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K é r e l e m . 
Felkérjük azon t. tagtársainkat, akik nem gyűjtik A TENGER-t, 

legyenek szivesek annak egyesületünkben hiányzó következő füzeteit 
nekünk megküldeni: 

az 1916. évi I és 111. füzetét 
az 1917. évi XI—XII. füzetét 
az 1918. évi II—111. füzetét. 

, Mindegyik füzetért szivesen küldünk a MAGYAR ADRIA KÖNYV-
TAR füzeteiből egy — tetszés szerint választandó — számot. 

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, buzdítsák, 
lelkesítsék ismerőseiket, hogy minél többen sorakozzanak zászlónk alá. 

Uj tagjainknak, 
akik t. i. az 1920 é s 1921. é v b e n léptek be, ajánljuk A TENGER 1919. évi ha t ív 
terjedelmű, g a z d a g és v á l t o z a t o s tartalmú füze té t . Ára 20 K. Ta r ta lmából k i e m e l j ü k 
a köve tkező f ő b b c i k k e k e t : 

Magyarország igénye a f i ume i k ikö tő re é s p a r t v i d é k é r e . (A Magyar Adr ia E g y e -
sület man i fe sz tuma a kül fö ldhöz . ) Az Adr ia m a g y a r nemzet i je lentősége. I r ta dr . M á r k i 
Sándor egye temi tanár . M i é r t v a n szükségünk az Adr ia f ü r d ő i r e ? Ir ta dr. D a l m a d y 
Zol tán orvos. K é p e k az Adr iá ró l . Zára (16 képpe l ) . I r t a G a r á d y Vik to r . A magyar A d r i a -
k u t a t á s jövője. I r t a dr. Koch N á n d o r . A tenger i növények gyako r l a t i é r t ékes í t ése (hat 
ábrával) . I r ta dr. Moesz G u s z t á v . A tengervíz ös sze té t e l e és vegyi tu la jdonságai . T e n -
ger i s z ö r n y e t e g e k (6 képpel) . I r t a dr. Pell Már i a . A k i k ö t ő k fa ja i . I r ta dr . Harmos . 
E leonora . Id. d r . En tz Géza emlékeze t e (képpel). I r ta dr. K o c h Nándor . 



A FELHŐKKEL A TENGER FELÉ. 
Irta : HERCZEG FERENC. 

Fehér, fényes tavaszi felhők vitorláznak a budai hegyek fölött. Lám, dél-
felé vonulnak ! Ha majd általuszták az Alföld levegő-oceánját és elszállottak a 
Karszthegyek kőtengere fölött, akkor meglátják a saját fehér képmásukat mélyen 
lenn az Adria ércfényű, azúros tükrében. A sárgavitorlás halászhajó kormányosa 
pedig Magyarország felé fordítja arcát és csendesen m o n d j a : Jön a tramontána ! 

A pesti Dunaparton azalatt ifjú tengerésztisztek álldogálnak. Az arcuk, melyet 
régóta nem fujt tengeri szél, az arcuk fakó ; a szemük, melyben régóta nem 
tükröződött az adriai napfény, a szemük borúsan nézi az iszapos folyóvizet. 
Nemrégiben szilaj elszántsággal vezették a tenger úszó acélsárkányait; mosta-
nában budai hivatalok Íróasztalai mellett görnyednek, kedv és hit nélkül. Magyar 
elégia: tengerészek tenger nélkül. 

Ha volna igazság a tengereken és ha volna lovagiasság az európai embe-
rek szívében, akkor az egyesült angol, francia, olasz flotta, amelynek óriás túl-
ereje sohasem merészkedett torkon ragadni a magyar és osztrák partok védőit, 
most meghajolva köszöntené a koporsót, melyet a dicsőséges piros-fehér-piros 
hadilobogó takar. A mi tengerészetünk meghalt, anélkül, hogy egyszer is bevonta 
volna lobogóját az ellenség előtt és az ellenség jó üzletet csinált, anélkül, hogy 
egyszer is győzött volna . . . 

A tavaszi felhők délfelé vonulnak és engem — mért tagadjam? — engem 
édes, forró és fájó honvágy fog el az Adria után. 

Az elérhetetlen messziségből köszöntelek adriai napfény, amely úgy ömlik 
el a tenger vakító tükrén, mint az arany orgona hangja az Úr templomában. 

Köszöntelek, ti elmúlt adriai éjszakák, mikor a tenger millió csillagot rin-
gatott és karcsú, fehér hajóm vadhattyuként szállott a fölkelő hold óriás tányérja felé. 

Köszöntelek, ti füstfelhőkbe borult, szirénabőgéstől hangos, kátrányszagú 
kikötők. Titeket is néma öblök, hol agavé és leánder virágzik és alkonyatkor 
a zenitig szivárványos az ég. 
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Köszöntelek, lakatlan szigetek, melyeknek szirtjei közül örökké búg a tenger 
szimfóniája. 

Köszöntelek, ősrégi városok és elfelejtett parti kastélyok, melyeknek tor-
nyait zöldarany repkény és dicsőséges legendák ölelik körül. 

Köszöntelek ti idegen hajósok, akik olykor úgy vonultatok el mellettem, 
mint az álomképek és köszöntelek ti ismeretlen partlakók, akik néha a keszke-
nőtöket lengettétek az arany estifényben vitorlázó jachtom után. 

Köszöntelek tajtékos hullámok, vidáman süvöltő szelek, csapatosan szálló 
búvármadarak, bukdácsoló delfinek. Köszöntelek ti adriai tüzek és fények, ének-
hangok és kacagások! 

Honvágy epeszt utánatok és tudom, hogy velem együtt százezer magyar 
férfi, nő és gyermek gondol fájó szivvel az örök anyára, aki titokzatosan rin-
gatja a népek bölcsőjét. 

És ha van lelke a tengernek, akkor ő is epekedve gondol a magyarságra, 
mert sohasem volt még nép, amely oly gyermeki áhítattal, oly vallásos rajon-
gással és oly művészi gyönyörűséggel vonzódott volna hozzá. Mit akartok ? Evekig 
vitorláztam Fiume és Kattaró között és soha más jachttal, mint magyarral nem 
találkoztam. És a turisták tízezrei között nem láttam soha egy olaszt vagy egy 
szerbet. 

Vájjon honnan vesszük mi Alföldiek nagy szerelmünket a tenger iránt ? 
Egy évezred óta mindenki, aki a magyar homokon uralkodott és gondolkozott, 
az Adriáról álmodott. És az ősi honvágy valaha lovasseregeket vezetett át a 
járatlan Karszton és százéves háborút vívott a tengerért. Később sziklákat tört, 
hidakat vert, vassíneket rakott és megépítette az Adria legdrágább kikötőjét. Az 
ősi honvágy merész tengerészeket nevelt az alföldi földművesek fiaiból. 

És az Adria addig volt csak szabad, míg a mi zászlónkat uralta. A horvát 
erő és a latin szellem egyensúlyban tartotta egymást és minden adriai város, 
minden falu a maga különös törvényei szerint nőtt és hajtotta idegenszerűen 
szép virágait. 

De ki gondol ma arra? Ma két zsoldos vet kockát adriai örökségünkért, 
mint egykor Krisztus köntöseért. Egyikük sem lesz elég erős ahhoz, hogy meg-
védje a tenger szabadságát, de együttvéve elég erejük lesz, hogy megzavarják 
az Adria kristályos békéjét és hogy láncba verjék a tengert. 

Óh, én látom az adriai hajózást, mint korhad el az idegen lobogó alatt I 
Látom az iszapos kikötőket, az üres raktárakat, az omladozó mólókat és a 
rozsdaette gőzdarukat. Látom az idegen szerencsevadászokat, akik az ősi váro-
sokon zsarnokoskodnak; a mocskos csendőröket, a katonákat, akik árkokat ásnak 
és drótsövényeket vonnak a leánderes szigeteken ; a kémeket, akik a távoli 
öblökben leskelődnek . . . 

Uj gazdája nem tudja szeretni, csak félteni tudja a tengert. És az Adria 
a gyanakvás, az irigység, a gyűlölet békóit fogja viselni. Mi magyarok ott sem 
hajózni, sem kereskedni, sem tanulni, sem üdülni nem fogunk. 

Mindent elragadtak tőlünk: a földünkkel a kenyerünket, a tengerünkkel a 
szabadságunkat. Csak a levegőtől nem tudtak minket elrekeszteni, a levegőtől, 
amely az alföldi felhőket és az alföldi vágyakat vitorláztatja a tenger felé. Ma 
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gyéren és bágyadtan szálldosnak — mosolyoghattok rajtuk ! De ha a magyarság 
megint talpra áll, ha gyógyulni kezdenek a sebei, ha megnyugszik a szíve és 
ráeszmél magára : akkor a vágyak milliós serege fog útra kelni délfelé, az ég el 
fog sötétedni és a fájdalmas daru-kiáltásuktól meg fog borzadni az emberek szíve. 

És akkor az Adria minden hullámcsapása lázadás lesz, minden szélroham 
vészkiáltás lesz, minden naplemente véres tűzjel lesz. 

Vigyázzatok, a népek vágyainak elemi erejük van! Ha a Karszthegység 
vulkánok láncává válik is, mely a gyűlölet tüzét okádja ég felé: a mi vágyaink 
keresztül fognak törni, mint törtek már annyiszor a múltban. 

Mert mi a tengeren találjuk meg a szabadságot és a tengernek a magyar-
ság hozza a szabadságot. 

KÉPEK AZ ADRIÁRÓL. 
LESINA A DALMÁT MADEIRA. 

Irta : DR. KOCH NÁNDOR. 
— Hat képpel . — 

A kilencvennyolcadik olimpiasz évében kis gálya igyekezett a görög vizekről 
az Adria felé. Utasai — akik fájó szívvel hagyták oda hajójukat, a fehérlő márvány-
hegyek országát, Páros szigetét, — kíváncsi várakozással tekintettek a tenger ködé-
ből távol északon kibontakozó szigetek felé. Ugy érezték, hogy azok között kell 
lenni az ú j hazának, amely békés, nyugalmas otthont nyújt elhagyott ősi tűzhelyük 
helyett. Hajójuk már mélyen bent járt az illír szigetvilág zegzugos csatornáiban; 
innen is, onnan is hívogatóan mosolygott reájuk egy-egy üde növénydíszben pom-
pázó földdarab, de a tengeri vándorok seholsem vetettek horgonyt. Elhagyott hajó-
juk bűbájos emléke még élt a szivükben ; valami hozzá hasonló, vagy még szebb 
földet kerestek, amely feledtetni tudja a szülőföld bűbájos képét és megnyugtatja 
a hűtlenség önvádjától kínzott lelkiismeretüket. 

Hosszú bolyongás után végre elébük tárult az igéret földje : a fenyők szigete. 
Elnyúló partjain a délszaki növények színdús serege köszöntötte a keletről jött 
idegeneket, meredek hegyoldalakról pedig dús fenyőerdők sötét lombjai bólogattak 
hívogatóan feléjük. Dél és észak gyönyörű harmóniába olvadt növényvilága ellen-
állhatatlan erővel vonzotta a sziget felé az új életre vágyódó hontalanokat, akik az 
északi parton egy mélyen beszögelő öbölben végre horgonyt vetettek. A kis telepet, 
amely szorgos kezük alatt a hegyek lábánál húzódó partcsíkon hamarosan felépült, 
elhagyott hajójuk után Pharos-nak nevezték el, és ezt a nevet adták később új 
hazájuknak, az egész szigetnek. 

A dalmát szigetvilág nagyságban második szigete, Lesina, a távoli múltnak 
ezt a regényes emlékét még ma is őrzi kemény hangzású szláv nevében (Hvar) 
és a görög telepesek homályos legendáját a történeti valóság fényébe állítják az 
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archeológiai leletek (érmék és falmaradványok), amelyek a görögök ottjártáról 
tanúskodnak. Az archeológiai kutatások eldöntötték a sziget két városánák, Lesiná-
nak és Cittavecchia-nak az ősiség dicsőségéért való versengését is, amennyiben 
kimutatták, hogy a görög-telep, az ősi Pharos, a „régi" nevet viselő Cittavecchia 
helyén állott. 

A történeti kutatás Lesina sziget múltját a parosi görögök letelepedését meg-
előző időben is nyomon tudja követni. Apollonius szerint a távoli ókorban a sziget-
nek, a hegyeit borító fenyőerdők útain, Pythyeia vagy Pethyea (fenyők szigete) volt 
a neve. Arról is biztos adatok vannak, hogy a sziget a többi dalmát szigetekhez 
hasonlóan, a parosiak letelepedése idején az illír királyok hatalma alá tartozott. 
Bollaus illír király emlékét megőrizte néhány görög érme, amelyet az ősi Pharos 
helyén látott meg az archeologusok éles szeme. Lesina sorsa nemcsak az illir 
uralom idején, de végig az egész történelem folyamán, azonos volt a dalmát part-

1. KÉP. LESINA LÁTKÉPE. ALSÓ FELE. 

vidék sorsával. Az illir uralmat Kr. e. 211-ben a római sas uralma váltotta föl, majd 
a narentaiak kezébe került a termékeny sziget. Kr. u. 997-ben II. Orseolo Péter 
velencei dogé vette birtokba Lesina szigetét, amelyen innen kezdődően a velencei, 
a bizánci és a magyar uralom olyan sorrendben következett egymásután, mint 
amilyen sorrendben ez a három tengeri hatalom fölváltotta egymást a dalmát 
partvidék birtoklásában. 

Magyar emlék Lesina szigetén nem maradt. A Lesina város fölött emel-
kedő spanyol ered hatalmas falai elrejtik a kíváncsi szem elől annak a magyar 
várnak alapépítményeit, amelyet Nagy Lajos vitéz katonái elszántan védtek a velen-
ceiek ostroma ellen. De a történelem évkönyveiben föl van jegyezve, hogy a Lesi-
nát védő magyar harcosok vitézségének is része volt abban, hogy 1358-ban Nagy 
Lajos király elhódította a velencei oroszlántól az Adria keleti partjait a Kvarneró-
tól le Durazzóig. A történelmi okmányok azt is elárulják, hogy Lesina-sziget 
lakói megelégedettek voltak a magyar uralom idején és sokáig ragaszkodtak a 
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privilégiumokhoz, amelyekkel a magyar királyok bölcs méltányossága ruházta fel 
őket. Amikor 1413-ban Zsigmond király nyugat felé nyújtogatott keze közül kisik-
lott a magára hagyott Dalmácia, s Lesina ragusai uralom alá került, a ragusaiak 
által kiküldött kormányzó büszkén viselte a „magyar király megbízásából" nyert 
címet és rangot. (Teljes címe ez volt: De mandato gloriosissimi Sigismundi 
Regis Hungáriáé electus in Consilio Generáli Ragusi Comes Corcyrae, Pharae et 
Brattiae.) A magyar uralomnak 1420-ban való megszűnése után is, — amikor 
Lesina már a velencei dogénak hódolt, — a Lesina és Lissa szigetét kormányzó 
„Comunita" (a két sziget nemeseiből alakított nagy tanács) ugyanazokat a jogokat 
élvezte, amelyeket IV. Béla király az aranybulla kiegészítéseként törvénybe iktatott. 

Az 1420-ban kezdődött velencei uralom, — amely rövid megszakításokkal 
1797-ig, tehát közel négy évszázadon át tartott, — döntő volt Lesina kultúrájá-
nak kialakulására. Itt is, mint mindenütt Dalmáciában ez a hosszú és viszonylag 

2. KÉP. LESINA LÁTKÉPE. FELSŐ FELE. 

nyugodt velencei periódus reányomta a maga bélyegét a városok képére és — ha 
a falu népét meg is hagyta ősi eredetiségében, — a városi lakosságot nyelvében, 
szokásaiban és kultúrájában olasszá formálta át. Az ősi Pharos-ból ekkor lett 
Lesina, amely szépen hangzó nevét a dalmát part felé hegyben végződő, hosszú 
alakja után kapta a sziget (lesina = varga-ár). 

A velencei periódust — amely alatt az 1484-ben és 1529-ben kiütött pestis-
járvány, majd 1751-ben Uluds-Ali török vezér hordáinak fosztogatása zavarta meg 
rövid időre a nyugodt fejlődést — 1797-ben az első osztrák regime váltotta föl, 
majd 1806-ban Napoleon rövid ideig tartó uralma alá került a sziget, hogy a 
francia sas letűnése után ismét osztrák birtokká legyen. 

A vesztett háború nyomában sarjadt igazságtalan béke elszakította a monar-
chia szétszabdalt testétől a tengert, el Dalmáciát és vele együtt Lesinát is. Ha 
az erőszak nem is tőlünk vette el a bájos szigetet, mégis úgy érezzük, hogy a ' 
miénket vette el. Hiszen mi, akik történelmi jogaink alapján mindig igényt tartót-
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tunk őseink adriai birtokára, nem gondolhattunk másképen az Adria sok magyar 
emlékét őrző keleti partvidékére, mint Hungária szépséges leányára, akit a kegyet-
len sors, az irigység és az erőszak elszakított az anyától. 

* * 

Lesina sziget — mint általában a nagy dalmát szigetek — párhuzamosan 
helyezkedik el a kelet-nyugati irányú törésvonallal, amely az Adria déli meden-
céjét kialakította. Ha a tőle északra fekvő, otromba testű Brazza-sziget fölül is 
múlja felület-nagyságban, viszont Lesina azzal büszkélkedhet, hogy a hét dalmát 
sziget közül a legkarcsúbb. A dalmát partnak csaknem merőlegesen neki szögezett, 
nyúlánk teste 68 km. hosszú, ezzel szemben a legnagyob szélessége is mindössze 
10 és fél km. Hosszan elnyúló déli partja mentén hegylánc vonul végig, amely-
nek egyhangú szürkeségbe olvadó kopársága a velencei hajózások vandál kapzsi-
ságát hirdeti. Az ősi Pethyea örökzöld fenyőerdőit csak a hegyek lábánál 

meghúzódó kis fenyőligetek 
képviselik. A déli parthoz 
simuló hegyvonulat nyuga-
ton, Lesina város fölött, a 
S. Niccoló csúcsban éri el 
a legmagasabb pontját (626 
m.). Eszakfelé a hegylánc ki-
sebb-nagyobb fensíkokban 
folytatódik, amelyek lankás 
lejtéssel lassan összeolvad-
nak az északi partot követő 
lapállyal. 

A sziget tizenhétezer 
főnyi lakosságának nagyobb-
része a tengerparton keres 
megélhetést, mert hiszen az 

a kis termőterület, amely a Cittavecchia várostól keletre terpeszkedik, a lakosságnak 
alig egyötöd részét látja el kenyérrel. Lesina szomszédjának a széles hátú Brazza-
szigetnek szántó-vető lakóival szemben a lesinaiak már ősidők óta inkább keres-
kedelemmel, hajózással és halászattal foglalkoznak. A termelők a rosszul fizető 
gabona helyett a fensíkok sziklás talajában dús termést hozó szöllőt és olajfát 
művelik, s borért, olajért a tengerpart kereskedő lakosságától idegenből hozott 
gabonalisztet kapnak cserébe. A vadon termő fügefák gyümölcse, nemkülönben 
a tengerparton mindenütt elterjedt rozmaringból készült olajesszencia is fontos 
kiviteli cikke Lesina-szigetnek, a lesinai méhészgazdák termése pedig fölveszi a 
versenyt Solta-sziget messzeföldön híres mézével. 

Nagyon természetes, hogy kereskedelemből élő szigeten kulturát csupán a 
tengerparton talál a Lesinára kíváncsi idegen. A történeti emlékeket kereső és ter-
mészeti szépségek után vágyódó turista éppen úgy megtalálja Lesina partjain ki-
elégülését, mint ahogyan megtalálja gyógyulását a beteg, akit a sziget kitűnő ég-
hajlatának a híre hozott ide. 

3. KÉP. LESINA. KILÁTÁS AZ ADRIAI TENGERRE. 
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Az ókori emlékek iránt érdeklődőknek Cittavecchia lesz az első állomásuk. 
Az északi parton egy 8 km. mélyen bevágódó, keskeny öböl végén fekszik az ősi 
Pharos helyén épült csinos kis kikötőváros. A cél nélkül bolyongó vándor nem sok 
látnivalót talál benne, de kellemesen lepi meg a városka tisztasága, modern hajói 
és az egykori fenyőerdők emlékét őrző, fenyőfákkal beültetett parti sétány. A ko-
molyabb, határozott céllal idejött idegen felkeresi azokat az ősi falmaradványokat, 
amelyek az egykori görög telep emlékét őrzik. Útikalauzában böngészve, megálla-
pítja, hogy az ősi kőalapra ráépített téglalapok későbbi időből származnak, való-
színűleg Vespasianus császár idejéből és nem helyben gyártattak, hanem a Spalato 
mellett most romokban heverő egykori római telepen, Salona-ban, amelynek lakói 
messzeföldön híres tégláikkal kereskedtek széltében az Adria partvidékén. Az is 
bizonyára érdekli 
ezeket a komo-
lyabb szemlélő-
dőket, hogy egy 
Nisieto nevű ál-
dozatkész földbir-
tokos volt az, aki 
1841-ben kiásatta 
az ősi falakat és 
ezzel szülővárosa 
javára döntötte el 
a régen vajúdó 

kérdést, hogy 
Cittavecchia, 

vagy Lesina he-
lyén állott-e egy-
kor az ősi görög 

telep. Citta-
vecchiának még 

egy nevezetes-
sége van, amely 

minden külön 
figyelmeztetés nélkül is fölkelti az idegen érdeklődését. Ez egy vörösszinűre mázolt 
ház a városka fehér házai között. Szülőháza a város büszkeségének Ljubic Simon-
nak, a jeles historikusnak, aki Dalmácia történetének fölkutatásával és ismerte-
tésével örökítette meg szerte a világon a nevét. 

