyan faj is volt, amelyek az Adria faunájára újaknak bizonyultak. 
Előkerült az Octogonade mediterranea Zoja is, amelyet 1896-ban a mes-
sinai öbölből írtak le, de azóta sehol sem gyűjtötték. 

A plankton-anyag és a rákok feldolgozásáról dr. Szüts Andor több 
közleménye számol be. Az Adria egy érdekes és két eddig ismeretlen 
tizlábú rákja (A Magyar Adria Egyesület kutatásainak eredményeiből. 
[Állattani Közlemények, 1915, XV.] továbbá Neue und interessante Deca-
podenkrebse aus der Adria, (Aus den Resultaten der Forschungen des 
Ungarischen Adria-Vereins. [Zool. Anz., 1915., Bd. XLV.] című dolgoza-
taiban a Gennadas elegáns (S. /. Smitti), a Portunus tuberculatus Roux 
és az Acanthephyra purpurea A. M Edwards var. multispina H. Coutiére 
fajokat ismerteti. A két első az Adria faunájára új adat. Ugyané közle-
ményében foglalkozik a „glaciális reliktumok" elméletével is. 

Három másik értekezésében (Planktológiai megfigyelések az I. és II. 
Magyar Adria Expedíción. Planktologische Beobachtungen wahrend der 
I. und II. Ungarischen Terminfahrt an der Adria. — A Magyar Tenger-
kutató Bizottság Közleményei. Acta Soc. Hung. Mare Expl. C. C. VI., 
1915. — Az Adria planktonja és a Magyar Adria Egyesület kutatásai a 
„Najade" hadihajón. — Állattani Közlemények, 1915, XIV. — Ungarische 
Adriaforschung. Biologische Beobachtungen wahrend der ersten und 
zweiten Terminfahrt des Ungarischen Adriavereins an S. M. S. „Najade" 
im Október 1913 und in April—Mai 1914. — Zool. Anz. 1915. Bd. XLV.) 
a magyar Najade-expedíciók gyűjtései alapján az Adria planktonját 
jellemzi. A gyűjtési és rögzítési módszerek ismertetése után felsorolja az 
összes jellemző lebegő szervezeteket, amelyek a két utazáson hálóba 
kerültek. Az adatokból kiderül, hogy az északi Adria planktonja a déli 
medencéjénél mennyiségben és minőségben is gazdagabbb. A tavaszi 
úton a zárai csatornától délre a phytoplankton mennyisége jelentősen 
csökkent, míg az Adria északi részén, különösen a fiumei öbölben rend-
kívül gazdag és változatos volt. Eszerint a növényi lebegő szervezetek 
propagációs központja a fiumei öböl és a morlák-csatorna. A nyílttengeri 
kijáratokban mindenütt különösen gazdag növényi planktont gyűjtöttek. 
Ezzel szemben ősszel a phytoplankton mennyisége tetemesen megcsök-
kent, kivéve Gruizanál (A/25), ahol megint nagy tömegben lépett föl, 
ellenben az északi Adriában megfigyelt szalpa-tömegek hiányoztak. Az 
utóbbiak tömeges föllépésével egyidőben a plankton egyéb alakjaiban 
feltűnő szegénység mutatkozott. A zooplankton időszakos jelenségei között 
feltűnő, hogy a nyilttengeri alakok az északi Adria partmenti, sekély 
részeiben (Quarnerolo, Fiumei-öből, Morlák-csatorna) csak az ősz beáll-
tával jelennek meg. 

A bóra idején gyűjtött plankton kvalitatíve is (gazdagabbnak bizo-
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nyúlt, mint jó időjárás esetén. Az állati lebegő szervezetek közül sok 
faj helyileg korlátoltan lép fel. 

A biológiai kutatások eredményeit dr. Szüts Andor : A magyar Adria-
kutatás és biologiai eredményei (Természettudományi Közlöny, 1918, 
L. K.) címen foglalta egybe. 

A hidrográfiai vizsgálatokról dr. Koch Nándor : A magyar Adria-
expedíció chemiai megfigyelései (Magyar Chemiai Folyóirat 1915, XXI.), 
dr. Maucha Rezső: Adatok az Adria hydrographiai vizsgálatához (Mathe-
matikai és Természettudományi Értesítő, 1915, XXXIII.) és dr. Maucha 
Rezső : Az Adria vizének chemiai összetétele (Magyar Chemiai Folyóirat, 
1915, XXI.) című értekezések számolnak be. A szerzők behatóan ismer-
tetik az expedíciókon használt módszereket, különösen a Knudsen-féle eljá-
rást és dr. Winkler Lajos budapesti egyetemi tanár világszerte használt 
jodometrikus módszerét. Dr. Maucha a második expedíció alkalmával 
Knudsen módszerével megelemzett vízmintákat a rendes kémiai és 
fizikai módszerekkel is megvizsgálta s megállapította, hogy a Knudsen-
féle eljárás a szokásos laboratóriumi módszerekkel egyező eredményt ad. 
A minták bromidion-tartalmát a szerző Bunsen módszerével határozta meg. 
Ugyané mintákon Winkler professzor a bromid-ion mennyiségét egyik 
legújabb módszerével állapította meg. Mindkét meghatározásból az derült 
ki, hogy az irodalomban nagy számmal szereplő magas ér tékek tévesek. 
Dr. Maucha vizsgálta az Adria vizének elektromos vezetőképessége és a 
sótartalom, a fénytörésmutató, továbbá a fagyáspontcsökkenés és a sótar-
talom közötti összefüggését is. Az utóbbinál nyert eredményei valamivel 
magasabbak, mint azok az értékek, amelyek a Nansen-féle empirikus 
egyenletből a fagyáspont csökkenésre kiszámíthatók. 

Az őszi úton az első expedíció a tenger vizét a lehűlés stádiumában 
találta. A felszíni hőmérséklet az alsóbb rétegekénél magasabb volt. 
A konvekciós áramlások megindulását még nem lehetett megállapítani. 
A hőmérsékleti különbségek ugyan átlag 50 m-ig a kiegyenlítődésre 
árultak el hajlandóságot, de ezzel szemben az egyes rétegek sótartalma 
között még különbségek észlelhetők. A szigettengerben ezek a különb-
ségek nagyobbak voltak, mint a nyilt tengerrel határos állomásokon. Ez 
annak a jele, hogy a vízszintes irányú helyi áramlások a hőmérsékletnek 
és sótartalomnak a konvekciós áramlások által okozott olyan mértékű 
kiegyenlítődését, amilyen az olasz-osztrák kutatások szerint a nyilt Adria 
téli állapotára jellemző, meggátolják vagy legalább is késleltetik. 

A felszíni víz hőmérsékletét és sótartalmát északról délre haladva, 
növekedőnek találták. A növekedés azonban a szigetek közt nem olyan 
szabályos, mint amilyet az osztrák bizottság a nyilt Adriában észlelt, 
mivel a folyóvizek hűtő és kiédesítő hatása minduntalan jelentkezik. 
Általában a felszíni sótartalom 35"5%o és 39%o, a hőmérséklet pedig 
17*5 C ° és 20 C ° közt ingadozott. A folyóvizek által okozott változás a 
legfeltűnőbb a Narenta-torkolatnál, ahol a felszíni víz hőmérséklete 15"5 
C°-ra, sótartalma pedig 10'80°/oo-re csökkent. Általában a sótartalom a 
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mélységgel egyenletesen növekedik. Egyes helyeken, de különösen a 
szigetek nyugati oldalán, a törésvonalak mentén a fenékvíz hőmérsékle-
tének és sótartalmának feltűnő megcsappanásából dr. Koch fenékforrá-
sokra következtet. 

A szigetek közti medencék és csatornák vize a felszíntől a fenékig 
alaposan át van szellőztetve. Amíg az osztrák expedíciók a nyilt Adria 
vizében 4 cm3-en aluli és 6 cm3-en felüli abszorbeált oxigént találtak, addig 
a magyar bizottság vizsgálatai szerint a Quarneróban és a dalmát part-
vidéken az 1000 cm3-ben elnyelt oxigén mennyisége általában 5 - 6 cm3 

közt, a telítés foka pedig 105—80% közt váltakozott. 
A második út alkalmával a felszíni hőmérséklet általában magasabb 

volt, mint az alsóbb rétegeké. A téli állapot azonban sok állomáson, 
különösen a nyilt Adriában levő szelvénypontokon, még feltűnő volt. 
A hőmérsék és a sótartalom rétegenkénti változása oly csekély volt, hogy 
egyes szelvényállomásokon a vízoszlopot isothermnek és isohalinnak lehe-
tett tekinteni. A vízszintes áramlások azonban észlelhetők voltak. így pl. 
megállapították a nyilt Adria melegebb és sósabb vizének a Morlák-
csatornába való beáramlását. Az oxigéntartalom még nagyobb volt, mint 
ősszel, ugyanis a legtöbb helyen a felszíntől a fenékig 6 cm3 felé emel-
kedett. E túltelítettség az akkori légáramlási viszonyokban leli magyarázatát. 

A Quarnerolo egyik szelvényállomásán háromheti időközben meg-
ismételt vizsgálatok alkalmat nyújtottak a rövid idő alatt végbement vál-
tozások megállapítására. Három hét alatt a levegő hőmérséklete 6 C°-kal 
emelkedett. Az első kutatások alkalmával a vízoszlop majdnem isotherm, 
vagyis téli állapotban volt. Három hét alatt (április 17—május 7) a víz a 
téli állapotból a nyáriba jutott, amiben a nagymértékben megindult áram-
lások és a levegő-hőmérséklet emelkedésének egyaránt nagy része volt. 
A sótartalomban három hét múlva sem mutatkozott nagyobb változás, az 
oxigéntartalom azonban még magasabbra emelkedett. 

Dr. Koch jelentése a folyók torkolatában, a kevert vízben végzett 
vizsgálatok ismertetésével zárul. A tengervíz a folyóba több mérföldnyire 
felhatol. A Kerka-folyóban a torkolattól nyolc mérföldnyire a fenéken még 
tengeri állatok (köztük eddig stenohalinoknak tartott Echinodermaták is) 
élnek, a Narentában pedig egész Tortopusig nyomozhatok. 

Az üledékképződésre vonatkozó vizsgálatok előzetes jelentését dr. 
Koch Nándor és dr. Kormos Tivadar: A m. kir. földtani intézet részvétele 
az első magyar Adria-expedición (M. Kir. Földtani Intézet 1913. évi jelen-
tése. Budapest, 1914.) címmel közlik. Leírják a kutatások módszerét s az 
üledékképződéssel kapcsolatos hidrográfiai megállapításokat. A szelvény-
állomásokon gyűjtött 50 iszapminta megvizsgálása folyamatban van. A leg-
érdekesebb valamennyi közt az ú. n. Najade-mélységből (1228 m) szár-
mazó pteropodás iszap. Fontos megfigyelések vannak a kevertvízi üledékek 
keletkezésére s a tengeri iszap kristályos alkatrészeinek mélységek szerinti 
eloszlására is. 

A Magyar Tengerkutató Bizottság terve szerint az előzetes jelenté-
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seket az eredmények monografikus feldolgozásának kellett volna követnie. 
Az anyag részletes feldolgozása, kevés kivétellel, be is fejeződött, azon-
ban a rendelkezésre álló anyagi eszközök a viszonyokhoz képest oly 
csekélyek, hogy a kéziratok megjelenése még hosszú ideig lehetetlen lesz. 
A sajtó alá bocsátást a következő nagyobb terjedelmű művek és idegen 
fordítások v á r j á k : 

Dr. Köoesligethy Radó és dr. Leidenfrost Gyula : A magyar Adria-kutatás. 
Dr. Réthly Antal: Meteorológiai megfigyelések az I. magyar Adria-

expedíción. 
Marcell G y ö r g y : Meteorológiai megfigyelések a II. magyar Adria-

expedíción. 
Dr. Koch Nándor : Hydrographiai megfigyelések az I. és II. magyar 

Adria-expedíción. 
Dr. Maucha Rezső : Adatok az Adria hydrographiájához. 
Dr. Szüts Andor : Tizlábú rákok az I. és II. magyar Adria-expedíció 

gyűjtéséből. 
Dr. Pell Már ia : Medúzák a magyar Adria-expedíciók gyűjtéséből. 
Dr. Filarszky Nándor : Az Adria algaflórája. 
Dr. Leidenfrost G y u l a : Az Adria bathypelagikus halfaunája. 

* * * 

A háborúval együtt Magyarország mindent elvesztett. Területének 
kétharmadával együtt odalett egyetlen tengeri kikötővárosa, amelynek 
latin kultúráját a szláv tengerben kitartóan és sikeresen védelmezte. Ezzel 
együtt elvesztettük egyetlen biológiai állomásunkat, a fiumei Haditenge-
részeti Akadémiában elraktározott összes tengerkutató fölszerelésünket, a 
a haditengerészet kötelékébe tartozott kutató-hajónkat, s így még annak 
a reménységét is, hogy a tengertől elzárt csonka Magyarország a nemzet-
közi tengerkutatásban résztvehessen s nagy áldozatokkal megkezdet t 
munkáját folytathassa.* 

* Az illusztris szerző pesszimizmusát túlzottnak tartjuk. Mi erősen bízunk abban, 
hogy az Adria tudományos kutatásának az erőszak által megszakított fonalát sikerülni 
fog összebogozni, s ha a háborús ellentétek és gyűlölködések majd helyet adnak a 
józanabb belátásnak, a magyar tudományosság ezirányú közreműködésének az eddigi 
eredményekből megítélhető értékes volta bizonyára rá fogja vezetni a Földközi-tenger 
tudományos kutatására alakult nemzetközi bizottságot arra a meggyőződésre, hogy a 
Magyar Adria Egyesület közreműködése csak hasznára lehet annak a tudományos mun-
kálkodásnak, melyet a bizottság feladatául tűzött ki. Ami pedig az egyesület Fiúméban 
elraktározott műszereit illeti, még nem adtuk fel a reményt, hogy a fiumei viszonyok 
konszolidációja után sikerülni fog műszereinket visszaszerezni, épúgy reménykedünk 
abban is, hogy amint módunkban lesz Fiúméban tervezett tengerbiológiai állomásunkat 
megvalósítani, — s emellett a tervünk mellett szívós energiával kitartunk — a Tenge-
részeti Hatóság épü'etéből elhurcolt aquarium és állomás felszerelését is majd csak 
visszareklamáljuk. Különben hivatkozunk az olasz királyi Földrajzi Társaságnak meg-
kii dött „Szózat"-unkra válaszképen írt abbeli kijelentésére, mely szerint „a tudomány 
nemzetközi jellegére való tekintetből a Magyar Adria Egyesületnek nem kell aggódnia 
amiatt, hogy az Adriai-tenger tudományos kutatását folytathassa". Tehát nil desperandum 

Szerk, 
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A külföldi tudományos intézetek és a Magyar Adria Egyesület. Egye-
sületünk elnöksége felkérte a tengerkutatással foglalkozó összes külföldi tudo-
mányos intézeteket, hogy kiadványaiknak megküldésével támogassák a magyar 
tudományosságnak az egyesületben összpontosuló ezirányú munkálkodását. Fel-
kérésünknek máris szép sikere van, mert számos külföldi tudományos intézet 
küldött igen becses kiadványokat, melyek bő anyagot nyújtanak a tenger bioló-
giai, hidrográfiai és klimatológiai viszonyainak tanulmányozására. Az első külde-
ménycsoport Nagy-Britanniából érkezett és pedig három állomásról, ú. m.: Coul-
lercoats, Dublin és Edinbourgh. 

Northumberlandben Coullercoatsbcín van a Dove Maríné Laboratoiy, 
melynek igazgatója A. Meek; innen érkezett a „Report" 6 (1914—19.) évfo-
lyama. Amint ezekből a füzetekből kitűnik, az „Evadue" motorcsónak áll az 
intézet rendelkezésére, melyet azonban a háború folyamára a tengernagyi hivatal 
vett igénybe, úgy hogy ténykedésük ez idő alatt laboratóriumi munkálatokra és 
partmenti halászatra szorítkozott. Közérdekű halászati kérdésekkel foglalkoztak 
és értékes megfigyeléseket eszközöltek a hering vándorlását, a homár tenyész-
tését és a kagylópadok fenntartását illetőleg. Állandóan figyelemmel kísérték a 
Tyne-folyó szennyeződésének káros hatását a halak életére, stb. Ezen főbb 
vizsgálatok mellett a legkülönbözőbb tengeri állatok életét, szervezetét, stb. 
tanulmányozták. 

Dublinből érkezett a Depa> lement of Agriculture and Technical lnstruction 
for Ireland halászati szakosztályának a Stientiiic Investigations 1909 No. 1 ; 
1914 No. 1 + 4 ; 1912 No. 1 + 2 ; 1913 No. 1, 3 + 4 évfolyama, melyekben 
beszámolnak a trawl-halászatok eredményéről, azonkívül zoológiai és hidrográfiai 
kérdésekkel foglalkoznak; továbbá egy rövid közlemény a Danish Eel Farm, 
angolna tenyészetről. 

Edinbourghból a Fishery Board for Scottland kiadványi folyóirata, a 
Scientific Investigations (1913: 1., II., III.; 1914: I., II., III, IV.; 1916: I., II.; 
1917: I.; 1919: I.) érkezett, amely főleg az aberdeeni biológiai állomás halá-
szati statisztikáját közli, de hering, angolna és félszegúszó-hal keltetési kísér-
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leteinek eredményeit is ismerteti. Ugyaninnen küldték a „Salmon FisheriesM 
(1914: I., 11., III.; 1915: I., II.; 1919: I. évfolyamok), mely lazachalászattal 
foglalkozik. 

Norvégiából és pedig Bergenből a Bergens Museums Aorbok természet-
tudományi füzeteit kaptuk, még pedig 1915—16: 1., 2 . ; 1916—17: 1., 2 . ; 
1917—18: 1., 2 . ; 1918 — 19: 1. évfolyamait, melyben a tengerre vonatkozó 
dolgozatokon kivül meteorológiai, hidrográfiai, botanikai, sejtélettani ismerteté-
seket is találunk. A „Südpolarexpedition", „Fram"-expedíció, továbbá a „Michael 
Sars"-sal és „Armauer Hansen"-nel gyűjtött anyag egy részét ebben a folyó-
iratban dolgozták fel. Megküldték továbbá az évi jelentést tartalmazó és a meg-
jelent dolgozatokról beszámoló „Aarberetning" 1915—16,, 1916—17., 1917—18. 
számait. 

Dániában 1909 óta a kopenhágai Biological Station végzett vizsgálatokat 
a dán vizekben, melyek eredményei különösen a tengerfenék faunájára vonat-
kozó ismereteinket egészítik ki. Különösen azoknak az állatoknak évi felhasz-
nálódását és pótlódását állapítja meg, amelyek az angolna és félszegúszó hal 
táplálékául szolgálnak. Igazgatója Peterson, folyóirata a „Report", melynek 
1899-től 1918-ig terjedő évfolyamai, összesen 15 füzet érkezett meg. 

Kopenhágából a Conseil permanent international pour l'exploralion de la 
mer nagybecsű kiadványainak — a Publications de Circonstances"-nek, melyet 
ket évek óta rendesen megküldenek egyesületünknek — a legújabb füzetei-
kaptuk. 

Hamburgból szintén két folyóiratot küldtek, a Deutsche Seewarte lapját, 
az Archiv der Deutschen Seewarte I., II., III. és IV-ik számait, melyek az 
Északi-tenger hidrográfiai, meteorológiai és aerológiai viszonyaira vetnek világot, 
továbbá a Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereinis 1916, 17, 18. 
füzeteit. 

Kiéiből a „Wissentschaft l iche Meeresuntersuchungen, herausgeben von der 
Kommission zur wissentschaftlichen Untersuchungen der deutschen Meere in Kiel 
und biolog. Anstalt in Helgoland" egy vastag kötete jött meg, mely kémiai, 
planktológiai, halfejlődési stb. témákkal foglalkozik. 

Lissabonban az Estazao de Biologia Maritima, Acquario Vasco da Gama 
1913-ban épült, melynek jachtja az „Arnehe", igazgatója Prof. Almeida Lima. 
1918-ban az eddig külön megjelent dolgozatokat összegyűjtve jelenttették meg 
„Travaux de la Station de Biologie Maritime de Lisbonne", melynek első és 
eddig egyetlen kötetét készséggel elküldték, egy másik kötettel együtt, mely az 
állomás részletes ismertetését is tartalmazza, szép képekkel, ezenkívül több 
becses tudományos dolgozatot. 

A hering-, tőkehal- és lazac-rajok előfordulásának helyei közül Európa északi 
államaiban már régen alakultak a halászati érdekek előmozdítása céljából az 
említett biológiai állomások ; az Atlanti-óceán nyugati partján, Kanadában azon-
ban csak 1898-ban alakult St. Andrewsban az első ilyen állomás, mostani 
igazgatójának, E. E. Prince-nek kezdeményezésére. 1901-ben jelent meg az 
intézet első folyóirata, a Report of Canadian Biology. 1914-ben hering vizsgá-
latokkal kezdtek foglalkozni és érdekes tanulmányokat folytattak Kanada part-
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jainak faunája- és flórájáról stb., továbbá homár-tenyészeteket létesítettek. A nekünk 
beküldött folyóiratok a fentieken kívül még sok más tudományos kérdést vitatnak 
meg. A megérkezett évfolyamok: 1901, 1911 — 14.1., II.; 1914—15., 1915—16., 
1917., 1918. és külön füzetben „La Conservation du Homár de Canada". Ugyan-
csak Kanadából, Quebecből megkaptuk a Földrajzi társaság folyóiratát. 

A Philippini szigetek fővárosában, Manilában 1901-ben létesült a Bureau 
of Governement, Cox igazgató vezetése alatt. Szakosztályai a bakteriológiai és 
orvostudományi, botanikai, zoológiai, kémiai, geológiai és bányászati, később 
alakultak meg. 1905-ben kapta a Bureau of Science nevet. Szép akváriuma 
ezer különböző színes tropikus hal-fajt és több mint 150 más állatfajt tartalmaz. 
1906-ig röpiratok alakjában jelentek meg közleményeik, attól kezdve pedig 
„Annual Report of the Bureau of Science" név alatt folyóirat alakjában. Ebből 
voltak szívesek elküldeni az 1913-tól 1919-ig terjedő évfolyamokat, amelyek 
szerint érdekes vizsgálatokat folytattak a tudomány minden ágában. Külön jelentek 
meg a bányászatra vonatkozó „The Mineral Resources of the Bureau of Sience" 
1911-től 1918-ig. 

Washingtonból a Carnegie Institution folyóirata, az „Annual Report of 
the Director, of the Department of Marine Biology" érkezett meg. A Depart-
ment of Marine Biology eddig Tortugasban, Florida félszigetén volt, de külön-
böző kedvezőtlen körülmény folytán újabban Tobagot választották biológiai 
állomás helyéül. Hajója az „Anton Dohrn". 

Végre egy-egy füzet érkezett Páviából, Pólából és Bécsből. Páviábó! az 
Atti della Societá Italiana di Scienze Naturali LIX. vol. egyik különlenyomata, 
Pólából a Publicazioni deli' Uffizio Idrografico di Pola, meteorológiai és szeizmo-
lógiai jelentéseket tartalmazó füzete, Bécsből pedig egy különlenyomat: „Gezeit-
Erscheinungen in der Adria" címmel. Dr. P. M. 

A Magyar Adria Egyesület propaganda-előadásai. Egyesületünk propa-
ganda szakosztálya Gonda Béla javaslatára a szeptember 25.-én tartott alakuló 
ülésén elhatározta, hogy a tenger iránt való érdeklődés ébrentartására és a 
magyar tengerpart visszaszerzésének a vágyát fokozandó, propaganda-előadá-
sokat rendez társadalmi egyesületekben és iskolákban. A középiskolákban ter-
vezett előadások rendezése elé az iskolák tevékenységét megbénító szénszünet 
és járványszünet akadályt gördített, de a szervezés munkája annyira előrehaladt, 
hogy a melegebb időszak beálltával a főváros számos középiskolájában meg-
tarthatjuk propaganda-előadásainkat. 

Eddig — gátló körülmények ellenére — öt előadást tartottunk az ifjú-
ságnak. Lévay István igazgató úr, a propaganda-szakosztály társelnöke — aki 
annak idején készséggel vállalkozott előadások tartására és az egyesület rendel-
kezésére fölajánlotta a maga nemében páratlanul szép és gazdag diapozitív-
gyűjteményét — decemberben a vezetése alatt álló állami felsőkereskedelmi 
iskolában tartott előadást Fiúméról és ugyanezt az előadását január 27.-én meg-
ismételte a Regnum Marianum Intézet cserkészcsapatának az intézet Damjanich-
utcai dísztermében. Lévay István mind a két alkalmat fölhasználta arra, hogy 
lelkes szavakkal hirdesse a tengerhez való történelmi, gazdasági és kulturális 
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jogainkat, hogy rámutasson Fiume és a tengerpart elrablásának szörnyű igazság-
talanságára és hogy fölhívja a figyelmet a Magyar Adria Egyesületre, amely 
a tenger kultuszának terjesztését és a magyar tengerpart visszaszerzésén való 
munkálkodást tűzte programmjára. 

A Regnum Marianum cserkészcsapatának lelkes vezetői az előadással kap-
csolatban szerény Adria-ünnepet rendeztek. Bárdoss István hittanár, a csapat 
főparancsnoka szép beszéddel üdvözölte egyesületünk kiküldöttjeit és a tenger 
szeretetére buzdította az ifjúságot. A cserkészcsapat énekkara Klein Károly 
vezetésével egy dalt adott elő, Góbel György cserkész elszavalta Váradi Antal 
Adria című költeményét, Lévay István pedig előadása előtt fölolvasta Horthy 
Miklós kormányzónak a Magyar Adria Egyesület támogatására buzdító szó-
zatát, valamint azt a szózatot, amelyet egyesületünk a világ tudományos egyesü-
leteihez és tengerészeti köreihez intézett. Az ifjúság úgy a kereskedelmi isko-
lában, mint a Regnum Marianumban nagy érdeklődéssel és megértéssel hallgatta 
Lévay István tartalmas előadását és gyönyörködve szemlélte a szebbnél szebb 
képeket. 

Két sikerült előadást rendeztünk a „ Sophianum" kath. leánygimnáziumban, 
amelynek lelkes igazgatója, dr. fallenbiicher Ferenc és buzgó tanári testülete 
készséggel volt segítségünkre a hazafias cél elérésében. Január >30.-án Juhász 
Margit tanárnő Fiúméról tartott előadást, február 13.-án pedig Pétergál Hen-
rikné az Adria történetének magyar vonatkozásait és Dalmácia magyar emlékeit 
ismertette. Mind a két előadáson jelen voltak az intézet összes növendékei, 
mintegy háromszázan, úgyszintén a gimnázium tanárai és tanárnői teljes számban. 
Az első előadás előtt Fallenbücher igazgató fölolvasta Magyarország kormányzó-
jának szózatát és a tenger szeretetére buzdító beszédet intézett a növendékek-
hez, akik mindkét előadást nagy figyelemmel hallgatták. 

Ifjúsági „ Adria-ünnepély"-nek is beillett a Váci-utcai községi leánygimnázium 
önképzőkörének február 20.-án tartott összejövetele, amelyet buzgó tagtársunk, 
dr. Zombory Ida tanárnő az Adria-kultusz terjesztése kedvéért fölkérésünkre 
rendezett. Előbb dr. Zombory Ida Magyar uralom az Adrián címmel érdekes 
előadást tartott, majd Török Erzsébet VIII. oszt. tanuló elszavalta Várady 
Antalnak Adria című költeményét, végül Goldfinger Ilona VIII. oszt. tanuló 
zongorán előadta Handel Fassacaille című művét. 

Lévay István tagtársunk lelkes buzgóságának köszönhető, hogy propaganda-
akciónk a társadalmi egyesületek körében is hódított és híveket toborzott 
zászlónk alá. Lévay István az elmúlt év végén és ennek az évnek elején három 
egyesületben öt előadást tartott Fiúméról és a Quarneróról. A Magyar Tuiista 
Egyesület esztergomi csoportjának meghívására Esztergomban, a főgimnázium 
dísztermében tartott előadást, amelyet a város intelligens közönségétől rekrutá-
lódott nagy hallgatóság — élén a város és a megye vezetőembereivel — élénk 
érdeklődéssel és tetszéssel hallgatott. A VII. kerület legelőkelőbb társadalmi 
egyesületében, a Liget klubban Lévay István három előadást tartott az Adriáról. 
A kerület közönségének és vezetőinek figyelmét a sikerült előadás-sorozat ráte-
relte egyesületünkre és annak kulturális törekvéseire. Lévay István ötödik elő-
adását (Fiúméról) a Magyar Turista Egyesület kereskedelmi csoportjának tagjai 
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előtt tartotta. Itt is sikerült a tenger iránt való érdeklődésnek csiráját elültetni 
és egyesületünkre fordítani a kereskedővilág egy részének a figyelmét. 

összegezve a propaganda-előadásokról szóló fenti beszámolónkat, megelé-
gedéssel jegyezhetjük föl, hogy 1920 december elejétől 1921 február végéig, 
tehát három hónap alatt hét helyen összesen tíz előadást tartottunk. Előadásaink 
sikere és az érdeklődés, amellyel törekvéseinket mindenütt fogadták, reményt 
nyújt arra, hogy propagandánk célját : a magyar tenger valamennyi lelkes 
hívének és tettrekész katonájának zászlónk alá sorakoztatását hamarosan el 
fogjuk érni. 