Ha Cittavecchiában az iránt érdeklődünk, hogy mi van még látni való a szige-
ten, kimondják ugyan nagynehezen, a rivális város, Lesina nevét, de nem sok 
szót vesztegetnek a dicséretére. Szerencsére föl vagyunk szerelve néhány dalmá-
ciai útikalauzzal, amelyek sokkal bőbeszédűbbek, amikor a sziget nevét viselő 
csúcsról van szó. Úgy emlegetik Lesinát, mint a „dalmát Madeirát", amelynek 
éghajlata fölér az óceáni sziget legendás klímájával. Dicsőítő éneket mondanak 
pompázó növényzetéről és úgy állítják elénk a kis várost, mint a középkori velen-
cei kultura egyik legszebb reánk maradt emlékét. Az utazók többsége optimista, 

4. KÉP. LESINA. SAN MICHELI LOGGIÁJA AZ ERŐDDEL. 
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szépnek, érdekesnek képzeli az ismeretlen helyet, amely felé útja vezet és fantá-
ziáját szívesen korbácsolja föl az utikalauzok színes leírásával. Nem is olyan rit-
kán — a képzeletében megrajzolt kép szétfoszlik a valóság láttán s a fölcsigázott 
várakozást csalódás, kiábrándulás váltja föl. 

Lesina nem tartozik azok közé a látnivalók közé, amelyek csalódást kelte-
nek. Megkapó már a kikötőváros távoli képe is, amely elénkbe tárul, ha a Citta-
vecchia felől jövő hajónk megkerüli Lesina-sziget nyugoti fokát és befordul az 
apró sziklaszigetektől védett lesinai csatornába. Az öböl, amelyben a város fek-
szik, nyugodt hajlással mélyül belé a Lesina-szigetnek itt magas hegyektől púpos 
testébe. Az öböl délnyugat felé tátogó széles száját az előtte félkörben elhelyezkedő 
Spalmadori szigetecskék sziklaöve védi a tenger haragjától, hátulról, északkeletfelől 

pedig 5 . Nicoló csúcsban kulmináló hegy-
vonulat kopár, meredek sziklafala nyújt vé-
delmet a hideg északi szél ellen. 

Ennek a délfelé nyitott, észak felől 
hegyektől védett öbölnek a mélyén fekszik 
a sziget nevét viselő rom, amelynek anti; 
teatrálisan elhelyezkedő hajói közül néhány 
velencei kulturát hirdető harangtorony és 
délszaki klimát ígérő pálmafa integet már 
messziről biztatóan felénk. A déli nap fényé-
ben ragyogó épületcsoport vakító fehérségét 
a házak közül itt is, ott is kibukkanó lige-
tek, facsoportok sötétebb foltjai enyhítik. A 
derűs, tarka képet jellegzetesen egészíti ki a 
szürke háttér, amelyet a spanyol erőddel 
koronázott orom és az egykori francia vár 
romjaival büszkélkedő 5. Nicolo hegycsúcs 
alkot. Amaz V. Károly, spanyol király ke-
resztesvitézeinek a félhold ellen vívott ke-
mény tusáit idézi emlékezetünkbe, emez 
pedig a legmagasabbra törekedett, de szár-
nyaszegetten lezuhanó napoleoni sas egy-
kori világhatalmának emlékét őrzi. 

A kellemes hatás, amelyet Lesina-
sziget „fővárosa" már első megpillantásra kelt, nem foszlik szét, amikor a gon-
dosan kiépített kikötő kőpartjához simuló hajóról a városba lépünk. Rend és tisz-
taság fogad a mólón, ami annál meglepőbb, mert úgy olvastuk útikalauzunkban, 
hogy Lesina lakói szardínia halászattal is foglalkoznak, s a halászkikötők tiszta-
ságáról dalmáciai utazásaink közben nem szereztünk kellemes tapasztalást. Meg-
tudjuk, hogy kissé nyugatabbra a városon kívül még egy kikötő van, a halász-
bárkák ide futnak be zsákmányukkal, hogy az üdülőhelynek fenntartott város tisz-
taságát és csendjét meg ne zavarják. 

A bölcs intézkedésben megnyugodva haladtunk a jókarban tartott kőparton 
a városka felé. Néhány lépés csupán s máris Lesina középpontjában, a főtéren 

5 KÉP. LESINA. PALAZZO LEPORINL. 
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vagyunk. A hosszan elnyúló piazza tenger felé nyiló, innenső végén, közvetlenül 
a kikötőparton áll a város legszebb emléke, Sanmicheli loggia-ja, amelyet bal-
oldalon velencei őrtorony egészít ki. A karakterisztikus velencei építmény restaurá-
lása nem sikerült, s az összhangot kegyetlenül megbolygatja a loggia fölött ékte-
lenkedő kaszárnyaszerű szálloda, nemkülönben az, hogy Sanmicheli finoman át-
ívelt gyönyörű oszlopsora alatt a modern kor gyakorlati gondolkozású emberei 
kávéházat rendeztek be. Mivel efféle kontrasztok Dalmáciában és Olaszországban 
úton-útfélen szemünk elé kerülnek, kénytelen-kelletlen itt is belenyugszunk a 
klaszszikus szép profanizálásába és más látnivaló után nézünk. 

Sanmicheli loggiá-jával szemközt a sziget egykori kormányzójának, Gazzari 
conte-nak 1550-ben épült gótstilusú palotája ötlik a szemünkbe. Egyike azoknak 
a Lesina gazdagságát és Velencével való szoros viszonyát hirdető bájos palazzók-

6. KÉP. LESINA. A FERENCRENDI KOLOSTOR. 

nak, amelyek a városka szűk utcái között is itt-ott föltünedeznek. (Nevezetesebbek: 
a Palazzo Paladini és a Palazzo Leporini.) 

A főtér déli oldalán az építészeti szempontból nem sokat érő velencei arzenál 
terpeszkedik, amelyet a XVI. században az örökös harcban álló hadigályák föl-
szerelésére építettek Velence urai. Az arzenál tenger felé fordult oldalához otromba 
épület csatlakozik, egykori gabonaraktár (Fondaco), amelynek széles kapuboltozata 
alá futottak be az idegenből gabonát szállító bárkák. Ma színház és városi hiva-
talok találnak helyet a terjedelmes raktárhelyiségekben. 

A főtér felső, keleti végét a lesinaiak büszkesége, a dóm zárja el. A lom-
bardiai stílusban épített templom nem valami értékes alkotása a középkori építő-
művészetnek, de három emeletre osztott hosszú harangtornya és a belsejében 
látható műtörténeti emlékek (bizánci képek, a XV. századból származó szószékek, 
Domonico Uberti és Giacomo Palma oltárképei, Lesina védőszentjének márvány-
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szárkofágja, a különböző szinű antik márványból készült tizenegy oltár, a régi 
olvasóállványok, miseruhák és egy aranyozott ezüsttel kirakott bronz-kötésű ima-
könyv) megérdemlik a figyelmünket. 

Műtörténeti szempontból nagyobb értéket képvisel a város keleti végén, az 
öböl kijáratánál meghúzódó ferencrendi kolostor (Madonna delle Grazié), amelyet 
1417-ben alapítottak és — miután a törökök fölégették a Szent Ferencnek szentelt 
hajlékot — 1517-ben újjáépítettek. A kolostor féltve őrzött kincse Matteo Rossini-
nak a tizenhetedik század elején készült képe, az Utolsó vacsora, amely a refek-
toriumot díszíti. Hiresek a kolostor kis templomának oltárképei is, amelyek F. da 
Santa Croce, Palma d. J. és Jacobo da Ponté (Bassano) mesteri ecsetjét dicsérik. 
Természeti nevezetessége is van a kolostornak, egy háromszáz éves ciprusfa, 
amely a kolostor-kertben mintegy húsz méter átmérőjű területet árnyékol be 
szélesreterült dús lombsátorával. 

Lesina kulturhistoriai emlékeit egy nap alatt kényelmesen megnézheti az 
idevetődött idegen, s még arra is marad ideje, hogy a Castello Spagnnolo-hoz 
vezető lépcsős utat megmászva, az örök életűnek látszó hatalmas falakról gyö-
nyörködjék a lábai előtt elterülő kis város bájos képében, a forgalmas kikötő 
élénk életében és a szigetektől tarkázott tengerben. 

A néma szemlélődés közben, — amelyet nem zavar semmi bántó, kellemetlen 
hatás — ugyan ki gondolt arra, hogy ezt a békés nyugalmat, ezt a megnyugtató 
csöndet a múltban nem egyszer törte meg a vad csatakiálltás, az ágyuk pokoli 
dörgése s az egymást öldöklő emberek halálhörgése. Pedig erről beszélnek a 
hallgatag várfalak, a komor szürkeségbe borult kopár hegyoldalak és az előttünk 
kéklő tenger hullámai. Erről a helyről verték vissza Nagy Lajos bátor katonái a 
velencei gályák makacs támadásait és itt véreztek a derék spanyol leventék a 
félhold ellen a kereszt jelében vívott elkeseredett tusában. Az előttünk hullámzó 
tengerről egy évszázaddal ezelőtt Hoste angol admirális hadihajói ontották a meg-
semmisítő tüzet a Napoleon sasfészkét védő francia katonákra és azon a tenger-
darabon, amely a Spalmadori szigeteken túl a távol nyugaton kéklő Lissa szigetig 
terjed, verte szét 1866. julius 20-án Tegethoff vitéz flottája az olaszok büszke 
hajóhadát. 

A legtöbb idegent, aki Lesinát fölkeresi, nem a céltalan utazási vágy, nem 
is a mult emlékeinek kutatása hozza Dalmáciának erre a szép pontjára, hanem 
saját szomorú sorsa, betegségének kínzó tudata és az egészség sóvárgása. Lesina 
valóban alkalmas hely arra, hogy újjászülessen, friss életerőt, testi és lelki föl-
üdülést nyerjen itt a beteg, megtört ember. Kedvező fekvése következtében olyan 
klímával dicsekedhet, amely fölülmúlja Nápoly, sőt a még délebbre fekvő Palermo 
éghajlatát is. A téli hőmérséklet sohasem száll a fagypont alá, s a nyári hőség 
is megkíméli ezt a boldog vidéket. Páradús levegőjében nyoma sincs a pornak 
és köd sem homályosítja el kristálytiszta légkörét. 

Az egyenletes, szélsőségeket nem ismerő éghajlat alatt teljes pompájával 
bontakozik ki a mediterrán flóra, amelyet még színpompásabbá tesznek a trópusok 
alól idehozott és itt otthonosan megtelepedett növények. A Lesinát keleten övező 
erdőcskében a ciprusok, olajfák, pineák, fügefák, eperfák, narancs- és citromfák 
mellett ott találjuk a meghonosodott délszaki növényeket, a Szentjánoskenyérfát, 



AZ ELSZAKÍTOTT FIUME 1 ! 

az óriás termésű eukaliptusokat és a brazíliai dobányfát. A fák árnyékában ciklá-
menek húzódnak meg, amelyeknek virágporából messze földön hires rovarport 
készít az élelmes lakosság. Az erdei tisztásokat és az erdő szélét a kesernyés-édes 
illatot árasztó rozmaring alacsonyan kúszó bokrai borítják, amelyek nem hiányoz-
nak a napsütötte hegyoldalokról sem, nagy örömére a lesinaiaknak, akiknek a 
rozmaringolaj a legjobban fizető exportcikkük. 

Az enyhe klíma varrázshatása a távolról kopároknak látszó hegyoldalokat is 
betakarja tavasszal és nyáron tarka virágszőnyeggel. A rozmaringgal befutott terü-
letek egyhangúságát fehér- és rózsaszínű, nagyvirágú margaréták és pipacsok 
tarkítják, a levegőt betölti a kakukfű fűszeres illata, imitt-amott a tekintélyes 
bokorrá növekedett vadmályva rózsaszínű virágai mosolyognak felénk, s a sziklák 
mögül büszkén törnek az ég felé az Agavé ritkán nyiló virágai, húsos levelei 
pedig megelégedetten terülnek szét a nap hevétől átmelegített csupasz köveken. 
A hegyoldalak vadon termő növényvilága harmonikus egésszé olvad össze a 
lépcsőzetesen művelt szöllőföldek üdezöld foltjaival, amelyek magasra fölkúsznak 
a S. Nicolo csúcs meredek oldalára is. A Castello Spagnuolo tövében meghúzódó 
házak közül két-három szépen fejlődött datolyapálma bólogatja hajlékony törzsön 
nyugvó, dús koronáját, kiegészítéséül Lesina megkapó, jellegzetes tájának, amely 
örökre belevésődik annak a lelkébe is, aki csak egyszer és rövid ideig élvezte a 
„dalmát Madeira" természetadta és emberalkotta szépségeit. 

Most, amikor a reánk nézve oly tragikusan végződött háború köde már oszla-
dozik és felocsúdván körülnézünk — mi, szegény, viharvert magyar nép, — 
sok veszteséget veszünk észre; köztük az Adria gyöngyét, a magyar Fiumét! 

Az ősi Tenger-Fehérvár (Zara-vecchia) már réges-régen elveszett — fel se 
lendült annak idején; — de a Dél felé, a tenger felé ösztönszerűen is 
vágyódó Magyarország, a későbbi kikötőváros, Fiume elvesztésével, hol majd 
150 évig uralkodott, egy soká gyógyuló sebet kapott. 

A mi Kossuthunk azt is mondotta többek között : „Tengerre magyar! — 
de az „extra Hungáriám —" egyszerű és kényelmes elve nem engedte ezt a 
mondást valóra váltani. Csak „ideiglenesen" időzött ott néhány kereskedő, 
államhivatalnok és családjuk. A Róma, Itália felé utazók, az abbáziai fürdőven-
dégek, a görög-stylű pályaudvaron, Adamich-molón, Európa-szállón és a fehér-
márvány kormányzói „Pa lo t á in kívül nem igen voltak másra kíváncsiak és 
unottan járkáltak a Corsia Deák óriás platánfái alatt. 

A magyar állam milliókat áldozott Fiumeért és vasutjáért, de a „magyar-
országi kereskedelem" és intelligencia részéről csak közöny háramlott a mi „cőte-
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d' Azur"-ünk felé és legfeljebb az utolsó évtized kivándorló magyarjai gondoltak 
soká vissza Fiúméra, a magyar kikötőre . . . É s most kiesett a legszebb gyöngy 
a koronánkból! 

Igaz, hogy Mária Terézia császárné és királyné 1776. illetve 1779-ben, 
mint „corpus separatum"-ot csatolta Magyarországhoz; igaz, hogy a. hálátlan 
Horvátország ellenkezései folytán 1868-ban is csak „provisorium"-nak fogta fel 
a törvényhozás Fiume közjogi helyzetét; de ez nem volt ok arra, hogy ne 
kapcsoltuk volna szorosabban magunkhoz a fiumeieket és ne harcoltunk volna 
jogainkért kitartóbban Párisban, Fiume sorsa most sem lévén talán véglegesen 
eldöntve, — senki javára — mert az olaszoknak a londoni egyezményben is 
lefektetett jogelveit nem respektálja Jugoszlávia, ennek területi aspirációi pedig 
állandó nyugtalanságot szítnak Itáliában. 

A fiumeiek különben régebben elkedvetlenedtek. Egyik oka lehetett az, 
hogy a politikai vezetés nem épen az olasz elemmel együttesen történt. A régi 
kormányzók, a Szápáry grófok — kiknek régi olasz rokonságuk is volt — inkább 
az olaszokkal együtt kormányoztak, de később, bécsi áramlatok folytán (Ferencz 
József Lombardia elvesztéseért mindig ellensége volt az olaszoknak) a horvát 
népet részesítették inkább előnyben. Igaz, hogy nehéz lett volna másképen csele-
kedni, mikor ennek a vidéknek még a pápák is megengedték a „glagolit" 
ó-szláv nyelven a misézést. 

A horvátok igyekeztek is élni a különböző, kedvező alkalmakkal. A „Prva-
hrvatska-stedionica"-bank, az „Ungaro-croata" hajóstársaság, a Susákon meg-
jelenő „Preniorske novine", Lenac ügyvéd és mások túlsókat is tettek népük 
érdekében, míg Zanella a jelenlegi elnök ugyancsak háttérbe szorult. 

Szent István ünnepén például több méteres horvát lobogók lógtak igen 
sok házon. Be kell ismerni azonban, hogy horvát iskolákat se a „Rapresentanza" 
se a kormány nem engedélyezett; bár talán e téren kellett volna a horvátoknak 
bizonyos szabadságot adni és akkor nem erőszakoskodtak volna annyira az 
utóbbi években, mint ezt ők még a háború alatt is hangoztatták. 

Ami az „Adria" magyar tengerhajózási társaságot illeti, tisztviselői, kapi-
tányai, személyzete között inkább volt olasz, osztrák, német, horvát, mint magyar. 
Pedig az „Adriát" nagyon subvencionáltuk. Ez a kiadás igen haszonhajtó 
volt, mert pld. a 80-as évek y4—-Vg millió tonna szállításai után 1900-ban már 
2,000.000 tonna körül van a szállított árúmennyiség, később még nagyobb lett 
az árúforgalom, bár utóbb Németország ipari erősödése és úgylátszik, nagyon 
„kiérdemelt" jóindulata révén vasúti és főképen dunai forgalmunk is fellendült. 
A Cunard-Line-vel kötött szerződésünk után az osztrák Lloyd személyszállító 
gőzösei már nem jelentek meg a halászvárosból naggyá lett Fiúméban. 

Kissé elkedvetlenedtek a fiumeiek az utolsó decenniumban, a gr. Wicken-
burg kormányzó kezdeményezésére felállított magyar határrendőrség miatt is ; 
pedig eleinte örültek neki, remélvén, hogy az ő lassú városi rendőrségük ís 
halad a verseny folytán. Igaz, hogy teljes jogú rendőrséggé csak 1917-ben lett 
és az igen erélyes Késmárky kapitány által vezetett testületnek a tudása kifej-
tésére már nem maradt ideje a háború zavarai és a forradalom folytán. Külön-
ben az állami pénzügyi intézmények közül is például csak az ottani — akkor 
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legnagyobb — dohánygyárunk volt a fiumeiek előtt rokonszenves. (Vájjon mit 
menthettünk meg ennek sok milliós raktárából ?) — De még a Fiúméban ven-
dégszereplő Polgár-féle színtársulat sem talált nagy pártfogásra, bár ha jobb 
zenekart tartott volna Polgár, ez nem lett volna épen nehéz. 

A két kis magyar újság viszont, a dr. Bráyer által szerkesztett ,,Fiumei 
Estilap'' és a Murai-féle „Magyar Tengerpart" gyenge propagandája miatt nem 
erősíthette eléggé a fiumei magyarságot. 

A háború folyamán József főhercegék is eladták 1,000.000 koronáért villá-
jukat és a gyönyörű pálmákkal tele parkot, melyet az öreg József főherceg még 
maga gondozott. 

Bizony, a magyar uralom utolsó, nagy erőfeszítései dacára valami nagy, 
szomorú változás remegtette meg az aggódókat, mint a bóra a fiumei temető 
híres cyprus-sorát. 

Az elkedvetlenedett olaszok vártak, a horvátok gőgösek, hangosak lettek, 
a magyarok egy bús „Istenhozzád"-ra készültek. A különben nagyon szabadelvű 
Vio polgármester már nagyon önérzetesen járkált az utolsó tavaszon és bár 
Magyarország jóvoltából Fiume nem éhezett, a város a magyar tisztviselők élel-
mezését semmivel sem mozdította elő a maga részéről. No, de annál jobb dol-
guk volt az ott szolgáló cseh-szláv tiszteknek ! 

A horvát városparancsnok, az öreg Istvanovics generális pedig nem nagyon 
fáradozott a háborús izgalmak lecsillapításán; de a magyar honvédek térzenéjét, 
— kiket különben Jekelfalussy fiumei kormányzónk sürgetett ki néhai Wekerle 
miniszterelnöknél, rövidesen betiltotta. A vassisakos honvédek eltávoztak, más-
hová szólította őket a hadvezetőség. 

A tengeren is alig volt már forgalom; még éjjel sem tudtak már csapa-
tokkal, élelmiszerrakománnyal a hajók Albániába jutni, noha a mi kormányzónk, 
Horthy, az otrantói tengeri csata hőse, minden erővel védelmezte a partokat. 
Bár D'Annunzio többször látogatta meg repülőgépen és léghajón a várost és 
lelkesítő nyomtatványokat dobált le az olaszoknak, mégis 1918 október utolsó-
előtti vasárnapján a susáki hatóságok, horvátok vonultak be a vörös-fehér-kék 
színekben pompázó városba, miután előtte való héten a fogházak csőcselékét 
szabadította ki a tömeg és végeztek a magyar épületeken romtolásokat, vere-
kedvén, rabolván szerteszét. 