A lissaboni biológiai intézet. Az Esta$áo de Biologia Maritima pompás 
épületei a tudományfejlesztés és a jó valuta közti kapcsolatról való szomorú 
elmélkedésre ösztönöznek. Leírása a Travaux de Biologie Marítime de Lisbonne 
1918. I. 1. számában most érkezett meg egyesületünk könyvtárába Alapításának 
eszméje még 1906-ban fölvetődött. Az állomás céljaira az 1898-ban alapított 
Aquário Vasco da Gama-1 alakították át és szerelték föl. Az új intézet, amely 
egy régebbi erőd helyén épült, 1915-ben nyílt meg s egyike a világ legnagyobb 
biológiai állomásainak. Az állomás egyúttal a lissaboni orvosi fakultás szövettani 
intézete is. 

A főépület impozáns előcsarnokából három ajtó nyílik. Az egyik a múzeumba 
vezet, amelynek gyűjteményei a tengeri és édesvízi faunát mutatják be. A 
másik kettőn át az akváriumok termébe jutunk. A középső teremben édesvízi, a 
szélsőben a tengeri medencék vannak a Tajo és az Atlanti-óceán gazdag és 
érdekes állat- és növényvilágával benépesítve. Az akváriumokat nagy víztorony 
táplálja, az átszellőztetésről pedig a Nunes-ié\e. készülék gondoskodik, amely — 
a rajzból ítélve — ügyesnek és egyszerűnek látszik. 

A főépület hátulsó felében, a középső teremben az exotikus állatok bemuta-
tására szolgáló akváriummedencék sorakoznak. Ezekben a tropikus tengerek 
tarka lakói hemzsegnek a melegített vízben. A mellette levő terem a berlini 
Museum für Meereskunde mintájára halászati múzeumul van berendezve. Ebben 
a részben vannak a biológiai, anatómiai, mikroszkópiai és vegyészeti labora-
tóriumok, a könyvtár és fényképezőhelyiség. A melléképületek gépházak, részben 
különböző raktárul szolgálnak. A tágas udvaron négy kisebb és egy nagy 
betonmedence, a melyekben haltenyésztési kísérleteket végeznek. 

Az előadásokat a mozgófénykép-vetítővel is fölszerelt nagy előcsarnokban 
tartják. Az akváriumok belépti-díj mellett tekinthetők meg. 

Az egyetemmel szoros kapcsolatban álló intézet a tenger tudományos és 
gyakorlati tanulmányozásán kívül a Tajo-folyó kutatásával is foglalkozik. Labora-
tóriumaiból rövid fennállása óta több nagyobbszabású munka került ki, pl. 
E. Goeldi: Quelques observations sur la Montée h Lisbonne. — A. I. M. Magelhaes 
Romalho: Sur les corps birefringents de l 'organe interrénal de la Torpille. — 
A. de Seabra: Sobre algumas espécies de Peizes da costa de Marrocos e 
Portugál, stb. L. Gy. 

N y o m t a t o t t az „ É l e t " Irodalmi és N y o m d a R é s z v é n y t á r s a s á g n á l , Budapes t 1., Fehé rvá r i -ú t 15. 
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Gyűjtsünk tagokat a Magyar Adria Egyesület részére. 
Bizalommal kérjük t. tagjainkat, legyenek szívesek minden alkalmat felhasz-

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

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

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

A M A G Y A R A D R I A EGYESÜLET ti tkári hivatalában megrende lhe tők 

A M A G Y A R A D R I A K Ö N Y V T Á R 
köve tkező füze te i : 

1-3. A tengeralattjáró hajók. (100 képpel.) 
Irta Gonda Béla. Ára 6 korona. 

4. Magyar Balázshadjárata Veglia szigetén 
Irta Dr. Szabó László. Ara 3 korona. 

5. A Földközi-tenger és kijárói. (Gibral-
tar, Szuez, Dardanellák.) 8 képpel. 
Irta Dr. Cholnoky Jenő. Ára 5 kor. 

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

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

9. Rákóczi adriai tervei. 
Iirta Dr. Márki '.Sándor. Ára 3 kor. 

10. Harc a tengerért. 
Irta Dr. Prinz Gyula. 
Ára 3 kor. 

11. A hadihajók tüzérsége. (Képekkel.) 
Irta Beck Zoltán fregatt-kapitány. 
Ára 3 kor. 

12. 7 engerész-pályák. 
Irta Péchy-Horváth Rezső. 
Ára 3 kor. 

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

Postai szállítási díj füzetenkínt 50 fillér. 

Az 1—14. sz. füzetek ára két csinos tokba foglalva portómentesen 36 K. 

NÉMET-MAGYAR ÉS MAGYAR-NÉMET H A J Ó S - S Z Ó T Á R 
ö s s z e á l l í t o t t a d r . R Ó N A I J E N Ő s o r h a j ó h a d n a g y . Ára k ö t v e 20 korona . 

A Magyar Adria Egyesület tagjainak 10 K. 

A MAGYAR TENGERÉSZET ÉS A FIUMEI KIKÖTŐ 
I r t a : G O N D A B É L A . — 63 k é p p e l ára 20 k o r o n a . 

l u s s i n krirÉL0- Lussin grandé, Cigale. 15 képpel . 

A TENGER 
19H—1915. évi kötetei 

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

A TENGER 
egyes füzeteiből vegyesen 

10 —10 darab á ra 20 korona. 
Postai szállítási díj 2 K. 
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T. Tagtársainkhoz! 
Bizalommal kérjük azon t. tagtársainkat, akik rendes tag-

sági díjuk fejében 20 K-t küldtek be, legyenek szívesek ezt 
60 K-val 80 K-ra kiegészíteni, hogy részükre A Tenger minden 
számát megküldhessük. Ezt a kiegészítést kérjük alapító tag-
jainktól is. 

Hátralékos tagjainkat ismételten nyomatékosan kérjük tar-
tozásaik szíves beküldésére. Akik több évről hátralékban van-
nak s április hó végéig eleget nem tesznek tagsági kötelezett-
ségüknek, azok nevét és tartozásait A Tenger legközelebbi 
füzetében közzé tesszük. 

Az Adria és Fiume 
visszaszerzése elsőrendű nemzeti érdekünk. A Magyar Adria 
Egyesület erre irányuló törekvésének támogatása hazafias 
kötelessége minden igaz magyar embernek. 

Tagtársainkat kérjük: gyűjtsenek minél több új tagot, buz-
dítsák, lelkesítsék ismerőseiket, hogy minél többen sorakoz-
zanak zászlónk alá. 

Uj tagjainknak, 
akik t. i. az 1920 és 1921. évben léptek be, ajánl juk A TENGER 1919. 
évi hat ív terjedelmű, gazdag és vál tozatos tar talmú füzetét. Ara 20 K. 
Tartalmából kiemeljük a következő főbb cikkeket: 

Magyarország igénye a fiumei kikötőre és partvidékére. (A Magyar 
Adria Egyesület manifesztuma a külföldhöz.) Az Adria magyar nemzeti 
jelentősége. Irta dr. Márki Sándor egyetemi tanár. Miért van szükségünk 
az Adria fürdőire? Irta dr . Dalmady Zoltán orvos. Képek az Adriáról. 
Zára (16 képpel). Irta Garády Viktor. A magyar Adria-kutatás jövője. Irta 
dr. Koch Nándor. A tengeri növények gyakorlati értékesítése (hat ábrával). 
Irta: dr. Moesz Gusztáv. A tengervíz összetétele és vegyi tulajdonságai. 
Tengeri szörnyetegek (6 képpel). Irta dr . Pell Mária. A kikötők fajai. Irta 
dr. Harmos Eleonora. Id. dr. Entz Géza emlékezete (képpel). Irta dr . 
Koch Nándor. 



FIUME ÚJ HELYZETE. 
Irta: dr. FODOR FERENC, egyetemi m. tanár. 

Az Adria politikai, földrajzi viszonyaiban olyan jelentős változások 
történtek, amilyenhez immár egy évszázad óta nem volt hasonló. 
Az Adria mellékéről eltűnt két hatalom, a magyar és az osztrák 

állam, megjelent egy balkáni hatalom, Jugoszlávia, megalakult egy kikötő-
állam, Fiume és végül a nyugati parti állam, Olaszország, megvetette 
lábát a keleti partokon. Úgy gondoljuk,, hogy ezek a változások elég 
jelentősek ahhoz, hogy kissé vizsgálat alá vegyük földrajzi szempontból, 
keresve, hogy a politikai alakulások mennyire vannak geográfiailag meg-
alapozva, s vájjon elég természetes-e a jelenlegi helyzet arra, hogy 
hosszabb időre állandósuljon. 

A kérdést a mi szempontunkból jórészt Fiume helyzetének megvizs-
gálására korlátozhatjuk, a többi politikai földrajzi változásokat csupán 
annyiban érintsük, amennyiben Fiume új helyzetének a megítéléséhez 
szükségesek. 

Mindenekelőtt állapítsuk meg Fiume fizikai földrajzi helyzetét, tisztán 
a relief és az általa megszabott közlekedési viszonyokat véve tekintetbe, 
a politikai földrajzi viszonyoktól egészen függetlenül. Ha egy pillantást 
vetünk a Földközi-tenger mellékének térképére, könnyen meggyőződhe-
tünk róla, hogy Fiume csaknem az összes többi kikötőkkel szemben saját-
ságos helyzetben van. Míg a többi kikötők csaknem mindegyike folyó-
torkolatok, síkságok, kisebb-nagyobb medencék kapujában fekszik, azaz 
vagy már közvetlen környéke bizonyos gazdasági háttér a kikötő számára, 
vagy az ott torkoló folyóvölgy mentén igen könnyen elérhető az a 
nagyobb medencesorozat, amely a kikötő gazdasági helyzetét biztosítja, 
Fiume ezzel ellentétben nem folyótorkolati kikötő (hiszen a Recina csak 
karszti patak), sem közvetlenül mögötte fekvő, közlekedésileg könnyen 
bekapcsolható medencéje nincsen. Marseillet a Rhone völgye, Barcelonát 
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az Ebro völgye, Valenciát a spanyol meretára innen felvezető utak tették 
naggyá. Fiume helyzete egészen más. Fiumét a természeti viszonyok 
csupán annyiban predesztinálják kikötőnek, hogy az az ősfolyó-völgy, 
amely valahol Novi körül végződött, tenger alá került, s a Recina egy 
keresztvölgybe futva, a mai Fiúménál érte el a tengert. Ennyit adott a 
természet Fiume kikötővé való válásához. Hogy ez édeskevés volt, 
abból láthatjuk, hogy Fiume kikötői jelentősége mindaddig nem tudott 
nagyobb lendületet venni, míg mesterségesen nem segítettek rajta 1825 ben, 
a Fiumara torkolatának rendezésével. 
) Míg tehát az Adria kikötőinek nagyrésze mögött kisebb-nagyobb 
parti medence áll, Fiume helyzete olyan szerencsétlen, hogy a Földközi-
tengert háromnegyedrészben körülfutó euráziai lánchegység talán sehol 
sem szorul olyan közel a tengerhez, mint éppen a Quarnero fölött. Ebből 
a szempontból Genova van hasonló helyzetben. Ha egy tengerparti város 
mögött medence áll, ez nemcsak a kikötő technikai viszonyait, hanem a 
kikötő forgalmi jelentőségét, elvitathatatlan politikai helyzetét is megszabja. 
Fiume mind a három követelmény szempontjából rendkívül szerencsétlen 
helyzetben van. Kikötő-technikai helyzetét egyelőre már érintettük, nézzük 
a kontinens medencéihez való viszonyát. 

Fiume egyetlen medencéhez sem tartozik, de a mediterrán parti 
medencékkel semmiféle viszonyba sem hozható. Szemben van vele a Po 
medencéje, az a medence, amely most politikailag és néprajzilag magá-
nak követeli, de gazdaságilag a természeti viszonyok miatt sohasem kap-
csolhatja be, sőt örökösen ellenpólusa marad. Ennek igen egyszerű okai 
vannak. Amióta a Po-torkolati kikötők, Velence, Ravenna elveszítették 
jelentőségüket, részint a világforgalom útjainak irányváltozása, részint a 
rossz kikötő-viszonyok következtében Lombardia forgalmát Genova éppen 
úgy lefejezte, mint valamely vízgyűjtő terület lefolyását valamely idegen 
folyó. Fiume még olyan módon sem kapcsolódhatik bele a Lombard-alföld 
forgalmába, hogy a keletről hozzá beérkező hajóforgalmat vasúton továb-
bítsa Lombardia felé, mert hiszen tilalomfaként áll előtte a hatalmasabb 
Trieszt. 

Fiúménak tehát a mediterrán vidék gazdasági életében semmi keresni-
valója sincsen. 

Hogy Fiume jelentős tengeri kikötővé vált, azt nem a mediterránnak, 
hanem a magyar dunai medencéknek köszönheti. Egyelőre ne is fejlődés-
történetével bizonyítsuk ezt, hanem csupán a fizikai-földrajzi viszonyokkal. 
A középeurópai dunai medencék helyzete egészen sajátságos. Míg Európa 
többi részét a nagy euráziai lánchegység egy északi és déli félre osztja, 
a két terület forgalmát részint az Atlanti-óceán, Északi-tenger, Balti-tenger, 
másrészt a Földközi-tenger forgalmához kapcsolva, addig a Duna-meden-
céket az euráziai lánchegység mindkét tengercsoporttól egyaránt elzárja, 
sőt még a Fekete-tenger felé, a medencesorozat vízrajzi bázisa felé is 
olyan akadályokat állít elé, részint a nehezen járható kárpáti szorosokban 
és hágókban, részint a hajózás elé a zuhatagos Aldunán, hogy a Duna-
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medencék, egy hasonlattal élve, közlekedésileg lefolyástalan területek 
voltak hosszú ideig. A XIX. század elejéig még csak elbírta a magyar 
medencerendszer ezt a közlekedésileg fullasztó helyzetet, a félig még 
karavánkereskedelem útjai úgy ahogy segítettek rajta, de a napoleoni 
háborúk után föllendülő európai gazdasági életbe nem bírt bekapcsolódni; 
utakkal tapogatózik már akkor a tenger felé, Dunát szabályoz, majd vas-
utakat épít, de mindez nem volt elégséges meder a magyar medencék 
gazdasági életének és termelésének levezetésére. így robban ki elemi 
erővel a medenceállamban a tengerkeresés vágya. Minden irányban hágók 
állják útját, az Ivan-nyereg, a Vardar-Morava hágója, a Karszt-gerinc. 
Hogy azután a gazdaságilag mindinkább fejlődő magyar állam Fiumét 
választotta ki arra, hogy modern tengeri kikötőjévé építse ki, az megint 
csak nem Fiume kedvező fekvésén alapult, mert hiszen az összes tengeri 
kapuk között a legmagasabb gerinc választotta el tőlünk, hanem csupán 
közelségén, bár Délmagyarország egyes pontjaihoz Szaloniki is, a Narenta 
torkolata is közelebb esik, még kilométerekben kifejezve is ; Fiumét 
kellett választanunk egy ősi birtoklás jogánál fogva, valamint azért is, 
mivel akár Szaloniki, akár a Narenta torkolatához vezető útvonal még 
akkor a legsötétebb balkáni kulturális és politikai viszonyok között élő 
területen vezetett. Fiumét tehát a magyar medencék gazdasági élete 
mesterségesen tette naggyá, minden kedvezőtlen fekvése ellenére. De 
hogy a mi számunkra is milyen kedvezőtlen helyzete van, azt mutatja az 
a körülmény, hogy már a háború alatt is többen felvetették a kérdést, 
hogy milyen előnye van a számunkra Fiúménak a Narenta-torkolattal szem-
ben, miképen lehetne Középeurópa keleti kereskedelmének alkalmasabb 
útirányt keresni akár Szaloniki, akár a Fekete-tenger fe lé? Maga a gaz-
dasági élet is megcáfolta Fiúménak a magyar kiviteli kereskedelemben 
való kizárólagos uralmát: Fiúméra milliókat költött már az állam, mikor 
kiviteli kereskedelmünk még mindig szívesebben kereste a hamburgi 
irányt. 

Fiúménak tehát számolni kell azzal a földrajzi ténnyel, hogy gazda-
sági helyzete a Duna medencéjétől függ, attól elválasztva teljesen irreális. 
Eddig nem is szóltunk azokról a politikai-földrajzi momentumokról, amelyek 
Fiume helyzetét és gazdasági szerepét megszabják, csupán a fizikai viszo-
nyokat érintettük röviden. Kísérjük végig most Fiume fejlődéstörténetét, 
a különböző államalakulásokban való szerepét ; így reámutathatunk arra 
a tényre, hogy nemcsak fizikailag, de politikailag is a Duna medencéjé-
hez köti minden érdeke. Fiume föllendülése teljesen egybeesik a magyar 
gazdasági élet föllendülésével. Az egész középkoron keresztül csöndes 
kis halászfalu marad, sem a Duino, sem a Wallsee családok birtokában 
nem tudja a versenyt felvenni az akkor virágzó adriai kikötőkkel. Nem 
fejlődhetik város-állammá, mivel nincs gazdasági háttere. Horvátország 
testében ugyanez a sorsa. Ausztria birtokába kerülvén, helyzete mitsem 
változik. 1779-ben mint külön test kerül Magyarország jogara alá; azon-
nal megindulnak a magyar medencékkel való bekapcsolás első kísérletei: 
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előbb a Karolina-út, később a Lujza-út, felvetődik a Vukovár—Samác-
csatorna terve, Kulpa-szabályozás, magyar kereskedelmi társulat alakul stb. 
Lakosságának száma Mária Terézia idejétől 1810-ig csaknem megkétsze-
reződik. A fejlődés tehát megindult. A fejlődni kezdő kikötő 1807-ben 
hirtelen francia uralom alá kerülvén, új politikai közösségbe kényszerül, 
az illyr királyságba. Fiúménak, a magyar uralom alatt töltött idejét 
leszámítva, aránylag sohasem volt olyan kedvező helyzete mint az illyr 
birodalomban. Ez a rövid életű, mert nem természetes okokból kiformált 
állam, a villachi és laibachi medencéket Fiúmén keresztül egyesítette 
Dalmáciával. A medencék kijárata Fiúmén át vezetett az állam déli része 
felé, Fiume az illyr államnak valóban a centrumában feküdt. És mégis, 
ez a fél évtized semmi jelentős mozzanatot sem jelent Fiume életében, 
noha a napoleoni politika mesterségesen is támogatta helyzeti energiáját. 
Ennek okát abban kell keresnünk, hogy a helyzeti energia csak látszóla-
gos, geometriai, központi helyzete nem volt egyúttal gazdaságilag is 
energikus helyzet, a Száva és a Dráva felső medencéi és a dalmát partok 
gazdaságilag nem kiegészítő területek, s így a centrumukban fekvő 
Fiúménak sem kölcsönöztek gazdasági jelentőséget. Forgalma 1790-től 
kezdve mindaddig semmi lendületet sem mutat, amíg ezek a kísérlete-
zések folynak, tehát sem az 1813—1822-ig tartó osztrák uralom, sem az 
1848- 1868-iki horvát uralom alatt. Az osztrákoknak Fiume nem elég 
energikus hely Trieszttel szemben, a horvát uralom alatt Fiume fejlődésére 
igen kicsiny energiájú gazdasági közösség a Dráva—Száva köze. Ellen-
ben az 1822—1848-ig tartó magyar világ újabb lépést jelent Fiume éle-
tében: 1825-ben megépül a Fiumara-kikötő, 1829-ben megindulnak a nagy 
kikötő megteremtésének műszaki előmunkálatai, 1820-tól 1848-ig meg-
háromszorozódik az egykori halászfalu lakosságának a száma, éppen így 
az összes forgalom is. Miért? Mert a Duna középső medencéinek gazda-
sági élete lüktetett b enne ! 1850-től 1870-ig a forgalom megint stagnál, 
mert a politika elvágta gazdasági hátterétől. 

1868-tól 1915-ig a magyar állam a következő befektetéseket tette 
Fiúméra: 

Károly város—fiumei vasút és csatlakozó vonalai 150 0 millió K 
Fiumei pályaudvar és kikötő ___ ... _. ... 97'0 „ „ 
Hajózás támogatása . . . __ . ... . . . .. .. 120-0 „ „ 

Összesen közel ... 370'0 millió K 

Ezzel a befektetéssel azután elérte Fiume, hogy európai jelentőségű 
kikötővé vált, mert egy gazdag medencerendszer gazdasági forgalma 
áradt keresztül rajta. Le kell azonban szögeznünk Fiume helyzetének 
megítélésénél azt a tényt, hogy vasúti vonala és kikötőjének teljes kiépü-
lése után sem bírta a versenyt más, tőlünk távolabb eső, de a világfor-
galom útvonalán fekvő kikötőkkel, s a fakivitelen kívül más árúk for-
galmát csak különböző szállítási kedvezményekkel lehetett odaterelni. 
Fiume helyzeti energiája tehát még a vele legjobban összekapcsolható, 
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vele egy állami és gazdasági közösségben élő magyar medence felé sem 
volt elég nagy, hogy kereskedelmi politikai támogatás nélkül levezetője 
legyen a magyar állam tengeri forgalmának. 

Mindemellett Fiume mégis elérte a lehető legkedvezőbb helyzetet, a 
számára legnagyobb gazdasági hátteret, s viszont Magyarország Fiúméban 
mint az aránylag legjobb kikötőben tengerparthoz jutott. Az egymásra 
való utaltság kölcsönös volt. Fiume így elérte, hogy vasúti forgalma 
1913-ban 50 millió K-ra, hajóforgalma 1867 óta 10.000 tonnáról 290.000 
tonnára emelkedett, összes árúforgalmának értéke 23 millió K-ról 478 
millió K-ra szökött fel, viszont Magyarország Fiume birtokával abban az 
előnyös helyzetben volt, hogy behozatali forgalmunk 9%-a, kivitelünk 
17%-a, illetve a vámkülfölddel való behozatali kereskedelmünk 28%-a, 
kivitelünk 40%-a magyar tengeri kikötőben bonyolódott le. 

De a háború alatt a porondra vonszolták a nemzetiségi elvet, a 
békében pedig a gazdasági egységeket feldarabolva hazug „nemzeti 
államokat" csináltak. 

így azután Fiumét is elérte a sorsa. Valamely kikötőváros többé-
kevésbé mindig nemzetközi színezetű, Fiúménak pedig már a helyzete 
is olyan, hogy a germán, szláv, latin és magyar nyelvterületeknek az 
érintkezési zónájába esik. Egyébként valamely kikötőváros politikai hová-
tartozását éppen a nemzetiségi elv alapján nem lehet megoldani. Fiume 
kétségtelenül olasz szinezetű város, de háttere sem nemzetiségileg, sem 
gazdaságilag nem Olaszország. A horvát-olasz ellentéteket az antant úgy 
oldotta meg, hogy Fiume független kikötővárossá vált. Ezzel Fiume vég-
legesen a levegőbe került. Lássuk, hogy miért! 

Hogy Fiume számára Olaszország nem gazdasági bázis, azt már 
érintettük, egyébként is mindenki számára világos. De talán gazdasági 
bázist talált az új Jugoszláv államban? Fiume számára Jugoszlávia még 
akkor sem lett volna kellő gazdasági bázis, ha vele egy politikai közös-
ségbe jut. Jugoszlávia minden egyes tartománya számára jobb és köze-
lebb eső tengeri kapu kínálkozik, mint Fiume. Szerbia számára Szaloniki, 
Bosznia és Hercegovina számára Qravosa és Metkovics, sőt ezeknek a 
tartományoknak a természeti viszonyok miatt szinte lehetetlen is a fiumei 
vonalra terelni forgalmuknak csak egy csekély részét is. Dalmáciának 
kitűnő helyzetű kikötője Spalato, sőt ez nemsokára fölszívja nemcsak a 
bosnyák és szerb területek forgalmát is, hanem az Ogulin—Knini-vasút, 
a likai vasút megépítésével a horvát területek, valamint a szlovén 
medence forgalmát is. 

De tegyük fel, hogy Horvátország továbbra is keresné a fiumei 
irányt, ez vajmi keveset jelent Fiume forgalmában, hiszen amíg velünk 
egy politikai közösségben reá volt kényszerítve a fiumei irányra, addig 
sem tett ki többet Fiume forgalmából a horvát forgalom, mint 10%-ot. De 
talán a szlovén medence? Először is ez forgalmilag sokkal jobban kap-
csolódik a kedvezőbb helyzetű Trieszthez, másodszor ez a medence gaz-
daságilag olyan kevéssé aktív, hogy alig jöhet számba kiviteli forgalma, 
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behozatala pedig a búzatermelő magyar medence felől vasúton megy 
végbe. A szlovén területekkel egyébként már az illyr állam keretén belül 
megpróbálkozott Fiume. Talán Délmagyarországnak Jugoszláviához csatolt 
részei lesznek tovább is reáutalva a fiumei irányra ? Egyízben már 
kimutattuk, hogy a Bánság gabonakereskedelmének központja, Pancsova, 
sokkal közelebb fekszik a Narenta-kikötőkhöz, mint Fiuméhez. 

Jugoszlávia tehát nem lehet Fiume gazdasági háttere, sőt a változott 
viszonyok mellett egyelőre Magyarország sem. Magyarország északi fele 
geometriailag eddig is az Északi-tenger vonzási területébe esett bele. 
Most Csehország zsákmányának jutván, ezentúl politikailag is az Elbe-
vonalra terelik forgalmát. Keletmagyarország elszakításával a Pontus 
érdekterületévé vált Erdély is, Fiume tehát ezt is elveszítette. Ha Nyugat-
magyarországot elveszítjük, az viszont Trieszt forgalmába kapcsolódik 
bele. És a megmaradt Csonkamagyarország? Itt a gazdaságpolitikai kér-
dések lesznek a döntők. Ha bele tudunk kapcsolódni a Duna nemzetközi 
forgalmába, ha a németek kiépítik a versaillesi szerződés által kötelezőleg 
reájuk rótt Duna—Rajna-csatornát, akkor hazánknak két nagy tengeri 
kapuja lesz, amelyekkel az idegenné vált Fiume nem veheti fel a ver-
senyt : a Rajna és a Duna torkolata. Ezekkel olcsó víziút kapcsolja 
egybe, amely talán becsületes nemzetközi ellenőrzés alá kerül, míg Fiume 
felé egy balkáni hatalom kezébe került vasúti vágány nem tudja amazzal 
felvenni a versenyt. A fiumei útirányt egyébként is teljesen széttagolta a 
békeszerződés. Az Erdély—Fiume vasútvonal most oláh-magyar, jugoszláv, 
magyar, jugoszláv szakaszokra oszlik, a Duna —Adria-vasutat helyettesítő 
Orsova —Szeged—Báttaszék-vonal szintén így van feltagolva. 

Fiume sorsa tehát cseppet sem kedvezőbb, mint a békeszerződés 
által teremtett többi, gazdaságilag életképtelen államé. A szent nemzeti-
ségi elv diadala! Fiume gazdasági élete nem a nemzetiségi elvnek, de 
a Duna középső medencéjének kreatúrája. Most kirántották alóla a szilárd 
gazdasági bázist. Nemcsak politikailag szakították el gazdasági hátterétől, 
de gazdasági bázisát is felkoncolták. Most ugyanazt a sorsot szenvedi 
mint Magyarország, sőt jövő sorsa is attól függ, hogy miképpen alakul 
hazánké. Fiumét csak egy életerős, nagy Magyarország válthatja meg, 
nem az olasz irredenta. 

OLASZ DALMATA M Ű V É S Z E K A MAGYAR UDVARNÁL. 

Berzeviczy Albert a Korvin Mátyás magyar-olasz Egyesület elnöke, 
ez év április havában Rómában járt és ott a tudományos és politikai 
körök nagy érdeklődése mellett magyar-olasz vonatkozású tudományos 
előadást tartott. Ennek alkalmából a L'Idea Nazionale április 15. számában 
időszerűnek tartotta Alessandro Dudán-nak „Dalmácia az olasz művé-
szetben" című eddig még nyomtatásban meg nem jelent munkájából azt 
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a részletet közölni, amely azokról a dalmatákról szól, akik az olasz 
műveltséget a magyar udvarnál meghonosították. Ezt a dicső multunkra 
visszapillantó fejtegetést érdekesnek tartjuk dr. Fest Aladár érdemes tag-
társunk fordításában az alábbiakban egész terjedelmében közölni. 

* * * 

Giooanni il Dalmata — írja Alessandro Dudán —, a híres traui 
szobrász, aki Mino da Fiesole és Bregno munkatársa volt, Bregnoval 
együtt készítette 1476 és 1477 között a San Clemente templomban Rove-
rella bíbornok síremlékét s kétségtelenül közremunkált a római templo-
mok — Santa Maria d'Aracoeli, Santa Maria del Popolo és a Santi Apos-
toli — díszítésében azokkal a szép síremlékekkel, melyekre nézve a 
bíbornokok és hercegek egymással vetélkedve igyekeztek maguknak a leg-
nagyobb művészeket megnyerni. A történetírók szerint 1481-ben Giovanni 
il Dalmata már Corvin Mátyás udvarában volt. 

Ekkor már Arragoniai Beatrix, akinek Francesco Laurana tíz évvel 
előbb Nápolyban készítette el márvány mellszobrát, Magyarország király-
néja, Mátyás felesége volt. Okmányokból és egykorú történetírókból tud-
juk, hogy a nagy nemzeti király 1469 tői kezdve dalmát művészeket 
tartott udvarában : voltak dalmát tanácsosai, diplomatái, udvari írói, püspökei 
is, — oly emberek, kiket olasz műveltségük alkalmassá és kívánatossá 
tett a szomszéd országok fő hivatalaira. E dalmaták működése Magyar-
országon, sajnos, még kevéssé ismeretes. Egyikükről, a traui Giacomo 
S(atileo-ró\ Giovanni Cadagnininak egy XVII. századbeli kis költeményé-
ben találunk említést, mint Dalmáciának nagyhírű fiáról, aki mint szobrász 
csodálatraméltó műveket készített Vácon, Magyarországon. Az okmányok-
ból tényleg kiderül, hogy ő építette meg az újvári és váci püspöki palo-
tákat s a váci székesegyházat, Báthory Miklós püspök megbízásából. 
Később, 1469-ben, bronzszobrokkal díszíti a királyi palotát s a Szent 
György-teret: ezek közül három Mátyást s ennek anyját és bátyját 
ábrázolta, négy pedig mitológiai istenségeket. Bonfini Antal, e szobor-
művek magasztalója, Filaretes „Architectura" c. művének fordításában 
egy sokat vitatott jegyzethez, mely szerint készítőjük „egy szlavóniai 
ember, aki igen jó szobrász volt", hozzáteszi magyarázatul: traurensis 
(traui). Maga Filaretes is hozzáfűzi később: Neque ex Dalmatia, ut pote 
Traguriensis... defuere statuari. (Dalmáciából sem hiányoztak szobrászok, 
mint pl. a traui.) Ebből Moreili apát és Kukuljevich arra következtetnek, 
hogy a szerző Giacomo Statileóra akar célozni, aki e szerint Firenzéből 
Magyarországba jött volna. így meg volna oldva ama hely (79. jegyzet) 
magyarázatának kérdése. De ez „igen jó szobrásznak" műveiből nem 
maradt ránk semmi, amiből művészetéről ítéletet alkothatnánk. A törökök, 
amikor 1526-ban Budát elfoglalták, a várost megfosztották e műremekek-
től; ezeket Konstantinápolyba vitték, s ott a hippodromban állították fel, 
hol aztán egy végzetes napon a török nép fanatizmusában szétrombolta 
és megsemmisítette. 
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Giovanni di Trau, amikor Rómából Budára jött, ily környezetbe 
jutott, tehát itt már honfitársaira talált. 

Ennek a Giovanninak Magyarországban készült müveiről igen keveset 
tudnak. Neki tulajdonítják azt a két mellszobrot — Mátyásét és Beatrixét—, 
melyeket a bécsi udvari múzeumban őriznek. Talán a budai koronázó" 
templom XV. századbeli szobrászművei között vagy az esztergomi székes-
egyházban (Korvin Mátyás kis oltára a kincstárban?) lesz található 
Giovanni valamely munkája. 

Aztán a Korvin-kódexek híres miniatűr-festményeiről szólva Dudán 
így folytatja: 

Felice egy raguzai (dalmáciai) művész neve, aki igen ismeretes 
Korvin Mátyás udvarának történetében (1469); a király teljes bizalmával 
tisztelte meg s az ő vezetése alá helyezte ama kor legjobb miniatűr 
festőit és szépíróit, akik az udvari könyvtár műveit illusztrálni jöttek. 
Ő maga is miniatűrfestő volt s a rábízott feladat mutatja, mekkora tehet-
séggel bírt. 

Tudjuk, hogy a budai udvar, mely rokonságban volt a nápolyi Arra-
gónokkal s ezek által az urbinói Montefeltrókkal, a reneszánsz dalmát 
művészeinek sürgő tevékenységi központja lett (304—5. 1.). Ha e korszak 
leggyönyörűbb kódexei e fényes udvaroknál alkalmazott miniatorok között 
még valamely jeles dalmatát akarunk felfedezni, részletes tanulmányozás 
és kutatás tárgyává kell tennünk a vatikáni könyvtár urbinói gyűjtemé-
nyét, a nápolyi Arragóniak meg a firenzei Mediciek levéltárait és könyv-
tárait, valamint a Korvinák budapesti maradványait. Addig is kiemeljük 
e gyűjtemények legszebb kódexei közül ezt a kettőt: a Salterio Lauren-
ziano-i (Medici Lőrinc zsoltároskönyvét) Firenzében és a Messale Cor-
viniano-1 (a Korvina misekönyvet) a Vatikán urbinói gyűjteményében, 
amelyek — legalább is néhány gyönyörű rajzukban — előttünk dalmát 
illusztrálok műveinek tetszenek. Megvan bennük az a jellemző virágdísz, 
azok a korviseletek, az a tájképi háttér, a lovaknak az a tartása, sőt még 
az a majom-jelenet is, a legnagyobb hasonlósággal, amiket a zárai bencés 
misekönyv miniatűrjeiben találunk. Ezenfelül a két említett kódex — mely 
mindkettő kétségtelenül Korvina eredetű — legszebb lapjaik díszítő-
motívumai között Dalmácia címerét is mutatják, — a három párducfejet. 

Ez ránk nézve döntő; mert a dalmát címert mintegy tüntetőleg első 
helyen találjuk, magában is, holott hiába keresnénk ott egyéb címereket, 
melyek a magyar udvarra nézve nagyobb fontossággal bírhattak volna. 
Kinek telhetett volna kedve a dalmát jelvény ily tüntető ábrázolásában, 
ha nem egy dalmát művésznek ? A Vatikán urbinói gyűjteményének híres 
urbinói bibliája is (Biblia Urbinate) ily dalmát művészeti analógiákat 
mutat, aminőket az említett két Korvinában találunk. Arra kellene ebből 
következtethetnünk, hogy Vespasiano da Bisticci firenzei műhelyében (az 
1467—8. években, mikor az urbinói herceg a bibliát ott megrendelte), ott 
volt valamely szerény és ügyes dalmát tanítvány is, mint Attavante 
munkatársa. 
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KÉPEK AZ ADRIÁRÓL. 

LACROMA. 
Irta: Dr. KOCH NÁNDOR. 

— Két képpel. — 

tt, ahol a dalmát szigetvilág, az ú. n. „illyr archipelagus" — az Adriá-
nak ez a ragyogó gyöngysora — beleolvad a déli Adriának szige-
tektől meg nem szakított, végtelennek látszó síkjába, fekszik Lac-

roma-sziget, a remekbe készült gyöngyfüzér utolsó, legszebb gyöngyszeme. 
A mediterrán flóra buja pompájába öltözött szigetnek északon Raguza 
pittoreszk látképe ad méltó hátteret, mintha finoman cizellált, csillogó 
aranyfoglalatja volna a gyönyörű drágakőnek. 

Aki nem sajnálja a fáradságot és Raguzától a Monté Sergio ra vezető 
szűk, kényelmetlen lépcsős utcán fölkapaszkodik a büszke város egykori 
hatalmát hirdető városfalakra, annak teljes pompájában tárul a szeme elé 
a kis tündérsziget gyönyörű keretbe foglalt látképe. Alattunk Raguza festői 
házsorai ragyognak a déli nap fényében, közülük hivalkodva emelkednek 
ki a város hajdani gazdagságát eláruló, velencei stílusú palazzók orom-
zatai és az istenfélő raguzai nobilik áldozatkészségét dokumentáló temp-
lomok kupolái és harangtornyai. Mögöttünk, északon a Monté Sergio kopár 
szikláin sasfészekként ülő Imperiál-eröd hatalmas építményei vívják az 
eget, lent a tengerparton pedig, a meredeken leszakadt sziklapárkányon 
bizzar bástyasor és az idővel dacoló várfalak adnak a tenger felé markáns 
kontúrt a város színes képének. 

Ha ennek a szűk belső látótérségnek szinte fárasztóan változatos látni-
valóit megelégeltük és a történeti mult emlékei után a természet szépségeire 
vágyódik fölfrissítő impressziókat kereső lelkünk, — emeljük kissé fel jebb 
a tekintetünket és a tengerparti városfalakon túl vessünk egy pillantást 
Raguza messzeföldön híres partvidékére. 

Jobbkézfelől, északnyugaton a Raguza és Qravoza között terpesz-
kedő Lapad félsziget üde olajligetei zöldelnek, távolabb, a tengerről föl-
szálló pára kékesszínű ködfátyola mögül, az utolsó nagy dalmát szigetnek, 
Meleda-nak elmosódott körvonalai tűnnek elő. Balkézfelől, a délkeletnek 
húzódó part egyik kiugró sziklafokán, a pompázó vegetáció sűrűjéből a 
közel kétszázéves múltra visszatekintő Sant Giacomo kolostor igénytelen 
templomtornya integet felénk. Még távolabb széles öbölbe horpad be a 
tengerpart , elzárva előlünk a természeti és etnográfiai tekintetben egyaránt 
nevezetes Breno-völgy torkolatánál fekvő festői Breno falut. A távolba-
tekintő szemünk délkelet felé még csak egy pontot fedez föl, ahol érde-
mes rövid időre megpihenni : a Brenoi-öböl déli végén fekvő Ragusa-
vecchiát, a raguzai partvidék legősibb városát, amelyet Epidaurus névvel 
még a görögök alapítottak. 

S ha most előre, a nyilt tenger felé fordítjuk a tekintetünk, hogy 
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keressük a végső nyugvópontot, ahol sokáig pihentetjük a természet és 
az emberi alkotóerő megcsodálásától fáradt szemünket, a tenger tükrén 
úszni látszó Lacroma-szigetén akad meg a pillantásunk. 

így, madártávlatból valóban gyönyörűséget rejtegető, varázslatos 
tündérszigetnek látjuk ezt a természettől pazar szépséggel megáldott, 
mintegy 750 km2 területű földdarabot. A tengerből kiemelkedő, messzire 
fehérlő, meredek sziklapartjait misztikus beszögellések, mélyen bevágódó 
öblök szakítják meg s fantasztikus sziklaalakzatok, sötéten tátongó barlangok 
titokzatossága és a sziklaszirteken megtörő hullámok morajlása fokozzák 
képzeletünk erejét. Olyan ez a fehérlő sziklapart, mintha a tündérek 
világát a földi halandók elől elzáró hatalmas fal lenne, amely csak varázs-
igére nyit ja meg kapuit. A titokzatos parti falakon túl, a sziget lankás 
lejtőire a mediterrán éghajlat éltető ere je pompázó erdőséget varázsolt, 
amelynek zöld koszorújától övezetten, tündérkastélyként tűnik a szemünkbe 
a sziget 91 méter magas csúcsát koronázó erőd. 

Ha megelégedünk annak a képnek a gyönyörűségével, amelyet 
Lacroma a távolból nyújt , ha nem kutat juk ennek a kis földi paradicsom-
nak múltját, akkor megmarad emlékezetünkben varázsos tündérszigetnek. 
De ha engedünk a hallani vélt szirénének csábításának és átevezünk a 
szigetre, — a titokzatos sziklafalak lábánál azonnal szétfoszlik a bűvös 
álom. Az első emberalkotta emlék, egy hatalmas, fehér kőkereszt, „momento"-
ként figyelmeztet arra, hogy az emberi élet nem hiú ábrándokból és szép 
álmokból, hanem a rideg valóság kevés örvendetes, de annál több szo-
morú és sokszor tragikus eseményéből alakul ki. 

A robbanástól elpusztított hadibriggnek, a „Triton"-nak szerencsétlen 
áldozatai pihennek a fehér kőkereszt alatt, amelynek megpillantása vissza-
tereli gondolatainkat a fantázia rózsás útjáról. És az elmélkedés nyomán, 
amely végigvezet Lacroma szomorú történetén, a csupa gyönyörűséget 
ígérő tündérsziget elátkozott szigetté változik előttünk, amelyhez az emberi 
tragédiák hosszú sora fűződik. 

Már az első esemény, amely Lacromát kiemelte ismeretlen őstörté-
netének csöndes nyugalmából és belekapcsolta az emberiség küzdelmes 
históriájába, szomorú katasztrófával áll összefüggésben. 1023-ban, Szent 
Benedek ünnepén tűz ütött ki Raguza külvárosában. Az erős bórától 
táplált lángok tel jes pusztulással fenyegették a várost, amelynek szeren-
csétlen lakossága Szent Benedekhez fordult segítségért. A tűz elcsende-
sedett , a város megmenekült a megsemmisüléstől. A várost megvédő 
szentnek templom építésével kívánta leróni háláját a lakosság. A Trimiti 
szigetéről elhívott szent-benedekrendi szerzetesek tanácsára a szenátus 
Lacroma szigetén, a nyugati oldalon fekvő széles öböl partján építette 
a fogadalmi templomot és a kolostort, amelynek kopár környékét a benczés 
szerzetesek szorgalma és természetszeretete hamarosan valóságos tündér-
ker t té alakította át. 

A lacromai bencésapátság áhítatot keltő, gyönyörű környezetével 
kereset t zarándoklóhelye lett nemcsak Raguza és partvidéke istenfélő 
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lakosságának, hanem a fekete hegyeken túl fekvő délszláv országok büszke 
fejedelmeinek is. Itt vezekelte le förtelmes bűneit Bodonius, Bosznia 
véreskezű királya, aki vérszomjas hitvesének, Jaguintának a kedvéért 
halomra gyilkoltatta a Scutari mellett vívott harcban kezére jutott albán 
hadifoglyokat. Mennyi vér, mennyi bűn lélekmardosó terhe, hány szeren-
csétlen jajkiáltása, könnye és átka kísérte a vad fejedelmet a csöndes 
szigetre. 

Lacroma nyugalmát 1192-ben ismét emberi tragédia hullámcsapásai 
zavarták meg. A harmadik keresztes háborúból hazatérő Oroszlánszívű 
Richárd gályája a déli Adrián vihar áldozata lett. Az istenfélő britt feje-
delem a legnagyobb veszedelemben fogadalmat tett, hogy ott, ahol a 
a lábát szerencsésen partra teszi, templomot épít. A király megmenekült , 
sokat hányatott csónakját Lacroma szigetén vetették partra a hullámok és 
az agyoncsigázott fejedelemnek a bencések kies otthona nyújtott pihenést. 
A fejedelmi templom tehát Lacromát illette volna meg, de — mivel a kis 
szigetnek már volt fogadalmi temploma — a raguzai nemes urak kérésére 
a kegyes fejedelem Raguzának adományozta a tekintélyes összeget, 
amelyből fölépítették a város györű dómját. 

Két századdal a nevezetes esemény után, 1396-ban szomorú körül-
mények ismét fejedelmi vendéget hoztak Lacromára. Zsigmond magyar 
király, aki a nikápolyi vereség után Bajazid szultán hadai elől bujdosott, 
előbb Raguzában, majd a lacromai kolostorban keresett menedéket . A 
bencések szeretettel adtak helyet s nyújtottak vigasztalást a bujdosó 
magyar királynak, akit azonban tovább űzött Spalatóba a dél felől e g y r e 
jobban ter jeszkedő félhold vészes közeledése. A nyugati fej lődés századait, 
amelyek alatt Lacroma legföljebb mások baját , szerencsétlenségét látta és 
enyhítette, de maga a gondviselés oltalma alatt szépült, virágzott, — a 
a tündérsziget szerencsétlen korszaka követte. 1570-ben török kalózok 
gyilkolva, gyújtogatva, rabolva dúltak végig rajta és néhány óra alatt 
tönkretették azt, amit a bencések szorgalma évszázadokon át tartó fárad-
ságos munkával helyezett oda, a természetalkotta művészi környezetbe. 

A vandál pusztítás nyomait szeretettel, gondossággal sikerült eltaka-
rítani, de — amikor Lacroma ismét kezdett magához térni és visszaköltözött 
berkeibe a békés munkálkodás áhítatos nyugalma — maga a természet 
irigyelte meg tündéri szépségét . 1667-ben pusztító földrengés vonult végig 
a szigeten, rombadöntötte az ősi templomot és megrongálta a kolostort. 
A bencések akaratát, erejét , sőt bizakodó hitét is megtörte az elemi csapás. 
Templomukat, kolostorukat már nem tudták fölépíteni, elhanyagolták 
messzeföldön híres kert jüket és — amint Apendius krónikája mondja — 
elhanyagolták lassankint hivatásukat is. Utolsó apát juknak, Lorenzo-nak 
a raguzai szenátussal egy állítólagos Rafael-kép miatt támadt konfliktusa 
végleg elkedvetlenítette a jámbor szerzeteseket. A tizenhetedik század 
végén a Raguza történetében olyan nagy szerepet játszó bencésekről már 
alig jegyez föl valamit a krónika, a tizennyolcadik század végén pedig 
Lacroma történetéből is eltűnnek a buzgó szerzetesek. A lacromai apátság 



4 4 DR. KOCH NÁNDOR 

pápai engedelemmel föloszlott, a szerzetesek szétszéledtek és a sziget 
vétel útján Raguza birtokába került . 

Agyakorlat i gondolkozású raguzai polgárok hamar fölismerték Lacroma 
földjének és kedvező fekvésének gazdasági ér tékét . Az égieknek szentelt 
erdők, berkek, ker tek helyén hamarosan nagy kiterjedésű olajfaligetek és 
szőlők keletkeztek, a romjaiból fölépített kolostor áhítatos csöndjét pedig 
a Lacromán szórakozást kereső gazdag raguzaiak vidám mulatozásának 
profán za ja váltotta föl. 

Az egykor boldog kis földdarabot, ahol lelki megnyugvást és testi 
egészséget nyertek a messzeföldről oda zarándokló, hivőlelkű emberek, 

Lacroma szigete és Ragusa előrésze. 

— az Isten szolgáinak el távozása után valami titokzatos átok köde feküdte 
meg. Nem sokkal azután, hogy a raguzai polgárok birtokba vették a 
szerzetet, megbukott a büszke köztársaság, amely előbb francia, majd 
osztrák fennhatóság alá került , Lacroma szigetével együtt . Az osztrák 
uralom első félszázadának a végén történt a „Triton" borzalmas kataszt-
rófája, amely egy sereg bá tor tengerész szörnyű halálának szomorú 
emlékével szaporította Lacroma történetének gyászlapjait. 

Nem sokkal a „Triton" katasztrófája után Miksa főhercegnek, a későbbi 
mexikói császárnak a birtokába került a kis sziget. A főherceg, a művészi 
szép iránt fogékony és költői ihlettel is megáldott lelkének sugallatára 
hallgatva, a kolostor düledező romjain festői kastélyt építtetett , amelynek 
elvadult környékét őszinte természetrajongással és nemes ízléssel ismét 
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a régi tündérkert té varázsolta át. A mexikói császár t ragikus halála után, 
amelyet a babonás képzelődés az elátkozott sziget birtoklásával hozott 
kapcsolatba, egy Dumovich nevű gazdag katonatiszt vet te meg a főhercegi 
birtokot, hogy klimatikus gyógyhelyet építsen az erre a célra nagyon alkal-
mas, bűbájos szigeten. De mintha a kegyetlen végzet még nem elégelte 
volna meg a Lacromához fűződő szomorú események hosszú sorát — 
a jónak látszó vállalkozás megbukott és Dumovich kénytelen volt kis 
birodalmát tovább adni. Lacroma új birtokosa Rudolf trónörökös lett, aki 
— Miksa császárhoz hasonlóan — rajongó szeretettel és nagy lelkiörömmel 
ragaszkodott virágpompába öltözött, verőfényben fürdő, gyönyörű birtoká-

A kolostor Lacroma szigetén. 

hoz. De — mintha a babonás hiedelem mögött az igazság lappangott 
volna — Lacromának ez a kora is tragikus vége t ért. A szomorú ese-
mények fájdalmas hatása alatt, vagy talán azért, hogy a „iacromai átok" 
balhitét eloszlassa, Ferenc József király a Szent Domonkos-rendi szerzete-
seknek ajándékozta a szigetet, amelynek a tragédiák hosszú sorából fonó-
dott, gyászos története ezzel a fejedelmi cselekedettel le is záródott. 

A kirándulóval, — akit a tündérsziget ellenállhatatlan erővel vonz 
maga felé — alig fél óra alatt á tevez egy ügyes csónakos Raguzából a 
sziget északi oldalának meredek sziklái alá, amelyek közül az egyik 
merész esésű fok „tarpéi sziklája" volt a régi Raguzának. Innen dobták 
zsákba varrva a tengerbe a templomrablás, vagy más főbenjáró bűn 
miatt halálraítélt gonosztevőket. Csónakunk elhalad az erdőszegélyezte 
sziklapárkányon fehérlő „Triton-kereszt" alatt és a sziget nyugati partja 
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felé veszi útját. Alig néhány evezőcsapással megkerüli a nyugat felé 
kiugró sziklafokot és befordul a széles öbölbe, amelynek mélyén elénkbe 
tárul a Lacroma történetének emlékeit őrző épületcsoport. A profán-góthika 
kedves derűjét magánviselő, ízlésesen restaurált kolostorépület és az ősi 
templom festői romjai, körülövezve a délszak növényeinek élénk színek-
ben pompázó koszorújától, valóban meglepő, felejthetetlen szép képet 
tár elénk. 

Az első kellemes impressziótól megkapott lélekkel lépjük át a nagy 
múltú kolostor kapuját. Az ősi eredetiségében megtartott keresztfolyosón, 
amelynek szelíd hajlású boltívei borostyánnal, glicinával, passiflórával 
és futórózsával körülfont karcsú oszlopokon nyugosznak, új meglepetés 
vár reánk. A loggia ívei között az ezeregyéjszaka meséinek tündérkert je 
mosolyog felénk. A mediterrán flóra bája olvad itt össze a trópusok 
növényzetének buja pompájával. Kecsesen hajladozó pálmafák ölelkeznek 
a virágzó magnioliákkal, széles levelű pizangfák és banánok karolják át 
a rózsaszínben pompázó oleandereket és kaméliákat, az aranysárga gyü-
mölcsöktől terhes narancsfák és citrombokrok mellett hatalmas kaktuszok 
élvezik az Adria napjának éltető melegét. A levegőt megtöltő kábító illat, 
a tarkaságában is harmonikus színpompa és a körülöttünk uralkodó áhí-
tatos csönd hármas effektusa valami megmagyarázhatatlan, álomszerű 
hangulatba ringat, amelyből csak a szíves készséggel kalauzoló barát 
csoszogó léptei és más látnivalókra figyelmeztető joviális hangja ráz föl. 

Az emeletre vezet az utunk, ahol — az imént megcsodált kereszt-
folyosó fölött — a vatikáni galériákhoz hasonló hosszú terem húzódik 
végig. Ebből nyílnak jobbra és balra a lakószobák és cellák. Ugy a termet, 
mint a szobácskákat szeretettel, gonddal gyűjtött és ízlésesen elhelyezett 
emléktárgyak: szobrok, festmények, fényképek, természeti ritkaságok, 
archeológiai érdekességek és iparművészeti tárgyak díszítik. Az enyhe 
éghajlat alatt mindig nyitva tartott ablakokon át pompás kilátás nyílik 
egyik oldalon a nyilt tengerre, a másik oldalon a raguzai partokra és a 
távolban kéklő dalmát szigetekre. Még teljesebb, gyönyörű körkép tárul 
elénk, ha fölkapaszkodunk az 1898-ban renovált karcsú saroktoronyba, 
amelynek verőfényes szobájából szelídszavú kalauzunk nagynehezen tud 
ismét lecsalogatni. 

Időnk azonban rövidreszabott, látnivaló pedig bőven akad ezen az 
isteni bőkezűséggel földíszített kis földdarabon. Elhagyjuk tehát a kolostort 
és a csinos Stefánia-sétányon a természeti szépségeket rejtegető nyugati 
part felé vesszük útunkat. A part erre felé ellaposodik, de a sziget tündér-
kertjeit védő sziklaöv azért nem szűnik meg, csak széles zátonyöv váltja 
föl az északi oldal meredek sziklafalait. A part mentén húzódó kényelmes 
ösvényen dél felé haladva, előbb a mare-morto-nak nevezett kis öblöt 
érintjük. A tenger felé alacsony sziklagáttal elzárt tavacska ez, amelynek 
smaragdzöld tükrét örökzöld tölgyek és aleppói fenyők sötét lombjai 
keretezik be. Odébb délnek egy sziklahasadék kelti föl a figyelmünket, 
amelynek mélyén élénk színjátékba villan föl a hasadékba tolakodó keskeny 
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víznyelv. A tenger romboló munkájában is megnyilvánuló művészi hatást 
kelt egy keresztültört sziklafal, az arco naturale, amelynek hatalmas ablakán 
át bizzar keretben látjuk a kéklő Adria egy kis darabját. A délfelé mind-
inkább meredekké váló parton a hullámverés e re je festői sziklalaakzatokat 
formált ki, egy helyen pedig hatalmas barlangot vájt a kemény szikla-
falba. Ha beteltünk a tenger gigászi erejének a csodálatával és szelídebb, 
vigasztalóbb természti képre vágyódunk, kapaszkodjunk föl a sziklapárkány 
te tejére és a kolostorhoz visszatérőben a sziklapart fölött húzódó erdőn 
keresztül folytassuk szemlélődő sétánkat. 

Amíg a kolostor kertjében az emberi szeretettel gondozott délszaki 
növényzet buja pompáját élveztük, addig ebben a bűbájos erdőségben a 
szinte pazarló bőkezűséget csodáljuk meg, amellyel a természet fölcico-
mázta kedves leányát, Lacromát. A dalmáciai erdőségek uralkodó fája, 
az örökzöld tölgy (Quarcus illex) mellett ott találjuk a görbetörzsű aleppoi 
fenyőt (Pinus halapensie v. P. maritima), a nagylevelű pisztaceát (Pistacia 
lentiscus), a kábító illatú fehér virágokat viselő Pitosporumot, a diónagy-
ságú, ízletes gyümölcséről szamócafának nevezet t Arbutus unedo-1, a tekin-
télyes fának is beillő, fehér virágú Eríca arborea-at, amelyeknek színes 
együtteséből kiemelkednek a mediterrán tá jképek elengedhetetlen dekó-
rumai : a terebélyes koronájú pineafenyök (Pinus pinea) és sötét tónusú, 
karcsú ciprusok (Ciprenus sempervirens). A fák törzsét körülfalazó sűrű 
bokorkoszorút a mirtusz (Myrtus communis), az örökké virágdíszben pom-
pázó babérlevelű labdarózsa (Viburnum tinus), a balzsamos illatot lehelő 
délszaki borókák (Juniperus macrocarpa, I. oxycedrus, I. phoenicea) és a 
kecses lonicerát (Lonicera implexa) alkotják, És mintha a természet művészi 
ecsetje egyetlen üres foltot sem tűrne a színek tarkaságában, a fák csupasz 
törzsét a kúszó növények (Asparogus acuti folius, Smilax aspera, Rubia 
peregrina, Hedera Helix) színes virágainak és üdén virító leveleinek hatá-
sos színfoltjaival szórta tele. A festői színpompa és a bódító illat soha 
nem élvezett, földöntúlinak képzelt, gyönyörű harmóniává olvad össze a 
a cserjebozót sűrűjéből kikandikáló ciklámenek, inulák, szekfük, tacéták, 
törpe erikák és más virágok kedvesen mosolygó tarkaságával . 

És amint a kényelmes sétaúton elmerengve haladunk a kolostor felé, 
a természet varázsereje felejteti velünk az emlékeket, amelyekkel az 
emberi e rény és bűn, a halandók szerencséje és balsorsa tűzdelte tele 
Lacroma történetét. Ebben a különös, szinte túlzottan lehiggadt lelkihan-
gulatban ülünk bele a kolostor kikötőjében várakozó csolnakunkba, amely 
visszavisz a mindennapi élet gondjai, küzdelmei, örömei és szomorúságai 
közé. Merengésünktől még a Triton-kereszt „momento"-ja sem képes 
fölrázni és — amikor Raguza kikötőjében partot értünk — a lenyugvó 
nap aranysugarainak fényében Lacroma ismét varázsos tündérszigetként 
lebeg előttünk a bűbájos Adria hullámai között. 
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ÚJABB OCEANOGRÁFIÁI KUTATÁSOK 
AZ ÉSZAKI TENGERBEN. 

Irta: DR. HARMOS ELEONORA. 

nagy nemzetközi tengerkutató társaság működését a világháború 
igen erősen megakasztotta, egyik legmunkásabb tagja, Német-
ország a háború elején, a fellépő nagy politikai ellentétek követ-

keztében, ki is lépett a társaságból, bár azzal a kikötéssel, hogy alkalom-
adtán oda újból, minden nehézség nélkül vissza is léphet. E kilépés azonban 
nem jelentette azt, mintha Németország egyáltalán felfüggesztette volna 
tudományos működését, csupán csak az együttes munkát hagyta abba. Hiszen 
közvetve a világháború maga is hathatósan elősegítette az oceanográfiái 
kutatásokat, amennyiben a haditengerészetben beállott nagyobbarányú 
szabadság, szélesebbkörű működés fizikai tekintetben a tenger vízének 
alaposabb megismerésére vezetett, jobban megismerhették a víz moz-
gását úgy a felszínen, mint a fenéken s minden rétegében. 

Tényleges tudományos kutatások ugyan a háború alatt nem eszközöl-
tethettek, hisz' maga a birodalmi kutatóhajó, a „Poseidon" is a háború 
szolgálatában állott 1919-ig. A biológiai problémák a háborús évek alatt 
azonban igen megszaporodtak; a halászat megakadályoztatván, a hal-
állományban rendkívüli nagy változások álltak be, ami a kutatások mielőbbi 
megkezdését igen sürgőssé tette. Ennek s egyebeknek hatása alatt kívá-
natossá vált, hogy a német tengerkutatás, mely eddig szétszórtan működött, 
az összes berendezéssel egységes állami vezetés alá jusson. E kívánság 
keresztülvitelét előmozdította a kiéli hidrográfiai és biológiai laboratórium 
1916-ban történt megszűnése is, mert a további állami támogatás lehetet-
lenné vált. Általános volt az óhaj, hogy a tengerkutatás vezetését a 
„Deutsche Seewarte" vegye át. 