A háborúban erős központi hatalmak összeomlására a forradalom következett! 
. . . És elindult egy szomorú vonat Fiúméból a magyar tisztviselőkkel, át 

a forrongó Krajnán a hervadt őszirózsás magyar forradalom felé. 
Quid nunc? 
Fiume önálló, de forgalma, sőt halászata sincs, éhezik, nyomorog, kikötő-

jében és pályaudvarain fű nő, amit kaszálni lehet. Itália és Jugoszlávia küzd 
érte. Sok fiumei lett földönfutó. Abbázia is pang. Az Adria vizét sem zavarják 
a nagy hajók. Sok fiumei siratja már a magyar uralmat és amiből főképen 
élhetnek, gazdagodhatnak, a magyar forgalmat. Sőt a Jókai költészetében érde-
kessé vált Frangepán-várak környékén, a horvát földön is másképen gondolkod-
nak rólunk ma. Tempi passati I ? 

De legjobban bánkódhatunk Fiume után mi, magyarok, kiknek ez az egy 
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Délvidékünk, tengeri kikötőnk volt, mely a világrészeket, gyarmatokat, a tengert 
nyitotta meg előttünk, a „népek országutját", mint ezt a tengerről a nagy 
francia tudós, Michelet mondja. — Pedig mégis ez a legközelebbi kikötő, mint 
a Svájcnak Genova s ez volt és ez kell, hogy legyen a jövőben is Magyar-
ország kapuja a tenger felé. 

Nem szabad tehát elhanyagolni fiumei érdekeinket. A trianoni béke bizto-
sítja jogunkat Fiume kikötője használatához, az ottmaradt magyar kisebbség 
védelméhez és higyjük, hogy a kormány is meg fogja tenni az intézkedéseket a 
Fiúméból kiinduló magyar tengeri hajózásért! 

* 
* * 

A fiumei szabad állam gazdaságilag a legteljesebb pangást mutatja. Ridegen 
elzárkóznak tőle a volt horvát tengervidék és a közeli szigetek, amelyeknek a 
népessége azelőtt Fiúméban virágzó középkereskedelmet táplált. Nagykereske-
delme elvesztette a magyar Hinterlandot, mely a fiumei kikötő békebeli forgal-
mának 80 százalékát szolgáltatta és aligha fogja visszahódítani a horvát keres-
kedelmet, mely a kikötő forgalmának 20 százalékát tette. Az eredmény az, hogy 
árúszállító hajók ma egyáltalán nem keresik fel a fiumei kikötőt, ahol most 
csak személyforgalmat bonyolítanak le hetenkint kétszer néhány szomszéd olasz 
kikötővel. 

Fiume lakossága csak úgy fogja a teljes züllést elkerülni, ha magához tudja 
vonzani a magyar kereskedelmet. Erre megvan a módja. Szabad kikötővé kell 
alakulnia, mely vámmentes behozatalával olcsón tudja ellátni munkásait és gyárait 
és ezzel elejét veszi a kikötői és gyári munkások kivándorlásának, mérsékli a 
mostani túlhajtott kikötői rakodási illetékeket. Azok a nagykereskedők, akik 
Fiúméban még megmaradtak, igen jól ismerik a magyar piac igényeit, készleteit, 
a nagy magyar iparágak versenyképességét. Itt még most is érvényben van a 
magyar magánjog, a magyar kereskedelmi jog, a magyar polgári perrendtartás. Az 
ügyvédek, a közjegyzők vagy magyarok vagy tudnak magyarul. 

A vasúti út Fiúméba rövidebb, mint Triesztbe. A Gyékényesen át Fiúméba 
vezető vonal nagyobb része magyar területen, másik része Jugoszlávián (illetve 
a volt Horvátországon) megy keresztül és így a vasúti díjtételek jóval olcsób-
bak, mint a trieszti vonalon, melynek egy része olasz területen visz át, úgy 
hogy az olasz szakasz tarifáit lírákban kell fizetni. 

A közvetlen vasúti díjtételek iránt a fiumei viszonylatban csak két állam- . 
nak kell egymással elszámolni, míg a triesztiben három állam van érdekelve. 

Fiúménak jól felfogott életérdekei követelik, hogy a magyar kereskedők és 
gyárosok ismét Fiúmén át bonyolíthassák le tengerentúli piacokkal való forgal-
munkat. Ehez képest méltán számíthatunk arra, hogy a magyar kereskedőket és 
iparosokat a fiumei mérvadó és üzleti körök tárt karokkal fogják fogadni. De 
hiábavaló a fiumeieknek rokonszenv és üzleti érdek által sugallt előzékenysége, 
ha a magyar üzletvilág nem igyekszik ezt ki is használni. 

Eddig nem tehettük, mert el voltunk vágva Fiúmétól. De a trianoni békeszerző-
dés 294-ik cikke biztosítja Magyarországnak az Adriához való útat és az Ausztria-
Magyarországtól elszakított területeken biztosítja részére az átmenet szabadságát. 
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A transito-forgalom szabadsága iránt meg kell majd egyeznünk Jugoszláviával 
és Fiúméval. S ha egyszer újból fölvesszük Fiúméval a forgalmi és gazdasági 
kapcsolatot, ez bizonyára útját egyengeti majd a régi rokonszenv felújításának 
is, ami részünkről ma is változatlanul fennáll. 

Olaszország és Jugoszlávia versengését Fiúméért a két ország közt Rapal-
loban kötött szerződés tudvalevőleg úgy oldotta meg, hogy Fiumét független 
szabad államá tette, mely kormányzó elnökévé a város volt magyar országgyű-
lési képviselőjét Zanella Richárdot választotta meg, akitől joggal lehetett várni 
az immár protektor nélkül maradt, mert senkihez sem tartozó, a szó szoros 
értelmében „separatum corpus" újraéledését. 

Az új kormány azonban még jóformán meg se melegedett, amikor március 
első napjaiban az olasz fascisták (ezek a túlzó nacionalisták) páncélautókkal, 
torpedónaszádokkal rátámadtak a békés Fiúméra, eltávolították Zanellát és kor-
mányát s a város kormányzását, egy „nemzeti bizottság" vette át. 

D'Annunzio kalandja tehát Fiúméban megismétlődött, mert az olasz nacio-
nalisták nem tudnak beletörődni abba a gondolatba, hogy elveszítsék Fiumét, 
amely pedig úgylátszik, már maga sem akarja sem őket, sem a délszlávokat. 
Fiúménak Trieszttel közös tragikuma, hogy míg magyar és osztrák főhatóság 
alatt voltak, olasz irredentizmust űztek; olasz, majd d'Annunzio-féle uralom alá 
kerülve azonban csakhamar kiábrándultak olasz szerelmükből és önálló állami-
ságra vágyódtak, amelyet Fiúménak a rapallói szerződés biztosított is. Fiume, a 
még nemrég virágzó egyetlen magyar kikötőváros, belátta, hogy ezt a régi kivált-
ságos helyzetét elveszítette s olasz uralom alatt tönkremegy, mert Trieszt, Velence 
Ancona, szóval a többi olasz kikötő mellett épúgy elveszti létjogosultságát, mintha 
a délszlávok kezére kerül, akiknek fontosabbak és kedvesebbek dalmát kikötőik, 
mint a horvát mögöttes országrésszel bíró Fiume. A független Fiume kormánya 
azonban nagyon jól tudta, hogy Fiume csak Magyarországra és Horvátországra 
támaszkodhatik s ebben az irányban kellett orientálódnia, ha nem akar elpusz-
tulni. Ámde az olasz nacionalisták nem tudtak belenyugodni abba, hogy Fiúmé-
ban a Baross-kikötő révén, melyet a rapallói szerződésben az olaszok a délszlá-
voknak adtak oda, a szerbek megvessék a lábukat, emezek pedig rossz szemmel 
nézték, hogy Fiume már gazdasági szükségből is a horvátok felé kacsintgat. 
Ezért nem hozhatott állandó megoldást a rapallói szerződés s ezért maradt 
Fiume Erisz-almája már a párisi békekonferencián kitört olasz-amerikai-francia 
ellentét óta nem is két, de három nemzet köz t : az olasz, a szerb és a horvát 
között. Fiume helyzete, így, ahogy van, tarthatatlan és a fascisták legújabb 
csinyje nem zárta még le e város megpróbáltatásainak sorozatát. Hogy az olasz 
kormány e nehéz kérdésben mire szánja el magá t : nem tudjuk. Szívből sajnál-
juk az egykor virágzó, ma nyomorgó magyar kikötővárost. 
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I r ta : GONDA BÉLA. 

Nyolcszáz éve mult, hogy Kálmán magyar király 1105-ben Biogradban — 
Tengerfehérvárott — az „urbs regia"-ban Horvátország és Dalmácia királyává 
koronáztatta magát. Kisebb-nagyobb megszakításokkal 1432-ig, tehát 327 éven át 
bírta Magyarország Dalmáciát a hozzátartozó szigetekkel, miközben az Adria 
kizárólagos uralmára féltékeny velencei köztársasággal váltakozó szerencsével 
többször összemértük fegyvereinket s Nagy Lajos királyunk 1357-ben annyira 
megtörte a hatalmas Velencét, hogy 1358-ban békeköveteket küldött Budára és 
nemcsak visszaadta a magyar koronához tartozó városokat, de a signoria lemon-
dott minden azokra vonatkozó jogcímről és igényről, sőt kötelezettséget vállalt 
arra, hogy amennyiben Lajos a tengeren háborúba sodortatnék, Velence 24 tel-
jesen fölszerelt hadi gályát bocsát rendelkezésére. Nagy Lajos halálával azonban 
Velence nem érezvén többé a nagy király hatalmi súlyát, szerződéses kötelezett-
ségeit csakhamar lerázta magáról, az elvesztett dalmát városokat ismét vissza-
foglalta s a magyar uralomnak csak szórványos nyomai maradtak az Adrián. 
Amikor pedig 1379-ben a genuai hajóhadat teljesen megsemmisítette, az 1381. 
évi turini béke Velence tengeri hatalmát feltétlenül elismerte. Ettől kezdődik 
Velence történetének legboldogabb korszaka s ezután lett igazán nagy tengeri 
hatalommá. 1423-ban Mocenigo dogé uralkodása alatt Velence hadereje 3000 
hadi bárkából, 200 evezős bárkából, 300 fölszerelt hadihajóból és 45 nagy nehéz 
gályából állt, az arzenálban pedig állandóan 16.000 munkás dolgozott hajóépítésen. 

Ilyen nagy tengeri haderő birtokában egészen természetes, hogy az Adrián 
—- melyet akkor velencei öbölnek neveztek — Velence volt az úr s ott csak az 
hajózhatott, akit ők megtűrtek. Ez a nagy tengeri haderő volt a biztosítéka Ve-
lence virágzó tengeri kereskedelmének, melyet minden idegen versenytől vas-
kézzel védelmezett a signoria 

A magyar királyok s különösen Nagy Lajos királyunk, akinek rövid időre 
sikerült megtörni Velence kizárólagos tengeri uralmát, súlyos mulasztást követtek 
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el, hogy több mint háromszázados tengerparti uralmuk idején nem gondoskodtak 
magyar tengeri haderőről, mely hivatva lett volna megszilárdítani a magyar nem-
zeti hegemóniát az Adria keleti partvidékén. Micsoda más perspektíva nyílt volna 
ezzel a magyar állam kiépítésére, a magyar birodalom hatalmi súlyának meg-
szilárdítására ! . . . 

De hát abban az időben még egyáltalán nem alakult ki nálunk a tengeri 
uralom jelentősége s királyainkat, akik a dalmát tengerparti városokat meghó-
dítani igyekeztek, nem a tengeri kereskedelemhez fűződő nagy érdekek vezették, 
de kizárólag a szárazföldi birtoklás kiterjesztése. S mivel a megszerzett tenger-
parti városokat a tenger felől — hadiflotta hiányában — nem tudták megvédeni, 
Velence úrrá lett fölöttünk s 1420-ban Dalmácia legnagyobb része, 1432-ben 
pedig csaknem az egész dalmát tengerpart Velence uralma alá jutott s jó negyed-
félszáz esztendőbe került, míg Velence hanyatlásával VI. Károly német-római 
császár (mint magyar király, e néven a Ill-ik) némi sikerrel próbálkozott meg az 
Adrián való. térfoglalással. 

A Kelet-Indiába vezető közvetlen tengeri út fölfedezése óta a Földközi ten-
ger elvesztette addigi kereskedelmi jelentőségét s ezzel a velencei köztársaság 
tengeri kereskedelmi fölénye és hatalma is hanyatlásnak indult. A köztársaság 
ugyan még ezután is hosszú ideig egyedül uralkodott az Adrián s féltékenyen 
elnyomta Ausztria minden tengerészeti törekvését. Az osztrák tengerpart külön-
ben is alkalmatlan volt egységes tengeri uralom megalapítására, mert meg volt 
szakítva velencei birtokokkal s a quarnerói szigetek is Velence birtokában voltak. 
Ausztria már a XVII. század elején igyekezett tért foglalni az Adrián s amikor 
ezzel szemben Velence telhetetlen követeléseket támasztott, megpróbálta az ellen-
szegülést s 1614-ben emiatt háborúba is keveredett a köztársasággal, de a vége 
az lett, hogy leverték s Velence suprematiája az Adria felett továbbra is bizto-
sítva maradt. Az Adria tengeri forgalmát Velence teljesen uralta, ott csak vele 
barátságban lehetett tengeri kereskedelmet űzni, Ausztriának tehát nem fejlődhe-
tett önálló tengeri kereskedelme s így nem is volt mit védeni. Egy egész szá-
zadnak kellett elmúlnia, míg VI. Károly császár — akinek, mint 1706—1713-ig 
Spanyolország királyának alkalma volt a tengeri kereskedelem világhatalmi jelen-
tőségéről közvetlen meggyőződést szerezni — egész nagyságában fölismerte, 
hogy népeinek jólétére okvetlenül szükséges a külkereskedelem megteremtése s 
hogy az Adria külkereskedelmünk kapuja. Erre való tekintetből utakat építtetett 
a tengerhez (ő alatta épült a Károlyvárostól Fiúméba és Buccariba vezető Karo-
lina-út), helyreállíttatta a kikötőket, intézkedéseket tett, hogy Trieszt nagy ten-
geri kereskedelmi gócponttá váljék. 

Amint a császár ezirányú szándékai köztudomásra jutottak, fölmerültek 
tervek rendes hajóhad létesítésére, egyrészt a kereskedelmi hajózás, másrészt a 
partok és kikötővárosok, különösen Trieszt nyilt öblének a védelmére. 1713-ban 
báró St. Hilaire részletesen kidolgozott hadiflotta-tervet terjesztett elő, mely sze-
rint 20 sorhajó és fregatt építtetnék 40—50 ágyúval. De hát sem pénz nem 
igen volt a flottára, sem az érdeklődés nem igen nyilvánult meg iránta. Amint 
azonban a spanyolországi zavarok Károlyt közbelépésre késztették, sürgősen szük-
ségesnek mutatkozott egy-két hadihajó építése s 1726. szept, 28-án a császár 
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és az egész udvar jelenlétében Triesztben vizrebocsátották a Kaiser Kari VI. és 
Trieste nevű sorhajokat, melyeket nagy gyorsasággal fölszereltek és Spanyolor-
szágba küldtek, ahol Barcelona ostrománál és bevételénél dicsőséges részt is 
vettek. S bár ezeket egyelőre nem követte további hajóépítés, a császárt állandóan 
foglalkoztatta a tengeri kikötők építése, a hajóépítés fejlesztése s egy hadiflotta 
létesítése. Amidőn evégből 1729-ben bejárta a tengermelléket s Portoréba is elláto-
gatott, meggyőződvén az ottani kikötő igen alkalmas fekvéséről, intézkedett annak 
kiépítéséről s ott a császári haditengerészet részére arzenált is létesített, hajó-
siklókkal és műhelyekkel, sőt annyira megkedvelte Portorét, hogy ott nyaralót 
is szándékozott magának építtetni. Ezalatt lassan érlelődött a hadiflotta ügye, 
melyben 1733-ban állott be újabb lendület, amikor gróf Pallavicinit nevezték ki 
a létesítendő haditengerészet parancsnokává. O azonnal elrendelte a Nápolyban 
levő császári hadihajók s a Triesztben és Portorében levő kereskedelmi hajók 
fölszerelését ágyukkal, emberekkel s azok szolgálatba állítását. 1735-ben kine-
vezték a gályák tábornokává, de pénzt nem kapván, saját költségén építtetett 
hajókat, aminek a visszatérítését miután hiába követelte, végre is kénytelen volt 
elengedni. Ez időben Károly császárnak az orosszal kötött szövetsége létrehozta 
a dunai flotillát s Pallavicinit oda helyezték át, a fölszerelést és a személyzetet 
szintén, a tengeri hadihajókat pedig, melyek — mint mondták — sokba kerül-
nek, eladták Velencének. 

Ettől kezdve tíz éven át nem volt Ausztriának hajóhada; majd elláttak ugyan 
egy-két fregattot hadi fölszerelésekkel, de minthogy a kereskedelmi tengeri hajó-
zás is igen szűk keretekben mozgott s Ausztria partjait sem fenyegette közvet-
len veszedelem, a hadiflotta ügyével senkisem törődött. Amint azonban Mária 
Terézia programmjába vette a birodalom tengeri összeköttetéseinek a fejlesztését 
s amint ennek folytán csakhamar kitűnt, hogy az Afrika északi partjain hatal-
maskodó tengeri rablók a kereskedelmi hajózást minduntalan megnehezítik és 
veszedelmessé teszik, újból fölmerült a szüksége a hadiflotta létesítésének. Akuttá 
vált ez a kérdés 1764-ben, amikor Algier a tengeren háborút üzent Ausztriának, 
mire sietve elrendelték Portoréban legalább két fregatt fölszerelését. Ez azon-
ban a fölmerült ellenzések folytán abbanmaradt s csupán két kereskedelmi hajót 
alakítottak át hadihajóvá s ezeket küldték az algieri hajóhad ellen. Nagy szeren-
cséjük volt, hogy nem találkoztak vele, mert különben mindenestől elpusztultak 
volna. 

Amint 1768-ban az új tengerészeti parancsnok javaslatot tett az építés alatt 
levő két fregatt fölszerelésére, a trieszti kereskedelmi tengerészeti vezetőség, 
— az u. n. Intendenza — mely mindig ellenezte és meg is akadályozta a hadi-
flotta létesítését, azt kívánta, hogy ez a két fregatt az ő rendelkezése alá helyez-
tessék. Ők ugyanis attól féltek, hogy a haditengerészet nagy költségei főleg a 
trieszti kereskedőket fogják terhelni. Mária Terézia végre is elhatározta, hogy a 
hadiflottáról — a költségek és egyébb nehézségek miatt — lemond s ha mégis 
szükség lenne rá, a barátságos toszkánai nagyhercegségtől fog hadihajókat köl-
csön kérni. A két fregattot el is adták Toszkánának. 

II. József császár szintén inkább csak a kereskedelmi tengerészettel törő-
dött s e tekintetben messzemenő tervei voltak. Megpróbálta ugyanis Kelet-Indiá-
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ban osztrák kereskedelmi telepek létesítését. E célból 1776-ban kiküldték a „Josef" 
és „Mária Terézia" nevű korvettákat, de ezek 4'/2 év múlva, 1781-ben eredmény-
telenül visszatértek. Józsefnek legutolsó rendelkezése az volt, hogy elrendelte 
több partvédő hajó építését, 15 kereskedelmi hajó és 10 naszád bérlését a ten-
gerpartok állandó védelmére. 

1786-ban állapították meg mindkét tengerészet részére a vörös-fehér-vörös 
lobogót a német császári koronával, melyet 1806-ban, amikor I. Ferencz császár 
letette a német császári méltóságot, egy heraldikus koronával cseréltek föl; 
1867-ben a kiegyezés folytán a lobogó felében a magyar nemzeti színeket kapta 
a magyar címerrel, de csak a kereskedelmi hajók részére, míg a haditengerészet 
lobogója — az 1866. évi lissai dicsőséges tengeri győzelem emlékére — válto-
zatlan maradt. II. Józsefnek 1790-ben bekövetkezett halála után II. Lipót az 
egész hadiflottát a trieszti Gubernium (tengerészeti kormányzóság) alá rendelte. 
Az egész u. n. hadiflotta azonban mindössze 1 brigantinból, 4 kisebb hajóból 
és 7 ágyúnaszádból állott, tehát voltaképen nem is volt „flotta". Mikor aztán 
Napoleon fenyegette az osztrák partokat és a kereskedelmi hajókat, Ausztria 
először Anglia védelmét kérte, de ez elutasította, majd Velence segítségéhez 
folyamodott, ez azonban nem mert a hatalmas Napoleonnal ujjat húzni. 

Eközben a francia kalózhajók nagyon elszaporodtak az Adrián s a parti 
lakosságot proklamációkkal felhívták, hogy francia lobogó alatt szereljenek föl 
hajókat s támadják meg az osztrák kikötőket és kereskedelmi hajókat. 

Az 1797. okt. havában kötött Campoformioi béke Velencét, lstriát és Dal-
máciát Ausztriának juttatta. 1798. januárban átvették a velencei flottát, ami azon-
ban mindössze 1 fregatt és 9 kisebb dereglye volt. Ezt szaporították a franciák 
által elsülyesztett velencei hajók kiemelésével s már augusztusban sikerült a flot-
tát 37 hajóra szaporítani. 1799-ben azonban ismét kitört az ellenségeskedés s a 
flotta egy része a Po folyóban, a másik része Ancona blokádjánál és bevételé-
nél vett tevékeny részt. A francia kalózhajók eközben annyira elszaporodtak, 
hogy a kereskedelmi hajók már a kikötőkben sem voltak tőlük biztonságban. 