Ily előzmények után 1920 május elején csakugyan újból megalakult 
a „Deutsche wissenschaftliche Commision für Meeresforsehung" s az 
élelmezési és földmívelési minisztérium közvetlen fennhatósága alá helyez-
tetett. Szervezeti szabályzata, ügyviteli rendje már meg is erősíttetett. 

A commissio tagjai je lenleg: 
1. I. e lnök: Dr. Heinrici, Berlin, a közélelmezési és földmívelésügyi 

minisztérium igazgatója. 
2. II. e lnök: Dr. Heincke, prof., a helgolandi biológiai állomás igaz-

gatója. 
3. Dr. Brandl prof., a kiéli zoológiai intézet igazgatója. 
4. Dr. Ehrenbaum prof. Hamburg, a zoológiai múzeum hal-biológiai 

osztályának vezetője. 
5. Dr. Henking prof. Berlin, a Deutscher Seefischerei-Verein főtitkára. 
6. A. D. Sübbert cuxhaveni halászati igazgató. 
7. Freiherr v. Maltzahn, a berlini Deutscher Seefischerei-Verein 

elnöke. 
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8. Dr. G. Schott prof. Hamburgból, a Deutsche Seewarte oceano-
gráfiái osztályának vezetője. 

A Comissio célja az volt, hogy munkálkodását úgy állítsa be, a nem-
zeti érdekek szemmeltartásával, hogy módszer és végcél tekintetében ne 
térjenek el a nemzetközi tengerkutató társaság céljától és irányától, hogy 
Németország minden pillanatban folytathassa ott is működését. így pl. az 
Északi-tenger átkutatására a comissio által felállított programm főbb pont-
jaiban megegyezik az 1920. évi március havában a londoni nemzetközi 
értekezleten hozott határozatokkal. 

A világháború igen érdekes problémát vetett felszínre, t. i. annak a 
kérdésnek a megállapítását, vajon a világháború következtében a halá-
szatban beállott pangás mily változásokat idézett elő a halállományban? 
E kérdésnek megoldása erősen izgatta a biológusokat és sürgették a 
kutatás mielőbbi megkezdését, mielőtt még a halászat újabb lendületet 
nyerne. E kérdés gazdasági fontosságát is belátván a vezetőkörök, a 
kutatásokhoz az állami támogatást is megadták a szomorú pénzügyi 
viszonyok közepette is. 

Hogy az újabb állapotokról tiszta képet szerezhessenek a kutatók, 
két feladatot kellett megoldaniok: 

1. Statisztikai adatokat kellett gyűjteni a különböző s különösen hasz-
nos halfajok mennyiségét s milyenségét illetőleg, a halpiacok jelenlegi álla-
potáról oly formában és keretek között, amint azt a háború előtt végezték. 

2. A kutatóhajóval végzett halászatot felül kellett vizsgálniok az eddig 
használt tudományos eszközökkel és módszerekkel. Az adatokat pedig 
össze kellett hasonlítaniok a háború előtti években végzett kutatások 
eredményeivel, hogy tiszta képet alkothassanak maguknak a háború-
okozta változásokról. 

A kutatás megkezdése elhúzódott 1919 szeptemberére, az előkészü-
letek hosszadalmassága miatt. Nemcsak a hajó s a műszerek beállítása 
ütközött akadályokba, de a tudományosan képzett kellő számú személyzet 
sem állott a háború befejeztével azonnal rendelkezésre. 

A kutatás irányításával dr. Heincke prof., a helgolandi biológiai állo-
más igazgatója lett megbízva. Magát az utazást M. Mielck prof. vezette. 
Mellette voltak dr. A. Hagmeier és dr. A. Wulft. J. Holtmann, a biológiai 
állomás aquáriumának igazgatója készítette a preparátumokat. A tudo-
mányos munkálatokban alkalomszerűleg résztvettek még dr. Lucke 
Geestemünde, dr. Hornberger Holland és cand. Peters Hamburg-Finken-
warder. Az utazások a következő sorrendben 111. időben következtek: 

1. 1919 szeptember végén, 2. 1919 novemberben, 3. 1920 j a n u á r -
február havában, 4. 1920 márciusban, 5. 1920 áprilisban, 6. 1920 m á j u s -
júniusban hóban, 7. 1920 szeptemberben. 

így tehát egy év leforgása alatt hét utazás volt, meglehetősen gyors 
egymásutánban hosszabb-rövidebb tartammal, az időjárás kedvező vagy 
kedvezőtlen volta, illetve a szén mennyisége és minősége szerint. Az 
expedíciók összesen 119 napot vettek igénybe. 
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A kutatás leginkább biológiai célokat, érdekeket szolgált, hidrográfiai 
kutatások csak a két utolsó utazáson öltöttek nagyobb mérveket. Az első 
öt utazáson a hidrográfiai megfigyeléseket: sótartalmat, hőmérsékletet 
a felszínen és fenéken minden egyes biológiai állomáson végeztek és 
pedig dr. Hagmeier prof. felügyelete alatt, kit e feladat elvégzésére a 
helgolandi biológiai állomás küldött ki. 

A biológiai kutatások meglehetősen széles mederben folytak, bár a 
halállomány tanulmányozásánál nem fektethettek egyenlő súlyt a külön-
böző halfajokra. Előtérben állt a „pleuronecte platessa" azaz lepényhal 
tanulmányozása, minthogy az Északi-tenger déli részében ez a legelter-
jedtebb, legjobban ismert és leghasznosabb halfaj. E halfaj életviszonyainak 
tanulmányozása lévén a főcél, az egész utazás programmja is eszerint 
igazodott. Egyéb halak, mint pl. a gadóc, tökehal, nyelvhal, nagy rhombus-
hal stb. halfajok, mint kevésbé fontosak csak másodsorban jöttek tekin-
tetbe. A háború előtti s háborús időkből rendelkezésünkre álló statisztikai 
adatok jórésze a lepényhalra vonatkozik, egyáltalán a nemzetközi tenger-
kutatás fennállása óta a lepényhal áll a hal-biológiai kutatás központjában. 
Leghasznosabb halfaj lévén, a túlzott halászat következményei itt látszottak 
legvégzetesebbeknek, úgy hogy 1914-ben e halak kímélésére vonatkozólag 
nemzetközi megegyezés jött létre, mit azután, amint látjuk, a háború 
önként is létrehozott. 

Területet illetőleg a kutatás súlya a német öbölre helyeztetett, mint 
a lepényhalak legkedveltebb tartózkodási helyére s emellett közelsége 
folytán áthalászása legkevesebb nehézségbe ütközött. A távolabbi terü-
leteken, különösen a német öböl külső szegélyénél a nagymennyiségű 
akna, a hollandiai partoktól a német partokig elhúzódott s nagy területen 
még fel nem szedett hálók működésüknek útját állották. Még az aknáktól 
mentesnek jelentett német öböl területén is voltak egyes félős pontok 
s így mindenütt nagy óvatossággal kellett a fenékhálóval dolgozniok, 
mert még körül nem kerített hajóroncsok is nagyszámban fordulnak elő. 
Szerencsére a „PoseidonM mind a hét útja alkalmával oly ügyesen 
vezették, hogy semmi baj sem történt, még csak egy hálót sem vesz-
tettek el. 

A tanulmányozás nem csupán a kifejlődött halakra szorítkozott, hanem 
kiterjedt az apró kis halacskákra, a halpeték mennyiségére is, mit a kiéli 
fiziológus Hensen módszere szerint hajtottak végre. Az összehasonlítást 
igen elősegíti a németeknek, hollandusoknak a háború előtt végzett 
ezirányú tapasztalata. 

A lepényhal legnevezetesebb ívási helye az Északi-tenger délnyugati 
részében van az angol csatorna előtt, az angol és holland—belga partok 
között. Ennek főideje itt január hónap. E fontos ívási hely átkutatása 
1920 januárban volt tervbevéve, de a szén csekélysége és rossz minő-
sége folytán s a kedvezőtlen időjárás következtében ezt a területet csak 
január utolsó napjaiban érték el s kutathatták át, midőn az ivás legfőbb 
ideje már elmúlt. A kvantitatív-fogások itt általában nagyobbszámú petét 
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adtak, mint a háború előtt. Még erősebben lépett előtérbe a szaporulat 
a lepényhal második helyén álló ívási területén, t. i. a német öböl külső 
részén, a 40 m. mélységi párkány hosszában. Ez a terület, bár még máig 
is el van árasztva aknákkal, mégis megközelíthető a „Nordwest weg"-en 
át a Borkum riff-től északra. Ez ívó helyet február elején és március 
közepén keresték fel. 

1920 áprilisban a német öböl külső részében ismét megállapították a 
halpeték tömegét, úgyszintén a „Nagy halász padon" s az Északi-tenger 
északkeleti részében. Különösen az itt nagyszámban élő gadócokat tanul-
mányozták. 

A következő 1920 május—júniusi utazást a fenékhálóhalászat töl-
tötte ki s emellett a nemesebb halfajok, mint a nyelvhal, nagy rhombus-
hal, közönséges rhombushal életét tanulmányozták. 

Egyrészt az áprilisi utazás az Északi-tenger középső és északkeleti 
részére vonatkozólag, de másrészt s különösen a szeptemberi utazás, 
mely az északi Schlick-bankra, Monkey- és Jubilee-bankra terjedt ki, 
szolgáltatott igen bő adatot a fenéken élő öregebb lepényhalak életéről, 
mintegy a német öbölben talált adatok kiegészítéséül. 

Az összes utazás alatt nagy figyelmet fordítottak egyes hal-biológiai 
kérdések tanulmányozására, pl. heringlárvák s egyáltalán a legfiatalabb 
állapotú hallárvák táplálkozásának, tömegének, elterjedésének megfigye-
lésére. Majdnem minden egyes alkalommal planktonkutatásokat is végeztek, 
különösen a legkisebb organizmusok: a nannon planktonokról, melyek, 
miként a megfigyelések igazolták, a petéből kibujt pici hallárváknak leg-
főbb táplálékát alkotják. 

A tenger fenekén élő vagy a tenger mélyén élő s kifejlődött halak 
táplálékául szolgáló organizmusokat is, melyeket a hálók felszínre hoztak, 
szintén tanulmányozás tárgyává tették. Emellett fenékpróbákat vettek a 
bennük lévő élőlények tanulmányozására. 

Az úton összesen 200 halfogás történt fenékhálóval. 160.000 halon 
végeztek méréseket, ezek között 60.0000 lepényhal volt. Kvantitatív tanul-
mányok halpetékre vonatkozólag több mint 100 állomáson eszközöltettek, 
úgyszintén nannon plankton kutatások. 

Amennyire a fő-, a biológiai cél megengedte, mind a hét úton hidrográfiai 
megfigyeléseket is végeztek. Különösen gazdag e tekintetben a két utolsó 
utazás, melyeken a Deutsche Seewarte képviselője dr. A. Schumacher és 
B. Schultz voltak e megfigyelések elvégzésével megbízva. A hatodik utazás 
1920 május 26-ikától június 12-ikéig tartott. Minden egyes állomáson meg-
mérték a fenékhőmérsékletet 1 m-rel a fenék felett, 5 m mélységben s 
a felszínen. Ugyancsak így jártak el a sótartalom megállapításánál is, s ha 
rendellenességet, azaz hirtelen változást találtak valamely mélységben 
akár a hőmérsékletnél, akár a sótartalomnál, úgy a 77.2 m és a 10 m 
mélységi állapotokat is megmérték. A sótartalmat a fedélzeten állapították 
meg, a hőmérsékletet pedig védett és közönséges hőmérőkkel végezték. 
E sorozatos leolvasások 39 állomáson eszközöltettek s így a belső német 
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öböl egész területére, Borkum szigetétől Helgolandon át Sylt északi végéig, 
a hidrográfiai viszonyokra nézve meglehetősen világos képet adtak. 
Ugyancsak ez utazás alkalmával a tengervíz áramlását is megfigyelték 
június 9.-től l l . -éig, amidőn az 55° 4' északi szélesség és 7° 43' keleti 
hosszúság alatt horgonyt vetettek. A megfigyelést Ekman-féle áramlás-
mérővel végezték a V2, 5, 10, 18 m mélységekben. Összesen 264 áramlás-
mérés történt 66 sorozatban. Hogy megfigyeléseik pontosságát fokozzák, 
ugyanakkor csónakról is próbálták mérni, de 4 órai küzködés után, a magas 
tengerjárás következtében, abba kellett megfigyeléseiket hagyni. Minden 
egyes említett mélységből a sótartalom megvizsgálására vízpróbát hoz-
tak fel. 

A hetedik utazás alkalmával 1920 szeptember 20,-ától 29.-éig szintén 
végeztek hidrográfiai megfigyeléseket, teljesen az előbbi mintájára és pedig 
Helgolandtól délre Langcoocig terjedő területen, továbbá a Monkey— 
Turbót—Jütland partok irányában a Norvégiai csatorna déli széléig. Ez 
alkalommal a hőmérséklet és sótartalom megfigyelését kiegészítették a 
savtartalom megvizsgálásával, mit a Winkler-féle módszer szerint haj-
tottak végre. 

Összevetve az eredményeket, megállapíthatjuk, hogy hidrográfiai 
tekintetben is igen szép eredményt értek el e hét utazás alatt, amennyiben 
kb. 200 megfigyelést végeztek. Ez oly tekintélyes anyaghalmaz, mely 
bizonyára sok tekintetben megadja majd a hidrográfiai kérdésekre a 
keresett feleletet. A gyűjtött megfigyelések feldolgozása folyamatban van, 
melyek befejeztével remélhetőleg világos képet kapunk majd a hirtelen 
változó réteg mibenlétéről is. 

Ugyanígy állunk a biológiai megfigyelésekkel. Ezek feldolgozása még 
sok időt fog igénybevenni s csak ha már az adatok birtokában leszünk, 
tudjuk majd megállapítani a háborús állapotok hatását a halak életére, 
szaporodására, a halállomány összetételére nézve. 

A NÉMET TENGERHAJÓZÁS HÁBORÚ UTÁNI POLITIKÁJA. 

Irta: Dr. HASSELMANN FRIGYES (Hamburg). 

Ha összefoglalóan visszatekintünk az utolsó hajózási év eseményeire, 
nem zárkózhatunk el annak a szükségessége elől, hogy megkísé-
reljük az egyes intézkedések sokféleségéből a német hajózási poli-

tika irányvonalát kihámozni. Félre nem ismerhetjük, hogy ennek a kísér-
letnek oly nehézségekbe kell ütköznie, melyeknek teljes leküzdése a 
jelenlegi viszonyok között alig lehetséges. 

Hajózási politikáról, a szó tulajdonképpeni értelmében, csak akkor 
beszélhetünk, ha az illető ország autonóm hajózási vállalatai közlekedési 
eszközeik felett szabadon rendelkezhetnek s nézeteiket és szándékaikat 
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idegen befolyás nélkül érvényesíthetik. A német tengerhajózás azonban 
a versaillesi szerződés óta külső kényszer befolyása alatt áll, mely oly 
következetességgel van kigondolva és keresztülhajtva, hogy méltán csodá-
latunkat érdemelné meg, ha nem mértéktelen hatalmi törekvések és kicsi-
nyes versengési irigység által létesült volna. 

A német hajózási politika ilyen anyagi befolyások által fejlődési 
lehetőségeiben korlátozott, fejtegetése azonkívül még azáltal is nehezebbé 
válik, mert csak már megjelent közlések anyagára kell szorítkozni. Német-
ország folytonosan mindenféle külföldi bizottság veszélyes beavatkozásai-
nak van kitéve, ezért a nyilvános fejtegetéseknél bizonyos korlátozás és 
tartózkodás észszerű. 

A sokféle nehézségek tudatában mégis meg kell próbálni, az utolsó 
évben foganatosított hajózási politikai intézkedések iránytendenciáját meg-
vizsgálni, mert csak összefoglaló megfigyelés adhatja meg a helyes át-
tekintést arra vonatkozólag, ami volt és ami még keletkezhetik. 

Ha mi a háború utáni német hajózási politikát mint egy egészet 
akarjuk megszemlélni, úgy elkerülhetetlen, hogy azoknál az intézkedéseknél 
kezdjük, melyek még abból az időből származnak, midőn a szabad mozgást 
külerőszak nem zárta ki. Itt is, mint minden más téren, azt a tényt álla-
píthatjuk meg, hogy a német gazdasági szakértők a versaillesi és az azután 
következő tárgyalásokon népük nyomorából kiindulva az újraépítésre 
vonatkozólag olyan javaslatokat tettek, melyek — ha érvényre jutottak 
volna — a gazdasági viszonyok újraalakítására sokkalta egészségesebb 
alapot nyújtottak volna, mint az „a nagy dicsőségtőr elvakított ántánt-
államok békediktátuma által bekövetkezett. Remélni lehet, hogy a háborús 
psyhose megszűnte után a nemzetközi megértés szükségességét be fogják 
látni, és azok a javaslatok, a melyek ezidőszerint figyelemreméltatás nélkül 
félredobattak, mégis érvényre juthatnak. 

A német szakértők javaslata oda irányult, hogy a háborús idők után 
az árúcsere lehetővététele végett egy „világpólus" létesíttessék, honnan 
a német hajók épp úgy, mint az ántántállambeliek egységes terv szerint 
utaznának. Érdemes ebben az összefüggésben leszögezni, hogy az a javaslat 
a világ hajóürterének racionális kihasználását lehetővé tette és ily módon 
a német hajók begyakorlott személyzetükkel tovább dolgozhattak volna. 
A hajóforgalomban előforduló nagy torlódások, e hiány rendszeres 
kiküszöbölésének nehézsége egyrészt, másrészt a tengerészek ezreinek 
nyomora Németországban a legbeszédesebb bizonyíték a német hajózási 
politikai eszme elfogadása és keresztülvitele mellett. 

Ezen javaslat felett, mint az a legtöbb német javaslat sorsa volt, 
napirendre tértek, hogy egy hatalmi diktátum által, mely egy Németorszá-
got büntető ítélet alakjába lett öltöztetve, a világforgalom nehéz technikai 
problémáját is megoldhatják. Bekövetkezett a tengerentúli utakra alkalmas 
összes német kereskedelmi hajók elvétele és a mozgási szabadság meg-
fojtása Némethonban épp oly mértékben, mint a tengerentúli részekben. 
Ezen intézkedések Keynes szerint azt eredményezték, hogy „a német 
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hajók a világtengerekről leseprődtek" és a német hajózási vállalatok ezidő-
szerint legalább is eredménytelen tétlenségre ítéltettek. 

A német kormánytól elvették azt a lehetőséget, hogy hajózási válla-
latainak nehéz felépítését, protegáló hajózási politika útján megkönnyítse, 
mint azt különösen az Egyesült-Államok a „Jones Bili" által tették. Sőt 
ellenkezőleg, az összes kivételes tengeri kikötőbeli illetékeket el kellett 
törölni és minden védő intézkedést, mely legtöbb egyoldalú kedvezménye-
zésben nyilvánul, meg kellett szüntetni. 

Abban az időben, mikor a hosszú háborús évek által teljesen össze-
zilált gazdasági helyzet az összes erők együttes megfeszítését igényelte 
volna, a német hajózás munkakedve és szervező ereje kikapcsoltatott. 
Hogy ebben a kényszerhelyzetben a jövőbeli fejlődés lehetőségére komo-
lyan gondoljanak és azt előkészítsék, a német hajózási körök nagy 
áldozatkészségére volt szükség. Ha most mégis az új kezdet jeleit ismer-
hetjük fel, úgy ennek alapja a céltudatos munkában keresendő, amely 
még ebben a tétlenségre ítélt időben is teljesíttetett. Igaz ugyan, hogy 
majdnem minden hajózási társaságnál a viszonyok kényszerítő befolyása 
miatt az alkalmazottak és munkások részben igen nagy mérvű elbocsá-
tásához kellett folyamodni. Senki más, mint maguk a hajózási vállalatok 
fájlalhatják legjobban, hogy a szükség azt kívánta, hogy olyan személyzet, 
mely a vállalatok felépítésében nőtt naggyá, munkaköréből kikapcsoltassék. 
Általában mégis fenntartották a tengerentúli forgalom részére szükséges 
szervezet kereteit és a belföldi összeköttetéseket kibővítették és meg-
szaporították. 

Mihelyt a technikai hadiállapot az ántántállamokkal — kivéve Észak-
Amerikát — és a blokád megszűnt, a vállalatok rögtön összes erejük 
megfeszítésével az üzlet felépítéséhez kezdtek; ezen a téren napjaink 
teljesítménye nem marad el a szabadságharc ideje mögött. Ismeretes, 
hogy a kontinentális zár megszüntetését követő napon a hamburgi vál-
latok hajóikat, melyek akkor is, mint ma, évekig tartó fekvésre voltak 
ítélve, rögtön kiküldték a tengerre. Napjainkban a helyzet azáltal vált 
még sokkal nehezebbé, hogy a vállalatok eszközei brutális erővel elvétet-
tek. Az újraépítést tehát egészen új alapokra kellett fektetni. Egyelőre a 
vállalatok részére nem maradt más hátra, szervezeteiket mint közvetítőket 
vagy mint ügynökségeket külföldi társaságok szolgálatába állítani. Keres-
kedelmi politikai szempontból a kikötővárosokra nézve igen fontos, hogy 
legelőször is a hajóforgalom újból felvétessék' és ez által a tengerparti 
városokban sok ezer munkás részére a kenyérkereset lehetővé váljék. 
Ezért örömmel kell köszönteni, hogy ily módon lehetséges volt a hajózási 
vállalatok rendelkezésére álló munkaerőt újból kihasználni. 

A saját üzemük felépítésénél szükséges lesz különbséget tenni azon 
hajózási vállalatok között, melyek a háború előtt többé-kevésbé egy vagy 
csak kevés vonalat tartottak fenn és azon vállalatok között, melyek az egész 
földet körülvevő vonalhálózat fölött rendelkeztek. Míg az előbbiek vásárolt 
vagy bérelt hajókkal üzemüket lépésről-lépésre fölvehették, addig a nagy 
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vonalak részére ily módon teljesen lehetetlen, a messze szétágazó ten-
gerentúli szervezeteiket és mindenekelőtt a régi vonalaikat megtartani. E 
nehéz probléma megoldását megkönnyítendő, először a „Hamburg - Amerika-
Linie" — Harrimann-Konzernu-nel és később a „Norddeutscher Lloyd" — 
az „United States Mail & Steamship Co."-val kötött egyezményt, melynek 
közös kritériuma az, hogy mindkét német hajózási társaság számára ez-
által lehetővé vált szervezeteiket hasznothozókká tenni és magukat a 
a háború előtt hajózott vonalaikon tartani. E két társaság céltudatos el-
járásának köszönhető, hogy az eddig ellenséges országok egyikével, 
mellyel a szerződéskötés pillanatában még technikai hadiállapotban voltunk, 
kapcsolat létesült. Ez a tény magábanvéve bizonyítja, hogy ezt a hajózási 
politika terén való első közeledést még sok messzeható, általános gazda-
sági természetű esemény fogja követni és hogy különösen a hajóépítés 
terén való közös érdekek és újabb ipari kapcsolatok teremtéséhez vezet-
hetnek. 

Említett hajózási vállatoknak az új világgal kötött megállapodásai 
végtelen sokféleképp lettek elbírálva. Lelkes dicséretektől egész a dühös 
rágalomig a kritika minden árnyalata képviselve van a bírálat között. 
Pozitív ítélet bizonyára csak akkor lesz lehetséges, ha az érdekközösségek, 
melyek számára jelenleg csak a legelső kezdőalap létezik praktikus 
hatáshoz jutnak. Két dolgot azonban megint elfogulatlanul meg lehet 
állapítani. 

1. Német szempontból tekintve: Mentési akció fenyegető veszélyben, 
mely azonban még e nehéz külső és belső politikai és gazdasági utó-
hatások idejében a tanácskozások és szervezési tervezetek, emlékiratok, 
tiltakozások s rezoluciók stádiumát túl nem haladta. Ezáltal e két nagy 
német hajózási vállalat, melyektől a versaillesi szerződés eszközeiket és 
az újraépítés lehetőségét majdnem teljesen elvette, reményekre jogo-
sító újraéledésben részesült. 

2. Világgazdasági szempontból tekintve: Érdek és munkaközösség 
két ország között, melyek egymásnak kölcsönösen gazdag kiegészítési 
lehetőségeket nyújtanak. Egy nagy transoceáni közlekedési út végpontjain, 
az Óceán innenső és túlsó partján, a mérvadó szerződő felek összelépnek, 
hogy egyesült erővel létrehozzák az összeköttetést az Ó- és Újvilág között. 
A német hajótér hiánya, amerikai részről a hajózási vállatok tapasztalat-
lanságai és szervezeteiknek tökéletlensége, ily módon szerencsésen ki-
egyenlítették egymást. 

A hajózási vállatok képesek voltak kevésbé szétágazó vonalhálózattal 
a fölépítést erősebben koncentrálva megkezdeni. Részleteket adni e téren 
a viszonyok gyors változása miatt alig lehetséges. Csak egyes esetekre 
legyen szabad a figyelmet felhívni: Legelőször a „Hamburg-Südamerika-
nische-Dampfschiffahrts-Gesellschaftu kezdte meg bérelt hajókkal, saját 
számlájára s külföldi segítség nélkül, a hajózást Hamburgból Délbraziliába, 
később pedig Rio de Janeiróba, Santosba és Rio Grandé de Sulba is. 
Általánosan elismert tény, hogy nekünk németeknek minden okunk meg-



5 6 DR. HASSELMANN FRIGYES 

van arra, hogy igyekezzünk az elvesztett háború után a németbarátságot, 
mely magát valahol e világon — dacára az öt éven keresztül minden esz-
közzel űzött rágalom- és ellenünk izgató hadjáratnak — még fenntartotta, 
örömmel igénybevenni. Délamerika oly terület, honnan m é g mindig az a 
hír érkezik, hogy partjain a német hajót örömmel látják. Ezért az odavaló 
forgalom jó kilátásokat nyújt. 

Az afrikai vonalokon, melyeken hamburgi és brémai hajózási érdekelt-
ségek egymást érintik, mult év július 15.-én vették föl bérelt hajókkal a 
szolgálatot, szintén német lobogó alatt. A brémai Hansa követte 'előbbieket 
indiai útjának hajózásával, majd a „Deutsche Dampfschiffahrts-Gesellschaft 
Kosmos" Délamerika nyugati partjaira és végül a „Deutsch-Australische 
Dampfschiffahrts-Gesellschaft" rövidesen saját hajóival (melyek közül az első 
„Hamburg" büszke nevét viseli) Hollandindiába. 

így az összes tengereken büszke német kezdet mutatkozik, abban 
az időben, midőn a rakománypiac általános irányzata magábanvéve tisztán 
üzleti szempontból is könnyen a hajózási üzlettől való tartózkodáshoz 
vezetett volna. A háborúban sokszorosan elterjedt nézet, hogy az ellen-
ségeskedések megszűnte után tonnage-szűkével kell számolni, semmiképp 
sem bizonyult helyesnek. A tengeralatt járó háború nyomása alatt a 
hajóépítés az összes számításokat erősen túlhaladó mértékben fokozódott, 
különösen két országban, melyek a háború előtt ezen a téren nem igen 
számítottak, mégpedig: az Egyesült-Államok és Japán . Fentiek illusztrálá-
sára itt közöljük az 1914. 1919. évi hajóépítési ada toka t : 

1914 1919 

Anglia 1,683.553 1,620.442 br. reg-t 
Németország . 387.192 ? „ „ 
Egyesült Államok 200.762* 4,075.385 „ „ 
Franciaország 144.052 32.665 „ „ 
J a p á n . 85.861 661.883 „ „ 

* Beleértve a nagy tavak részére való hajóépítést. 

így történt, hogy a hajóforgalom jelszava majdnem minden útvonalon az 
„overtonnaged" (tonnafölösleg) és a rakománypiac irányzata lassan, de 
állandóan, eső lett. Alább egy rövid számszerinti k imutatás : 

Június—júl ius 
T e n g e r i r a k o m á n y : 1914 1917/18 1920 

Burmah—Európa (rizskása) 16.3 s 500 s 100 s 
La P l a t a - E u r ó p a (gabona) 11.9 „ 145 „ 67 - 68 „ 
Egyesült-Államok—Európa (búza) 2.7 „ 50 - 7 5 „ 10—15 „ 
Wales La P l a t a - E u r ó p a (szén) 15—19 „ 1 0 0 - 1 3 0 „ 10—25 „ 
Időbérlet (közepes gőzösök) 3.1 „ 58 „ 2 5 - 2 0 „ 

Ily helyzetben a hajózási üzem újraépítése egy minden segédeszkö-
zétől megfosztott országban oly vállalkozás, melyben a jövőben való 
bizodalom oly mértékben kell, mint alig más vállalkozás részére. Ehhez 
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az idealizmushoz, mely nélkül nagyot nem lehet létrehozni, a józan tár-
gyilagosságnak is hozzá kell járulnia, mely minden elképzelhető fordulatot 
előrelátó bölcseséggel mérlegel és minden kedvező alkalmat szilárdan 
megragad. 

Minden további nélkül érthető, hogy a német hajózási vállalatok 
saját erejükből képtelenek azoknak a feladatoknak a teljesítésére, melyek 
elé azáltal állíttatnak, hogy a német nép számára majdnem az összes 
tengerentúli közlekedési eszközöket újra kell teremteni, mégpedig oly 
időben, mikor a hajóépítési árak gazdasági viszonyaink általános ziláltsága, 
a munkafegyelem megbomlása és a ránk kényszerített robotmunka folytán 
a békeárak 25 —30-szorosára emelkedtek. Az államnak, mint a lakosság 
összakarata képviselőjének, általánosan elismert kötelessége, hogy a keres-
kedelmi flotta újraépítésénél messzemenő pénzügyi támogatással közre-
működjék. 

Első törvényes intézkedésképp, még a háború alatt a „Beihilfgesetz 
von 7. November 1917." lett kibocsátva, mely a birodalmi kancellárt fel-
hatalmazza, hogy a német kereskedelmi flotta helyreállítására a német 
hajótulajdonosoknak segélyeket engedélyezhessen : 

a) hajó és inventár pótbeszerzésekre, ha a hajó 1914 július 31. óta 
idegen kormányok vagy hadiesemények által veszett el, illetve súlyosan 
megsérült ; 

b) karbantartási költségek fedezésére, kikötőbérekért, úgymint a 
személyzet fizetésére és ellátásáért, mely kiadások azáltal keletkeztek, 
hogy a hajók a háború folytán német védterületeken vagy külföldön tar-
tattak vissza vagy útjok folytatásában akadályoztattak meg. 

Bár a nehézségek a pénzügyileg súlyosan károsított német birodalom 
túlságos igénybevétele folytán rendkívüli nagyok, de mégis remélni lehet, 
hogy sikerülni fog alapot találni, mely a birodalomnak lehetővé teszi, 
hogy a hajózási vállalatok jogos igényeinek megfeleljen, mert egy jól 
irányított állami hajózási politika mindig tudatában lesz annak, hogy azon 
összegek, melyek kereskedelmi flottánk újraépítésére használtatnak fel, 
elsőrangú kamatozó kiadások. Németország oly ország, mely fennállása 
érdekében a külfölddel való szakadatlan árúcserére utalva van. Míg ezt a 
forgalmat saját eszközeinkkel nem láthatjuk el, addig gazdaságilag soha-
sem lehetünk igazán szabadok. Mindehhez járul még az, hogy a saját 
kereskedelmi flottánk szállítóképessége az egyedüli megmaradt mód arra, 
hogy a német népvagyon számára külföldi valutákat szerezhessünk. Az az 
új hajó, mely német lobogó alatt a kikötőt elhagyja, megszabadít ben-
nünket a ránknehezedő, külfölddel szemben való tributkötelesség egy kis 
töredékétől és magasabb árfolyamú külföldi értékeket szerző eszközzé 
válik, mely keresetek saját pénzügyi viszonyaink gyógyulására vezetnek. 
Hogy ezek az összegek mily nagyok lehetnek, abból látható, hogy a 
német hajók a háború előtti utolsó években nagyrészt a külföldtől 1—l1/* 
milliárd arany márka évi bevételt eredményeztek. A háború előtti viszo-
nyokhoz képest a rakományok igen nagy növekedése, kapcsolatban a 
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német pénz erős elértéktelenedésével felismerni engedik, mily összegeket 
lehetne ma, még aránylag kicsi hajóparkkal is, a német gazdaság szá-
mára juttatni. 

A saját flottánk tisztán anyagi jelentősége mellett sohasem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy csak német vagy egy egyenjogú német 
megbízatású hajózási társaság készséges és képes arra, hogy a német exportőrt 
és importőrt, amennyire lehetséges, a háború által megszakított össze-
köttetés újrafelvételével megelőző pioniermunka és szorosan hozzásimuló 
támogatás által segítse. A német hajótulajdonos a mult alapján hivatkoz-
hatik arra, hogy munkáját az árúk kicserélésének és a közlekedés nagy 
világgazdasági kapcsolatába kell beillesztenie. 

Az a kérdés, hogy német vagy külföldi hajótér kerül-e kihasználásra, 
az egész német mögöttes országrészt érinti, — ezt sok körben nem mél-
tányolják kellőképp. Nem állítunk sokat, ha azt mondjuk, hogy az ipari 
munkás ezen a téren Bajorországban, Badenben, Württembergben épp 
úgy érdekelve van, mint a hamburgi vagy brémai kikötőmunkás. Addig, 
míg a tengerentúli nyersanyagok szállítása és a belföldi készgyárt-
mányok felett idegenek befolyása érvényesül, az ipar és a munkásság 
állandó válságoknak vannak kitéve. 

Hogy a hajóépítést a saját gazdasági viszonyaink szükségleteinek 
megfelelően lehessen berendezni, a német hajózási vállalatok kényszerülve 
voltak hathatós védelmet teremteni maguk számára az elidegenítés veszé-
lye ellen. Nevezetesen alacsonyan álló valutánk, melynek mint tágasan nyilt 
kapunak a külföldiekre ingerlően kellett hatnia, hajózási vállalatainknak, 
melyek rendes viszonyok között országokat összekötő tevékenységüknek 
megfelelően a nemzeti hatások által való korlátozástól idegenkedtek, el-
kerülhetetlen kötelességükké tette, hogy a külföld beavatkozási és kiszi-
polyozási igyekezetei ellen védekezzenek. Az első lépés majdnem minden 
nagyobb hajózási vállalatnál a felügyelőtanács és az elnök honosítása 
volt. Mivel ezúton a külföldi befolyás kikapcsolása nem teljes, több hajó-
zási társaság a HGB (Handelsgesetz-Buch) 25. §-a alapján elsőbbségi 
részvényeket adott ki, melyek vagy általánosan, vagy pedig az idegenné 
válás lehetőségének veszélyében, felemelt szavazati jogot biztosítanak, 
így például a Hamburg - Amerika-Linie 188 millió márka értékű elsőbbségi 
részvényt adott ki és ezeket a barátságos viszonyban lévő Hamburg — 
Südamerikanische-Dampfschiffahrts Gesellschaft-nál helyezte el. Ugyanez 
az eljárás utóbbi társulat által a fordított csere alapján szintén gyakorol-
tatott. Ezáltal mind a két társaság oltalmazhatja egymást az idegenné-
válás ellen. Hasonlóképp jártak el a Deutsch-Australische D. G., a Verei-
nigte Elbeschiffahrt A. G. és még más hajózási társaságok is. Ugyanezt 
a célt szolgálják, azonban a német belipari befolyások elleni védelmi törek-
vések hozzájárultával, a brémai hajózási társaságok trösztbe való egyesü-
lési tervei. 

A német hajózási vállalatoknak még egy más tekintetben is meg kell 
óvniok önrendelkezési jogaikat. Azon bonyolult feladatok, hogy a neme-
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tek a tengeren újra érvényesülhessenek és hajózási szervezeteiket újra 
a világforgalom üzemébe állíthassák, csak akkor oldhatók meg, ha a hajó-
tulajdonos személyisége szabadon rendelkezhetik és azon neki még meg-
maradt legfontosabb aktívumát használhatja: a világforgalmi kapcsolatok 
tapasztalatokon alapuló ismerete, a saját kockázatra alapított és csak a 
saját felősségérzetén nyugvó, egyéni elhatározásokra való készség. A 
német hajótulajdonosok bizonyára teljes tadatában vannak annak, hogy 
kötelesek biztosítékot nyújtani arra nézve, hogy az állam által rendelke-
zésre bocsátott pénzösszegek arra a célra lesznek felhasználva, amelyre 
tulajdonképpen szánva lettek. Az üzletvezetés egyes ténykedéseit azon-
ban az állam hozzájárulásának, vagy utólagos jóváhagyásának alávetni és 
a tengerhajózás felé egy nehézkes és a külföldön a szolgálatot kényszerűleg 
felmondó hatósági mechanizmust állítani olyan vállalkozás, melyet csak 
ott lehet elképzelni, ahol még a mindent éltető friss tengeri levegő szellője 
sohasem fujt. Habár egyesek személyes becsvágy vagy sematizáló 
törekvéseik miatt egy hajózási minisztérium felállítására igyekeznek, 
mégis biztosra vehető, hogy a tengerentúli forgalomban résztvevő körök 
együttes állásfoglalása ezen szándék keresztülvitelét lehetetlenné fogja 
tenni. 

Ami a hajók építését illeti, úgy elsősorban meg kell állapítanunk, 
hogy a német hajóépítészetben a túlzott luxus meg nem engedhető. Olyan 
komplikált és a modern komfort minden csínjával felszerelt hajókat, mint 
közvetlen a háború előtt, a jövőben semmiesetre sem építhetünk. Azokat, 
akik csak a financiális okokat ismerik el mérvadóknak, már az a meg-
fontolás is meggyőzheti, hogy egy „Amerika" típusú személyszállító hajó épí-
téséhez kereken 375 millió márka szükséges. A háború előtti időkben a 
külsőségek túlzott kiemelése most azon törekvésnek adott helyet, hogy 
az egyes dolgok külső formája a lényeg és a cél szerint irányuljon. Ez 
természetesen nem zárja ki azt, hogy a nagyértékű személyhajók mind-
azt nyújtani fogják, amit az elkényeztetett internacionális utasok igényei a 
tengeri úton megkívánnak. A német hajózási társaságok építési megren-
deléseiknel tudják, hogy új hajóik a legfontosabb eszközök arra nézve, 
hogy a világnak, a német nép ellen irányult kimondhatatlan izgatás után, 
a német technikai és művészi kultúra igaz lényegét bemutassák. A szük-
ségszerű korlátozás egységes hatása folytán az új hajók a német akarat-
nak az egyszerű tárgyilagosságra és célszerű szépségre irányuló törek-
véseinek képei lesznek. Emellett napjaink felébredt szociális érzéke foly-
tán jobb személyzeti lakhelyek teremtésére különös gond fordítandó. 
Éppúgy a fedélzetközi utasok szállításánál is gondot kell fordítani arra, 
hogy az elhelyezési viszonyok a lehetőséghez képest haladóan javuljanak. 
Most, korlátozott építési lehetőségeink mellett, mindenesetre fontosabb 
lesz mint eddig, a minőségi munkára való törekvés. Éppúgy a tulajdon-
képpeni hajóüzemben a németeknek törekedniök kell, hogy pontos szol-
gálat, tisztaság és figyelmes kiszolgálás, valamint az ellátás jósága által 
kiváló nyujtassék. 
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A utolsó év veszéllyel fenyegető ismertetőjele, a növekedő, szén-
inség, oda fog vezetni, hogy az új hajók egyidejűleg olajfűtéssel is 
elláttassanak. A fűtőanyagok beszerzése bizonyára még évekig a legne-
hezebben megoldható problémák egyikét fogja képezni. 

Anélkül, hogy további technikai részletekre kitérnénk, azon remény-
nek adhatunk kifejezést, hogy a német hajóépítő technika, dacára az ösz-
szes nehézségeknek, melyek között dolgoznia kell, hírnevét fenn tudja 
tartani és a hajótulajdonosoknak mindazon lehetőségeket megadni, melyek 
utóbbiak nagy feladatának keresztülviteléhez szükségesek. 

A versaillesi szerződés után való német hajózási politika összefoglaló 
áttekintésének kimagasló kritériumaként felismerhetjük, hogy a német 
hajótulajdonos, dacára a vállaira nehezedő óriási nehézségeknek, a német 
tengerhajózás helyreállításához új utakat akar nyitni abban a fölemelő 
tudatban, hogy munkája a német nép legfontosabb jövőbeli feladatához 
tartozik. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

Fiume hajó- és árúforgalma az 1914. és 1915. években. A m. kir. 
közp. Statisztikai hivatal egy terjedelmes kötetben kiadta Fiume 1914—15. évi 
hajó- és árúforgalmának részletes összeállítását. A könyv tulajdonképen Fiumének 
főbb kereskedelmi forgalmát egészen a háborút követő összeomlás (1918 októ-
ber végéig) idejéig tartalmazza, de mivel a kikötő forgalma 1915-ben már a 
háború következtében egészen jelentéktelenné vált, az 1915—18.-i évek forgalmi 
eredményei épen csak a kikötő elnéptelenedésének illusztrálására szolgálnak. Ez 
a kötet tehát a határkő egyelőre hazánk és Fiume kapcsolatának történetében 
s hogy a békeszerződés milyen állapotot teremtett ezen a téren is erőszakos és 
szofisztikus okoskodásával, mutatja a fiumei kikötő teljes stagnálása a béke 
harmadik évében ; így a kikötő ma nem más, mint Erisz almája az olasz és 
jugoszláv államok között, amely alma fájáról le van szakítva és gyors szára-
dásnak indult. 

1913 szeptember végén volt 134 gőzösünk 142.539 t. tartalommal s ez a 
szám még három gőzössel gyarapodott a háború kitöréséig. Nyolc hajó ellen-
séges kikötőkben maradt a háború kitörésekor s ezek nyomban ellenséges kézre 
kerültek; az olasz hadüzenet ismét nyolc hajónkat, amelyek akkor épen olasz 
kikötőkben voltak, vette el. Hadi események miatt a tengeri blokád következ-
tében csak öt gőzös pusztult el. A tengerentúli semleges államokban rekedt 
hajókat bizonytalan sorsuk miatt el kellett adni s az Unió jó árat fizetett értük; 
így eladtunk hét hajót, a többit a fegyverszüneti szerződés értelmében át kellett 
adni a győztes ántántnak. Mindjárt a háború kezdetén hajózásunk parthajózásra 
redukálódott s idegen semleges — olasz és görög — hajó is alig fordult meg 
a kikötőben, az olasz hadüzenet pedig ezt is teljesen megszüntette. A tengeri 
hajóforgalom, hajótonnákban kifejezve, a háborús években átlag ' / ío-ére csökkent 
(1913-ban 2 '4 mill.). A beérkezett gőzösök számának 68 százaléka a szom-
szédos zónából érkezett 1913-ban, a rákövetkező évben 74 százaléka, 1915-ben 
pedig 88 százaléka, a forgalom tehát a kikötő legszűkebb környezetére szorít-
kozott a háború következtében. A kikötő tengeri árúforgalma 1913-ban 20*95 
millió q, 1914-ben 12'38, 1915-ben 2 '49, 1916-ban 4 '87, 1917-ben 4*79, 1918-ban 
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(október végéig) 3'39 millió q mennyiségű volt. A kikötő legnagyobb stagnálása 
tehát a háború első évében volt, azután fellendült némileg, mert 1916-ban meg-
kezdték a dalmát partokon és Veglia szigetén a bauxit-telepeket kitermelni, 
egyre több valpidocchiői barnaszenet hoztak be, továbbá, mert 1916. év folya-
mán egész Szerbia, Montenegró és Albánia nagy része meg lévén szállva, ezek 
árúszükségletének fedezése is jórészt Fiúmén át történt. A forgalom kimutatása 
érték szerint csak 1915-ig bezárólag volt lehetséges, azután a folyton növekvő 
drágulás miatt az értékmegállapítások egészen illuzóriusakká váltak. A behozott 
árúk természetesen lényegesen megváltoztak, mert a behozatalban az első helye-
ket elfoglaló hántatlan rizs, nyers gyapot, juta stb. tengerentúli országokból 
származván, teljesen elmaradtak már 1915-ben is, csak a bor behozatala tartotta, 
sőt fokozta szerepét. Aus?.triai rendeltetéssel Fiúmén át egyre nagyobb mennyi-
ségű bor érkezett Dalmáciából s a bor, érték szerint, a kikötő behozatalának 
44 százaléka volt 1915-ben. E háborús behozatali forgalom tipikus tömegcikke 
volt az azelőtt jelentéktelen szerepű bauxit, mint az alumíniumgyártás nyers 
anyaga, amelyet 1915-től Veglián, később több dalmát szigeten került igen nagy 
mennyiségben kitermelésre s Ausztriába, Németországba szállították Fiúmén át 
feldolgozásra. Az angol kőszén elmaradása fokozta a carpanói és sebenicói 
barnaszén szállításokat, továbbá jelentős volt még a dalmát elektrokémiai ipar 
két terméke: a kalciumkarbid és ciánamid. A kivitel cikkei nem változtak meg 
ennyire a háború alatt, mert Fiume kivitele a békében is nagyrészt a tenger-
melléket látta el magyar élelmiszerekkel és osztrák iparcikkekkel. A kivitelben 
csökkent a fa, bab, paraffin, hántolt rizs szerepe s viszonylag emelkedett a cukor, 
liszt, tengeri, pamutárúk stb. mennyisége. A bor- és bauxit-szállítások Ausztria, 
illetve valószínűleg ezen át Németország felé, okozták, hogy a háborús években 
Fiume forgalmában nem Magyarország szerepe volt a nagyobb, mint a békében 
mindig, hanem Ausztriának. A személyforgalom nagymértékű megcsappanásának 
oka elsősorban az üdülő- és túristaközönség elmaradása, a kedvezményes áron 
utazók nagy száma, a szabadságra menő vagy üdülés céljából utazó beteg kato-
nák nagy számával magyarázható. 

„Société Royale de Géographie de Belgique". Ez a brüsszeli tudományos 
egyesület mult évi december havában elhatározta, hogy az egyesület kebelében 
szakosztályt létesít, amelynek a gyakorlati életre kiható működési köre lesz. 
Feladata arra irányul, hogy hathatós eszközökkel közreműködjék a külfölddel 
való gazdasági kapcsolatok fejlesztésében. Evégből belga kereskedelmi irodákat 
fognak létesíteni a külföldön; szakképzett ügynököket fognak kiküldeni a külföldi 
országok számottevőbb kereskedelmi piacaira; különféle kereskedelmi, ipari és 
közlekedési vállalatoknak, továbbá mezőgazdáknak, orvosoknak és művészeknek 
a külföldön való megtelepülését fogják elősegíteni; a szakosztály felvilágosítá-
sokat fog nyújtani az érdeklődőknek az egyes országokban uralkodó megélhe-
tési viszonyok, a klíma, a nyelv és minden szükséges tudnivaló felől. A rendel-
kezésre álló gazdag könyvtár mellett a szakosztály egy időszaki folyóiratot fog 
kiadni, amelynek állandó munkatársai között számos külföldi szaklevelező fog 
működni. 
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Csatorna az Atlanti-óceán és a Földközi-tenger között. Már a háború 
előtt foglalkoztak Franciaországban azzal a gondolattal, hogy Bordeaux és Nar-
bonne között átvágják csatornával a szárazföldet és ezzel megrövidítik az Atlanti-
óceán és a Földközi-tenger között közlekedő hajók útját. Verstraét francia mér-
nök a kérdés gondos tanulmányozása alapján két tervet készített. Az egyik terv 
szerint a Garonne folyam és a már meglevő Midi-csatorna medrének megfelelő 
kiszélesítésével és mélyítésével készítenék el a tengeri hajózás új útját, a másik 
terv szerint pedig egészen új — az előbbinél rövidebb lefutású — csatornát 
építenének Bordeaux és Narbonne között. A Garonne-Midi-csatoma terv szerint 
ez a hatalmas szárazföldi átvágás 453 km hosszúságban szelné át Délfrancia-
országot. A csatorna szélessége 70 méter, a mélysége pedig legalább 10 méter 
lenne. A csatorna útjába eső legnagyobb emelkedés, a Naurouze-magaslat, 197 
méter, amelyen — Verstraét terve szerint — modern duzzasztó-rendszerrel 
lehetne a hajókat átemelni. A csatorna mentén 12 kilométerenkint egy-egy állo-
mást terveztek. Verstraét költségvetése szerint a nagyszabású építkezés költsége 
750 millió frankot tett volna ki. Ez az összeg háború előtt tekintélyes volt 
ugyan, de számbavéve az óriási közgazdasági hasznot, amellyel ez az új száraz-
földi hajóút kecsegtetett, a francia állam komolyan gondolkozott a terv meg-
valósításán. Az új csatorna ugyanis 1800 kilométerrel rövidítené meg az Európa 
és Ázsia között közlekedő hajók útját (Brestből Konstantinápolyba 3 — 4 nappal 
rövidebb idő alatt lehetne ezen az új csatornán át eljutni), az angol kereske-
delmi hajózás tehát okvetlenül errefelé terelődnék. Eltekintve attól, hogy a francia 
államnak már a vám is tekintélyes jövedelmet jelentene, még inkább sürgette a 
megvalósítást az a szinte fölbecsülhetetlen haszon, amelyet a francia gazdasági 
életre a világforgalom legélénkebb útvonalába való szoros belekapcsolódás jelen-
tett volna. 

Mi sem lehetségesebb, hogy a háború elmultával a győztes franciák ismét 
szőnyegre hozzák a csatorna-tervet, amelynek kiviteléhez azonban most már 
két milliárd frankra lenne szükség. Ha a hírek, amelyek Franciaország köz. 
gazdasági helyzetéről nyugtalanul sötét képet festenek, igazat mondanak, akkor 
— úgy hisszük — a nagyjelentőségű terv még jó ideig terv marad csupán és 
szegény lerongyolódott Európa egyelőre hiába várja, hogy új közlekedőút meg-
nyitásával szomorú gazdasági helyzetében javulás álljon be. K. N. 

Amerikai haióépítkezés 1920-ban. Az elmúlt évben az Északamerikai 
Egyesült-Államok hajógyáraiban 1783 hajó épült, amelyek bruttó-regisztertonna-
tartalma összesen 2,860.725. Ezen hajók közül 507 gőzös 2,502.682 tonnával 
acélból, 121 hajó 177.101 tonnával fából épült és valamennyi tengeri hajó, míg 
1155 jármű kizárólag a nagy tavakon fog közlekedni s ennek megfelelően 
készült. 

Az Egyesült-Államok hajóépítkezése az 1919. évben érte el a tetőfokot, 
amikor ugyanis 4,258.000 bruttó-regisztertonna hajótér épült az 1918. évi 
2,700.000 tonnával szemben." — (Angol hajógyárakban 1919-ben 1,620.000 
1920-ban pedig 2,055.000 tonnage bocsáttatott vízre.) A világ hajóprodukciója 
1919-ben 7,175.000, 1920-ban 5,862.000 tonna volt. 
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A világ kereskedelmi hajóállomásáról igen érdekes táblázatot közöl a 
a Lloyd's Regisier of Schipoing, egymásmellé állítván az 1914. évi június havi 
és az 1920. évi június havi ada tokat* arra nézve, hogy mily nagy volt minden 
egyes ország kereskedelmi flottája a jelzett két időpontban. A végösszegezés 
számadatai szerint 1914. évi június havában 45,404.000, 1920. évi június havá-
ban pedig 53 ,905 .000 bruttó-regisztertonna volt a világ kereskedelmi hajóparkja, 
a növekedés tehát 8 ,501.000 tonna. 

Amik ennek a kimutatásnak a részleteit szerfelett é rdekessé teszik, azok 
elsősorban az Északamerikai Egyesült-Államokra vonatkozó adatok. Az Egyesült-
Államok tenger járó hajóinak — nem számítva ide a nagy tavakon közlekedő 
hajóit — bruttó tonnatartalma v o l t : 

1914. évi június havában 2,027.000, 
1920. „ „ 12,706.000. 

Köztudomású ugyan, hogy Észak-Amerika a háború alatt, nevezetesen 1916 
óta minden eddigi lehetőséget megcsúfoló arányokban és tempóban fejlesztette 
a hajóparkját, mégis azok a bámulatos számok, miket az exak t statisztika e 
részben produkál, páratlanul állanak bármely világjelentőségű intézmény fejlő-
désének történetében. Évenkinti átlagban több mint két millió tonnát építettek 
a szapora sokaságban keletkezett új hajógyárak és a legnagyobb teljesítményü-
ket 1919-ben érték el, amidőn négy milliót meghaladott a vízrebocsátott hajók 
tonnatartalma. Ez a példátlan építkezési láz ma már természetesen megszűnt és az 
újonnan létesített hajógyárak egymásután szüntették és szüntetik be az üzemüket 
s végül — rövidesen — csak a régi hajóépítőtelepek fognak fennmaradni. 
Ebben a szédületes előrehaladásban tehát előreláthatólag évekre kiható stagnáció, 
vagy épen visszaesés várható a világpiac mai helyzetében, mindazáltal tagadha-
tatlan, hogy Észak-Amerika ezzel a hat év alatt elért 12'/2 millió tonnájával 
megfosztot ta Agliát attól a pozíciójától, amely szerint kereskedelmi flottája a 
világ hajóállományának 50%,-át te t te ki. Erre való tekintettel mondja sir Fredrich 
W. Lewis: . . . although at the moment the percentage of tonnage owred by 
Grait Britain, compared with other nations, has fallen very considerably I have 
very little fear that British supremacy will again reasser t itself". 

Visszatérve a táblázatra, Anglia hajóállománya (a gyarmatok né lkül ) : 

1914-ben 18,892.000 bruttó tonna 
1920-ban _„ 18,111.000 „ 

Eszerint Anglia 781.000 tonnát vesz í t e t t ; a gyarmatai ellenben az 1,632.000 
tonnát tevő hajóparkjukat 400.000 tonnával 2,032.000 tonnára tudták felemelni. 

Az Egyesült-Államok kereskedelmi flottája 1920. évi június 1.-én 2801 
darab 1000 br. r.-tonnásnál nagyobb hajóból állott, összesen 10,681.025 bruttó 
regisztertonna tartalommal. Ebből 1610 hajó 6,801.536 tonnával a Shipping Bord 
tulajdona. (Bureau of Navigation Depar tement of Commerce.) 

* Az 1914. és 1919. é \ i június havi adatokat A Tenger 1920. évi III—XII. füzetének 
78. lapján közöltük. Szerk. 

N y o m a t o l t a z „É le t " irodalmi é s n y o m d a r é s z v é n y t á r s a s á g n á l , Budapes t , I , H o r l h y Miklós ( F e h é r v á r i ) - ú t . 15. 



Gyűjtsünk tagoka! a Magyar Adria Egyesület részére. 
Bizalommai kérjük t. tagjainkat, legyenek szívesek minden alkalmat felhasz-

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

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

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

A M A G Y A R A D R I A EGYESÜLET t i tkár i h ivata lában megrende lhe tők 

A M A G Y A R A D R I A K Ö N Y V T Á R 
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4. Magyar Balázs hadjárata Veglia szigetén 
Irta Dr. Szabó László. Ara 3 korona. 

5. A Földközi-tenger és kijárói. (Gibral-
tar, Szuez, Dardanellák.) 8 képpel. 
Irta Dr. Cholnoky Jenő. Ára 5 kor. 

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

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

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

10. Harc a tengerért. 
Irta Dr. Prinz Gyula. 
Ara 3 kor. 

11. A hadihajók tüzérsége. (Képekkel.) 
Irta Beck Zoltán fregatt-kapitány. 
Ára 3 kor. 

12. 7 engerész-pályák. 
Irta Péchy-Horváth Rezső. 
Ára 3 kor. 

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

Postai szállítási díj füzetenkint 50 fillér. 

Az 1—14. sz. füzetek ára két csinos tokba foglalva portómentesen 36 K. 
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LUSSIN JCÍáSS" Lussin grandé, Cigale. IS képpel. 
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Harmos doct. en phil 48 

La politique de la navigation masitime 
allemande aprés la guerre. Par Fre-
déne Hasselmann doct. en phi! 52 

Circulation des navires et des marchan-
dises dans le port de Fiume l'année 
1914-1915. 
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IN HALT. 
Die neue Lage Fiume's, Von dr. Franz 

Fodor 33 
Italianisch-dalmatinische Künstler bei 

dem Ungarischen Hof . . . ... 38 
Bilder von Adriatischen Meere. Lacroma. 

(Mit 2 Bilder^, von dr. Ferdinánd 
Koch... ... 41 

Neuste oceanografische Forschungen in 
der Nord-See, von dr. Eleonora Har-
mos . . . 48 

Die Polltik der deutschen Seeschiffahrt 
nach dem Kriege, von Friedrich Has-
selmann 52 

Schiffs- und Waarenverkehr des fiuma-
ner Hafens i. J. 1914-1915. 

„Société Royal de Geographie Belgique". 
Seeschiffahrte-Kanal zwischen d. Atlan-

tischer Ocean u. d. Mitteimeer. 
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La Société Hongroise „ Adriatique" a éte 
fondée, il y a dix ans, dans le but : 

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

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

[3. de conserver et de répaudre puissamment les 
traditions historiques et les souvenirs nationaux 
dus á cette longue domination et de ressusciter 
les anciennes sympathies dans la cőte orientale 
de F Adriatique. 

Der seit nunmehr 10 Jahren bestehende 
Üngarische Adria-Verein bezweckt: 

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

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

3. Pflege und weitschichtige Verbreitung der 
mit der jahrhundertlangen Herrschaft Ungarns 
zusammenhángenden historischen Überlieferun-
gen und Erinnerungen, sozuie Wiedererweckung 
der altén ungaiischen Sympathieen an der 
Ostküste der Adria. , 

Nyomatott az „Élet" irodalmi és n y o m d a részvénytársaságnál, Budapest, 1., H o r t h y Miklós (Fehérvári)-út . 15. 
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tént elszakítása dacára tovább ápolja a Fiúméhoz, a magyar 
tengermellékhez és Dalmáciához fűződő történelmi hagyomá-
nyainkat s ébrentartja az ezen ősi területeinkhez való érdek-
lődésünket és ragaszkodásunkat, úgyszintén tovább ápolja a 
rokonszenves érdeklődést egykori tengerpartunk sorsa iránt. 
Az egyesület figyelemmel kíséri a tenger tudományos kutatá-
sára irányuló munkálatokat, igyekszik ezekkel állandó kapcsolatot 
szerezni s az adriai tengernek szép sikerrel megkezdett tudo-
mányos kutatását újból fölvenni. Ugyancsak figyelemmel kíséri 
az egyesület a világ hadi- és kereskedelmi-tengerészetét s 
különös súlyt helyez az önálló magyar tengeri hajózás újból 
teendő megteremtésének előmozdítására. 

Jelszavunk változatlanul: „Tengerre magyar" s felhívunk min-
den igaz magyart: álljon az Adria Egyesület zászlója alá. 