Napoleon az osztrák hadakat ismét levervén, az 1805-ben megkötött pozsonyi 
béke Ausztriát csaknem összes tengerparti tartományaitól s haditengerészetének 
legnagyobb részétől is megfosztotta. Csak egy kis flotillája maradt, mely igen 
gyönge volt ahhoz, hogy az 1809—1814. évek hadműveleteiben eredményes 
részt vehetett volna. Az Adria ebben az időben francia tenger lett. 

Napoleon leveretésével azonban már 1814—15-ben visszakerültek az elvesz-
tett tartományok Ausztriához s a napoleoni háborúk tengeri eseményein okulva 
Ausztriában is belátták immár, hogy a tengerpartok és a kereskedelmi hajózás 
védelmére megfelelő hadiflottára van szükség. S ezzel megindult a flotta céltuda-
tos fejlesztése s már az 1820—30-as években az osztrák vitorlás flotta fénykorát 
élte s elismert tekintélye volt a Földközi tenger keleti részén. 1828-ban sikerrel 
harcolt Marokkó ellen, a tengeri rablók garázdálkodása miatt, ugyanakkor egy 
korvetta Rio de Janeiroba vitte a brazíliai udvarhoz kinevezett követet s azután 
elment Kantonba, hogy Kínával kereskedelmi összeköttetést létesítsen. Már 1827-
ben elhatározták legfelsőbb rendeletre a haditengerészet részére gőzhajók beszer-
zését ; mivel azonban a 30-as években külföldön épített gőzhajók teljesítőképes-
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sége igen csekély volt, a haditengerészet eleinte tartózkodott ettől. Csak amikor 
a francia gőzösök a Tunis és Algier elleni expedícióban fölkeltették Európa 
bámulatát, Ausztriában is megérlelődött az elhatározás néhány hadigőzös beszer-
zésére. így jutott a haditengerészet 1837-ben a Vulkán és Mária Anna gőzösök 
birtokába, melyekhez jött 1848 ban a Messagérie, Custoza és Curtalone s 1850-
ben a Lucia és Volta kerekes gőzösök. Ezzel a haditengerészet az addigi evezős 
és vitorlás hajórajról áttért a gőzhajórajra. 

Alig kezdték meg a gőzhajók építését, a haditengerészet már az 1835—37. 
években rendes kereskedelmi hajójáratokat rendezett be Trieszt és Görögország 
között, az 1840. év második felében pedig az osztrák hadiflotta Angliával és 
Törökországgal együtt már résztvett a Mehemed Ali elleni küldetésben. 

Az osztrák haditengerészet gócpontja ebben az időben Velence volt. A 
személyzet azonban annyira saturálva volt olaszokkal, hogy megbízhatatlanságuk 
méltán sok gondot és aggodalmat okozott a vezetőségnek. S a tengerészek s a 
hajógyári munkások közt már 1844-ben erősen tért foglaltak a függetlenségi 
törekvések, melyek 1848. március 17-én nyílt lázadásra vezettek, melyet nem 
voltak képesek letörni, úgy hogy az osztrák már jul. 22-én kapitulálni volt kény-
telen s Velence rövid időre olasz uralom alá került. Az olaszokkal vivott harcok 
a szárazföldön ugyan győzelemre vezettek, de a tengeren a flotta nagyon, gyön-
gének bizonyult s csak nagy erőfeszítéssel (Lloyd kereskedelmi hajók fölfegyver-
zésével) sikerült azt annyira megerősíteni, hogy 1849. junius 19-én Ancona el-
esett s Velence öt hónapon át ostromzár alá helyeztetett. Ezzel azonban nem 
bírták Velencét megadásra kényszeríteni, miért is három hónapon át mérsékel-
ten bombázták, míg végre aug. 25-én kapitulált s az osztrákok Haynauval az 
élükön bevonultak. A császár ez alkalomból Dahlemp altengernagyhoz intézett 
parancsban megdicsérte a flottát eredményes akciójáért. 

Az ezen időben tett tapasztalatok meggyőzték az uralkodót és az intéző 
köröket a haditengerészet céltudatos kifejlesztésének szükségességéről s 1850-től 
rendszeresen fejlesztik a flottát, páncélos hajók épülnek, folyton javítják a tüzér-
ségi felszerelést, de a nagyobbarányú céltudatos fejlesztés Miksa főhercegnek 
ellentengernagygyá s a flotta főparancsnokává történt kinevezésével indult meg. 
U j élet, új szellem vonult be ezzel az osztrák haditengerészetbe. Az új főparancs-
noknak az volt a törekvése és a programmja, hogy a tengerésztisztikar tudo-
mányos és kereskedelmi missiókkal magasabb színvonalra neveltessék s hog}' a 
belföldön kereskedelmi és közgazdasági szolgálatokkal a haditengerészetnek béké-
ben való nagy jelentőségét is kimutassák. így létesült a Novara-expedició Dél-
Amerikába és Nyugat-Afrikába. A hajóépítések serényen folytak, úgyszintén a 
parti erődítések építése és fölszerelése is. 

Az 1859—60. évi olaszországi események erélyes tevékenységre indították 
a haditengerészet vezetőségét a flotta megfelelő kiegészítése és fölszerelése terén, 
hogy háború esetén egyenlő rangú legyen az ellenféllel. Olaszország ezidőtájt 
elkezdett páncélos hajókat építeni, tehát Ausztriának is ezt kellett tennie s a 
kor színvonalára emelt osztrák hadiflottának már 1864-ben alkalma nyílt dicső-
séget szerezni a tengeren. 



EMLÉKEZÉS .HADITENGERÉSZETÜNKRE 2 1 

Már 1862. nov. 20-án külön tengerészeti minisztériumot szerveztek, de ez 
meglehetős rövid életű volt, mert már 1865. julius 27-én megszüntették. 

1864-ben a flotta éléről eltávozott annak ujjáteremtője, éltető lelke, Miksa 
főherceg, hogy a mexikóiak hívására s tulajdonképpen a napoleoni boszorkány-
konyha politikai főztjéből a tengernagyi állást fölcserélje a mexikói császárság-
gal, mely rövid időn oly megrázóan tragikus végzetévé lett a fenkölt lelkű, 
nagyra hivatott főhercegnek. 

1864-ben Tegetlioff sorhajókapitány 3 hajóval az északi tengerre küldetett 
a Dánia által megtámadott kereskedelem és partok védelmére, Poroszország 
segítségére. A dánokat Helgolandnál május 9-én megtámadták, egymásban nagy 
kárt tettek, de a dán tüzelés folytán meggyuladt egyik égő hajó t .nem tudván 
az ágyútűzben oltani, a diadalmas harc dacára kénytelenek voltak — úgy mint 
a legyőzött ellenfél — visszavonulni. 

1866. julius 20-án Tegethoff altengernagy vezetése alatt 27 hajóból álló 
osztrák hajóhad fényes diadalt arat Lissa szigeténél a 38 hajóból álló olasz 
flotta felett, a Ferdinánd Max osztrák vezérhajó derékban vágta ketté az olasz 
Re d'Italia-t, eldöntve ezzel a csata sorsát. A lissai győzelem politikai tekintet-
ben nem változtathatott ugyan a helyzeten s nem volt képes útját állni Velence 
elvesztésének, Ausztria haditengerészete azonban ezzel a fényes diadallal az egész 
világon tekintélyt szerzett, itthon is — már t. i. Ausztriában népszerű lett s 
így további fejlesztése könnyebben volt megvalósítható. 

Az osztrák haditengerészet ezzel a dicsőséges nimbussal alakul: át az 1867. 
évi kiegyezés folytán osztrák-magyar haditengerészetté. 

A lissai diadal óta számottevő tényezők lettünk a tengeren. Már 1869. 
október havában I. Ferenc Józset királyunk a Greif yachton, két yacht és öt 
páncélos cirkáló kíséretében, keleti utat tett Várnába és Konstantinápolyba s novem-
ber 16-án résztvett a Suez-csatorna ünnepélyes megnyitásán. 1872-ben Weiprecht 
sorhajóhadnagy északsarki expedíciót vezetett s fölfedezte a Ferenc József-földet; 
1878-ban és 1882-ben egy erősebb hajóhadosztály támogatta a hadműveleteket 
a Krivoscieben. 1892-ben az „Erzsébet" Ferenc Ferdinánd trónörökössel világkörüli 
utat tett Indiába, Japánországba, Ausztráliába, több hajó missió-utat tett a Csen-
des Óceánon, tudományos kutatásokat végeztek a Vörös-tengeren. Az 1896— 
1893. években résztvettek hajóink Kréta szigetének nemzetközi blokádjában, 
melyben teljes elismerést arattak. 1900-ban a China elleni nemzetközi megtorló 
expedícióban vett a flotta egy része tevékeny részt, itt is önfeláldozó és ered-
ményes szolgálatot tett tengerészetünk. Ez az expedíció vezetett 1901-ben a 
a Tiencsinben létesített osztrák-magyar különítmény alapítására. 

Az 1909. év első felében mutatkozó háborús kilátások alkalmával a flotta 
mozgósításának előkészületei megnyugtató tanúságot tettek arról, hogy hadiflot-
tánk a legrövidebb idő alatt teljesen harcrakészen tud bármikor akcióba lépni, a 
mi a kitűnő szervezetnek fényes bizonyítéka. 

* 
* * 
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A mult század 70-es éveinek az elején tengerészetünknek egy sorhajóhad-
nagya Luppis feltalálja a torpedót, melyet Whitehead fiumei géptechnikus — aki 
ezzel világhírre tett szert — a tökély magas fokára emelt s az új fegyvernem a 
hadiflottákban további nagyobb újításokat tett szükségesse. A fahajóról áttérnek 
a vegyes (fa és vas), majd az egészen vashajótestre, s a tüzérségi fölszerelés 
fejlődésével a tornyos hajókra. A páncéllemezek tekintetében nagyarányú fejlődést 
idézett elő a vas- és acélgyártás haladása; az angolok, majd a franciák e téren 
annyira mentek, hogy páncélos hajókon próbálták ki a lövedékek hatását. A 70-es 
évek végén már nem lehetett kikerülni a torpedónaszádok beszerzését s a csata-
hajóknak a torpedók kilövésére való berendezését. De az eleinte épült gyorsjáratú 
torpedónaszádokat már a 80-as évek elején túlszárnyalta a csatahajók nagyobb 
sebessége, s a torpedónaszádok további fejlődése megteremtett egy újabb hajó-
típust, a nagy gyorsaságú torpedóromboló-, zúzó- vagy vadászhajókat. 

A 80-as években a hadiflották növekvő feladatai szükségessé tették a flotta-
anyag pontos tagozását. Rendszeresen kellett ezt összeállítani nehéz vértezetű 
tornyos hajókból, gyorsjáratú cirkáló hajókból, lehető nagyszámú torpedóvadász-
és torpedónaszádból, raktárhajóból készlet-, aknarakó-, cisterna- és anyagszer-
raktárhajóból. 

Az ágyú- és páncélkamra maga után vonta a hajók mind erősebb vértezetét, 
nagyobb kaliberű és nagyobbszámú ágyukkal való fölszerelését s ezzel a hajótest 
és a hajósebesség aránylagos és folytonos növekedését. 1906-ban megépül az 
angol „Dreadnought" (Ne félj semmitől) nevű 18.000 tonnás, tornyos csatahajó, 
fölszerelve 12 drb. egyenkint 30'5 cm. átm. nehéz ágyúval s ez egyszerre típusává 
lesz a folyton (egész 43.000 tonnáig és 48 cm-es ágyukig) nagyobbodó hajó-
óriásoknak. 

Ebben a fejlődésben természetesen a mi haditengerészetünknek is részt kellett 
vennie s így készült az 1911 — lo. években a négy darab 20.000 tonnás nagy 
csatahajónk (Viribus Unitis, Tegethoff, Prinz Eugen és Szent István). 

A XX. század beköszöntével a hadiflotta egy ú j hajótipussal szaporodott. 
1901-ben épültek Franciaországban az első tengeralattjáró naszádok, melyeket 
eleinte a külföld, s különösen Németország haditengerészeti szakértői igen két-
kedőleg fogadták s csak a franciák ezirányú nagyobbméretű akciója nyomán 
vezettek be, s az európai tengeri nagyhatalmak közt mi csak mintegy tapogatódzva 
1910-ben szereltük fel hadiflottánkat egyelőre négy kisebbfajta tengeralattjáróval. 
A reánk és szövetségeseinkre tragikusan végződött világháború kellett hozzá, 
hogy ennek a legkisebb tengeri harci eszköznek borzalmas szereplése kezdetben 
és hosszú időn át a német hadvezetőség öntelt és elvakult reménységévé, majd 
a korlátlan tengeralattjáró harc címén Amerikának a világháborúba való beavat-
kozásával a központi hatalmak tragikus összeomlásának egyik okozó-
jává vált. 

A tengeri haderő harci eszközei közzé legutolsónak sorakozott a vízi repülő-
gép, mely mint földerítő és támadó eszköz szintén igen számottevő harci ténye-
zővé nőtte ki magát. 

* 
# * 
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Az 1914. közepén kitört világháború aránylag kicsiny hadiflottánkat teljes 
készenlétben találta. Már 1914. augusztus 17-én a. Zenta régi kis cirkálónk 
Punta d'Ostronál vakmerően szembeszállt a francia flottával, azt erősen meg-
rongálta, míg a túlerőtől legyőzve, a kis Zenta a tenger fenekére sülyedt. Majd 
dec. 21-én az U. 12. tengeralattjárónk az otrantói szoros felé haladó 16 hadi-
hajóból álló francia flottát két torpedólövéssel szétugrasztotta s a Courbet nevű 
nagy páncélos cirkálót elsülyesztette. 1915. április 27-ére virradó éjjelen, kevés-
sel éjfél után az U. 5. tengeralattjáró naszádunk két torpedólövéssel elsülyesz-
tette a Leon Gambetta nevű francia páncéloscirkálót. 

Haditengerészetünk nagyobbszabású dicsőséges harci sikereit az olasz had-
üzenet váltotta ki. 1915. május 23-án üzente meg Olaszország a háborút s már 
május 24-én napfelkelte előtt hajóhadunk a sikeres akciók egész sorát hajtotta 
végre Olaszország keleti partján, Velencétől Barlettáig. Hősi szerep jutott ebben 
a Horthy Miklós sorhajókapitány parancsnoksága alatt állott Novara nevű kis 
cirkálónak, mely későbbi vakmerő és sikeres haditetteivel hőslelkű parancsnoká-
val együtt örök időkre beírta nevét a magyar haditörténelembe. Tengeralattjáróink 
folyton zaklatták az ellenséges hajókat. 1915. juniusban az U. 4. elsülyeszti az 
olasz Medina nevű tengeralattjárót, jul. 7-én egy másik a tenger fenekére küldi 
az Amalfi nevű olasz páncélos cirkálót. Vizi repülőgépeink közben szintén kiváló 
sikerrel vettek részt a tengeri hadműveletekben. Az év vége felé újabb hősi sze-
rephez jut a Novara. Dec. 5-én reggel néhány torpedózúzó és tengeralattjáró 
kíséretében elsülyeszt San Giovanni di Meduánál 3 nagy és két kisebb gőzöst, 
5 nagy és sok kis vitorlást, melyek hadiszereket szállítottak. 

Haditengerészetünk legfényesebb sikere szintén a Novará-hoz s hős parancs-
nokához, Horthy Miklóshoz fűződik. 1917. május 14-én este a Novara vezetése 
alatt 3 cirkálóból és 2 torpedőzÚ2Óból álló hajórajunk rátört az otrantói szoros-
nál álló ellenséges űrhajókra s azok közt irtózatos pusztítást végez. Maga a Novara 
félóra alatt 10 hajót semmisített meg, a Helgoland 8-at, az őrvonalat szétzúzták s a 
hullámokból 72 súlyosan sebesült tengerészt szedtek fel. 

Ennek a fényes sikernek lett az eredménye Horthy Miklós sorhajókapitány-
nak soronkivül ellentengernagygvá, majd altengernagygyá s a flotta parancsnokává 
történt kinevezése. 

« 

Haditengerészetünk harci sikereit nem homályosíthatta el az a súlyos katasz-
trófa sem, mely flottánkat a Szent István nagy csatahajónak az olaszok által 
1918. május 10-én történt elsülyesztésével érte. S a végleges győzelemben való 
bizakodás szilárdul élt a lelkekben, még a legfelsőbb körökben is, akik pedig az 
események s a harctéri helyzet legtitkosabb szálait is ismerték és mérlegelhették. 
Erre vall legalább az a körülmény is, hogy amidőn a Magyar Adria Egyesület 
1918. tavaszán kilátásba vette az 1919. évre egy Magyar Flotta Naptár kiadását 
s az egyesület elnöke felkérte, báró Nagy Géza kabinetirodai főnököt, az egye-
sület érdemes választmányi tagját, hogy a naptár részére eszközöljön ki a király 
ő Felségétől, mint az egyesület védnökétől, egy legfelsőbb kéziratot, ebből a 
junius 10-én megküldött következő kéziratból a biztató jövő ragyogó fénye 
sugárzik ki. 

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

Mélyen elszomorító, hogy ez a fény nagyon is csalóka s a bizakodás ugyancsak 
korai volt, úgy hogy a mikorra a tervezett Flotta-Naptárnak az elkészülés stá-
diumába kellett volna jutni, a hadsereg szétzüllése feltartózhatatlanúl megindult s 
harci dicsőségünk szárazon és vízen a szennyes ár bűzhödt mocsarába fulladt. 

Haditengerészetünk soha el nem homályosult harci dicsőségének talán utolsó 
dokumentuma ez a királyi kézirat, mely kimagasló bizonysága a haditengerésze-
tünk és a Magyar Adria Egyesület közt fennállott rokonszenves kapcsolatnak. 

* 
* * 

Az úgy Magyarországon, mint az osztrák örökös tartományokban a destruk-
tív politikai és katonai agitátorok által régóta tervszerűen előkészített züllesztés 
ugyanis 1918. október vége felé befészkelődött a haditengerészet legénységébe is. 
Magyar, német, cseh, lengyel, mind hazavágyott, hogy mentse ami még ment-
hető, a nagy többséget képező szlávok pedig nyiltan az alakulóban levő délszláv 
állam oldalára állottak. A szárazföldi hadseregben a szétzüllés még nagyobb ará-
nyokat öltött. 

Ilyen viszonyok közt nem lehetett volna többé kilátás arra, hogy haditenge-
részetünk szétomlása meggátoltassék. Ezért elhatározta az uralkodó -— a katonai 
és tengerészeti tanácsadók s a külügyminiszter javaslatára — hogy a flottát s az 
egész tengerészeti vagyont — a többi nemzeti állam jogainak megóvása (?) mel-
lett átadja a délszláv nemzeti tanácsnak. Ennek folytán a császár és király paran-
csára a hajókról és épületekről bevonták a soha le nem győzőtt közös tengerészeti 
lobogót s 1918. november 1-én felhúzták helyette a szláv trikolort. Ezzel meg-
szűnt az osztrák-magyar haditengerészet — melyre Magyarország is sok száz milliót 
áldozott — még mielőtt az olasz fronton megállapított fegyverszüneti szerződést 
aláírták volna. 

A szlávok öröme a fejedelmi ajándék fölötc azonban ugyancsak rövid életű 
volt, mert a győztes nagyhatalmak csakhamar felosztották egymásközt az egész 
osztrák-magyar haditengerészeti anyagot. 

A reánk kényszerített trianoni békeszerződéssel bezárult előttünk a tenger 
kapuja is. Reméljük, nem örökre. De ha ideig-óráig elvesztettük is a tengert, a mi 
vitéz tengerészeink megtalálták egyelőre a Dunán az új működési tért és büszke 
önérzettel tekinthetnek egykori vezérükre, hős kartársukra, aki a magyar nemzet 
szabad akaratából most, mint az ország kormányzója a legfőbb állami hatalmat viseli. 

* * 
* 

A Magyar Adria Egyesületet az osztrák-magyar haditengerészethez kedves és 
hálás emlékek fűzik. Az ennek kifejlesztésében s a hadi operációk céltudatos irá-
nyításában halhatatlan érdemeket szerzett Haus Antal tengernagy, haditengerésze-
tünk magasan kiváló fenkölt lelkű s igaz magyar érzésű parancsnoka tette lehe-
tővé, hogy egyesületünk két sikeres expedícióval részt vehetett az adriai tenger 
tudományos kutatásában, mellyel a jövőre is kiható s az egész világ ezirányú 
munkálkodásába bekapcsolódó tudományos búvárkodásnak lett tevékeny része-
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sévé, amivel az egész tudományos világ rokonszenves érdeklődését és csatlakozását 
sikerült kiérdemelnie. 