Uj tagjainknak, 
akik t. i. az 1920 és 1921. évben léptek be, ajánljuk A TENGER 1919. 
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Tartalmából kiemeljük a kővetkező főbb cikkeket: 
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jelentősége. Irta dr. Márki Sándor egyetemi tanár. Miért van szükségünk 
az Adria fü rdő i re? Irta dr. Dalmady Zoltán orvos. Képek az Adriáról. 
Zára (16 képpel). Irta Garády Viktor. A magyar Adria-kutatás jövője. Irta 
dr. Koch Nándor. A tengeri növények gyakorlati értékesítése (hat ábrával). 
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Koch Nándor. 
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SZERBIA TERMÉSZETES ÚTJA A TENGERHEZ. 

Irta: Dr. OKOLICSÁNY1 LÁSZLÓ. 

A világháború előtti Szerbia, miután az 500 éves török uralom alól 
fölszabadult és egyfelől orosz támogatás, másfelől igen jelentékeny 
osztrák és magyar pártfogás segítségével rohamosan megerősödött, 

két nagy célt tűzött maga elé s ezeknek teljesen szolgálatába állította 
egész belső és külső politikáját. Az egyik cél volt az idegen — osztrák, 
magyar és török — uralom alatt élő fajtestvéreinek fölszabadítása és a 
szerb államhoz csatolása, a másik cél volt egy tengeri kikötő megszer-
zése, amely lehetővé tegye azt, hogy Szerbia közvetlenül, saját tengeri 
hajóin folytasson tengerentúli kereskedést. 

Ennek a kettős célnak az elérése az akkori szerb politikusok szemé-
ben csak egy föladatnak látszott, mert az idegen uralom alatt élő fajtest-
vérek alatt — egyebek közt — a horvátokat, dalmátokat és bosnyákokat 
értették, akiket ha sikerül fölszabadítaniok, akkor az általuk lakott terüle-
tekkel már nem is egy, hanem egész sora az Adria keleti partján lévő 
kikötőknek kerül Szerbia birtokába. 

Az erre való törekvés volt a vezérlő gondolat, mely mögött Szerbia 
közgazdasági érdekei állottak. 

Néhány évtizeddel a világháború kitörése előtt a belgrádi hadügy-
minisztérium előcsarnokának falára megfesttették azt a freskót, amely a 
sziklatetőn álló Szerbiát ábrázolja, amint sóvárgó tekintettel nézi az alatta 
elterülő tenger sima tükrét, melynek partjain egymás alatt „Rjeka, Split, 
Gruz, Metkovic és Koto*" — (Fiume, Spalato, Ragusa, Metkovics és 
Cattaro) — nevei olvashatók. 

Ez a kép, amely még 1918 október havában is ott volt látható a 
belgrádi hadügyminisztérium előcsarnokában, minden kétséget kizáró 
módon árulja el azt, hogy mi volt a szerb nemzeti törekvések fő és 
végső célja. 
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Ámde azokat a nagy közgazdasági és kereskedelempolitikai érdeke-
ket, amelyek ennek a célnak kitűzésére indítottak, igen nehéz lett volna 
az alacsony műveltségű és szűk látkörű nép tudatlan és önző tömegeivel 
megértetni s még nehezebb lett volna ebben a népben ezért a célért 
olyan lekesedést ébreszteni, amilyen elengedhetetlenül szükséges ahhoz, 
hogy egy nép az önmegtagadásnak és szenvedéseknek akkora áldozataira 
szánja el magát, amilyenek nélkül nagy, történelmi cselekedeteket végre-
hajtani nem lehet soha. 

Ezért a szerb vezetökörök a tengeri kikötő megszerzésére irányuló 
törekvést vagy egyáltalában nem, vagy csak szűkebb körben és másod-
sorban emlegették, ellenben előtérbe helyezték a fajtestvérek fölszabadí-
tását az idegen uralom alól. 

Ez az eszme annál is inkább talált gyors megértésre, mert a szerb 
nemzet minden rétegében élénken élt még az ötszáz éves török elnyomás 
emléke, amelyről mindenki saját atyjának vagy nagyatyjának közvetlen 
tapasztalatokon alapuló elbeszéléseit hallotta. Az a gondolat tehát, hogy 
valahol a Drinán és a Száván túl még ma is vannak velük rokon, ugyan-
azt a vallást követő s ugyanazt a nyelvet beszélő testvéreik, akik ép úgy 
szenvednek az idegen járom alatt, mint ahogy az ő apáik 500 éven át 
szenvedtek, a végsőig feltüzelte s a legelkeseredettebb, haláltmegvető 
küzdelemre lelkesítette az amúgy is hevülékeny és szenvedélyes termé-
szetű szerb népet. 

A szerb kormány gondoskodott róla, hogy ez az eszme szakadatlanul 
és a legizgatóbb, módon propagáltassék. Ebben a propagandában a tárgyi 
igazságnak természetesen háttérbe kellett szorulnia. Aki akkor azt mondta 
volna, hogy a horvátok, dalmátok, bosnyákok kultúra és gazdasági jólét 
tekintetében fölötte állnak a királyságbeli szerbeknek és szabadságjogaik 
sem csekélyebbék ezekénél, azt hazaárulónak bélyegezte volna az egész 
szerb közvélemény. A török uralom legsötétebb emlékeiből, évszázadok 
előtt történt hajmeresztő és szívettépő kínzások és üldözések eseteit 
elevenítették föl s azokat úgy adták elő, mintha tegnap történtek volna 
a magyar vagy osztrák uralom alatt élő testvéreken. Ezeket hirdette min-
den szerb pap a szószékről, ezekről beszélt minden szerb tanító az isko-
lában, ezekről írt minden népies újság és kalendárium. Nagyon érthető 
tehát, hogy a hatás nem maradt el. 

A fajtestvérek felszabadítása nemzeti céllá vált, amelynek megvalósí-
tását a nemzeti becsület követelte. A nép nagy és nemes szenvedélyei 
ennek a célnak elérésében keresték kielégülésüket és a szerb nemzet 
minden erőfeszítésre és minden áldozatra kész elszántsággal ezért a célért 
ment bele a háborúba. Mikor pedig ez a lelkeket végsőig feszítő egysé-
ges nemzeti akarat támogatásra talált a hatalmas Franciaországban is, 
amely ettől várta a gyűlölt Németbirodalom keleti szövetségesének, az 
Osztrák-Magyar monarchiának összeroppantását, akkor ez a szerb nemzeti 
ideál valósággá lett, a fajtestvérek fölszabadultak és szerburalom alá jutott az 
Adria keleti partjának nagyobb része az ott lévő összes kikötőkkel együtt. 
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Vájjon az új S. H. S. állam ennek az adriai partvidéknek a birtokát 
tartósan fogja-e élvezhetni, azt majd a jövő mutatja meg. Azt azonban 
már ma is megállapíthatjuk, hogyha ezeket a kikötőket Szerbia valaha 
el fogja veszteni, ennek oka nem csak abban lesz keresendő, hogy a fel-
szabadított fajtestvérek — amint eddigelé mutatják — nem tudják és 
nem akarják magukat alárendelni felszabadítóik uralmának és bármilyen 
okokból — amelynek vizsgálata most nem tartozik reánk — nem tudnak 
és nem akarnak beleilleszkedni az új államalakulatba, — hanem az igazi ok 
sokkal inkább abban fog rejleni, hogy Szerbiának a természetes, a földrajzi 
helyzet által kijelölt tengerpartja és tengeri kikötője nem az Adrián kere-
sendő. 

Az Adriát a fentmondottak szerint a politikai helyzet és a nemzeti 
aspirációk kielégítésének mohó vágya jelölte ki szerb tengerpartul. A 
törökbirodalom testéből a szerb, román és bolgár fejedelemségek kiválása 
után legközelebb Bosznia és Hercegovina szakadt ki, amely — bár a 
szultán névleges szuverenitásának épségbentartása mellett — osztrák-
magyar megszállás alá jutott. Ezt a területet olyan nép lakta, amely nyel-
vében teljesen szerb volt s amelynek lakossága felerészben ugyanazt a 
vallást is követte, amelyet a szerbek nemzeti vallásuknak tekintenek. 

Bosznia és Hercegovina megszállása óta megingathatatlan volt tehát 
a szerb népnek az a reménye, hogy ennek a két tartománynak a sorsa 
csak a Szerbiához való csatolás által lesz egykor véglegesen rendezhető. 

Ezért volt oly nagy az elkeseredés Szerbiában, amikor az osztrák-
magyar monarchia Boszniát és Hercegovinát végleg bekebelezte. Ez az 
annexió a szerb nemzet számára rég táplált reményeiben való keserves 
csalódást jelentett, amely akkor — amint még igen jól emlékezünk — 
csaknem nyilt háborúra tüzelte a szerb népet a kettős monarchia ellen. 

Bosznia és Hercegovina birtoka pedig, amelyre Szerbiában a leg-
nagyobb bizonyossággal számítottak, a szerb határt oly közel hozta volna 
az Adriához, hogy onnét a keskeny dalmát területen való áttörés és vala-
melyik dalmát kikötőnek a megszerzése — akár a kettős monarchiával 
való megegyezés útján, akár e nélkül is a Szerbiát támogató nagyhatal-
mak segítségével — csöppet sem látszott nehéz föladatnak. 

így lett az Adria a szerb aspirációk célpontjává, noha annak birtoka 
Szerbia közgazdasági életére nézve nem jelenti azokat az előnyöket, 
amelyeket a feltüzelt nemzeti fantázia várt tőle. 

Kétségtelen az, hogy Horvátország, különösen annak nyugati része, 
az Adria felé gravitál és ezzel a Zágráb—Károlyvároson át Fiúméba vezető 
vasúti vonal által össze is van kötve. Dalmácia egészben a tenger partján 
elnyúló keskeny ország, amelynek bizonyára nem kell a tengerhez vezető 
utat keresnie. Boszniát és Hercegovinát pedig délnyugati részén a Narenta 
völgye vezeti Metkovicnál a tengerhez, északnyugati részén pedig a Knin-
ből Spalatóba és Sebenicóba vezető vasúti vonalba kapcsolódhatik. 

Ezeknek az országoknak földrajzi fekvésüknél fogva legmegfelelőbb 
kikötőik tehát valóban az Adria keleti partjain feküsznek. Ámde ezek a 
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kikötők sohasem szolgálhatják előnyösen a Drinától keletre fekvő Szerbiá-
nak kereskedelmi érdekeit. 

Ha ugyanis azt kutatjuk, hogy valamely gazdasági területnek melyik 
a földrajzilag legtermészetesebb útja a tengerhez, akkor az illető terület 
hegy- és vízrajzi alakulatát kell figyelembe venni, mert ez szabja meg a 
közlekedés természetes irányát. Míg ugyanis a hegyláncok a közlekedés-
nek természeti akadályai, vagy legalább is megnehezítői, a nagyobb folyók 
széles völgyei alkotják azokat a vonalakat, amelyekre a forgalom termé-
szetszerűleg terelődik. Ebből a szempontból tanulmányozva a Balkán fél-
szigetet, azon a tengerhez vezető utaknak három rendszerét különböztet-
jük meg s ehhez képest három egymástól különálló gazdasági területet 
ismerünk fel. 

Ezek egyike az, amely a Drinától nyugatra fekszik, amelyről már 
szóltunk s amelyhez tartozik Horvátország nyugati részén, a már említett 
Dalmácián, Bosznián és Hercegovinán kívül Montenegró, Albánia és Epirus 
is. Ennek a területnek a keleti határa körülbelül az az egyenes vonal, 
amelyet az alsó Drinától az Ochrida-tóig húzhatunk. Ez a terület, amint 
már említettük, az Adriára, mint hozzá legközelebb fekvő és legkönnyeb-
ben megközelíthető tengerpartra van utalva. 

A másik, egészen külön álló gazdasági terület az, amely az Alduná-
nak Orsovánál délfelé hajlásától Vidinig és onnét Piroton át a Strumáig 
húzott egyenes vonaltól és a Strumától keletre fekszik. Ezen a területen 
a hegyláncok nyugat-keleti irányban húzódnak s ennélfogva ezt a terü-
letet földrajzi alkotása a Fekete-tengerre, illetve déli részében a Márvány-
tengerre és az Égei-tenger északkeleti partjaira utalja. Ezen a területen 
fekszik Románia, Bulgária és Thrácia. 

Ezektől teljesen különböző és önmagában szintén egy zárt egészet 
képező alakulatot mutat a félszigetnek az elébb említett két terület között 
fekvő középső része, amelyen Szerbia és Macedónia terül el. 

Ezen a területen első tekintetre szemünkbe ötlik egy hatalmas köz-
lekedési út, amely északról délre csaknem egyenes vonalban szeli kétfelé 
az egész félszigetet, mintha annak a tengelye volna. 

Ezt a vonalat alkotja a Morava völgye a Dunába való betorkolásától 
fölfelé Kumanovóig és a Kumanovó és Üszküb között elterülő fensíktól 
kezdve a Vardar völgye le Szalonikiig. 

Ez a vonal Szerbiának a tengerhez vezető természetes útja. Ebbe a 
vonalba esnek Szerbia legnagyobb városai és ebbe torkollanak bele az 
ország északi és keleti részeiben fekvő legtermékenyebb gazdasági terü-
letek útvonalai is. 

Az Alsó-Moravától keletre elterülő gazdag síkságot, a Macsvát, a 
Kolubara széles völgyét, Palánka környékét mint hatalmas kiterjedésű 
egységes területet találjuk ennek a vonalnak az északi részén, amely 
területen Sabác, Valjevó, Belgrád, Semendria, Pozsarevácz, Arandjelovác, 
Górni Milanovác, Kragujevác és Palánka hivatva vannak a kereskedelmi 
és kultúrai gócpontok szerepére. 
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Ebbe a vonalba kapcsolódik be a Golijska Morava völgye is, amely-
ben Csacsak, Kraljevó és Krusevác feküsznek. A nagy Morava völgyben 
találjuk Jagodinát, Csupriját, Nist, Leskovácot, Vranjet, Kumanovót s ettől 
délkeletnek terül el az a fensík, amelynek keleti sarkában Üszküb áll. 

Ide torkollik be Lepenác völgye, amelynek vasútja és jó közlekedési 
útja is összeköti ezt a vidéket a Rigómezővel s az annak szélén fekvő 
Pristinával és Mitrovicával, ahonnét az Ibár völgyén Raskáig és jó csinált 
úton Novibazárig könnyen lehet közlekedni. 

Üszkübtől a Vardar völgye vezet Velezen át tovább Szalonikiba, ahol 
egy nagyszabású, óriási forgalom lebonyolítására alkalmas és még jelen-
tékenyen fejleszthető kikötőt találunk. 

Megállapíthatjuk, hogy Szerbiának nincs is jelentékenyebb városa 
azokon kívül, amelyeket, mint ebbe a fő közlekedési vonalakba esőket, 
eddig felsoroltunk. 

Ezeknek a városoknak a nevéhez fűződik a középkorbeli Szerbia 
nagy múltjának legtöbb emléke s ezeké a városoké a jövő. 

Amilyen mértékben fog a jövőben Szerbia gazdasági élete fejlődni, 
olyan mértékben fognak emelkedni és gyarapodni ezek a városok. 

Ma még a primitív nyerstermelő ország városai ezek, de a körülöt-
tük elterülő termékeny területek gazdagsága ezekben \a városokban hal-
mozódik föl, emeli azok jólétét és kultúráját. Ezekben a városokban össz-
pontosul ma is a kereskedelem és a meglévő, kisszabású ipari termelés-

A jövőben Szerbia nagykiterjedésű és kitűnő minőségű erdőterületei, 
amelyek ma még teljesen el vannak hanyagolva, szakszerű kezelés alá 
fognak vétetni s bőségesen fogják adni a fát. Föltárásra fognak kerülni 
az ország földalatti kincsei, a szén és az ércek, amelyek nagyrészben ma 
még érintetlenül nyugosznak a föld gyomrában. 

Ezek föltárása nyomán az ipari tevékenység is ki fogja bontani szár-
nyait és a gyárak kéményei szintén azokban a városokban fognak emel-
kedni, amelyeket elébb felsoroltunk. 

Ezeknek a városoknak a tengerhez vezető útja pedig nem lehet más, 
mint az a Morava torkolattól a Vardar torkolatig vezető vonal, amelyet 
az elébb a Balkán-félsziget tengelyének neveztünk. 

Szerbia gazdasági élete és kultúrája a jövőben teljesen ezen a vona-
lon fog kifejlődni és fölvirágozni s erről a vonalról a kereskedelem nem 
az Adria felé fogja a tengerhez vezető utat keresni, hanem arra, amerre 
azt számára maga a természet kijelölte: Szaloniki felé. 

A szerb kereskedelemnek Szaloniki felé kell tehát gravitálnia még 
akkor is, ha az Adria egész kejeti partja tartósan szerb impérium alatt 
marad. 

Erre utalja Szerbiát még áz a körülmény is, hogy a tengeri keres-
kedelem szempontjából az árú sokkal kedvezőbben fekszik, ha azt Szalo-
nikiben rakják hajóra, mintha az Adria bármely kikötőjében hajózzák be, 
mert az Adriából a keletre menő hajónak sokkal hosszabb utat kell meg-
tennie, hogy egész Görögországot megkerülve eljusson valamelyik keleti 
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kikötőbe, mintha Szalonikiból indul ki és még a nyugat" felé menő hajó 
is Szalonikiból nem sokkal nagyobb utat tesz meg Máltáig, mint Fiúméból 
vagy Spalatóból. 

Mindezekhez járul még az a nagyon fontos szempont is, hogy a köz-
lekedésnek a Morava -Vardar völgyön Szalonikiba való kifejlesztése által 
Szerbia abba a kedvező helyzetbe juthat, hogy Magyarországnak és 
Közép-Európa nagy részének kelel felé irányuló kereskedelmét teljesen 
magához ragadhatja és mint annak közvetítője bonyolíthatja le. Az Adria 
keleti partjának birtoka egyedül stratégiai szempontból igen nagy jelen-
tőségű Szerbiára nézve Olaszországgal szemben, de jól felfogott, reális 
külkereskedelmi érdekei Szerbiát nem az Adriához fűzik és nagy, világ-
kereskedelmi kikötőjét Szerbiának nem az Adria partjain kell keresnie, 
hanem az ő földrajzilag kijelölt természetes útja a tengerhez Szaloniki 
felé vezet. 

a valaki azt kérdezné, hol szeretném a háborús évek fáradalmait 
kipihenni, habozás nélkül felelném: Funchal-ban. Milyen különös, 
kínai hangzású név; pedig de messze van Kínától. Az Atlanti-Oceán 

keleti szélén, a Kanári szigetektől három fokkal északra van egy kis szi-
get, Madeira, amelynek nevét most a politikával kapcsolatban sokat emle-
getik. Ennek a kis szigetnek a fővárosa Funchal. Istentől megáldott, szeren-
csés fekvésű vidék. Legkellemesebb, állandóan enyhe, tiszta üde levegőjű, 
pormentes hely, az örök tavasz hazája, dús növényzetével igazi paradicsom. 

Madeira területe 815 kma. A sziget része annak a vulkánikus gyűrű-
nek, amelynek tag ja i : az Azori, a Kanári és a Verdefoki szigetek, s melyek 
félköralakban helyezkednek el az északnyugat-afrikai partoknál. 

A tenger felöl nézve, a sziget hatalmas kőtömegként emelkedik ki a 
hullámokból. Meredek falain a nyilt tenger hullámai fáradtan törnek meg, 
s csak olykor-olykor, amidőn a vihar segítségére siet, jelzi a tajtékzó fehér 
habok mennydörgő zúgása a tenger haragját. A sziklafal anyaga, a bazalt 
és trachit erősen ellenáll a hullámok támadásának. A sziget belsejében 
lávát, vulkánikus hamut, tuffát találunk. Valamennyi olyan kőzet, amely-
nek máladéka igen jó termő talajt ad. A vulkánikus működés a történelmi 
idők óta szünetel, a sziget számos krátere elpusztult, s ma már csak kettő 
ismerhető fel. A legmagasabbra emelkedő csúcsa, Pico Ruivó 1876 méter 
magas, a sziget közepén helyezkedik el, szaggatott, vad sziklákból álló 
hegység. A főgerincből mindkét oldalon ágak nyúlnak ki, amelyek az 
északi oldalon óriási falakat alkotva termékeny völgyeket zárnak be. 
A vulkánikus működés kísérői, a melegforrások itt hiányoznak, földrengés is 

MADEIRA. 
— Két képpel. -

Irta: tir. HARMOS ELEONÓRA. 
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igen ritkán zavarja a lakosságot. A hegység magasabb része, a nyári 
meleg időt kivéve, állandóan ködbe, felhőbe van burkolva, amely eltakarja 
a ' festői csúcsokat a kíváncsi szemlélő elől. Ennek oka a levegő nagy 
páratartalma s következményei a gyakori esők. A sziget forrásai tehát 
állandóan bővízűek, a patakok még a legforróbb nyári napokon sem szik-
kadnak ki, vizüket a délkeleti, kevésbé csapadékos vidék öntözésére 
csatornákban vezetik el. Ilyen viszonyok mellett érthető a talaj rendkívüli 
termékenysége. 

A geológiai kutatások kimutatták, hogy Madeira és a többi vulkánikus 
sziget is kryptooceanikus sziget. Talapzatuk üledékes kőzetekből, gneisz-

1. Madeira. Funchal. Bella Vista Hotel. 

ból, agyagpalából áll, amiből arra következtetnek, hogy e szigetek marad-
ványai egy régebbi, elpusztult kontinensnek. E meglevő alapanyagra rakód-
tak rá, azokat majdnem teljesen befedve, a vulkánikus kőzetek. Jelenlegi 
alakjuknál fogva mindenesetre oceanikus szigetek. Madeira és szomszédai, 
a kis Derertas és Porto Santo szigetek szorosabban összetartozók, közös 
talapzatuk van, amelyet a 3000 méteres mélységi vonal vesz körül, de 
egyes helyeken a 4000 méter mélység is megközelíti e szigeteket. 

Madeira az ókorban ismeretlen volt, mivel távol esett Afrika partjai-
tól, a föniciaiak ide már nem jutottak el. A genuaiak fedezték föl 1350-ben 
az Azori szigetekkel együtt. Ettől az időtől fogva állandóan szerepel a 
tengerészeti térképeken, s ma is fontos szénrakodó állomása a hajóknak. 
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A génuaiak megjelenésekor a sziget teljesen lakatlan volt. Sem embert, 
sem emlős állatokat nem találtak rajta, csak a kíváncsi madarak ezrei 
lepték el hajóikat. Felfedezése után csakhamar benépesült, génuaiak, 
spanyolok, portugálok telepedtek le rajta, akikhez legújabban angolok is 
sorakoztak. A telepesekkel együtt az európai háziállatok is megjelentek 
a szigeten. Ott találjuk az angol és spanyol lovat, amelyeket csak lovag-
lásra használnak a madeiraiak. Teherhordó állataik az öszvér és a szamár. 
A szarvasmarha jól tenyészik a szigeten, az ökrök középnagyságúak, ezek 
húzzák a „szánokat" is, a sziget érdekességét, melyeket díszesebb kiállí-
tásban sétakocsizásra használnak, egyszerűbb alakja teherhordásra szolgál. 
A szánok a kerekes kocsikat helyettesítik, miután a meredek utakon ezek 
nem használhatók. Fontos háziállatuk a kecske is, ellenben a juhtenyész-
tés jelentéktelen, gyapjút nem termelnek s így csak húsáért s tejéért 
tenyésztik a juhot. Nagy mértékben elszaporodtak a szigeten a kutyák, 
amelyek lustán hevernek úton-útfélen. Európából hozták be az egeret s 
ellenségét a macskát, továbbá a házinyulat és a békát is. Brekegés csak 
a múlt század vége óta hallható a szigeten, egy spanyol úr „jóvoltából", 
aki birtokán nagy szeretettel tenyésztette a békákat. 

Madeira portugál birtok. Élén kormányzó áll, aki Funchalban székel. 
A sziget lakóinak a száma 1911-ben 169.783 volt, úgy hogy 1 km-re2 

208 lélek jutott. A szigetlakók nagy része Funchalban lakik, amely a szi-
getnek egyetlen városa, a többi község, apró kis halászfalu. Nevezetesebb 
az északi parton Sao Vincente és Boa Ventura, keleten Machico, délen 
Calheía. A sziget belseje meglehetősen lakatlan, nagy része erdővel van 
borítva, s csak a patakok völgye és néhány katlanszerü mélyedés kulti-
vált. Legérdekesebb a Gran Cural, Funchal fölött, ahonnan a víz minden 
laza anyagot eltávolított, csak a kopár sziklafalak maradtak meg. 

Szerencsés földrajzi fekvésénél fogva Madeira éghajlata igen kelle-
mes, meglehetősen nedves, de mérsékelten meleg. Decemberben közepes 
hőmérséklete 16"3° C, januárban 15"5° C, júliusban 21 "4° C, augusztusban 
22'3° C. A hőmérséklet évi ingadozása tehát alig tesz ki 7 T C-t. A hő-
mérsékletingadozás Funchalban, amely csapadék szegényebb hely, még 
kevesebb. Az évi csapadék mennyisége itt 684 mm. Az állandó nyugati 
szél hozza a nedves levegőt s így a sziget északi és nyugati partvidéke 
kap legtöbb esőt. Itt alig van hónap, hogy erősebb esőzés ne volna, míg 
a délkeleti partvidéken a nyári hónapokban, júliusban és augusztusban az 
eső'ritkaságszámba megy. A hőmérséklet napi ingadozása is igen csekély. 
Ponta Delgadán augusztusban a napi ingadozás + 5° C, Sao Vincentében 
már nagyobb, + 10° C. Havat a partokon sohasem látnak, csak a maga-
sabb csúcsokat borítja télen a hó. Az afrikai partokról jön néha-néha 
száraz, meleg szél, a „leszte". Viharok ritkák s inkább csak a téli hóna-
pokban lépnek föl. 

A szigeten nagy kiterjedésű erdőket látunk, de rétek nincsenek, a 
talaj felépítése nem alkalmas rétek keletkezésére. Csak a 660 méter magas-
ságban fekvő Camacha községben kaszálnak minden évben füvet. Az álla-
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tokát azért inkább kukoricával, káposztafélékkel, a cukornád zöld levelé-
vel táplálják. A tehenek a gesztenyeerdők lombjait eszik, ezért tejüknek 
föltűnő kellemetlen íze van. A völgyekben s a tengerparton mindenütt, 
ahol megvan a megfelelő talaj, szépen művelt földek terpeszkednek. 
Megtaláljuk itt a kukoricát, a búzát és árpát. A kukorica különösen az 
északi vidéket szereti, kétszer, sőt háromszor is terem egy esztendőben, 
szárán számos cső van s hatszáz-nyolcszáz szem termést ad. A kukorica 
sorai között batátát és káposztát termelnek. A kukorica szemeit megőrlik 
s kenyérnek dolgozzák fel. Kukoricával táplálják a lovakat is, sőt száraz 
leveleit is erre használják fel. A búza és az árpa kevésbé jól terem s 

2. Madeira. Ökrös szán. 

csak tíz-tizenkétszeres termést hoz. Takarmánynak fölhasználják az útmenti 
dudvát, nemkülönben a cukornád és batáta leveleit is. A lakosság főtáp-
láléka a sózott hal és a krumpli. 

A tropikus növények közül termesztik a cukornádat, továbbá az 
ananászt, amely jóság tekintetében a brazíliai fajtával vetekedik. A déli 
oldalon megtaláljuk a datolyapálmát, amely szépen díszlik, de nem terem. 
A cukornádat szintén a déli oldalon termesztik, s a cukornád-kultúra külö-
nösen a filoxera elterjedése óta vett nagy lendületet. Egyik nevezetesebb 
kultúrnövénye Maderiának a banána, amely mindenütt megtalálható a 
tengerparton. 200 méternél magasabb helyeken már nem terem, s az északi 
hűvösebb partokon is ritka. 



7 4 Dr . Ha rmos E l e o n ó r a : Made i r a 

A szőlő 1852-ig a fő kultúrnövénye volt Maderiának s a kedvező 
éghajlat alatt minden évben szép termést hozott. A filoxera elterjedésével 
azonban a szőlőművelés majdnem teljesen megszűnt s csak újabban len-
dült fel ismét. Ma már nagy területeken termelik s a belőle szűrt bor 
ma is világhírű. Híresebb boraik: tnalmsey, a búal, a serciat és a tinta-, 
vagy madeira-burgundi, a tulajdonképeni madeira bor. 

A sziget déli részén megterem a kávé is, de csak nagyon apró szemű, 
kávéültetvényeket 200 méter magasságig találunk. A tea 750 méter magas-
ságig tenyészik. Olajos növényeket a madeiraiak nem termelnek, olajfát 
is alig lehet látni. 

A gyümölcsfák közül legelterjedtebb a füge, továbbá az eper-, a 
narancs- és a citromfa. Erdei fái: a gesztenyefa 750 méter magasságig, a 
brazíliai fenyő, szintén az alacsonyabb helyeken, míg 700 méter fölött sűrű 
cserjések borítják a hegyoldalakat. 

Egyetlen kultúrhelye a szigetnek Funchal, kb. 40.000 lakosú kikötő-
város. Fekvése festői. A sziget déli részén széles tengeröbölben helyez-
kedik el. Az öbölből lépcsőzetesen emelkedik a hegyoldal, amely tele van 
színpompás, örökzöld növényekkel, amelyek a városnak megkapó, üde, 
élénk derűt adnak. A város hófehér házai már messziről kiviláglanak a 
sötétzöld háttérből. A város felett látszó kopasz hegyormok zord vonalai 
élesen elkülönülnek az azúrkék égboltozattól. 

Funchal kikötőjében csak kisebb gőzösök köthetnek ki. Modern szál-
lodák, vendéglők, különféle üzletek nem hiányoznak. Jókarban tartott útjain 
vígan csúsznak a szánok. Vízvezetékkel is el van látva. Európai stílusban 
épült emeletes házai cseréppel vannak fedve. A városnak sok nevezetes-
sége nincsen, de annál több, szép kirándulóhelye. Ilyen a Gran Cural, 
amelyhez jókarbantartott út vezet a Monté nevű faluhoz, amely nyaraló-
telepe a Funchaliaknak, hegyi vaspálya visz fel. A hegyoldalban mindenütt 
szétszórtan kunyhók fehérlenek. A város csinos, pormentes. Van egy zene-
pavillonja, a városi nagykert közepén, ahol esténkint gyakran összejönnek 
a város lakói. Madeira egyetlen sétaútja az „új út", amely 9 km hosszú, 
s a festői fekvésű Camara de Sobos halászfaluig vezet. 

A város egyik nevezetessége a német Madeira-társaság tulajdonát 
képező Quinta Vigia nevű kaszinó, gyönyörű terraszokon épített kert 
közepén. Csodálatos, megkapó kilátás nyílik innen a tengerre s az egész 
városra. Tánctermében tartják a mulatságokat, van szép olvasóterme, 
társalgója s játékterme, ahol vigan perdül a roulette, akárcsak Monté 
Carlóban. 

Az angolok újabban nagy érdeklődéssel tekintenek Madeira felé. 
Hogy miért? ez az angol politika titka s majd csak a jövő eseményei 
fogják kideríteni. 
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VILÁGFORGALOM ÉS TENGERI HAJÓZÁS. 

z általános gazdasági tevékenység világszerte a legmélyebb depresszió 
jegyében áll. Kereskedelem és ipari termelés, bárhová tekintünk, 
alig haladják meg a helyi szükségletek minimálisra redukált igényeit. 

Angliában és Északamerikában ijesztő arányokat ölt a munkátlanság, 
mert az erőszak és bosszú diktálta békeszerződések kényszerű követ-
kezményekép beállott valutáris diszparitások megakasztják azt a gyógyulási 
folyamatot, amely a háború alatt szétrombolt gazdasági élet újjászületését 
volna hivatva megindítani. Győzők és legyőzöttek, valamint a volt sem-
leges államok egyaránt sínylik a végzetes üzlettelenséget, a soha nem 
észlelt általános tespedést. 

Ennek a világgazdasági krízisnek a világforgalom szolgálatára rendelt 
tengeri hajózás életműködésére is elkerülhetlen kihatásai vannak. Világ-
forgalom és tengeri hajózás kölcsönös egymásrautaltságukban jelentkeznek, 
mint a világgazdaság leghatalmasabb pillérei és miként az élő organizmus-
ban, úgy itt is az egyik szerv megbetegedése maga után vonja a másik-
nak elgyöngülését is. A forgalom nagymérvű csökkenése következtében 
a hajózásra háruló károsodásokat pedig még tetézte egy másik körül-
mény, nevezetesen az, hogy mialatt az árúforgalom szerfelett összezsugo-
rodott, a világ kereskedelmi hajóflottája viszont aránytalanul megnövekedett. 

A háború okozta hajóveszteségek dacára ugyanis az 1914. évi állo-
mánnyal szemben mintegy 13 millió tonnával szaporodott a világ hajótér-
fogata. Ezaszaporulat — 41,984.500 bruttó regisztertonnáról 54,764.500 bruttó 
regisztertonnára — sokkalta nagyobb, mint amilyen normális fejlődés és a 
szükségletek normális növekedése mellett is várható lett volna. Ennek a 
meglepő jelenségnek a magyarázata időrendben előbb a háború arány-
talanul felfokozott igényeiben, később pedig — a háború utáni első idők-
ben — a rendkívül kedvező szállítási konjunktúrában található fel, amely 
körülmények a hajóépítési kedv szertelen felfokozására vezettek. A leg-
nagyobb és egyenesen bámulatraméltó teljesítményt e részben az észak-
amerikai hajóépítő-telepek produkálták, ahol a földből nőttek ki a hajók, 
hiszen az 1917—1920. években nem kevesebb, mint 10,582.334 bruttó 
regisztertonna tértartalmú hajót építettek és bocsátottak vízre. A szakkörök-
ben immár általánosan ismert tény azonban, hogy ezek a hihetetlen gyor-
sasággal — részben faanyagból — épült hajók használhatósága és tartós-
sága nem állja a versenyt az angol és német telepeknek nemcsak béke-
beli, hanem a fentemlített időszakban épült hajóival szemben sem. Az Észak-
amerikai Egyesült-Államok a háború céljaira államköltségen épített keres-
kedelmi hajókba 3 milliárd dollárt fektettek be. Ezeket a hajókat most 
maga az állam — Shipping Board — állandóan veszteségesen foglalkoz-
tatja és az előtt a dilemma előtt áll, hogy leszerelje, vagy tovább is vesz-
teséggel járassa, vagy pedig elárverezze-e azokat. Nagy nehézségbe ütkö-
zik a hajók eladására vonatkozó tervnek belátható és aránylag rövid időn 
belül való megvalósítása azért, mert a közel 7,000.000 tonnát tevő tér-
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tartalomnak árúbabocsátása szerfelett nyomná az amúgy is meggyöngült 
piacot. Emlékeztetőül szolgál e tekintetben az az árcsökkenés, amely 
bekövetkezett akkor, midőn Anglia 1,500.000 tonnát adott el a versaillesi 
békeszerződés értelmében birtokába jutott német hajók közül angol, vagy 
szövetséges állambeli cégeknek. Az Egyesült-Államok kormánya hír szerint 
mégis el van határozva arra, hogy a hajókat, melyek közül 3 millió tonna 
térfogat amúgy is vesztegel, mihelyt a körülmények megengedik, minden-
esetre árúba bocsátja és számítás szerint 750 millió dollár, vagyis a befek-
tetett tőke V4 része fog a kincstárnak megtérülni. 

A fából épült 205 hajót már eladták, amelyekért 107.600 £ folyt be ; 
vagyis 60.000 £-tai kevesebb, mint amennyibe a kincstárnak annak idején 
egy hajó építése került! 

A hajók építési költségeinek mikénti alakulását szemléltetően tünteti 
fel a „Fairplay" legutóbb közreadott grafikonja, amelynek adatai szerint 
7500 tonna hordképességű hajó előállítható volt: 

1914. év első felében 42.500 £-ért 
• 1914. „ végén ... 55.000 „ 

1915. „ első negyedében ... . . . ... . . . 60.000 „ 
1915. „ második „ . . . 83.000 „ 
1915. „ harmadik „ 94.000 „ 
1915. „ negyedik „ ... 125.000 „ 

Ha rohamos és soha nem képzelt arányokban haladt előre eddig az 
időpontig az emelkedés, úgy egyelőre a további, szinte végtelennek látszó 
emelkedés sem marad ezek mögött, mert — mindig ugyanolyan nagy-
ságú és felszerelésű, angol építkezésű hajóról van szó — 

1916. év elején 150.000 £ 
1916. „ végén 188.000 „ 

fontot fizettek; 1917-ben egy kis visszaesés mutatkozik, amennyiben a 
grafikon itt már „csak" 165.000 £ maximumról tud, amely azonban 1918-ban 
181.000 £-ra, majd pedig 1919-ben 195.000 £-ra emelkedett. Ez a szédüle-
tes áremelkedés tetőpontját 1920-ban érte el, amikor is egy ilyen 7500 
tonnás hajót 259.000 í-ért építettek meg, amelyet pedig 1914-ben, mint 
fentebb láttuk, 42.500 £-ért lehetett megépíteni. — Innen kezdve egyrészt 
a túlprodukció, másrészt a fuvarpiac mindinkább kedvezőtlen alakulásának 
behatása alatt törvényszerűséggel be kellett következnie az árak rohamos 
visszafejlődésének és csakugyan azt látjuk, hogy 1921 elején már 64.000 £-ra 
zuhant le a szóban levő típusú hajó vételára. A fennforgó viszonyok közt 
könnyen érthető, hogy nemcsak stabilizálódás nem következett be e téren 
a mai napig, hanem az árak szakadatlanul csökkenő irányzatot követnek. 

A világfuvarpiacz helyzetét mi sem jellemzi jobban, mint az a tény, 
hogy egyrészről a foglalkoztatás nélküli hajók több millió tonnája veszte-
gel, — másrészről pedig a felhalmozott árúkészletek nagy sokasága vár 
elhajózásra, A veszteglő hajók nem jutnak rakományhoz, az eladásra kész 
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árúk pedig nem találnak vevőre. Ez a képtelen helyzet uralja ma a világ-
piacot. A La Plataban, valamint a Kelet piacain és Északamerikában nagy 
árúmennyiségek kerülhetnének kivitelre, de az általános üzlettelenség 
megakasztja a forgalom kifejlődését. Egymagában az angol kikötőkben 
272 millió tonnát meghaladó térfogatú hajók vesztegelnek és a hajótulaj-
donosok egy része a rövid idő előtt üzembe helyezett hajóikat kénytele-
nek megint leszerelni. 

Középeurópa népei elértéktelenedett valutájuk következtében elveszí-
tették vevő-képességüket, aminek visszahatása az erős valutájú államokra 
nézve természetszerűleg abban nyilvánul, hogy kivitelük mindinkább 
szűkebbre szorul. A kiviteli forgalom tekintetében egyedül Németország 
az, amely — éppen a márka alacsony értékénél fogva — terjeszkedésre 
képes és ez a körülmény a német hajózásra is élénkítőleg hat, de ennek is 
korlátokat szab a nyersárú behozatal elégtelensége. 

Egyes jelentősebb világforgalmi díjtételek junius—szeptember hónapok-
ban a következőkép alakultak: 

Gabona La Platából a kontinentális kikötőkbe: 
június havában 52/6—47/6 tonnánkint 
július , 50/0—45/0 
augusztus „ 42/6 —27/6 
szeptember „ 27/6—23/9 

Rizs Burma-ból a kontinens kikötőibe : 
június havában 40/0—45/0 tonnánkint 

Cukor Jávából a kontinens kikötőibe: 
június havában 47/6 tonnánkint 
július „ 50/0—62/6 
augusztus „ 70/0—65/0 
szeptember „ 65/0—62/6 

Gabona Galac/Brailából Angliába: 
június havában 25/0 tonnánkint 
július „ 27/6—33/6 
augusztus „ 39/0—250 „ 
szeptember „ 23/6—19/6 

Kőszén Cardiffból Genuába: 
június havában 17/6 — 18/0 tonnánkint 
július „ 16/6—17/6 
augusztus „ 15/0—12/0 „ 
szeptember „ 14/6—13/6 „ 

* 
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A hazai közgazdasági intézmények során alig van jelentékenyebb 
tényező, amelyet a háború pusztításai és következményei érzékenyebben 
sújtottak volna, mint a magyar tengeri hajózást. Nemcsak a háború tar-
tama alatt volt tétlenségre kárhoztatva, hanem — egyelőre — megfosz-
tatott attól a lehetőségtől is, hogy nemzeti hivatását az ország külkeres-
kedelmének szolgálatában betölthesse. A legnagyobb magyar hajóstársa-
ság, az „Adria" — sajnos — olasz kézre került; a trianoni békeszerző-
dés elvette egyetlen tengeri kikötőnket, Fiumét, amelyért a magyar állam 
száz milliókra menő áldozatokat hozott és a még megmaradt magyar 
hajókat az ántánthatalmaknak ítélte oda. És mégis: „nem halt meg a 
leányzó, csak aluszik". Törhetetlenül él bennünk a megingathatlan remény, 
hogy az eszközeitől megfosztott magyar hajózás mihamarébb új életre kél 
és szép múltjához híven — de immár az új nemzeti lobogó alatt — kivívja 
újfent az őt megillető helyet a kultúr-nemzeteknek abban a társadalmában, 
amelynek lankadatlan jelszava: „navigare necesse est". 

csöndes nyári reggelen olyan volt a tenger, akár egy ultramarin-színű 
hatalmas üveglap. Sima, mozdulatlan, tele sziporkázó kék fénnyel 
Ezen az ékes, ragyogó lapon itt-ott sötétebb foltok támadtak koron-

kint. Hol eltűntek, hol ismét megjelentek, majd ide, majd oda rohanva, 
szinte repülve a sík területen. — A tenger kósza szellőinek műve volt ez. 
Ők varázsolták a sötétkék foltokat a tenger felületére, ezernyi ezer hullá-
mocska alakjában, amelyeknek jelenlétét csupán a vándorló sötétkék fol-
tok árulták el. 

Kis csónakunkban gyönyörködtünk a szemkápráztató kép nézésében 
s örültünk az életnek, amely ide künn a tengeren bizonyosan szebbnek, 
gyönyörűségesebbnek tetszik, mint bárhol a szárazföldön. 

Valami fehér csoda tűnt föl egyszer csak csónakunk előtt. Medúza. 
Hatalmas, éles alakja ott imbolygott előttünk, pár lépésnyire, csónakunk-
tól, lassudan, szinte álmodóan, mint valami mesebeli tündér. Korongjának 
átmérője valami félméter lehetett. De talán több is. Szép, fehér selyem-
ruhája, amely úgy festett a napsütötte vízben, mintha csupa nemes opál 
villogna rajta, szinte elmerült a csipkék és rojtok káprázatos özönében. 
Derekát ibolya-színű ékes öv fogta körül s oly pompásan illet rá, mint 
valami fényes táncterem királynőjére. Nagy lassan imbolygott, lengve, 
ringadozva, a békésen nyugvó tenger kék vizében, mintegy méternyi 
mélységben, hol fölfelé szállva, hol lefelé ereszkedve. 

A harangalakú szép fehér jószág egyre közelebb tűnt föl s csakhamar 
azon vettük magunkat észre, hogy a fehér csoda egy hatalmas Pilema 

A MEDÚZÁK. 
— Hat képpel. — 
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pulmo volt: az Adriának legnagyobb medúzája, igazi tündére a tengeri 
állatoknak. 

A görög mitológia kígyófürtű Medúzájáról kapták nevüket ezek az 
állatok, bár kígyószerűen tekerődző tapogatóikon kívül semmiben sem 
hasonlítanak hozzája. Aki csak a hullámok által a tenger partjára kivetett 
nyálkás tömegek alakjában ismerte meg a medúzákat, nehezen alkothat 
magának képet ezeknek az átlátszó testű állatoknak szépségéről, csodá-
latos színpompájáról és azokról a kecses mozdulatokról, melyeket csak 
akkor figyelhetünk meg, ha elemükben, a tenger vizében szemlélhetjük 

Ernyős medúza (Rhopilema Frida). Haeckel után Term nagyság. 

őket. Ha a partra kerülnek, testük összeesik, átlátszóságukat elvesztik, 
tapogatóik összehúzódnak és ha tovább maradnak a szárazon, csakhamar 
bomlásnak indulnak. Pedig ritka szép látványt nyújtanak, ha a tengerfel-
színén lebegnek, miközben ernyőalakú testük ritmikus összehúzásával 
továbbítják magukat előbbre. Ha figyelemmel kísérjük őket, azt vesszük 
észre, hogy hosszú fehér fonalakat bocsátanak ki, melyek 1—2, sőt több 
méter távolságra is kinyúlnak és ha valamely élőállathoz, halhoz vagy rákocs-
kához érnek, azt könnyű szerrel megragadják és a szájba viszik. Nem is 
hinné az ember, milyen veszedelmes fegyvereket rejtenek ezek a fona-
lak, melyek az állat tapogatói. Mint megannyi kis elektromos batéria 
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ütése, úgy éri az áldozatot & milliónyi 
kis gömböcskéből kipattanó horgosvégü 
fonál, mely a sebbe juttatott, csipős 
folyadékkal oly fájdalmas viszketegséget 
idéz elő, mint a csalán csipőszőrei. Ezek 
a kis gömböcskék a tapogatók felületét 
borítják és finom, érzékeny szőrszálban 
végződnek, melynek érintésére a fonál 
kipattan a tokból. Ezeknek az ú. n. 
csalán szerveknek a segítségével a me-
dúza úgy megbénítja a kisebb állatokat, 
hogy azok sem védekezni, sem mene-
külni nem tudnak. Az ember bőrén 
égető fájdalmat okoznak, amit bőven 
volt alkalmuk azoknak tapasztalni, kik 
oly helyen fürödtek a szabad tengerben, 
hol medúzák lebegtek a víz színén-
Sokan megjárták már, akik kíváncsiság-
ból puszta kézzel akarták megfogni 
ezeket az ártatlanoknak látszó állatokat. 

Ernyős medusa (Pelagia perla). A " l e d u z á k a z ál lat i s z e r v e z e t e k 
Haeckei után. Term. nagyság. között meglehe tősen alacsony he lye t 

foglalnak el. Szervezetük igen egyszerű, 
bár átlátszó kocsonyás testüket tekintve, még azon is csodálkozhatunk, 
hogy szerveik vannak. Testük tulajdonképpen egy tömlő, melynek csak 
egyik vége nyitott, ezen veszik fel 
a szükséges táplálékot és ürítik ki a 
fölöslegeset. A vízben való lebegésre 
kocsonyás anyagból álló, kifeszített 
ernyő szolgál, mely főleg vizet tar-
talmaz, szilárd anyag alig van benne. 
Ennek belső felületén körkörösen és 
hosszanti irányban haladó izmok van-
nak, melyek összehúzódása a harang 
belsejéből kilöki a vizet, miáltal az 
állat ellenkező irányban elmozdul. 
Ennek az ernyőnek,"a széléből indul-
nak ki az említett tapogatók, melyek 
néha oly sűrűn helyeződnek egymás 
mellé, hogy számuk a 300-at is eléri. 
Gyakrabban egyenkint, néha csomó-
ban, olykor nemcsak egyes, hanem 
kettős sorokban helyeződnek el. Az 
ernyő közepéből az e r n y ő nyelének Hólyagos Medusa (Stephalia korona), 
m e g f e l e l ő e n a c s ő a l a k ú g y o m o r l ó g Haeckei után. Kisse nagyítva. 
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le, végén a szájnyílással. Olykor a száj 
négy lebbenybe folytatódik, máskor 
tapogatók veszik körül, melyek sokszor 
faalakulag elágaznak és sűrűn csalán-
szervekkel vannak borítva. A medúzák 
ragadozó természetéből kifolyólag ön-
maguknál jóval tökéletesebb állatokat 
is zsákmányul ejtenek, úgy hogy a 
csalánszerveikkel megbénított áldozatra 
mintegy ráhúzzák a gyomorcsövet és 
egyszerűen; bekebelezik. 

A gyomor alapjából indulnak ki a 
vérkeringés szervei, a radiális csator-
nák, melyek a harang belső felületén) 
mint a kör sugarai húzódnak végig és 
a harang szélén a körcsatornában közle-
kednek egymással. Ezek jól láthatók 
mikroszkóp alatt az egészen átlátszó 
állatokon. Egyszerűbb esetben négy 
ilyen radiális csatorna van, egyes medú-
zákon azonban ezek száma 100-ra is 
emelkedik, amelyek olykor többszörösen 
elágaznak és hálózatot is alkotnak. Tö-

kéletes fejlettségű érzékszerveket a medú-
záknál hiába keresnénk, nincs is szüksé-
gük rájuk, mert tapogatóik segítségével 
eléggé tájékozódnak, csupán kis pigment-
foltból álló szemeik vannak a harang 
szélén elhelyezve, melyek néha szemlen-
csével is el vannak látva. Többnyire hely-
zetérző szervekkel (statocysták) sőt néha 
szaglószervekkel együtt találjuk őket. A 
helyzetérző szervek félig vagy teljesen zárt 
hólyagok, melyek belsejében levő mésztes-
tecskék az állat különböző helyzete szerint 
különböző érzékszőröcskékre gyakorolnak 
nyomást s így az állatot helyzetéről tudatják. 

A medúzák egészen sajátságos módon 
szaporodnak. Testükben a gyomron vagy 
a radiális csatornákon levő gonádokban 
egészen normális módon keletkeznek ugyan 
peték, azonban ezekből megtermékenyítés 
után nem új medúza, hanem az anya-
állattól egészen eltérő alakú egyén fej-
lődik, az ú. n. polip, melyet úgy kell 

E r n y ő s Medusa (Rophi lema escu len ta l 
Ke t t é me t s ze t t pé ldányának egyik f e l e . 

Term. n a g y s . S t e u e r után. 

Ernyős Medusa (Floresca parthenia). 
Haeckel után Term. nagyság. 
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elképzelnünk, mint hossztengelye irányában megnyúlt medúzát. A test 
fala itt nem ernyöszerű, hanem csőalakú, melynek végén levő szájnyílás 
körül helyeződnek el a tapogatók. Ez a polip mind nagyobbra növekszik, 
rajta bimbók keletkeznek, melyek kis polipok, de nem válnak le, hanem 
egymással összefüggésben maradnak. 

Ezen az ú. n. állattelepen azonban nemsokára kis gömböcskék is 
keletkeznek, melyek leválnak, kinyújtják tapogatóikat és a vízben szaba-
don lebegő medúzákká alakulnak. Itt aztán újra megismétlődik az előbbi 
folyamat. A petékkel szaporodó nemzedéket a bimbódzással szaporodó 
váltja fel. A szaporodásnak ez a módja más állatoknál is előfordul és 
nemzedékváltozásnak nevezzük. Mikor még ezt nem tudták, a polipokat 
külön állatokként írták le úgy, hogy ma más neve van a polipnak, mint 
a belőlük keletkező medúzának. Vannak medúzák, melyek polipjai testük 
belsejében válaszfalak által 4 részre vannak osztva és a belőlük fejlődő 
medúzák, melyek nem bimbódzással, hanem a polip harántoszlásával jön-
nek létre, tökéletesebb szervezetűek. Ezek a magasabbrendű medúzák az 
ú. n. Scyphomedusák, melyekre jellemző, hogy a harang széle behasított 
lebenyekből áll, míg az előbbieknek a Hydromedusáknak harangperemét 
izmos kőralakú hártya, a fátyol veszi körül. A Hydromedusák között van-
nak olyanok is, melyeknek petéiből nem polipok, hanem mindjárt kis 
medúzák lesznek. A nagy medúzák nagyobbrészt a Scyphomedusákhoz 
tartoznak, melyeket acraspedmedusáknak is neveznek (mert nincs szélü-
kön fátyol-craspedon), szemben a craspedmeduzákkal. Egyike a legszebb 
medúzáknak a halványkék színű Rhisostoma pulmo, mely egyszersmind a 
legnagyobb közöttük, átmérője a 60 cm-t is eléri. Ez a medúza felületén 
olyan váladékot választ ki, mely a szem és orr nyálkahártyájára jutva ott 
hurutot idéz elő, mely azonban rövid idő múlva megszűnik. Az 5—6 cm 
nagy Pelagia noctiluca nevét onnan nyerte, hogy éjjel gyönyörű kékes 
fénnyel világít. Szélcsendes, tiszta időben a tenger felszínén olykor a hajó 
nyomán kerek, tányéralakú, fénylő foltok jelennek meg, ezek a Pelagia 
noctilucák, Az Aurelia aurita, mely 5—40 cm nagy, szép halvány rózsa-
színű, az Északi- és Keleti-tenger lakója. 

De ne gondoljuk, hogy minden medúza ilyen nagy. A Hydromedusák 
javarésze, az egyetlen Aeguorla Torskalia kivételével, mely 20—40 cm 
átmérőjű, igen kicsiny, alig 1—2 mm ; az 1—2 cm nagyságúak már a 
tekintélyesebbekhez tartoznak s így szabad szemmel nem is gyönyörköd-
hetünk változatos alakjukban s azokban a színárnyalatokban, melyek 
átlátszó testüket helyenkint megélénkítik. Igazán csodálkozhatunk azon a 
formagazdagságon, melyet a természet ezekre a lényekre pazarolt. Alakjuk 
a kúpszerű harangtól a lapos tányérig minden fokozatot felmutat. A szivár-
vány minden színében pompáznak. 

Rendesen a gonadok és a radiális csatornák azok, melyek vagy 
egészen halvány pasztellszínűek, vagy mint a mély tenger medúzáin, sötétek. 

Sokféleségüket mutatja, hogy eddig több mint 700 fajt ismerünk. 
Az egész világon el vannak terjedve. Az északi hideg tengerekben 
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éppen úgy megtaláljuk őket, mint a meleg égöv tengereiben. A leg-
nagyobbak, legszebb alakúak és színűek a forró égöv tengereiben élnek. 

Majdnem valamennyien a nyilt tenger lakói, hol pelagikus életet élnek 
s nagyobbrészt ők alkotják a 
planktont, míg polipjaik helyhez 
kötött életmódot folytatnak és a 
part mellett élnek. A tenger 
felszínétől kezdve egészen 2000 
méterig megtalálhatók. Általában 
közepes mélységekben tartóz-
kodnak, mélytengeriek is vannak 
ugyan, de ezek ritkábbak. A 
Valdivia-expedició 21 ilyen fajt 
talált, a Magyar Adria-expedició 
anyagában pedig 5 került 600 
méternél nagyobb mélységből 
a hálóba. Szép csendes időben 
és éjjel a felszínesebb rétegekbe 
húzódnak, viharok alkalmával a 
tenger mélyebb, védettebb he-
lyeire menekülnek. Azért, ha 
különböző időben halásszák őket, 
az eredmény sem egyforma, 
olykor meglep a felszínes réte 
gekből a hálóba kerülő nagy tö-
megük, máskor több órai munka 
után egy sem akad hálóba. Ez, mint az Adria expedíció adataiból kitűnik, 
attól függ, hogy milyen időben bocsátották le a hálót. ASolmissus albescens 
pl. minden valószínűség szerint 800 méternél nagyobb mélységekben tar-
tózkodik és csak éjjel keresi fel a 300 - 800 méter terjedő rétegeket, mert 
ilyenkor nagy mennyiségben halászták, míg nappal egyáltalán nem. 

Nemcsak naponkinti, hanem az évszakokkal összefüggő, ilyen függő-
leges vándorlások is vannak, legalább erre mutat az a körülmény, hogy 
pl. a Cotylorhisa ősszel igen gyakori a felszínen, míg télen eltűnik, való. 
színűleg a hidegebb idő beálltával melegebb vidékre költözik. Sokszor a 
partok vagy öblök felé vonulnak, különösen peterakás idején. A trieszti 
öbölben egy alkalommal 1 km2 területen 40.000 Rhizostomát számláltak. 
Hasznuk nem valami nagy. A természet háztartásában azonban fontos 
szerepet játszanak, mert olyan kisebb állatoknak szolgálnak táplálékul, 
melyek viszont a legnagyobbak táplálékai. Bár nem sok szilárd anyagot 
tartalmaznak, mert testük 98°/0-a víz. 

Történetük a legrégibb geológiai korszakokba nyúlik vissza, amennyi-
ben nemcsak a Jura korszakban, hanem már a cambriumban is devonban is 
éltek, amint ezt a frpilis medúzák igazolják. 

Ernyős medúza (Chrysaora mediterranaea). 
Haeckei után Kétharmadra kisebbítve. 
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A HÁROM FLOTTA. 

washingtoni leszerelési konferencia térben és tárgyában messze 
játszódott le tőlünk, de azért nem érdektelen közelebbről meg-
ismerni azokat az okokat, amelyek egybehívását szükségessé tették. 

A közeljövő horizontjára egy új, az első méreteivel talán nem, de bor-
I zalmaival mindenesetre vetekedő világháború rémképe vetítődik. Az új 

világháború színtere nem a szárazföld, hanem az óceán lesz. 
Észak-Amerika a világ legnagyobb flottáját akarja megteremteni, 

amivel szemben Japán megvalósítja flottaprogrammját. A japán tengerészet 
jelszava: nyolcat nyolra, vagyis homogén flottát építenek. A japán flotta 
olyan egységekre tagolódik, amelyek mindegyike 8 szuperdrednautból 
és 8 páncélos cirkálóból fog állani. 

A nagy tengeri hatalmak a világháború tapasztalatai dacára is tovább 
építik hajóóriásaikat és fokozzák a hajóágyúk kaliberét. Japán már 1915-ben 
vízrebocsátotta a világ legnagyobb cirkálóját, a Fuso-i. Válaszul az Egye-
sült államok az Indiana-típust konstruálták 43.200 tonnával és 23 csomó 
óránkinti sebességgel. Japán azonnal egy újabb típussal (Ovari-osztály) 
felelt, 45.000 tonna és ugyanolyan gyorsasággal. Sőt egy újabb típussal 
még tovább mentek. Négy csatacirkálót építettek, egyenkint 43.500 tonná-
val, de 33 csomó sebességgel. Amerika csakhamar utoléri, de a japánok 
ismét négy darab 46 ezer tonnás és még gyorsabb egységgel bővítik 
flottájukat. 

A felsőbbségért folyó hajszában résztvesz Anglia is, amely a Hood-
ban a világ leghatalmasabb csatacirkálóját bírja. A többi cirkálójával azon-
ban lemarad a versenyben. Közben egyre közeledik a végzetes dátum: 
1923, amelyben a három versenytárs flottaépítő programtnjának újabb 
szakasza befejeződik. Ez a terminus, amely a tenger uralmát eldönti, ez 
az az időpont, amelyben kiderül, ki marad fölül a versenyben! Akkorra 
várják újra a végzetes szót: háború. 

A jobb belátás, az emberies érzés próbálta a lefegyverzési kon-
ferencián a világ fölül az újabb végzetes csapást elhárítani. Az eredményt 
a napilapokból ismerjük. 