Haus Antal tengernagy amellett hogy a „Najade" hadihajót a kutatások cél-
jaira az erre az osztrák tengerkutatások kapcsán már betanult személyzettel díj-
talanúl rendelkezésünkre bocsátotta, egyesületünk működése iránt általában a leg-
messzebb menő érdeklődést tanúsította, „A Tenger" minden füzetét figyelmesen 
elolvasta (jól tudott ugyanis magyarul s nagyrabecsülte a magyarság kiváló tulaj-
donságait), a személyes érintkezés alkalmával" érdeklődött egyes cikkek szerzői 
iránt s a legnagyobb elismeréssel adózott az egyesületnek haditengerészetünk 
propagálása terén kifejtett hazafias működéséért. 

Amikor a legutolsó nagy csatahajó készítése s annak magyar névre keresz-
telése szóba került, egyesületünk elnökével behatóan s a magyarok iránt érzett 
legmelegebb rokonszenvvel beszélte meg, hogy mi legyen a hajó neve. Ő Rákóczira 
gondolt. Mikor aztán a király ő Felsége „Szent István" mellett döntött s egye-
sületünk felajánlotta a hajó részére Szent István nagyméretű plakettjét, ezt őszinte, 
lelkes örömmel fogadta. 

A hajót Fiúméban 1914. január 17-én fényes ünnepség keretében bocsátot-
ták vizre. Egyesületünk elnökét Haus tengernagy a legnagyobb kitüntetéssel 
fogadta s a díszsátor legmagasabb és magas vendégeinek dicsekedve említette 
és mutatta Szent István királyunknak a hajó részére készíttetett nagy plakettjét, 
mely a díszsátorban ki volt állítva. A hajó elkészültével ezt a plakettet 1916. 
jan. 6-án vízkereszt napján a hajón nagy magyaros ünnepség kíséretében beszen-
telték s azután elhelyezték a parancsnoki tanácsteremben. Minthogy pedig az 
elhelyezése olyan volt, hogy a plakettől jobbra-balra két-két ablak volt, ezekbe 
egyesületünk a Szent István életéből vett s legnagyobb mestereink történelmi 
képei után készült 4 üvegfestményt ajándékozott. A király ő Felsége 1916. dec. 
15-én meglátogatván a flottát, Haus tengernagy — mint azt nekünk már előre 
jelezte — ő Felségét a Szent István hajóra vezette s megmutatta egyesületünk 
művészi adományát, melyet a király percekig áhítattal szemlélt s végül elragad-
tatásának adott kifejezést. 

A Szent István csatahajó 1918. május 10-én a tengeri háború áldozata lett. 
Nemsokára rá Szent István országa is csaknem a sír ölébe szállt. De ebben a 
nagy összeomlásban sértetlenül maradt Szent István dícsfényes koronája, mely a 
régi Magyarország feltámadásának biztató szimbóluma. 

S eljön még az idő, mert el kell jönnie, amikor újból végig harsog Kárpá-
toktól Adriáig a lelkesítő szózat: 

Tengerre magyar! 
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A TENGERVÍZ KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRŐL 
AZ ÚJABB VIZSGÁLATOK ALAPJÁN. 

Irta M A U C H A REZSÓ DR.+) 

Az emberben derengő isteni szikra legnemesebb megnyilvánulása talán a 
tudásvágy, ami kisebb-nagyobb mértékben mindnyájunkban él ugyan, de csak 
kevesen vannak a választottak, akik élni is tudnak azzal. Mert míg az átlagember 
tudásvágyát a kész ismeretek megszerzése is kielégíti, addig a választottakat tudás-
vágyuk új igazságok keresésére serkenti. Avagy nem tiszteletreméltó-e ama hősök-
nek — hogy mást ne is említsünk pl. a sarkutazóknak — gigászi munkája, kik 
csupán tudásvágyuktól vezéreltetve, tudatosan, leírhatatlan küzdelmeket álltak ki, 
sőt a vértanúhalált szenvedtek csupán azért, hogy a Nagy Ismeretlen hímes palást-
jának csak egy kicsiny foszlányát hozzák magukkal. Azután hangyaszorgalommal 
szövögetik a foszlányokat, hogy a szálankint megszerzett kincset, — melyet lát-
noki szemük már akkor is feltárt előttük, mikor még erőleszítéseiket a meg nem 
értő tömeg csak kislelkű mosollyal, vagy közömbös nemtörődömséggel szemlélte, — 
majdan a késői unokák a magukénak vallhassák és gyönyörködhessenek a színek 
fenséges harmóniájában. . . 

Az alábbiakban e hímes palást néhány foszlányát találja az olvasó, melyet 
az emberi géniusz talán a palást legmegkapóbb részéről, a fenséges tengerből 
mintegy évszázados munkával hordott össze. 

* * 
* 

Ha a föld felszínét kiterítve képzeljük egy sík lapra, akkor tűnik csak sze-
münkbe a maga egész valóságában, hogy aránylag milyen túlnyomó nagy részét 
képezi a föld felszínének a tenger. A föld felszínének 509,950.714 négyszög-
kilométernyi területéből ugyanis 373,895.343 km.2 esik a tengerekre, vagyis az 
egésznek 73°/0-a. S ez alatt az óriási kiterjedésű víztükör alatt rettenetes mély 
völgyek, azokból kiemelkedő hegységek, hegyhátak és mély szakadékok helyez-
kednek el. A tengerkutatások sok helyen földerítették már a tengerfenék topo-
gráfiáját s megállapították a legnagyobb mélységeket. A legnagyobb mélységet a 
Csendes-Tengerben Japántól keletre 8513 m.-nek találták, ami csak 415 m.-rel 
kevesebb a Himalaya-hegység Mont Everest csúcsánál. Szinte elképzelni is nehéz, 
hogy ebben az óriási kiterjedésű s a legváltozatosabb fenékmélységű vízmeden-
cében mekkora víztömeg van. Amennyire az eddigi tengermérésekből legalább 
hozzávetőleg kiszámítható, vagy helyesebben becsülhető, a világtengerek összes 
vízkészlete, a pár év előtt elhunyt K R Ü M M E L híres német, oceanografus szerint 
1,383,200,000,000,000,000 (egymilliárdszor 13832 milliárd) tonnával, illetve köb-
méterrel egyenlő, tehát olyan óriási mennyiségű, amely mellett a folyók, a tavak, 
a légkör egész vízkészlete, továbbá a föld méhéből előtörő juvenális vizek, a 

"*) Részleges kivonat szerzőnek Winkler Lajos dr. egyetemi tanár közreműködésével a Magyar 
Adria Egyesület részére megírt munkájából. 
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kőzetekben és magmában lekötött, szóval a földön bármilyen alakban előforduló 
víz összes mennyisége eltörpül. Csodálatosnak látszik első pillanatra az a tény, 
(bár alább természetesnek fogjuk találni) hogy éppen a földön legnagyobb tömeg-
ben előforduló víz áll kémiai összetétele szempontjából a tiszta víztől legtávolabb, 
mert a tengervíz átlagosan mintegy 3'5°l0 idegen anyagot, sót tartalmaz. Ugyan-
csak KRÜMMEL számította ki, hogy ez a sótartalom absolut mennyiségben 
48,400,000,000,000,000 (egymilliárdszor 48"4 millió) tonnát reprezentál, úgy , 
hogy ha a tenger valamilyen oknál fogva beszáradna, annak fenekén átlagosan 
60 méter magas sóréteg maradna vissza. Ebből a tengeri sóból Afrikát minden 
hegységével egyetemben föl lehetne építeni, Európa pedig 3'/2-szer telnék ki belőle. 

Lássuk tehát, hogy milyen sók vannak a tengervízben feloldva ? Erre a 
kérdésre a tudomány mai állása szerint nem tudunk megfelelni, még pedig azért 
nem, mert a vízben oldott sók az oldatban nem változatlan állapotban, hanem 
mint azt az ión elméletből tudjuk, legnagyobbrészt iónjaikra disszociálva vannak 
jelen. A kémiai vizsgálat azért csak az egyes iónféleségek mennyiségéről n y ú j t 
felvilágosítást, de a tengervízben oldott sók minőségét kideríteni nem áll módunk-
ban. Még V A N ' T HoFF-nak a beszáradó tengervízből kiváló sókra vonatkozó klasz-
szikus vizsgálatai sem derítették fel ezt a kérdést. Ezek a tanulmányok m e g -
állapították ugyan, hogy a víz elpárolgásakor milyen sók, illetőleg kettős és több-
szörös sók válnak ki egyidejűleg a tengervízből, de hogy az oldatban is e sók 
volnának jelen, azt feltételezni nincsen jogunk, mert ez az ión elmélettel ellen-
keznék. 

A tengervízben foglalt iónokat sókká csoportosítani tehát napjainkban m á r 
nem indokolt, mindamellett annak gyakorlati jelentősége kétségbevonhatat lan, 
t. i. a régibb oceanografusok munkáiban az egyszerű sókká való csoportosítás 
bizonyos elvek alapján mindenütt megvan, miért összehasonlíthatóság okából a 
hagyományos sókká csoportosítást szintén alkalmazzuk. A régibb oceanografusok 
ugyanis a többszörös sóktól eltekintve a tengervízben általánosságban a követ-
kező sók jelenlétét tételezték fel: kalcium-hidrocarbónát, kalcium szulfát, nátrium-
klorid, káliumklorid, magnéziumszulfát, magnéziumklorid és magnéziumbromid. 

A föld legkülönbözőbb részéből eredő számos vízminta vizsgálatának közép-
értékéből a tengeri só százalékos összetételét a hagyományos sókban kifejezve 
alábbi tábla m u t a t j a : 

Káliumklorid (K Cl) 2-28°/0 

Nátriumklorid (Na Cl) 77-08 „ 
Kalciumklorid (Ca S0 4 ) 3 61 „ 
Magneziumklorid. (Mg Cl,) 9 7 8 „ 
Magneziumszulfát (Mg S O J 6-48 „ 
Magnéziumbromid (Mg Br2) 0-22 „ 
Kalciumhidrokarbonat (Ca [H C03]2) 0-54 „ 

A tengervíz sótartalmának eredetére vonatkozólag két hipotézis áll egy-
mással szemben. A régebbi szerint a . tengervíz sótartalma szárazföldi eredetű 
(terrigén elmélet), vagyis a kőzetekből kilúgozott sót a folyóvizek vitték volna 
a tengerbe, mely ott a víz elpárolgása folytán hosszú idő alatt lassanként fel-
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halmozódott. Ezzel szemben a sórétegek geologiai szerkezete arra vall, hogy 
azok a tengervíz beszáradása útján keletkeztek. Továbbá az összes ismert sótele-
pek egész sókészlete a tenger fentemlített óriási sókészletéhez viszonyítva el-
enyésző csekély. E tények oda mutatnak, hogy a dolog valószínűleg éppen 
megfordítva áll, t. i. a tenger eredeti sótartalmának csekély része ma átmenetileg 
a szárazföldön van, melyet azonban a tenger, mint jogos tulajdonát, vissza-
követel s a folyók azt lassan bár, de állandóan vissza is szállítják. Ezek mér-
legelése alapján más magyarázatot kellett keresni és igy jött létre az u. n. mag-
matikus elmélet. 

Ez az újabb okoskodás a tengeri só létrejöttét arra az időre teszi, amidőn 
a föld felületén a szilikátokból és fémoxidokból álló első szilárd kéreg képződött. 
A fokozatosan lehűlő légkörből a sók, melyben eredetileg az alkáli és alkáli-
földfémek sói még gőzállapotban voltak jelen, a föld első szilárd kérgére rakod-
tak le, hogy az utolsónak lecsapódó víz azután feloldja. A vulkánokból előtörő 
gőzök kémiai összetétele révén még ma is fogalmat alkothatunk magunknak a 
hajdani atmoszféra kémiai összetételéről. Tudjuk, hogy a vulkáni gőzökben nagyobb 
mennyiségű széndioxid és vízgőz mellett főleg nátriumklorid, sósav és kéntrioxid 
van. A Vesuv kitörései után annak kúpjait nátriumkloridból álló hószerű lepel 
borítja. A vulkáni kitörések ezek szerint még napjainkban is nagyobb sómennyi-
ségekkel gyarapítják a tenger sótartalmát. 

A most vázolt magmatikus elméletre támaszkodva azt mondhatjuk tehát, 
hogy a tenger keletkezési folyamata még koránt sincsen befejezve, mert a föld 
lehűlése még nem ért véget s mai átlagos hőmérséklete még messze van a 
minimumtól, vagyis az absolut 0 foktól, sőt a légkör még tekintélyes mennyiségű 
vízgőzt is tartalmaz. Ezért a légkört, a tengert és a tengervízzel érintkező fenék 
kőzeteket együttesen az elméleti kémia szempontjából olyan heterogén rendszer-
nek tekinthetjük, melyben a légkört összetevő gázok, névezetesen az oxigén, nitro-
gén, argon, széndioxid és vízgőz alkotják a légnemű, a tengervíz a folyékony 
és végül a fenékkőzet vegyületei a szilárd fázisokat. A heterogen rendszerek 
egyensúlyát, vagyis a különböző fázisok egyazon időpontban való kémiai össze-
tételét, mint- tudjuk, a hőmérséklet és nyomás szabja meg. Ebből az általános 
nézőpontból tekintve a tengervíz kémiai tulajdonságait, igen tanulságos következ-
tetéseket vonhatunk le. 

Minthogy a légkör ma már gőzállapotú sókat nem tartalmaz s így azok 
parciális nyomása a légkörben már nullával egyenlő, a heterogén rendszerek 
egyensúlyából következik, hogy a tengervízben oldott sók mennyisége (a folyó-
vizek és vulkánok útján tengerbe kerülő elenyészően kevés sótól eltekintve) ma 
már sem qualitativ, sem quantitativ változást nem szenvedhet. Tekintve, hogy 
ez az állapot már évmilliók óta áll fenn, az összefüggő egészet alkotó tengerben 
a diffúzió, áramlások és végül hullámzások révén a sók ma már teljesen egy-
nemű elegygyé keveredhettek, ezért az egyes sóalkatrészek viszonyos mennyi-
ségének is állandónak kell lennie. Ezzel ellentétben a légkör mai alkatrészei: az 
oxigén, nitrogén, széndioxid, argon, sőt a víz viszonyos mennyisége nem lehet 
állandó, mert azok mennyisége a légnyomástól és az uralkodó hőmérséklet-
től függ. 
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Az eddigelé elmondottak szerint tehát a tengervíz kémiai összetételét két 
fizikai tényező, t. i. a légnyomás és az uralkodó hőmérséklet szabályozza. Tud-
juk azonban, hogy egy harmadik igen fontos tényező is lényegesen befolyásolja 
a tengervíz kémiai sajátságait és ez a tényező a szerves élet. A tengeri növény-
zet a víz szabad széndioxid tartalmát asszimilátiójakor használja el és ugyanakkor 
egyenértékű mennyiségű szabad oxigéngázt termel. Ezzel ellentétben az állatok 
és növények lélegzésükkor oxigéngázt fogyasztanak és széndioxidot termelnek. 
A tengeri lények túlnyomó része (mészalgák, csigák, kagylók, korallok, forami-
niferák stb.) tetemes mennyiségű kalciumkarbonatot választanak ki a vízből, 
hogy szilárd testvázaikat felépíthessék. Más algák jódot és brómot halmoznak 
fel testükben. A nitrifikáló hasadógombák a tengervíz szabad nitrogéntartalmát 
oxidálják nitritekké és nitrátokká, ezzel szemben a denitrifikáló hasadógombák 
a nitriteket és nitrátokat redukálják nitrogéngázzá. A nagyobb mélységekben 
oxigéngáz hiányában végbemenő anaerob erjedési folyamatok ammonium-vegyü-
leteket és kénhydrogéngázt eredményeznek. 

Meg kell még említeni, miként azt J. MURRAY észlelte, hogy a tengervíz 
kémiai összetételére a tengeralatti vulkánok is nagy befolyással lehetnek, úgy, 
hogy helyenként főleg nagymennyiségű széndioxidgáz juthat a vulkánok tevékeny-
sége folytán a tengervízbe. 

Végül nem szabad teljesen figyelmen kivül hagynunk a folyóvizek útján, 
továbbá a légkörben lebegő porral tengerbe jutó földi, sőt kozmikus eredetű 
szerves és szervetlen vegyületeket sem, ha mindazon főbb tényezőket fel akar-
juk sorolni, melyek a tengervíz kémiai összetételére hatással lehetnek. 

Ezek után lássuk az eddig végzett kémiai vizsgálatok minő eredményekre 
vezettek ? Már M A R C E T (1819) rájött arra, hogy a tengervíz alkotórészeinek viszo-
nyos mennyisége állandó, azonban határozott formában ezt FORCHHAMMER mon-
dottaki először 1865-ben, igen nagyszámú tengervizsgálatának eredménye alap-
ján. Ezt a megfigyelést, mely a bevezető sorokban elmondottak szerint elméleti-
leg teljesen indokolható, azóta az összes oceanografusok vizsgálatai igazolták. 
Gyakorlati okokból ezen tény szabatos beigazolása igen fontos, mert ezen alap-
szik a nemzetközi tengerkutató bizottságtól bevezetett vízvizsgáló módszer, t. i. a 
KNUDSEN-féle, amelynek lényege abban áll, hogy az oceanográfiái vizsgálatok 
alkalmával a szokásos kémiai módszerek segélyével csupán a tengervíz klór-
(haloid) tartalmát határozzák meg és az így kapott adatból következtetnek a víz-
minta sótartalmára, illetőleg sűrűségére, mely utóbbiból viszont a kiegyenlítő 
(konvenkciós) tengeráramlások irányára lehet következtetni. Különösen újabban 
hangzottak el kifogások az alkotórészek viszonyos mennyiségének állandósága 
ellen. Tekintettel az ügy fontosságára, a nemzetközi tengerkutató tanács („Con-
seil permanent internatíonal pour 1' exploration de la mer") indíttatva érezte magát 
a kérdés végleges tisztázására. Evégből gondosan merített vízmintákat vizsgáltatott 
meg a kiéli, nancyi, lielsingforsi és kristiániai oceanográfiái intézetekben. A 

vizsgálatok csupán a szulfát- és klór iónnak az — képlet szerint kifejezett 

viszonyos mennyiségének megállapítására szorítkoztak. A fenti hányados szám-
értékét Kielben kétféle úton 11'597-nek, illetőleg 11'458-nak, Nancyban 11 "135-nek, 
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Helsingforsban 11'433-és Kristianiában 11 "449-nek, vagyis a kísérleti hibák hatá-
rán belül állandónak találták. Ezzel a kérdés el van döntve, tehát gyakorlatilag a 
tengervíz kémiai alkatrészeinek viszonyos mennyiségét állandónak kell tekintenünk. 

Számos tengervízminta vizsgálata alapján a tengeri só iónos összetételét az 
alábbi tábla mutatja : 

100 gr. tengeri sóban van: 
1-20 gr. kálium (K) 55* 13 gr. klór (Cl) 

30*33 „ nátrium (Na) 0"18 „ bróm (Br) 
1*20 „ kalcium (Ca) 7 '72 „ kénsavmaradék (S04) 
3*83 „ magnézium (Mg) 0 '41 „ hidrokarbonátmaradék (HC03) 

Ezekből a számokból már most olyan viszonyszámokat lehet kiszámítani, 
melyek segélyével bármely vízminta kémiai összetételét kiszámíthatjuk, ha az 
illető vízminta klórtartalmát ismerjük. A mellékelt tábla olyan osztószámokat 
tartalmaz, melyekkel, ha sor jában elosztjuk a vízminta klórtartalmát kifejező 
számot, megkapjuk az osztószám mellé irt alkotórész mennyiségét. 

Osztószám : Alkotórész : 
46'008 Kálium (K) 

1-820 Nátrium (Na) 
46-008 Kalcium (Ca) 
14-415 Magnézium (Mg) 

1-001 Klór (Cl) 
299-585 Bróm (Br) 

7-152 Kénsavmaradék (S04) 
134-659 Hidrokarbonatmaradék (HC03) 

0 5 5 3 Összes sótartalom. 

Hogy ezen számokat föl is tudjuk használni, mellékelve közöljük néhány 
tenger vízének kísérletileg meghatározott klórtartalmát: 

Klórtartalom : 
Atlanti óceán 19"544 gr. 1 kg. vizben 
Csendes óceán 19"254 „ „ „ „ 
Indiai óceán 19'143 „ „ „ „ 
Földközi tenger 21*477 „ „ „ ,, 
Adriai tenger 2T246 „ „ „ „ 
Keleti tenger 3'471 „ „ ,, „ 
Vörös tenger 22"620 „ „ „ 

A fenti iónokban szereplő 10 elemen kívül még 22 elemet sikerült eddig 
a tengerben kisebb-nagyobb mennyiségben kimutatni, illetőleg azok mennyiségét 
meghatározni. Ezek a következők: fluór, jód, foszfor, szilícium, bór, arany, ezüst, 
réz, ólom, arzén, cink, kobalt, nikkel, vas, mangán, alumínium, stroncium, bárium, 
rádium (és származékai), litium, rubidium és cézium. De nagy a valószínűsége 
annak, hogy az elemző módszerek tökéletesedésével egyre több elemet s végül 
a z összes elemek jelenlétét sikerül majd kimutatni a tengervízben. 
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A kisebb mennyiségben előforduló alkatrészek részletes tárgyalásával ehelyütt 
nem foglalkozhatunk, csupán a jódtartalomról óhajtunk néhány szót szólani. A 
jódot CURTOIS a tengeri algák hamujában fedezte fel és sokáig nem is tudták 
magában a tengervízben kimutatni. így FORCHHAMMER, T E N N A N T DAVY, G A U T I E R , 

F Y F E és SARFATI a tengervízben nem találtak még jódot. Kétségtelen bizonyos-
sággal először KÖTTSTORFER J Ó Z S E F fiumei tanár mutatta ki, illetőleg határozta 
meg az Adriai tenger vízében a jódtartalmat s azt 50 literenkint 1 milligramm-
nak találta. Ezzel szemben GAUTIER sokkal nagyobb mennyiségű jódot mért a 
Földközi tenger vizében. Vizsgálatai szerint a tengervízben literenkint 2"4 mgr. 
jód is lehet. Ebből a mennyiségből 1'9 mgr. algákban van. Jodid és jodát- (J03) 
ión alakjában a jódot felszíni vízben kimutatni nem tudta. A mélységből eredő 
vízmintákban azonban igen kevés jodid-iónra visszavezethető jódtartalmat állapí-
tott meg. 

KOVALD E M I L a Quarneró vízének jódtartalmát literenkint 0 ' 1 4 3 mgr.-nak 
mérte, BUGARSZKY ISTVÁN és H O R V Á T B É L A azt 0 0 7 mgr.-nak találta, e sorok írója 
pedig az Adria középső részeiből merített vízmintákban átlag 0'178 mgr. jódot 
állapított meg. 

Mint látjuk, a szerzők igen eltérő eredményekhez jutottak. A legújabb vizs-
gálatok azt látszanak azonban igazolni, hogy KÖTTSTORFER, valamint BUGARSZKY 

és HORVÁT adatai a legvalószinűbbek. W I N K L E R L A J O S ugyanis 1915-ben a tenger-
víz jódtartalmát tanulmányozta és az 1'0222 (17'5° C) sűrűségű quarnerói vízben 
literenkint 0 '038 mgr. jódot mért. Vizsgálatai szerint a jódmennyiség kisebbik 
része (0'008 mgr.) jodid, nagyobbik része ellenben jodát-ión alakjában van jelen 
mig szénvegyületekhez kötött jódot vizsgálatai során kimutatni nem tudott. 

Amint tehát látjuk, a tengervíz jódtartalmának kérdése még koránt sincs tisz-
tázva. E téren még részletes vizsgálatokat kellene végezni, hogy a kérdést vég-
legesen el lehessen dönteni. Vajha a magyar vizsgálóknak a jövőben is annyi 
terük nyílnék e fontos kérdés rendszeres tanulmányozása körül, mint amennyit a 
fenti adatok szerint a múltban már kifejtettek! . . . 

Végül a tengervíz kis mennyiségben szénvegyületeket (szerves vegyületek) 
is tartalmaz. így például NATTERER-nek sikerült 2 0 0 liter tengervízből a stearin, 
illetőleg palmitinsavra emlékeztető tulajdonságú szilárd szénvegyületet előállí-
tania, továbbá egy a glicerinhez hasonló vegyületet kimutatnia. Számos vizs-
gálattal meghatározták továbbá a tengervízben oldott fehérjék nitrogén tar-
talmát ammónia alakjában (albuminoid ammónia), továbbá az oldott szén-
vegyületek elégetéséhez szükséges oxigén mennyiségét és végül a szénvegyü-
letek elégetésekor keletkező széndioxydgáz mennyiségét. Hogy a tengervízben 
oldott szénvegyületek mennyiségéről képet alkothassunk magunknak, ide iktatjuk 
a következő adatokat: NATTERER szerint, 6 vízminta középértékéből számítva, az 
1 liter tengervízben oldott szerves anyagok oxidálásához 3 '61 mgr. oxigénre van 
szükségünk. RABÉN szerint pedig 1 liter tengervíz több vizsgálat alapján 9 ' 2 mgr. 
szenet tartalmaz szénvegyületek alakjában. Végül NATTERER szerint 1 liter tenger-
víz fehérjéiből átlag 0 " 0 7 6 mgr. ammónia nyerhető, ha a fehérjéket megfelelően 
elroncsoljuk. 

Ha a tengert a légkörrel együtt heterogén rendszernek tekintjük, akkor 
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kétségtelen, hogy a légkör gázai a tengervízben oldott gázokkal mindenkor egyen-
súlyban vannak. Ennek az egyensúlynak feltételeit a H E N R Y - és DALTON-ról elneve-
zett tapasztalati törvény szabja meg, amely szerint egyensúly esetén és állandó 
hőmérsékleten az oldott gázok mennyisége arányos a körléget alkotó egyes gázok 
parciális nyomásával. Vagyis más szóval, ugyanazon hőmérsékleten annál több 
gázt nyel el a tengervíz, minél nagyobb az illető gáznak a víz felszínére gyako-
rolt és az egész légköri nyomás részeiben kifejezett nyomása. A száraz levegő 
összetételét, vagyis az abban levő gázkonponensek parciális nyomását 1 at-
moszférás nyomásnál a következő tábla muta t j a : 

Nitrogén 0'7804 atmoszféra 
Oxigén 0-2099 
Argón 0-0094 
Széndioxid 0 '0003 

Összesen: l'OOOO atmoszféra 

Különösen kiemeljük, hogy a vízben oldott levegő összetétele, tehát a levegőt 
összetevő gázok viszonyos mennyisége más, mint a légköri levegőben. A követ-
kező tábla W I N K L E R LAJOS meghatározásai alapján mutatja, hogy 1 liter desztillált 
víz 760 mm. légnyomásnál a száraz és széndioxid mentes levegőből hány köb-
centiméter oxigén és nitrogén (az Argont is beleértve) gázt nyel el különböző 
hőmérsékleten. 

Hőmérséklet: 
0° 

10° 
20° 
30° 

Elnyelt 
oxigén gáz: 

10-19 cm.3 

7-87 „ 
6-36 „ 
5-26 „ 

Elnyelt Az oldott levegő 
nitrogén gáz : oxigén tartalma százalékokban 

18-99 mm. 3 34*91 % 
14-97 „ 34-47 „ 
12-32 „ 34-03 „ 
10-38 „ 33-60 „ 

Tehát mig a levegő 21°/0 oxigén gázt tartalmaz, addig a vízben elnyelt 
levegőben 33—35 °/0 az oxigén gáz mennyisége. Ugyanez áll kevés eltéréssel a 
tengervízre is. Ennek a ténynek különösen biológiai jelentősége van, amennyiben 
mint látjuk a tengeri szervezeteknek oxigénben jóval dúsabb levegő áll rendel-
kezésükre, mint a légkörből lélegző lényeknek. 

Tengerkutató utakon általában azt találják, hogy a víz oxigén és nitrogén 
tartalma a felületen egyensúlyban van a körlég gázaival, vagyis a felületi víz 
oxigénre és nitrogénre nézve telített. Hiszen ez természetes és bővebb magyará-
zatra nem szorul, minthogy a felszíni víz nagy felületen huzamos ideig a hul-
lámzás révén bensőleg érintkezhetik a körlég gázaival. A mélyebben fekvő víz-
rétegek vizsgálata azt mutatja, hogy az oxigén gáz mennyisége a mélységgel 
rendszeresen csökken. Az oxigén gáz megfogyatkozását a vízben élő állatok lég-
zésével hozzák kapcsolatba, mert ez különösen a sötét vízrétegekben jelentkezik, 
ahol tehát növények már nem élhetnek. A naptól jól átvilágított, magasabban 
fekvő vízrétegekben ugyanis a phytoplanktón élénk klorofill asszimilációja követ-
keztében a víz oxigénre nézve leginkább túl telített. 
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Az agresszív természetű oxigén gázzal ellentétben az indifferens nitrogén 
gáz éppen ellenkező viselkedést mutat. Ennek mennyisége ugyanis a felülettől 
lefelé sorjában következő rétegekben rendszerint növekedik. Ezt a feltűnő jelen-
séget JAKOBSEN észlelte először és akként magyarázta, hogy a nagyobb mély-
ségben levő vízrétegek valamikor mai hőmérsékletükön a víz felszínén voltak, 
ahol nitrogén gázzal telítődtek. Minthogy a különböző hőmérsékletű vízrétegek 
fajsúlyuk szerint akként helyezkednek el, hogy felülről lefelé haladva, mindig 
nagyobb sűrűségű, tehát mindinkább hidegebb vízrétegek következnek, továbbá 
minthogy a hőmérséklet csökkenésével a víz gázabszorbció együtthatója növek-
szik, (vagyis annál több gázt képes valamely vízmennyiség elnyelni, minél hide-
gebb) könnyen megérthetjük, hogy az indifferens nitrogén gázzal telitett vízrétegek 
szabad nitrogén gáztartalma a mélységgel növekedik. Ezt az eszmét az oceanogra-
fusok akként értékesítették, hogy a víz nitrogéngáz tartalmából következtettek az 
áramlásokra. 

Az argón gáz mennyiségét a vizsgálók a nitrogén gázzal együtt határozták 
meg, tehát annak mennyiségéről és a tengervízben való eloszlásáról ma még 
pontos adataink nincsenek. 

A levegő másik agresszív természetű gázkonponense, a széndioxid a tenger-
víz kémiai összetételében szintén igen fontos szerepet játszik. A tengervíz szén-
dioxid tartalmáról azonban a legrégibb időktől egész napjainkig az oceanogra-
fusok igen eltérően vélekedtek s ennek megfelelően a széndioxidgáz meghatáro-
zásánál sem jártak el egységes elvek szerint. Ez az oka annak, hogy a kísérleti 
eredményeket összehasonlítani nem lehet s így még ma sem vagyunk kellően 
tájékoztatva a tengervíz valódi széndioxid tartalmáról. 

NATTERER vizsgálatai szerint normális sótartalmú (35 ° /N 0 ) tengervízben átlag 
52"29 cm.3 (09-ra és 760 m/m. nyomásra redukálva) összes széndioxidot tartal-
maz, melyből 27'98 cm.'-t kötött széndioxidnak határozott meg és 24'31 cm.3 

félig kötött széndioxidnak találtatott. Minthogy a félig kötött és kötött széndioxid 
mennyisége csak lényegtelenül tér el egymástól, (3'67 cm.3) föltehető, hogy nor-
mális karbonátok csak elenyésző mennyiségben vannak jelen a tengervízben. 
Teliét a széndioxid tartalom kizárólag hidrokarbonátok alakjában van a tenger-
vízben. Hogy a tengervízben tényleg leginkább csak hidrokarbonátok vannak, azt 
az a tény is bizonyítja, hogy a tengervíznek lúgossága is van, amelyet kétség-
kívül a hidrokarbonátok okoznak. Ha pedig a lúgossági fokból számítjuk ki a 
neki megfelelő széndioxid mennyiséget, azt az összes széndioxid tartalommal 
közel megegyezőnek találjuk. 

A levegő egykori széndioxid tartalmának nagyobbik része ma már a ten-
gerben és a tengerből kiválott kőzetekben van. Volt már szó róla, hogy a mai 
légkör 0'03% széndioxidot tartalmaz. Ennek alapján a mai légkör széndioxid kész-
letét 2 '4X10 1 2 tonnának számították. Ha a közölt elemzési adatok alapján a 
tengervíz hidrokarbonatjaiban levő széndioxid mennyiséget kilogrammonkint 100 
mgr.-nak vesszük, az T 3 X 1 0 1 8 súlyú összes tengervíz széndioxid készletét 
130X101 2 tonnának számíthatjuk, vagyis a tengervízben csupán hidrokarbonátok 
alakjában 54-szer több széndioxid van, mint a légkörben. 

Az egykori atmoszféra eredeti széndioxid tartalmának megfelelő mennyiség 
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egy része azonban különféle vegyületek alakjában ma a szárazföldön van. Gon-
doljunk a széntelepekre, melyek szénkészletét az egykori növényzet évmilliók 
előtt vonta el a levegőből, vagy a földet benépesítő élőlények milliárdjaira, melyek 
testét felépítő szerves vegyületek szénatomjait végeredményben szintén a levegő 
szolgáltatta. De ez a szénmennyiség sem kerüli el végzetét, mert széndioxid 
alakjában előbb-utóbb visszakerül a levegőbe, hogy onnnan a telhetetlen tenger 
ismét magához ragadja. A statisztika azt mutatja, hogy évenkint mintegy 780 
millió tonna szenet égetnek el a föld felszínén, minek folyamányaként 2 6 X 1 0 9 
tonna széndioxid térül vissza a légkörbe. A földet beborító növényzet asszimilá-
ciója révén a légkör széndioxid készlete csökken ugyan, de ennek a veszteség-
nek nagy része az állatok és növények légzése, valamint a szerves anyagok kor-
hadása révén szintén visszatérül. A vulkánok pedig azt a széndioxid mennyiséget 
szolgáltatják vissza, amit a cseppfolyós magma a föld ifjú korában vont el a lég-
körből. A tenger alatti vulkánok közvetlenül a tengernek adják vissza a magmá-
ból kiszabaduló széndioxidot, amint azt J O H N MURRAY a Csendes óceán vulka-
nikus altalajú részeiben megfigyelte. 

Míg a légkör és a vulkánok a tengervízbe szabad széndioxidot juttatnak, 
mely csak másodlagosan alakul át hidrokarbonat iónná, addig a folyók már hid-
rokarbonát ión alakjában szállítják vissza az ősidők légköréből elvont széndi-
oxidot. Tudjuk, hogy a tengervízzel ellentétben a folyóvizekben a hidrokarboná-
tok mennyisége dominál. A folyóvizek hidrokarbonát ión tartalma úgy képződik, 
hogy a víz a talajban keletkező, valamint a föld mélyéből előtörő széndioxidot 
elnyeli, miáltal a kőzetek kalcium és magnézium karbonátjait hídrokarbonátokká 
alakítva jól képes oldani. A karbonát tartalmú kőzetek nagyrészt tengeri erede-
tűek s így a folyók útján is tulajdonképen rég letűnt idők légkörének széndioxid 
tartalma kerül a tengerbe. 

Az elmondottak szerint a tengervíz hidrokarbonát tartalmának aránylag gyorsan 
kellene gyarapodnia s hogy ez nem így történik, az a tengerben élő lények korlátozó 
hatásán múlik. A tengeri lények túlnyomó része ugyanis szénsavas mészből szilárd 
vázat épít magának s e célra a tengervíz kalcium hidrokarbonát-jai szolgálnak. 

A felsorolt tényezők, tehát a légköri széndioxid parcialis nyomása, a víz 
hőmérséklete, a vulkánok tevékenysége, a vízben, sőt a szárazföldön élő szerve-
zetek élet működése, a folyóvizek által gyakorolt hatások, a tengervíz és a fenék-
kőzetek kölcsönhatása, együttvéve szabályozzák a tengervíz hidrokarbonat tartal-
mának nagyságát. Vagyis e tényezők egymással egyensúlyban vannak és ez az 
oka, hogy a tengervíz viszonyos hidrokarbonát tartalma állandónak látszik. És 
gyakorlatilag annak is tekinthető. 

f Tutejdonképen úgy áll a dolog, hogy az összes tényezők bizonyos mozgó 
egyensúlyt eredményeznek, mely határozott irányban eltolódik. Ez az eltolódás 
azonban olyan lassan történik, hogy megfigyelni nem áll módunkban. Vizsgálati 
módszereink ugyanis nem elég érzékenyek ahhoz, hogy a rendelkezésünkre álló 
rövid idő alatt bekövetkező változásokat kimutathassuk. 
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SIR ERNST SHACKLETON ELETE ES HALALA. 

Az újabbkori sarkkutatók közt a legmerészebbek és a legszerencsésebbek 
közé tartozott Shackleton, akit szerencsecsillaga most hagyott el. J anuá r tizen-
ötödikén érkezett a hír Montevideóból, hogy a nagy sarkutazó negyvennyolc 
éves korában hirtelen elhunyt. Halála legújabb vállalkozása elején a Onest födél-
zetén érte utói és mellszorulás (angina 
pectoris) okozta. Most indult negyed-
szer az Antarktis felé, hogy részletesen 
felkutassa azt az ismeretlen világrészt, 
amelyről eddigi adataink legnagyobb 
részét neki köszönheti a tudomány. 
Shackletonra a déli sark valóságos 
mágnesként hatott. A régi, nagy fölfede-
zők ismeretszomja hajtot ta a nagy isme-
retlen felé. 

Első ízben Scott útitársa volt. 
Alighogy kikerült a tengerészeti iskolá-
ból már úton volt az Antarktisz felé. 
Scott és Wilson társaságában 1902-ben 
elérte a déli szélesség 82° 17'-ét. Scott 
akkoriban hazaküldte őt, mivel egész-
ségét nem tartotta elég erősnek a sarki 
expedíció fáradalmaira. Később a látszat 
azt mutatta, hogy Scott tévedett, azon-
ban a nagy fölfedező váratlan halála, 
amely legszebb férfikorában következett 
be, azt bizonyítja, hogy Scott nem téve-
dett. Igaz viszont, hogy a mellszorulás 
heves lefolyású spanyolbetegség követ-
keztében állott be. Amikor a Quest a hazai kikötőből kifutott, Shackleton még 
teljesen egészséges volt s a legnagyobb bizalommal tekintett harmincezer mért-
földes útja elé. 

Shackleton 1906-ban szervezte meg önállóan első expedícióját. A fölszere-
léshez a westminsteri herceg nagy összeggel járult hozzá. H a j ó j a : a Nimród 
1907-ben indult útjára. Ez volt leghíresebb és eredményekben is leggazdagabb 
utazása. Két évig volt távol. Az első telet VII. Edward-földjén, a Royds foknál 
befagyva töltötték. A következő év délsarki tavaszán indult el hónapokig tartó 
nehéz szánka-útjára. A déli sarkig azonban nem jutott el, csak a 23'-it 
hatolt le délre és körülbelül 97 kilométerre volt a föld déli sarkától. Az élelem-
hiány kényszerítette a visszafordulásra. 

Ez azonban nem rontja le az expedíció tudományos eredményeit, amelyek 
közül az a legfontosabb, hogy ő állapította meg a délsarki szárazföld létezését. 
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Beigazolta, hogy a VII. Edvvard-föld nem sziget, hanem egy része a nagy dél-
sarki kontinensnek, amely jóval nagyobb Európánál és így méltán hatodik világ-
résznek nevezhető. Az antarktikus szárazföld, mint Shackleton megállapította, 
igen magas — háromezer méteres — fensík, amelyen két tűzhányót is talált. Az 
egyik ezek közül az Erebus, amely időnként most is gőzölög. Leszállt a tűz-
hányó kráterébe is és ott pontos méréseket végzett. Kutatásainak fontos ered-
ménye, hogy a délsarkon magas kiterjedésű lignit (barnaszén)-telepet is fedezett föl. 

Első útjáról 1909 őszén tért vissza Európába és ekkor felolvasó körútra 
ment az ó- és újvilágba. Még az év őszén járt Budapesten, ahol megérde-
melt ünneplésben volt része Shackleton ekkor a délsarki kőzetekből szép gyűj-
teménnyel ajándékozta meg a M. Kir. Földtani Intézetet. Shackleton még három 
ízben járt Budapesten, amelyet nagyon megszeretett és ahol számos benső ba-
rátra tett szert. Harmadik fiának, aki épen akkor született, mikor nálunk tartóz-
kodott, Hegedűs Sándor író a keresztapja s vele állandó levelezésben állott. 

Harmadik útjára a világháború kitörése után, 1914-ben indult el az Endurance 
(Kitartás) nevű hajóján. A déli sarkot ekkorra már elérték mások — Amundsen 
és Scott — s így ez az expedíciója kizáróan tudományos feladatokat tűzött 
maga elé. Az antarktikus kontinens földtani viszonyait, éghajlatát, állatvilágát és 
a sarki tengert tanulmányozta. Ezen az útján közel volt a halál kapujához. 
Hajója nem érdemelte meg a nevét, mivel elpusztult és Shackleton az Elefánt-
szigetektől két hét alatt csónakon tette meg az útat Dél-Amerikáig, hogy társai-
nak segítséget vigyen. Azok a pompás mozgóképek, amelyeket most mutatnak 
be, erről az útjáról valók. 

Negyedik útjára valóságos diadalmenetben indult el. A Qnest zászlódísz-
ben levő hajók tömkelegében úszott le Londontól a Temzén, amelynek partjait 
százezrekre menő ünneplő tömeg tartotta megszállva. Miután a Qnest déli Georgia 
partján kikötött, Shackleton maga szállott partra, hogy expedícióját ezúttal már 
a déli sarkvidéki tartózkodás számára élelemmel ellássa. Elvégzett bevásárlásai 
után visszatért a Quest fedélzetére — ez volt utolsóelőtti napja — anélkül, hogy 
a fáradtság legcsekélyebb jelét is látni lehetett volna rajta. Shackleton egyedül 
ebédelt meg kabinjában és ebédje után a hajó szalonjába ment, hogy elszóra-
kozzék társaival. Néhány percnyi beszélgetés után bágyadtságról kezdett panasz-
kodni és társai tanácsára pihenőre tért. Utolsó pihenője volt ez, mert ezután 
többé már nem kelt föl ágyáról. Utolsó éjszakáján több társa virrasztott mellette 
Hussey kapitánynak, a hajó orvosának vezetésével. A halál kevéssel éjfélután 
következett be. Shackleton holttestét kettős, cink- és fakoporsóba zárták és a 
Quest közelében tartózkodó „Grauvel" norvég gőzösre szállították át, a mely 
elszállította a déli Georgiától 1600 mérföldre fekvő Montevideóba. Uruguay állam 
elnöke haladéktalanúl részvéttáviratot küldött az angol királyi párnak és az elhúnyt 
kutató özvegyének s a koporsó mellé katonai díszőrséget állíttatott. Shackleton 
holttestét a montevideói katonai kórházban bebalzsamozták s onnan külön hadi-

4 hajón szándékoztak Angliába vinni, hogy Shackletont, mint az angol nemzet halott-
ját, a Westminsterben temessék el. Shackleton özvegye azonban elhatározta, hogy 
férje holttestét nem hozatja Angliába, hanem Montevideóból visszaszállítják Dél-
Georgiába és ott helyezik örök nyugalomra. Shackleton ugyan nem rendelkezett 
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pontosan arról, hol és hogyan temessék el, de legközelebbi rokonai és barátai 
úgy érezték, hogy csak annál méltóbban áldoznak az elhúnyt kutató emlékének, 
ha az Antarktisz kapujában, legdicsőbb kutatói munkája színhelyén temetik el. 