A Csendes-oceánon a stratégiai helyzet Amerikára sokkal kedvezőbb, 
mint Japánra. Semmi sem könnyebb Amerikára nézve, mint a defenzíva. 
A japánoknak semmi reményük nincs rá, hogy San-Franciscót előbb 
megközelítsék, mintsem flottájuk az Egyesült-Államok Atlanti- és Csen-
des-óceáni flottáit tönkre nem verte. Ha ez a céljuk, úgy meg kell aka-
dályozniok, hogy az atlanti flotta a Panama-csatornán át a másikkal 
egyesülhessen. Japán nem is gondolhat rá, hogy a flottabázisától 1500 
mérföldnyire levő Kanadában partraszálljon. A háború első szakaszában 
egyetlen sikere a Filippini-szigetek elfoglalása lehet. Ezzel megszerzi 
magának a Csendes-óceán nyugati felét és Amerikát elzárja Ázsiától. 
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Kétségtelen azonban, hogy a harcban Ausztrália és a többi érdekelt angol 
domínium sem marad semleges. 

Bizonyos, hogy az Unió nem fog belenyugodni a szigetek átmeneti 
elvesztésébe. A Fülöp-szigetek S. Franciscótól 7.000, Panamától 9.500 
mérföldnyire vannak. Az amerikai flottának közben több támaszpontja is 
van. így az út egyharmadán fekszik Pearl Horbour, Havai-szigetén, fele 
úton az Alenti-szigeteken fekvő Dutch Horbour és délen a Szamoa-
szigetek egyike: Tutuila. E flottabázisok azonban még mindig nagyon 
távol vannak ahhoz, hogy rájuk támaszkodva mérkőzhessenek. Az amerikai 
flottát egyebeken kívül az a veszély fenyegeti, hogy készleteit fölélné, 
mielőtt harcba elegyednék és kiegészíteni nem tudná. 

E miatt az amerikaiak egy másik tengeri bázisukra számítanak. Ez 
Guam-szigete, amely a Fülöp-szigetektől csak 1.500, Tokiótól 1.360 mér-
földnyire fekszik. Amikor 23 évvel ezelőtt az Unió Spanyolország gyar-
maturalmát likvidálta, azonnal Guam stratégiai jelentőségére gondoltak. 
Az idegen hajók elől Guam kikötőjét teljesen elzárták és a szigetet rend-
kívül megerősítették. Az Unió hajóhada innen előbb ér a Fülöp-szigetek-
hez, mint a japán flotta, sőt megszállhatja Formosát, esetleg partraszállást 
hajthat végre Kínában és blokálhatja Japánt. 

A japánok Guam megerősítését közvetett kihívásnak tekintették és 
azzal feleltek, hogy megerősítették a Guam körül fekvő Karolina- és 
Mariana-szigeteket, különösen Yap-ot, amely félúton van Guam és Filippi-
nek közt. Ezek a kis szigetek azelőtt Németország tulajdonában voltak 
s a békekonferencián a japánok heves küzdelmet vívtak a fölöttük való 
mandátumért úgy, hogy végre Wilson is beleegyezett. Wilson kiváló 
bölcsesége ebben a kérdésben is megnyilatkozott s az amerikai köz-
vélemény felháborodással fogadta a hírt. 

Amerika szakemberei most azzal vigasztalják magukat, hogy a japánok 
kis tengeralattjáró bázisai nem veszélyeztetik túlságosan Guam bizton-
ságát és hogy a Csendes-óceán a búvárhajóharcra nem alkalmas. Ezen-
kívül bíznak azokban az elhárító eszközökben is, amelyeket az európai 
vizeken sikerrel kipróbáltak. 

A Pacifikum politikai és tengeri problémájába beleszólása van Angliá-
nak is. Egyelőre Londonban is teljes a bizonytalanság, miként fog Anglia 
konfliktus esetén viselkedni. A britt birodalom a világháború óta teljesen 
a konfederációs alapra helyezkedett és az eddiginél is jobban decentra-
lizálódott. Az önállósult dominiumok közül Kanada, Ausztrália és Uj-Zéland, 
amelyek közvetlenül vannak érdekelve, kétségtelenül az angol-szász Unió-
val tartanak Japán ellen. Vannak azonban nagy számmal, akik kétséges-
nek tartják, hogy Anglia beleegyezhetnék-e abba, hogy a Csendes-oceánon 
egyetlen hatalom uralkodják, még ha e hatalom az Északamerikai Egye-
sült-Államok is. Az angol-japán szerződés, amelyet 1911-ben újítottak meg, 
még érvényben van s ebből logikusan az következnék, hogy a britt flotta 
Japán támogatására siet. Viszont londoni külpolitikai körökben olyan 
vélemény is hallatszik, hogy a szerződésnek csak addig volt jelentősége, 



8 6 Egyesü l e t i ü g y e k 

míg a távoli keletet a cári Oroszország uralta. Ugyané forrás szerint a 
szerződés ma már Japánban sem népszerű. 

A jövőbe senki bele nem tekinthet. A washingtoni megegyezés talán 
megkíméli a Föld agyonsanyargatott népeit az újabb háborús rémtől. Ha 
nem, akkor a Csuzimák borzalmai ismétlődnek meg s a világ újabb^nyo-
morúságok felé sodródik. (—sí.) 

E G Y E S Ü L E T I ÜGYEK. 

A Magyar Adria Egyesület igazgató tanácsa december 18.-án Gonda Béla 
elnöklete alatt ülést tartott. Jelen voltak: dr. Havass Rezső, dr. Harmos Eleonora, 
dr. Kari János, dr. Koch Nándor, dr. Kümmerle J. Béla, Lévay István, dr. Moesz 
Gusztáv és dr. Truszkovszky Jenő. Távolmaradását kimentette: dr. Kövesligethy 
Radó és dr. Szilber József. 

Az elnök nagy vonásokban vázolja az egyesület ez évi működését, amely 
a viszonyok kedvezőtlen alakulása folytán a legnagyobb nehézségekkel volt 
kénytelen küzdeni. A nyomdai árak szinte elviselhetetlen drágasága folytán szer-
fölött korlátozva voltunk és vagyunk legfontosabb propagandaeszközünk, 
A Tenger megjelentetésében. Egyetlen két íves füzetnek az előállítási költsége 
ugyanis meghaladja a 20.000 K-t, úgy hogy 20 K évi tagsági díj mellett leg-
feljebb egy füzetet volnánk képesek egy évben kiadni. Sajnos, ezt a csekély 
20 K-t is igen sok tagunk — többszöri felszólítás dacára — elmulasztotta 
beküldeni. Tagjainkat felkértük ugyan, hogy aki A Tenger megküldését kívánja, 
ezért a tagdíjon felül 60 korona pótdíjat legyen szíves beküldeni, de bizony 
édeskevesen tettek eleget ennek a felkérésnek, A Tenger-t azonban összes tag-
jainknak elküldtük abban a reményben, hogy — belátva az egyesület súlyos helyzetét -— 
ezt a pótdíjat minden rendes- és alapítótagunk utólag beküldi. A nyomdai árak 
újabb igen jelentékeny drágulása folytán az igazgatóság a jövő évre 120 K-ban 
állapítja meg A Tenger előfizetési árát, minek megfelelőleg felkérjük alapító- és 
rendes-tagjainkat évi 100 K pótdíj beküldésére. 

Örömmel jelenti az elnök, hogy Lévay István tagtársunk már több propa-
gandaelőadást tartott Budapesten az Adriáról s ezeket folytatni fogja. Az igaz-
gatóság meleg köszönetét fejezi ki Lévay tagtársnak s elhatározza, hogy a 
tavasszal nagyobb szabású Adria-matinét rendez Budapesten s a vidéken is gon-
doskodik előadások tartásáról. 

Örömmel jelenti az elnök, hogy az az akció, mely a külföldi tudományos 
intézetekkel való állandó kapcsolat létesítésére irányult, igen szép sikerre 
vezetett. A legkiválóbb angol, dán, norvég, olasz, német, amerikai tenger-
biológiai intézetek igen becses kiadványaikat megküldték egyesületünknek, leg-
újabban a washingtoni híres Carnegie-intézet küldött igen nagyértékű kiad-
ványokat, továbbá a washingtoni állami halászati hivatal számos értékes tanul-
mányt, az amerikai múzeum kétféle remek kiállítású folyóiratának ú. m. az 
„American Museum" és a „Natural History"-nak több évre visszamenő füzeteit 
küldte meg. Mindezeknek — kívánságukra — megküldtük A Tenger több 
évfolyamát. Általában megemlíti, hogy A Tenger-t mintegy 60 külföldi tudomá-
nyos intézetnek rendesen küldjük, mert igen fontos az, hogy a külföld a magyar 
tudományos mozgalmakról minél jobban tájékoztatva legyen. 

Az igazgatóság örömmel fogadta az elnök jelentését s buzgó és eredményes 
működéseért meleg köszönetének és hálás elismerésének adott kifejezést. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

A tengeri kereskedelmi hajók lajstromozásáról szóló 1879. évi XVI. 
törvénycikk módosítása. A trianoni békeszerződés Magyarországot tengerpartjától 
is megfosztotta. Ugyanezen békeszerződés 209. cikke jogot ad azonban, hogy a 
békeszerződésben részes azon államok, melyeknek tengerpartjuk nincs, a tengeri 
kereskedelmi hajózásban résztvehetnek akkor, ha hajóik saját területükön e célra 
külön kijelölt egy helyen vannak lajstromozva, mely hely az illető hajóknak lajstro-
mozási kikötője gyanánt tekintetik. 

Meg lévén adva a lehetőség, hogy a magyar tengeri kereskedelmi hajózás 
új alapon életrekelhessen, gondoskodnunk is kell, hogy megteremtsük azokat az 
előfeltételeket, melyek szükségesek, hogy a vállalkozási hajlandóságot ez irányban 
fejlesszük és elérhetővé tegyük, hogy magyar tengeri kereskedelmi hajózási vállalatok 
közgazdaságunk nagy előnyére akadálytalanul megalakulhassanak és működhessenek. 

Eddigi rendelkezéseink, melyek ezen célt szolgálták, abból a szerencsés hely-
zetből alakultak ki, hogy saját tengerpartunkra és saját tengeri kikötőnkre támasz-
kodhattunk. Hogy ezen helyzet megváltozott, ez természetesen maga után vonja 
annak szükségét, hogy ezen rendelkezések a változott viszonyoknak megfelelően 
módosíttassanak. 

Ebből következőleg a magyar tengeri hajók lajstromozására felállított szabályok, 
melyeket az 1879. évi XVI. törvénycikk foglalt egybe, eddigi hatályukban vál-
tozatlanul szintén nem maradhatnak fenn. Az új rendszerrel járó tapasztalatok 
fogják csak megmutatni, hogy a végleges új szabályozás miképen lesz célszerűen 
keresztülvihető. Azonban a szóbanlevő törvényes rendelkezések több tekintetben 
máris módosítást igényelnek és gondoskodnunk kell, hogy a változott helyzetnél 
fogva be nem tartható szabályok helyébe más intézkedések tétessenek, amelyek 
a magyar hajózási vállalatoknak az új alapon való megalakulását és működését 
lehetővé tegyék. 

Abból a célból tehát, hogy az idézett 1879. évi XVI. törvénycikk megfelelő 
végrehajtásáról a változott viszonyok közt gondoskodhassunk, szükséges, hogy a 
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törvénynek azok a rendelkezései, amelyek a változott viszonyok között nem érvé-
nyesülhetnek, a tényleges helyzet alakulásához képest megfelelően módosíthatók, 
illetve más intézkedésekkel helyettesíthetők legyenek. 

Ezt a célt szolgálja a kereskedelemügyi miniszter által a nemzetgyűlés elé 
terjesztett alábbi törvényjavaslat, melyben felhatalmazást kér a miniszter, hogy 
a kormány a változott viszonyokhoz képest a szóbanlevő törvény egyes rendel-
kezéseit módosíthassa. A törvényjavaslat egyúttal intézkedik, hogy ezek a módo-
sítások a törvényhozásnak bejelentessenek. 

A miniszternek az a célja, hogy a módosítások a gyakorlati tapasztalat által 
kijelölt módon egymásután, azaz akként eszközöltessenek, amint azt a helyzetnek 
előre át sem tekinthető alakulása fokozatosan meg fogja kívánni. Egy új szabá-
lyozásnak előre való megállapítása a szolgálatot sokkal jobban megnehezítené ; 

mint az a megoldás, mely a tényleges tapasztalatból fogja a módosításokat ki-
fejleszteni, illetve azokat az adott helyzethez idomítani. 

Ezen alapelvből kifolyólag egyelőre csak azokat a módosításokat szándé-
kozik a miniszter keresztülvinni, amelyek lehetővé teszik, hogy a hajózási válla-
latok az új alapon akadálytalanul megalakulhassanak és működésüket felvehessék. 

• Ezt a törvényjavaslatot a nemzetgyűlés változatlanul elfogadta s a követ-
kező szöveggel iktatta a törvénytárba : 

1. §. Felhatalmaztatik a m. kir. minisztérium, hogy a tengeri kereskedelmi 
hajók lajstromozásáról szóló 1879. évi XVI. törvénycikk rendelkezései tekinteté-
ben a viszonyok megváltozása folytán szükségessé vált módosító és kiegészítő 
rendelkezéseket a törvényhozás további intézkedéséig rendelettel állapíthassa 
meg. Az ennek alapján kiadott rendeleteket a törvényhozásnak be kell mutatni. 

2. §. Ez a törvény kihirdetésének napján lép életbe. 

A mai Fiume. A trianoni torzszülött elszakította és igazi „corpus separatum"-má 
tette Fiumét, de barátai — és mindannyian barátai vagyunk a történtek ellenéré 
is — érdeklődve várnak minden hírt az egykori magyar kikötő sorsáról. Fiume 
helyzetét és mostani hangulatát érdekesen világítja meg az a levél, amelyet egyik 
fiumei tagtársunk elnökünkhöz intézett. 

Fiumében megtörtént a nagy változás — olvassuk a levélben —, mivel 
október 5.-én végre összeült az április 24.-én megválasztott alkotmányozó tes-
tület : a constituante. Az állam fejévé Zanella Rikárdot választották meg. A város-
ban leírhatatlan öröm uralkodott. Az olasz zászlók eltűntek, a házakat a fiumei 
színek díszítették. Különösen a szörnyű sokat szenvedett nép ujjongott. Az első 
két napon az utcákon és tereken valóságos táncvigalmakat rendeztek. 

„A nép együtt táncolt az ottrekedt magyarokkal. Megható volt a 60 évesnél 
is idősebb öregasszonyokat és férfiakat is táncolni látni ! És mekkora szimpátiával 
emlegették a magyarokat! Fülem hallatára történt, amikor az egyik asszony így 
kiáltott f e l : „Most már boldogok vagyunk, mert megjött Zanella /" — mire a férje 
így válaszolt: „Még nem egészen, majd csak akkor, ha itt lesznek a magyarok! 
Azok majd tudnak itt rendet csinálni!" Az egyik magyar ismerősömmel megtör-
tént, hogy egy munkásféle fiumei ember megölelte az utcán, mert magyarul hal-
lotta beszélni. Akárhány ilyen epizódnak szem- és fültanuja naponta az ember ' . 
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A constituante első ülésén mutatkozott be az ideiglenes kormány, melynek 
tagjai államtitkári címet viselnek. Zanella a külügyi és kereskedelmi tárcát magá-
nak tartotta fenn. Az elnök helyettese magyar ember: Lengyel Emil dr., aki a 
kormányzóság titkára volt. 

A rendet, amíg a fiumei rendőrséget meg nem szervezik, olasz karabélyosok 
tartják fenn. A rendőrség főnöke is magyar ember. Olaszország ideiglenesen 
okkupálta a nagy kikötőt, a Deltát, a Baross kikötőt, Brajdicát és a vasutat 
összes berendezéseivel együtt. Az olasz kormány ugyanis a jóvátételi bizottság 
előtt magára vállalta, hogy Magyarországot az okkupált javakért kárpótolni fogja. 
Fiume ez ellen tiltakozást jelentett be, mivel Magyarországgal e kérdésben köz-
vetlenül akar tárgyalni és az e célra szükséges összeget Hollandiában akarja 
kölcsön felvenni. Zanella bankárja is magyar ember. Mikor a mostani elnöknek 
szöknie kellett Fiuméből — ez a D'Annuzió-féle véres kaland alkalmával történt 
— szintén magyar ember adott neki menedéket abbáziai villájában. 

A kulturális élet is kezd ébredezni Fiumében. A R. Comitato 7alasso-
grafico, amely az olasz tengeri kutatások központi állami szerve, Fiumében 
tengerkutató intézetet akar felállítani. Ez a bizottság adja most ki Garády (Gauss) 
Viktor munkáját, melyet a norvég rákról írt. 

Fiume egyelőre a vasúti forgalom megindulását várja. A párnapos öröm-
mámor elszállt és a gazdasági bajok egyre fokozódnak. Az igazi örömünnep az 
lesz, amikor Budapestről az első vonat megérkezik. Úgy lehet, addig még sok 
idő telik el, de az is csak erősíteni fogja az erőszakkal megszakított kapcsolatot. 
Mi várjuk, hogy a történelem elgáncsolhatatlan logikája mikor jut érvényre. 

Dán expedíció. A dán kormány rendeletére augusztusban készültek el egy 
újabb expedíció fölszerelésével. Az expedíciót /. Schmidt, a kiváló biológus 
vezeti. Schmidt tudvalevően az angolnák tanulmányozásával szerzett kiváló tudo-
mányos és gazdasági érdemeket. Az expedíciónak az a föladata, hogy a dán 
területi vizeket újólag átkutassa és amennyiben lehetséges, az angolnák ívóhelyét 
és vándorlásának rgegszokot útvonalát megállapítsa. Az expedíció céljaira a kor-
mány a „Dona" nevű hajót bocsátotta rendelkezésre. Az eddigi kutatásokat 
szintén ezzel végezték. A kutató-utazást augusztus 30.-án kezdték meg és teljes 
tíz hónapig fog tartani. A dán vizeken kívül a „Dona" Újfundlandot, az egyen-
lítő alatti tengerrészeket, Nyugat-Indiát, Kap Verdet is fölkeresi és különösen 
a Sargasso-tengert fogja a legalaposabban áttanulmányozni. Tudományos körök-
ben a legnagyobb várakozással néznek Schmidt legújabb vállalkozása elé. 

Az olasz-magyar baráti szövetség. A társadalom vezető férfiaiból az 
olasz-magyar baráti viszony kifejlesztésére Szövetség alakult. A szövetség a 
két nemzet között a háború által megzavart tradicionális barátságot az elszige-
telten álló csonka haza érdekében akarja felújítani. A két ország vezető körei 
azon az ünnepélyen fognak először találkozni, amelyen Türr István tábornok sír-
emlékét leleplezik. 

Magyarország nagy fiának, az olasz egység egyik megteremtőjének, a 
Kerepesi-temetőben levő sírja ugyanis ínég mindig jeltelen. Ezt a mulasztást 
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pótolja most az újonnan alakult Tiirr István-emlékbizottság, amelyben egyesüle-
tünket Gonda Béla elnök képviseli, akit a nagy tábornokhoz évtizedeken át 
szoros személyes barátság fűzött. A közös nemzeti hős sírjánál nyújt először 
egymásnak megértő baráti jobbot Csonka-Magyarország és Italia Unita hazafias 
társadalma. Az emlékbizottság első összejövetelén Gonda Béla ismertette a régebbi 
bizottság működését. A megbeszélés után a bizottság tagjai Türr Stefánia kez-
deményezésére tisztelegtek Castagneto hercegnél, Olaszország budapesti köve-
ténél. Az olasz-magyar baráti viszony kezdeményezőit a követ szeretetreméltó 
előzékenységgel fogadta és hosszasan elbeszélgettek. A látogatásnál jelen volt 
Castagneto hercegné is. 

Franciaország és a nemzetközi tengerkutatás. A franciaországi halászati 
érdekeltségeknek s a külföldi szakköröknek évek hosszú során át kifejezett 
kívánságára és buzdítására a francia kormány végre a múlt évben elhatározta, 
hogy részt vesz a nemzetközi tengerkutatásokban. A múlt évben Londonban 
tartott nemzetközi tengerkutatási értekezleten aláírták az erre vonatkozó egyez-
ményt. Egyidejűleg Párisban külön hivatalt létesítettek a tengerkutatások céljaira 
Office scientifique et technique des peches maritimes néven. 

A hivatalnak nemrég jelent meg első évi jelentése. Ebből kitűnik, hogy 
Franciaország nemcsak az északeurópai, de egyszersmind a földközitengeri nem-
zetközi tengerkutatásokhoz is csatlakozott, mely legutóbb a monakói fejedelem 
elnöklete alatt szervezkedett. A kutatások céljaira a francia tengerkutató hivatal 
két gőzöst szerzett be, amelyek közül azonban csak egy vált be, a „La perche" 
(a sügér). A hajó a múlt évben néhány utat tett az Antlanti-oceánon és' a 
Földközi-tengeren, és pedig — úgy látszik — teljesen kielégítő eredménnyel, 
habár a fölszerelésnek még a kezdet nehézségeivel kellett megbirkóznia. — A 
hivatal feladatául tűzte oly halászati térképek készítését is, amelyek a fontosabb 
halfajoknak a francia tengerekben való elterjedését feltünteti. Az erre vonatkozó 
előmunkálatokat Le Danvis francia halbiológus már meg is indította. A hivatal 
„Notes et memoires" cím alatt halbiológiai és gyakorlati halászati cikkeket közöl. 
Az eddig megjelent füzetek a sardiniával, az osztrigatenyésztéssel, a nemzet-
közi tengerkutatásokkal s a tengeri algák felhasználásával foglalkoznak. 

Német halászhajók a franciáknak. A versailli békeszerződés értelmében a 
Franciaország részére átadandó 13 halászgőzös közül eddig csak az első három 
eladására nézve sikerült a megegyezés, míg a többire nézve nehézségek merültek 
fel. A francia hajósok központi bizottsága darabonkint 265.000 frankot ajánlott fel, 
amit a német kormány nem fogadott el. Az első két gőzöst sikerült végre a 
franciáknak 580.000 frankért megvenni s ezek képezik az alapját a Cherbourg-
ban „Pecheries du Contentin" nevű halászati társaságnak. Ezután még 9 gőzöst 
adtak el darabonkint 300.000 frankért egy más halászati társaságnak, amely 
különösen Neufundlandban fog halászatot űzni. — A németek ezzel az eladással 
bizonyára elég jő üzletet csináltak, különösen tekintetbevéve a frank rendkívül 
magas kurzusát a márkával szemben. A német iparnak — épen a márka alacsony 
kurzusa miatt — ezen a téren is lebírhatatlan a versenyképessége a győző- és 
semleges államokkal szemben. 
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Összefoglaló munka a tengerfenék geológiájáról. (Andrée K.: Geologie 
des Meeresbodens. Bd. II. — Gebrüder Borntrages, Berlin, 1920.) A tenger-
fenék földtani viszonyaival foglalkozó irodalom rendkívül gazdag ugyan, de 
kezelhetőségét eddigelé megnehezítette, hogy a legkülönbözőbb folyóiratokban, 
jelentésekben, kisebb-nagyobb értekezésekben volt szétszórva, vagy pedig leg-
följebb az általános oceanográfiai ismereteket összefoglaló kézikönyvekben jutott 
egy-egy fejezet a tengerfenék geológiájának. A geológusok, geográfusok, oceano-
grafusok, nemkülönben a hajózás és halászat intéző körei bizonyára örömmel 
fogadják Andrée K. munkáját, amely a tengerfenék földtani viszonyaira vonat-
kozó ismereteket rendszeresen összefoglalja és kritikailag tárgya1ja.Mn<f/-ee nagy 
munkájának első kötete, amely még sajtó alatt van, a tengerfenék morfológiájá-
val és dinamikájával fog foglalkozni, tehát mintegy általános összefoglalást ad 
a tengerfenék geológiájáról. A most megjelenő második kötet inkább gyakor-
lati jelentőségű, amennyiben nemcsak az üledékképződési és az azzal összefüggő 
jelenségeket tárgyalja, de ismerteti a tengerfenék hasznosítható anyagait is. 
Kitűnően használható gyakorlati kézikönyvvé avatják Andrée munkájának második 
kötetét a jól megválogatott szövegközti ábrák (139 ábra) és táblák (7 tábla), 
de különösen a legújabb adatok alapján 1 :90,000.000 arányban készült színezett 
térkép, amely a récens tengeri üledékeknek elterjedését tünteti fel. A külső 
kiállításában is jeles munka ára 92 márka. 

Franciaország hajóparkja az 1914. évi 1,922.000 tonnáról 2,963.000 ton-
nára emelkedett. Ebben az 1,041.000 tonnát tevő szaporulatban kétségkívül 
bennfoglaltatnak azok a hajók is, amelyeket az összehasonlítás időpontjáig a 
németektől vettek el a versaillesi szerződés értelmében. — A franciát némileg 
túlhaladó a japán flotta növekedése, amely 1,708.000 tonnáról 2,996.000 tonnára 
szökött fel. Olaszország szaporulata 688.000 tonna (2,118.000 tonna 1920-ban 
az 1914. évi 1,430.000 tonnával szemben). Hollandia hajóparkja 301.000 tonna 
növekedést mutat és gyarapodtak Norvégia és Spanyolország is, az előbbi 
23.000, az utóbbi 53.000 tonnával. Svédország, Dánia és Görögország a 
vesztesek sorában foglalnak helyet 19.000, illetve 51.000 és 32.400 tonna 
csökkenéssel. 

A legvigasztalanabb az a kép, amely a következő adatokból tárul elénk : 
Alémetország hajóállománya 1914-ben 5,135.000 tonna, 1920-ban 419.000 tonna. 
A volt magyai-osztrák kereskedelmi flotta 1914-ben 1,052.000 tonna, 1920-ban, 
a Lloyd's Register táblázata szerint: „nil*. 

Kanada—Jáva hajózási útvonalat nyitotta meg a Suez-csatornán keresztül 
1920 július havában a „New Zealand Schipping Co" . A közlekedés Montreal, 
Port Said, Port Sudan, Aden, a Strait Settlements és Jáva között bonyolódik le. 

Az amerikai hajózási törvény 1920. évi június 6.-áról, azaz az ú. n. Jones 
Bili vagy hivatalosan Merchant Marine Act 1920, egyike a legfontosabb lépé-
seknek az Egyesült-Államok tengerjogi megerősödéséhez. E törvény 39 pontból 
áll. Ha e törvény 1921. évi május 1.-én életbe lép, elsősorban az lesz a feladata. 



9 2 K i s e b b k ö z l e m é n y e k 

hogy minden rendelkezésére álló eszközzel, ha kell erőszakkal is, az angol és 
japán hajózást az amerikai javára eltérítse. Igen erős tarifaharc lesz e törvény 
első következménye, mely az amúgy is erősen megzavart értékpiacot még jobban 
nyugtalanítani fogja. Gazdasági és politikai következményei sem lesznek jelen-
téktelenek. 

Amerikai óriásgőzös . Az United Sta tes Schiping Boatd a személyforgalom 
részére két óriási méretű gőzhajót akar építtetni, mely a világforgalomnak nem-
csak a legnagyobb, hanem a legerősebb és leggyorsabb járatú hajója lesz. 
Amerikából Európába négy nap alatt jutnak majd el. A hajók hossza 305 m, 
szélessége 30 m lesz. Mély járata 10 '7 m-re van tervezve. A gépek 110.000 
lóerővel s 30 csomós sebességgel fognak haladni. Az első osztályban 1000 utas. 
a másodikban,800, a harmadikban 1200 utas vehető fel. Ezek a hajók messze 
túlszárnyalják majd a német „ Vater land", az amerikai „Leviathan" gőzösöket, 
melyek jelenleg a legnagyobbak. 

Új angol gőzhajőjárat az északamerikai kikötőkhöz. A Royal Mail Steam 
Facket Company, London, egy 14 napos járatot állít be Galveston—Bremer-
haven között. — Az új angol Reederei United Baltic Corporation új gőzhajó-
járatot indít meg Libau—New-York között . 

A königsbergi kikötő kiépítése, miután Keleteurópával a közlekedés megindult, 
mind égetőbbé válik. A háború következtében a kikötő kiépítése megszakadt, 
minek következtében ma mintegy 50 millió márkával többe fog kerülni s így a 
legnagyobb nehézségeket a financiális kérdés okozza. Másrészt azonban már most 
is fellendülést mutat Königsberg kereskedelme. Miután nagyarányú állami támo-
gatás biztosítva van, a munkálatokat a legközelebbi időben folytatják. 

Marseille kikötőjének forga lma 1919-ben. Ez év folyamán a kikötőbe 
5146 hajó futott be 5 ,643 .047 tonnatartalommal és 5 0 0 6 hajó távozot t a kikö-
tőből. Az 5,382.062 tonna árúból 1,136.323 tonna angol, 2,311.631 tonna francia, 
383.629 tonna japán és 508.000 tonna amerikai eredetű volt. 1917-ben csak 
132.000 tonna, 1918-ban pedig 105.000 tonna árúforgalma volt. 

Vlissingen Antwerpen konkurrense. Vlissingennek az a törekvése, hogy 
nagy kereskedelmi kikötővé fejlődjön és reménykedik, hogy Antwerpen forgal-
mának egy részét magának tudja majd megszerezni. A vlissingeni kikötőt annyira 
akarják mélyíteni, hogy közepes vízállásnál is 10 -74 m mély legyen. A munká-
latokat már megkezdték. 

Északsarki expedíció. Mult év július 15.-én Koch Lange expedícióra indult 
Észak-Grönlandba, melynek célja kizárólag geológiai kutatás. Főállomáshelyük 
Robertson Bay (Inglefield Gulf) lett, itt teleltek át, s innen számos különböző 
irányú utazást vettek tervbe . 

Ny«m»t",t a. RIMÍ" [rMJalm! Nvntnrii Riú,uimvtiiriiuanal Rucianeat. 1.. Hor thv Míklóft-Út 15-
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