Az uruguayi köztársaság csapatai Sir Ernest Shackleton koporsójának azt 
a legnagyobb tiszteletet adták meg, amelyet a köztársasági elnökön kívül csak 
kiváltságos személyeknek adhatnak meg. Shackleton holttestét útnak indították 
Dél-Georgia felé. A bálnavadászok készítette egyszerű fakoporsóra az angol király, 
a rokonok és sok tudományos intézet élővirágkoszoruját helyezték, míg az 
uruguayi kormány bronzkoszorut helyeztetett el, amely állandóan díszíteni fogja 
a déli sarkvidék legnevezetesebb sirját. A nagv kutató földi maradványait ten-
gerész-szokás szerint ágyulafettán vitték Montevideo utcáin keresztül; előtte az 
uruguyai katonaság egy gyalogszakasza haladt, a koporsó mögött pedig lovas-
század. A montevideoi házak erkélyein százával állottak, különösen a nők és 
valóságos virágesőt hullattak a halott parancsnok egyszerű koporsójára. 

így adták meg az utolsó tiszteletet a nagy kutatónak, aki életét áldozta fel 
a tudomány oltárán s teljesen rászolgált nemcsak brit hazá ja , de az egész művelt 
világ elismerésére s örökre beírta dicsőséges nevét a sarki kutatások történetébe. 

Halála hire nemcsak Angliát, de az egész tudományos világot mély gyászba 
borította. 

Az árván maradt expedíció vezetését Frank Wild hadnagy vette át s a 
Onest most már sebesen szeli a délsarki óceán jeges hullámait, hogy végrehajtsa 
Shackleton eredeti tervét: az antarktikus tenger tudományos kikutatását. 

A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET KAPCSOLATA 
A KÜLFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETEKKEL. 

A MAGYAR ADRIA E G Y E S Ü L E T a ránk szakadt összeomlás következtében 
egyelőre —- talán hosszabb időre — kényszerítve van az adriai tengernek oly 
szép sikerrel megkezdett tudományos kutatását szüneteltetni, sőt a nyomasztó 
anyagi viszonyok miatt a kutatásokon gyűjtött anyag feldolgozásából származó 
nagybecsű tudományos dolgozatokat sincs módunkban kinyomatni — amíg erre 
valami nagylelkű maecenás nem akad. Pedig igen nagy kultúrális és nemzeti 
jelentősége lenne annak, ha ezeknek a nemzetközi értékű tudományos dolgoza-
toknak valamely világnyelven való közzétételével tanúságot tehetnénk a magyar 
tudományosságnak ezirányú tevékenységéről. 

A legkiválóbb rokoncélú külföldi tudományos intézetek és társaságok ugyanis 
már most is honorálják a mi ezirányú tudományos munkálkodásunkat és pedig 
azzal, hogy szinte felbecsülhetetlen nagy értékű kiadványaikat igazán lekötelező 
és eléggé nem méltányolható készséggel küldik meg egyesületünknek már most 
is, amikor cserében A TENGER-nél egyébbel nem viszonozhatjuk nagybecsű 
adományaikat . 



3 8 A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET KAPCPOLATA A KÜLFÖLDI TUDOMÁNYOS INTÉZETEKKEL 

Amerikából a Carnegie Inst i tut ion of 
Washington kiadványainak gazdag gyűjte-
ményét kaptuk, melyet hozzácsatolva az Adria 
Egyesület birtokában levő kötetekhez, a neve-
zett intézet működéséről teljes képet alkot-
hatunk magunknak. A küldött könyvek között 
vannak egyes nagyobb munkák és folyó-
iratokban megjelenő dolgozatok. Az előbbiek 
közül különösen értékes munka Atayer: 
Medusae of the World (a világ medúzái), 
három vastag kötetben, mely Haechel óta az 
első összefoglaló, systematikai mű a medúzák-
ról. Az első és második kötet a Hydro-
nieduzákkal, a harmadik a Scyphomeduzák-
kal foglalkozik. A természet után készült 
gyönyörű színes ábrák nagyobbrészt amerikai 
medúzák rajzai. Másik ilyen önálló munka 
Mayer: Ctenophores of the Atlantic Coast of 
North Amerika, mely az egész hosszanti part 
mentén előíorduló Ctenophorák (bordás medú-
zák) fejlődését és anatómiáját tárgy alja, továbbá 
Mayer: Rythmicalpulsation in Scyphomedusae. 

Az intézet folyóirata: Papers from the 
Tortugas Laboratory of the Carnegie Institu-
tion és Papers from the Department of Marine 
Biologie of the Carnegie Institution of Wa-
shington címmel jelenik meg, melynek 190S — 
1020. terjedő évfolyamait (I., III., IV., VII., 
VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., 
XVI. számait) küldték meg, továbbá összes 
eddigi kiadványainak katalógusát. Túlságosan 
messzevezetne, ha ezeket a cikkeket rész-
letesen ismertetni akarnók, azért csak általá-
nos átnézetet igyekszünk olvasóinknak nyúj-
tani. Az oceanographia legkülönbözőbb ágai-
val foglalkozó dolgozatok közül megemlítjük 
azokat az érdekes vizsgálatokat, melyek a 
tengervíz hőmérsékletének és chemiai össze-
tételének hatását kutatják a tengerben élő 
szervezetekre. Mayer azt tapasztalta, hogy 
a tropikus állatok sokkal kevésbé ellenállóak 
a hőmérsék változásával szemben, mint a 
mérsékelt tengeri fajok és ha a hőmérsék 
az optimum fölé'emelkedik vagy alászáll, az 
élettevékenység a hőmérsékváltozás négyze-
tével csökken. Túlmagas hőmérsék halált 
okoz, amit úgy magyaráz, hogy HaCOs gyor-
sabban fejlődik a szervezetben, mintsem ez 
azt kiküszöbölni tudná. Harvey azt tapasz-

talta, hogy a meleg csökkenti a medúzák 
idegeinek vezetőképességét és ugyanilyen 
hatása van a sótartalom töménységének. 

A tortugasi tengervízben az ammónia, 
nitrátok és nitritek mennyisége tizedrésze az 
Északi Tengerben levő mennyiségnek, evvel 
magyarázza Mc. Clendon az algák hiányát a 
tropikus tengerekben. 

Rendkívül érdekes megfigyeléseket olvas-
hatunk a madarak tájékozódó képességére 
vonatkozólag. Watson a Tortugason levő 
Bird Keyből a 80 mértföldnyi távolságra 
levő Havannába, a66 mértföldnyi Key V/est-be 
és a 850 mérföldnyi Hatteras fokig sirályo-
kat vitetett el és ott szabadon bocsátotta, 
honnan azok visszatértek Bird Key-be. Hogy 
a madarakat nem a szárazföldek irányítják 
repülésükben, hanem tájékoztató ösztönük 
vezérli, kitűnik abból, hogy a Tortugastól 
Galvestonig terjedő majdnem 900 mérföld-
nyi tengeri utat. melyet nem szakít meg sehol 
szárazföld, teljes biztossággal megtették. 

Arra a sokszor felvetett kérdésre, hogy a 
szárazföldtől milyen távolságra találunk még 
szárazföldi rovarokat, ad feleletet Ball, ki a 
Tortugastól 12 mértföldnyire levő Rebekka 
Shoal világítótorony körül legyeket, moszkitó-
kat és más rovarokat gyűjtött, melyeket a 
szél részint a 95 mértföldnyire fekvő Cubáról, 
részint a 24 mértföldnyire eső Florida Keys-
ből sodort oda. 

A nagyszámú physiologiai irányú dolgo-
zatok közül érdekes Goldfarb kísérlete, ki azt 
tapasztalta, hogy az Amphinema nevű féreg 
a középponti idegrendszer eltávolítása után 
is képes egyes testrészeit regenerálni. 

Harvey a világító szervekben kétféle anya-
got talált, melyekkel a világításkor végbemenő 
chemiai folyamatot igyekszik magyarázni. Az 
egyik colloid anyag és valószínűleg fehérje, 
a másik cristalloid. Az első oxidálható, amikor 
is a cristalloid jelenlétében fény keletkezik. 

Az öröklés eddig ismeretlen törvényeihez 
visz bennünket közelebb egy lépéssel Tennent 
keresztezési kísérlete. O azt tapasztalta, hogyha 
a Hipponoe és Toxopneustes kereszteződése 
közönséges vagy alkalikus tengervízben tör-
ténik, a Hipponoe lesz domináns, ha pedig 
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sósav vagy ecetsav van jelen, úgy a Toxo-
pneustes. 

A tenger és a benne visszatükröződő ég kék 
színénei: vonzó hatását tapasztalta Hooker az 
éppen kikelt teknősbékákon, melyek rendes 
körülmények között ott hagyják a zöld bok-
rokat és a tenger felé igyekeznek. 

Hasonló tárgyú dolgozatokon kiyül a folyó-
irat számos rendszertani leírást, monographiát, 
ismertetést közöl, például részletesen tárgyalja 
a Murray-sziget korallszirtjeit, mészalgáit, 
foraminiferáit, diatomeáit és a tengerfenék 
chemiai összetételét. 

Egyes külön köteteket foglalnak el a követ-
kező értekezések: Clark: Echinoderm Fauna 
of Torres Straits ; its Composilion and its 
Origin (a Torres-szoros tüskésbőrű állat-
világa), melyben 150 Echinoderma fajt ír le 
és bizonyítja, hogy a Torres-szoros összekötő 
az Indiai és Csendes óceán faunája között. 
A sok szép színes ábra között sok olyan 
Echinodermának rajzát találjuk, melyeket 
eddig sehol sem ábrázoltak. — Mortensen : 
Studies in the development of Crinoids (a 
tengeri liliomok fejlődése). A Crinoidák fejlő-
dését eddig csak egy európai fajon az Ante" 
donon végzett megfigyelésekből ismerjük. A 
szerző 3 ú j és 3 ismert faj fejlődésének 
tanulmányozásával gyarapította eddigi isme-
reteinket. — Threadwell : Leodicidae of the 
West Indián Region (Nyugat-India Leodici-
dái). — Bartsh: Experiments in tlie Breeding 
of Cerions (a Cerion-csigák költetési kísérletei). 

A könyvek egy másik csoportja szintén 
Washingtonból érkezett aBureau of F i she ry -
től. Ennek a hivatalnak munkássága főleg 
az amerikai halászatra és evvel kapcsolatban 
a haliparra és kereskedelemre terjed ki. Fel-
hívja a figyelmet a halipar termékeinek érté-
kesítésére. (Halolajat olajfestélc és firnisz, a 
halbőrt pedig bőrtárgyak készítésére lehet 
felhasználni stb.). A táplálékul szolgáló ha-
laknak elterjesztéséről gondoskodik. Felvilá-
gosítással szolgál, hogyan lehet halakat leg-
jobban conserválni stb. Ezenkívül felügyeletet 
gyakorol az alaszkai halászat fölött. Beszámol 
az alaszkai prémvadászat és kereskedelem 
eredményeiről, melynek fő anyagát az alasz-
kai fóka (Callorhinus alascanus), a kék róka, 

a rénszarvas és az apró prémes állatok szol-
gáltatják. Figyelmet fordít továbbá az édes-
vízi kagylók szélesebb körű elterjesztésére is. 
Modern berendezésű biológiai laboratóriumai-
ban hal- és kagylótenyésztési kísérleteken 
kivül anatómiai, physiológiai stb. munkálatok 
folynak. Ilyen laboratóriumai vannak Beaufort-
ban, Fairportban, Woods Holeban, (mely a 
háború alatt nem volt nyitva), továbbá Floridá-
ban Key Westben és az újólag alakult White-
villeben, Baker Lakeben és Cape Vincentben. 

A halászati hivatalnak számos gőzöse és 
motorcsónakja van; kettőt, az Albatrosst és 
a Fish Havvkot csak 1920-ban kapták vissza a 
Navy Department-től, addig hadi célokat szol-
gáltak. 

A Bureau of Fishery biztosa minden év-
ben közzé teszi évi jelentését a Report of 
the Commissionerl, melyhez mellékelve függe-
lékek „Appendixek" alakjában jelennek meg 
a fontosabb közlemények. A biologiai labo-
ratóriumok működéséről tájékoztatnak a Bul-
letin of the Bureau of Fishery egyes füzetei. 
Megkaptuk az 1916., 1917., 1919. és 1920. 
évi Reportokat, továbbá a Bulletin 27 füzetét, 
melynek számos érdekes közleménye közül 
megemlítjük a következőket: Osgord, Preble, 
Parker : Pribilof sziget prémes fókái és egyéb 
állatai, Hay és Shore: Beaufort tízlábú rák-
jai, Kendall: A Rangeley tavak halai, hal-
tenyészete. Berry: Haroai szigetek fejlábú ál-
latai, Hoyt: Beaufort tengeri algái stb. 

A harmadik tekintélyes küldemény a new-
yorki A m e r i k á n Museum ajándéka. Az Ame-
rican Museum a természettudományok külön-
böző ágainak művelésén és a tudományos 
kutatásokon kívül a nagy közönség tájékoz-
tatását tűzte ki feladatául. Egyes osztályai-
nak a zoologiai, geologiai, anthropologiai, 
anatómiai stb. osztályoknak tudományos ki-
adványai Memoirs, Bulletins, Anthropologi-
cal Papers, Monograplis név alatt látnak nap. 
világot. Kézikönyvek, népszerű füzetek, egyes 
nyomtatványok gondoskodnak a közérdekű 
ismeretek terjesztéséről. 

Folyóirata a szebbnél-szebb illusztrácftk-
kal, különösen természeti felvételekkel ellátott 
The American Museum "Journal mely, 1920-ig 
havonként, azontúl kéthónaponkint jelenik 
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meg októbertől májusig, 1919-től óta Natu-
ral History nevet visel. Ezt a tagok 3 dol-
lár évi tagdíj fejében kapják. A fentartó tag 
(sustaining member) 25 dollárt, a pártfogó tag 
(patron) 1000 dollárt, az alapító tag (founder) 
25.000 dollárt és a jótevő (benefactor) 50.000 
dollárt fizet. 

Ennek a fényes kiállítású folyóiratnak 24 
füzetét, még pedig az 1917., 1918., 1919., 
1920. és 1921. évfolyamokat kaptuk meg, 
melyek a természettudományok körébe tar-
tozó általános érdekű cikkeket tartalmaznak. 

A New-York-American Geographical 
Soe ie ty nagybecsű folyóiratából a „ The 
Geographical Review"-ból megküldte az 
1919—1921. évfolyamokat s az 1922. évi 
I. füzetet. Ezek gazdag tartalmából a ben-
nünket közelebbről érdeklő cikkekre a 
„KÖNYVEK, FOLYÓIRATOK" rovatában hivjuk 
fel a hazai szakkörök figyelmét. 

Paduából a R. Comitato Talassographico 
Italiano félévi értesítőit a Bolletino Bimestra-
lel (1918., 1919., 1920.) kaptuk meg, továbbá 
az 55., 71., 73., 75., 76., 77. számokat, köz-
tük a szivacshalászatról, a gyűrűs férgekről, 
telepes radiolariakról szóló dolgozatokat. 

Berlinből a Reiohsmarine-Amt a kétköte-
tes Mittelmeer-Handbuch-ot küldte meg. Ennek 
első része Spanyolország és a Baleárok ke-
leti, továbbá Franciaország és Korzika déli 
partjának kikötésre alkalmas helyeit írja le 
részletesen. A második rész hasonlóképen tár-
gyalja Olaszország, Sardinia, Sicilia nyugati 
és déli partjának kikötőit. 

Ezeken kívül rendesen küldik kiadványai-
kat a következő tudományos intézetek : 

Conseil Permanent International pour 
VExploration de la mer. Copenhague. 

Dove Marine Laboratory, Cullercoute, 
Northumberland. 

Fishery Board for Scotland, Edinbourgh. 
Oceanograpliy Department of the Uni-

versity of Liverpool. 
Department of Agricullure and Tech-

ninal Instruction for Ireland, Dublin. 
Marine Biological Station of Canada, 

Ottawa. 
Burean of Science, Manila. (Philippine 

Islands). 
The Danisli Biological Station Kjöben-

havn. 
Merenlutskimustlailos Havsforsknings -

institutet Helsingfors. (Finn oceanográfiái 
intézet). 

Bergens-Mitseum, Bergen. 
Station de Biologie Marilim de Lisbonne. 

{Aquario Vasco de Gama.) 
Komission zur wissenschaftlichen Unter-

suchungen der deutschen Meere in Kiel. 
(Oceanográfiái, klimatológiai, hydrografiai 
dolgozatok). 

Deutsche Seewarte, Hamburg. „Annalen 
derHydrographie undMaritimenMeteorologie" 
c. havi folyóirat). 

Naturwissenschaftlicher Verein Hamburg. 
The American Geographical Soeiety of 

New-York. 
Sociélé de Geogt aphie de Quiebec. 
A bolgár földrajzi társaság. Sofia. 
Marine Rundschau, Berlin. 

DR. P. M . 
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KOZLEMENYEK. 

Dán expedíc ió az Atlanti Óceán tu-
dományos kutatására. Nyolc esztendeje 
már, hogy kitört a világháború, nyolc esz-
tendeje, hogy elzártak bennünket a külvilág-
tól. Körülzárva, megbénítva, kiuzsorázva küz-
ködtünk, kínlódtunk a hatalmas túlerővel 
szemben. És amíg mi ezt a gigászi küzdel-
met vívtuk, azalatt odakint a nagyvilágban, 
azt lehet mondani, hogy megszakítatlanul 
folyt tovább a tudományos kutatás, a szel-
lemi munka, amelyről mi sajnos, csak a 
legújabb időkben tudtunk értesüléseket kapni. 

A tengerek titkainak felkutatása ezek alatt 
a háborús évek alatt sem szünetelt, csak 
talán valamivel szűkebb térre szorult. A 
világháború minden borzalmassága sem volt 
elég az emberekben rejlő tudásvágy meg-
fékezésére és az óceáni mélységek sötét, 
hozzáférhetetlen titkai éppen oly erővel von-
zották a tudósokat, mint háború előtt. Ujabb 
és újabb eszközökkel és módokkal igyekez-
nek a tenger mélységeit felkutatni, nem kí-
mélve fáradtságot, pénzt, nélkülözést. Külö-
nösen a semleges államok jártak jó példá-
val elől: Svédország, Norvégia, Dánia, de 
folytatták kutatásaikat az angolok, franciák, 
olaszok, sőt a németek i s ; egy részükről 
már az előbbi füzetekben meg is emlékez-
tünk. 

A háború befejezésével még nagyobb erő-
vel folytatódott az Óceánok felkutatása. Leg-
újabban a dánok vezettek tudományos ex-
pedíciót 1921. év augusztus havában az 
Atlanti-Oceán titkainak felderítésére. Az volt 
a céljuk, hogy ezt az Óceánt az 50° északi 
szélesség és az egyenlítő között átkutassák, 
úgy fizikai, kémiai, mint biológiai szem-
pontból. 

Az expedíció 26 tagból állott s dr. John 
Schmidl vezette. Ő már a Földközi tenger 
sikeres átkutatásával, a Thor expedíció al-
kalmával híressé tette nevét és kiváló egyé-
niségével az expedíció eredményességét szinte 
előre is biztosította. A kutatást nemcsak a 
felszínre, hanem a mélyebb tétegekre is ki 

akarták terjeszteni. Különösen nagy gondot 
szándékoztak fordítani az angolna életének 
tanulmányozására, továbbá a golf áramlás 
keletkezésének okait akarták kideríteni s a 
déli és északi medence közötti összefüggést 
is tüzetesebb tanulmányozás tárgyává óhaj-
tották tenni. Ennek a nagyarányú programm-
nak megvalósítása végett az út irányát a 
következőképen jelölték ki. Kiindulás a gib-
raltári szorosból, innen nyugat-délnyugatnak 
haladva körülbelül a 28° nyugoti hosszúsá-
gig, tovább a Verde-fokig, majd keresztben 
az Atlanti Óceán legkeskenyebb részén át a 

San Roque fokig, mert ez az útszakasz kü-
lönösen a két medence összefüggésének ta-
nulmányozására adott alkalmat. A San Roque 
foktól a brazíliai Amazonasz-folyó torkola-
táig a partok mentén haladva; a torkolattól 
egyenesen északra az 50° nyugoti hosszúság 
mentén, a 25° északi szélességig; innen is-
mét délnyugatnak a Maracaibó öbölig, majd 
végig az amerikai Földközi tengeren a Hat-
teras fokig és vissza a Sargasso tenger előbb 
említett pontjáig. Ez a szakasz a Golf-áram-
lás tanulmányozására szolgált. A Sargasso-
tengerből New-Foundland irányában szándé-
koztak menni, onnan az Azori szigetcsopor-
tig és vissza a Csatornán. A kutatás tarta 
mát két hónapra tervezték. A Sargasso-
tengerben hosszabb ideig szándékoztak ma-
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radni, mert itt angolna-megfigyeléseket akar-
tak végezni. 

A Földközi tenger kutatására használt 
77;or-hajó nem volt alkalmas az expedíció 
céljaira, el is adták és helyébe a 43 3 m. 
hosszú, 325 reg. tonna űrtartalmú, 9 tengeri 
mértföld sebességgel haladó „Dana" kutató 
gőzöst szerelték fel. Laboratórium céljaira 
alkalmas két helyiség volt benne. Egyiket 
hidrográfiai, másikat biologiai laboratórium-
nak alakították át. A fedélzet elején állítot-
ták fel a fenékháló leeresztésére szolgáló 
csigát, kct dobba l : egyik, a kisebbik 4000 
m. hosszú, 14 mm. átmérőjű, a másik 
10.000 m. hosszú és 7 mm. átmérőjű 
acél sodronykötéllel volt ellátva. A fedélzet 
hátsó részében pedig 3 kisebb csigát helyez-
tek el a biológiai vertikális hálóhúzás, a 
hidrográfiai és egyéb mérések céljaira. 

Az augusztus—szeptemberre tervezett ex-
pedíció eredményeiről még eddig nem kap-
tunk értesítést. Minden esetre sok újabb 
ismerettel fogja gyarapítani az oceanográfiái 
tudományt, mélyebben pillantunk majd be 
ennek az Óceánnak mélységeibe. H. E. 

A Keleti-tenger nemzetközi kutatása. 
A nemzetközi tengerkutató bizottság 1921. 
julius 13—22-ig tartotta meg évi rendes nagy-
gyűlését Kopenhágában. A gyűlésen az ed-
digi delegátusokon kívül az úgynevezett sze-
gélyező államok képviselői is megjelentek. 
Dr. Rolf Witting professzor, a finn delegátus 
indítványára a Balti-tenger kutatására albizott-
ságot szerveztek, amelynek az indítványozó 
lett az elnöke. Az albizottság működési köre 
kiterjed a Keleti-tenger egész hidrográfiai 
hálózatára. Az együttműködés biztosítására 
az észtországi földmívelési miniszter a mult 
év októberében Révaiba értekezletre hívta meg 
az érdekelt államokat: Finnországot, Lettor-
szágot és Lengyelországot. Az utóbbi azon-
ban nem volt képviselve. Finnország delegá-
tusai : Jarvi, a halászati hivatal főigazgatója, 
Witting professzor és dr. Leander, Lettor-
szágé : Meyer professzor és Meesis halászati 
felügyelő. Észtországot tizenöt megbízott, 
köztük a dorpáti egyetem több tanára kép-
viselte. 

Az értekezleten Witting tlnökölt. Az elnök 

és Jarvi részletesen ismertették a Balti-tenger 
kutatásának általuk kidolgozott tervét. A mun-
kálatokat három csoportban fogják végezni. 
A hidrográfiai bizottság vezetője Witting, a 
plankton-bizottságé Leander s a halászatié 
Jürvi. A kutatásokat a nemzetközi bizottság 
által megállapított és rég bevált szabályok és 
módszerek segítségével végzik. Az érdekelt 
államok a tengerkutatás céljaira 1922-iki költ-
ségvetésükben tekintélyes összeget irányoz-
tak elő s a vizsgálatok az idén széles me-
derben indulnak meg. 

A hidrográfiai kutatásokat 36 szelvény-
állomáson végzik, de fölhasználják e célra 
a világító hajókat s a parti állomásokat is. 
Úgy az eszt, mint a lett partokon négy-négy 
árapálymérőt állítanak föl. Különös gondot 
fordítanak a jég megfigyelésére. A planktoló-
giai kutatásokat az évszakos járatokon, a 
parti állomásokon és világító hajókon végzik 
Apstein és Nansen féle hálókkal. A halászati 
osztály pontos statisztikát készít s a fontosabb 
halfajok életmódját vizsgálja. 

Dr. Leidenfrost. 
Aknakutatással egybekötött tenger-

kutatás. A világháborúban szenvedett vesz-
teségből most ocsúdó német tudományos világ 
érdekes vállalkozásáról ad hírt a büsumi 
zoológiai állomás közlönye. A német biroda-
lom, amely egy évtizeddel ezelőtt pompás 
expedíciókat szerelt föl, most olyan eszkö-
zökre szorul, mint a magyar tengerkutatás 
az Adria Egyesület megalakulása előtt, ami-
kor a kínálkozó alkalmakat kellett kilesnünk, 
hogy a tenger titkaihoz közelebb férkőzzünk. 
A büsumi állomás megbízásából Sachs a 
„Hamburg" nevű kis cirkálóra hajózott be. 
A cirkáló aknakutatóhajókból álló flottilát 
vezérelt, amelynek az volt a feladata, hogy 
a Fehér-tengerben és a Murman-partokon a 
háború alatt a tengeralattjáróktól lerakott 
aknákat összeszedje. 

Ilyen feladat mellett a tengeri kutatásokra 
csak kevés alkalom nyílt, de Sachs jól ki-
használta idejét. A húsz hajóból álló flotta 
1921. julius 13-án hagyta el Helgolandot és 
Norvégia felé vette útját. Öt nap múlva lépték 
át a Sarkkört és elhaladtak az északi madár-
hegyek mellett, amelyekről Hermán Ottó 
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örökszép útleírása szól. Hammerfestet és 
Vardőt érintve a lapp partokra hajóztak s 
hozzáfogtak az aknakutatáshoz. Az orosz 
parti ütegek egy izben tévedésből tűz alá 
vették a flottát, amely a tüzelést viszonozta 
és a parti erődöt elhallgattatta. 

Az expedíció augusztus 30-án ért vissza 
a Sade-torkolatba. A gyűjtött anyag részben 
a bi'isumi állattani, részint a berlini zoológiai 
múzeumba került. Dr. L. Gy. 

A tenger színének meghatározása. A 
hozzáférhetetlennek látszó, 4—9000 m.-nyi 
mélységek felkutatására ujabb és újabb ta-
pasztalatok alapján, mindjobban tökéletesedő 
módszereket próbálnak alkalmazni. Ezek se-
gítségével az emberi elme a természet hoz-
záférhetetlennek látszó titkait felderíti és tu-
dása körébe vonja. 

A nehezebb feladatok egyike pl. a tenger 
színeinek a meghatározása. A tenger színe, 
mint tudjuk nemcsak a tenger vizében fel-
oldott anyagoktól függ, hanem függ a ben-
nük úszkáló anyagoktól is, függ a napsütés 
erősségétől, a Nap állásától, függ a levegő 
páratartalmától, az égboltozat állapotától, sőt 
a megfigyelő helyzetétől és megfigyelő ké-
pességétől'is. Ennek a sok mellékkörülmény-
nek közbejátszása okozza, hogy a tengervíz 
valódi színét még mindig nem tudjuk tudo-
mányos pontossággal meghatározni. 

Thoulet francia oceanografus ezeket a kö-
rülményeket figyelembe véve a monacoi ocea-
nográfiái intézet folyóiratában azt ajánlja, 
hogy erre a célra a Forel féle skálák helyett 
festett zselatin lapokat használjunk, amelyek 
pontosabb eredményeket adhatnak, mint a 
Forel-féle skála. A megfigyelés pontosságát 
pedig, szerinte úgy lehet fokozni, ha a meg-
figyelő nem a hajó fedélzetén végzi megfi-
gyeléseit, hanem a hajó belsejében. Evégből 
a hajó mélyén, 1 m.-rel a tenger színe alatt 
megfigyelő sötétkamarát kell felállítani, a 
melyből gömbölyű üveggel fedett 7—8 cm. 
átmérőjű kis nyíláson át lehet a tengerbe 
belenézni. A sötét kamarát ívlámpa világítja 
be, de ez függönnyel elsötétíthető, hogy a 
megfigyeléskor minden mellékhatás elkerül-
hető legyen. Ezt a módszert Thoulet a mo-
nacoi herceggel tett biológiai kutatásai al-

kalmával 1919 ben alkalmazta is, igen jó 
eredménnyel. Ezeket a pontosabb megfigye-
léseket először a Balaton tudományos tanul-
mányozásakor használták s Cholnoky Jenő 
figyelmeztette az oceanografusokat az eddigi 
módszer tökéletlenségére. 

Ugyanekkor áramlásokat és a tengervíz 
fizikai tulajdonságait is tanulmányozták és 
pedig oly módon, hogy az 1000 m. mély-
ségbe lebocsájtott varsahálót nehéz súlyok-
kal látták el, hogy azt a fenéken tartsák. A 
varsához kábeldrót volt erősítve, a drótot 
úszótest tartotta felszínen és nappal zászló, 
éjjel pedig fény jelezte helyét. Ezt a lehor-
gonyozott úszótestet, mint szilárd pontot 
áramlások mérésére használták • fel és egy-
úttal azon a helyen fizikai megfigyeléseket 
is végeztek 5, 10, 20, 50, 100 m. mélysé-
gekben. Az ilyen módon nyert adatok alap-
ján, ha kellő megfigyelés áll rendelkezé-
sünkre, a mélység egyes rétegeiről is áram-
lástérképek készíthetők. 

Thoulet az egyes állomások mérésadatai-
nak grafikus ábrázolásához a szokásos áram-
lásmérő rózsák helyébe függélyes vonalakat 
alkalmazott és a mélységekre vonatkozó 
nyilak nem egy pontból indultak ki, hanem 
függélyesen oszlanak meg. Minden meg.-
figyelt mélységáramlás irányát berajzolta és 
a nyíl hosszát az áramlás sebességével ará-
nyosnak vette. Ezzel sokkal könnyebben át-
tekinthető rajzot kapott. H. E. 

Szokatlan dagály a Feke te - t engeren . 
Érdekes tünemény játszódott le a Fekete-
tengeren a mult év januárius havában, mely-
ről h. Rainoff emlékezik meg a bolgár 
Természetrajzi és Földrajzi Közlöny 1921. 
évi kötetében. 

Azt tapasztalták ugyanis az egész holgár 
part mentén, de különösen Eminé-foktól 
délre, a Balkán keleti szélén Messembrijában, 
Anchialoban, Sosópolban, Burgaszban stb., 
hogy jan. 22. és 26-ika között a tenger 
vize a parttól visszahúzódott, a vízszin le-
sülyedt, majd ismét vísszatódult. Ez a játék 
többször ismétlődött, eleinte gyengén, majd 
később erősebben, azután gyengült és telje-
sen el is maradt. 

De nézzük közelebbről a jelentéseket. 
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Messembrijában azt tapasztalták, hogy a ten-
ger 50 m.-rel húzódott vissza és a szabadon 
maradt partszegélyen 10 kg. halat szedtek 
•össze. Anchialoból azt jelentették, hogy a 
tenger színe 1 m.-rel lesülyedt. Sosópolban 
a vízszin 8 m.-nél is mélyebbre szállt és 
15 m.-rel távolodott el a parttól. A burgaszi 

jelentés részletesebben számol be a tüne-
ményről. A vízállásmutató szerint a középvíz 
1921. januárius 25-én reggel 6 órakor 10 
cm.-rel a nulla alatt állott. Ezután a víz 
színe kezdett sülyedni, úgy, hogy 88/4 óra-
kor — 90 cm.-nél állott, majd hirtelen 
emelkedni kezdett és 95/« órakor elérte a 
közepes vízállást, 10 óra 20 perckor pedig 
már —f—35 cm.-rel felemelkedett. Ezután ismét 
sülyedni kezdett a víz szine, mind lejebb és 
lejebb szállt, 11 óra 50 perckor 80 cm. ért 
el. A második felemelkedés két óra hosszáig 
tartott; a közép vízállást 1 óra 50 perckor 
délután érte el. A következő sülyedés — 65 
cm. d. u. 20—30 p.-kor. Ezt követte a harma-
dik felemelkedés 10 cm.-ig 3 ó. 15 perckor. 

Az első kilengéskor a leszállás sokkal 
hosszabb ideig tartott (70 perc), mint az 
•emelkedés, míg a második és harmadik 
ingáskor éppen megfordítva történt. Ellenben, 
ha a magasságot nézzük, az első ingáskor 
az emelkedés sokkal nagyobb volt (45 cm), 
mint a sülyedés, másodízben ellenben ugyan-
annyival kisebb volt. Az első ingás 4 ó. 
'20 p.-ig, a második 3 ó. 30 p.-ig, a har-
madik 1 ó. 25 p.-ig tartott. 

A közölt adatokból világosan látszik, hogy 
itt nincs szó árapályjelenségről. Rainoff ezt 
a tüneményt meteorológiai okokra vezeti visz-
sza és pedig egy igen erős minimum hatá-
sára, amely Bulgária délkeleti szélén végig 
vonult. Rainoff szerint „22—26-a között erős 
depresszió vonult végig az országon keleti 
irányban. 2?-én éjjel Szófiában a barometer 
erősen lesülyedt. 25-én éjjel a centrum Szófia 
meridiánusáról elvonult és pár órával később 
már a tenger felett volt. A nyomás Bulgária 
felett és tőle keletre szokatlanul gyorsan 
növekedett. 24-én 9 órakor Szófiában 753 3 
mm. volt, 25-én reggel 7 órakor 760'4 mm., 
este 9-kor már 773-9 mm. és 26-án reggel 
.7 órakor 776 2 mm., tehát 34 óra alatt 

22'9 mm.-rel növekedett. Ennek következ-
tében a nyugati és északnyugati szél az 
örvény hátsó részében rendidvül erős volt 
és úgy a Várnából, minta Konstantinápolyból 
jövő hajókról erős vihar híre érkezett." Ez 
az erős és hosszú ideig tartó szélroham a 
víz szinét lenyomta, a víztömeget kelet felé 
szorította, vagyis a szárazföldtől eltávolította, 
minek következtében apály állott elő. Az 
egyensúlyát vesztett víz azonban, mihelyt 
bizonyos fokot elért, nem tudott megállani, 
a víz visszaáramlott és létrejött az első 
dagály. A nyugati szél azonban még mindig 
igen erősen fujt, a víztömeget ismét keletre 
tolta, a víz szine leszállott (második apály) 
majd ismét felemelkedett (második dagály). 

Ez a jelenség valószínűleg a Fekete-tenger 
keleti partján is éreztette hatását, erre vo-
natkozó jelentés azonban sem Odesszából, 
sem Batumból, sem Novorossziszkból nem 
érkezett. A magyarázat egész addig helyes, 
hogy a vihar lódította ki a vizet a nívó-
felületből, de az tévedés, hogy ezt újra 
megtehette volna. Sokkal egyszerűbb a ma-
gyarázat. A kilódított víz egyszerűen szabá-
lyos ingásba jött. A Balatonról, genfi-tóról 
stb. jól ismerjük ezt a tüneményt. A genfi 
tavon „seiche"-nek nevezik. H. E. 

Lelátunk a tenger fenekére. Csodás 
és megmérhetetlen jelentőségű találmány hí-
rét hozza egy napilapunk. Ez a telekor, mely 
megvalósítja a távolba látást. Feltalálója ma-
gyar ember, Mihály Dénes, egy magyar mű-
szaki gyár fiatal főmérnöke. Világraszóló fel-
fedezése a Matconi drótnélküli távírójának a 
jelentőségét is felülmúlja. A találmánya iránt 
már nagyban érdeklődik is •— a német tudo-
mányos világ; a legkiválóbb német villamos-
sági szaktekintély, Eugen Nesper dr. máris a 
fiatal magyar főmérnök szolgálatába állította 
a német technikát, a világhírű Zeiss- és Goerz-
féle gyárakkal és Mihály Dénesnek segédke-
zik úgy maga Nesper dr., mint Reichenheim 
Ottó dr., a jénai egyetem tanára. De tárgya-
lásokat folytat Mihály Dénessel a londoni Mar-
coni-társaság is, amelyek alapján a két társa-
ság közt közvetlen kapcsolat létesült. Ugyanis 
a távolbalátókészülék szorosan együtt működ-
het a drótnélküli távíróval. 
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Mihály Dénes távolbalátó készüléke, amely-
nek telehor nevet adott, nem fényképezi le a tá-
voli képet, hanem közvetlenül teszi láthatóvá. 
A távolbalátó nem egyéb, mint egy képtávíró 
kinematographiai hatással egyesítve. Korn ta-
nár „Telephotographie und Teleautographie" 
című művében száztíz olyan kutatót és azok 
munkáit sorolja fel, akik a távolbalátást akar-
ták megvalósítani, de igyekezetük csődöt mon-
dott. A távolbalátásnál a képet úgy kell fel-
fogni, mint egy. csomó sötétebb és világosabb 
pont összességét, úgy, mint a képtávírónál. A 
különbség azonban az, hogy Mihály minden 
fotográfiái eljárást mellőz, nála a képpontok 
föltünése rendkívül sebességgel történik, úgy 
hogy például a párisi opera és annak közön-
sége közvetlenül szemlélhető. A távolbalátás 
nak a gyakorlati életben rendkívül nagy a je-
lentősége. Például lehetővé válik kéziratokat, 
okmányokat pecséttel és aláírásokkal együtt 
közvetlen átfotografálni a távoli állomásra. A 
rendőri nyomozásnál másodpercek alatt eljut-
tatható bárhova is a gonosztevő ujjlenyoma-
tai. A térbeli megfigyeléseknél, a csillagászat-
ban éppen úgy fölhasználható, mint a tenger 
mélységeinek kutatásánál. Különösen itt óriási 
jelentősége van a telehornak. Ha a készülé-
ket lebocsátjuk a tengerbe, megfigyelhetjük 
a tenger életét, megláthatjuk az elsülyesztett 
kincseket. Felkutathatjuk például az elsülyedt 
„Titanic"-ot, amelyet angol tengerészek még 
egy-két év előtt tiszta időben gyakran láttak 
a tenger roppant mélyében. Akkorának látták, 
mint valami dió . . . Minő csodás újvilágot 
fog ez feltárni az ember előtt . . . 

A német tengerhajózás újraéledése . 
A német tengerhajózás — miután a ver-
sailles-i béke majdnem teljesen megfosztotta 
hajóállományától — az elmúlt év folyamán 
óvatosan megkezdette egyrészt még meg-
maradt, másrészt pedig újabban beszerzett 
s fokozatosan üzembe helyezett hajóival ten-
gerhajózási forgalmának újból való felvételét. 
A nagy hajózási társaságok üzleti tevékeny-
sége azonban nem függetleníthette magát a 
nemzetközi fuvarpiactól, amely az év egész 
folyamán a fölös hajóűr-kínálat nyomása 
alatt állott. A fuvarpiacon ennek folytán be-
következett depressiót még elviselhetetlenebbé 

tette Közép-Európa legyöngült vásárlóképes-
sége s az ezzel összefüggő munkanélküliség 
az erős valutájú országokban. A fuvarpiac 
s az árúforgalom krízise sok angol és más 
külföldi hajóstársaságot arra kényszerített, 
hogy hajói nagy részét a forgalomból kivonja. 
Ennek dacára Anglia és Franciaország mere-
ven kitartottak a német hajók kiszolgáltatási 
kötelezettségének szigorú teljesítése mellett. 
A külföld hajóstársaságainak üzemére s hajó-
építkezésére e körülményből folyó következ-
mények még súlyosbodtak az angol bányá-
szok strike-ja által, amely a tömegárúk szál-
lításával foglalkozó gőzösöket megfosztotta 
normális kiviteli cikkétől, a széntől, ú j fo-
gyasztó piacot nyitván meg egyúttal az 
amerikai szénnek. A tengeri fuvarpiacon 
augusztus havában beállott csekély javulás-
oly nagyszámú hajót vonzott újra az aktivi-
tás terére, hogy az üzemben lévő hajóűrnek 
minden terv nélküli és célszerűtlen szaporí-
tása a fuvardíj újabb zuhanását vonta maga 
után. A német valutának az utolsó negyed-
évben mindinkább nyilvánvalóvá vált lerom-
lása csak kiélesítette s még bonyolultabbá 
tette a nemzetközi krízist. 

Hogy a német hajózás a mostoha viszo-
nyok dacára is erős lendületet nyert az utolsó' 
évben, az kitűnik már abból is, hogy Ham-
burg kikötőjében, amelynek 1913. évi össz-
forgalma 11.455, összesen 8,982.628 nettó-
registertonnájú hajó volt, az 1921. évben 
már ismét 5938 hajó fordult meg, amelyek 
együttvéve 5,560.916 nettó registertonnát 
képviselnek. 

Az ily körülmények közt mutatkozó per-
spektívák a nagy hajózási vállalatokat nagyobb-
tevékenységre és jelentékeny tőkeszaporításra 
utalják és ezek között elsősorban a Nord-
deutscher Lloyd mult év végén elhatározta, 
a társaság alaptőkéjének 250,000.000 már-
káról 600,000.000 márkára való felemelését 
oly módon, hogy 250.000 névre szóló, egyen-
ként 1000 M. n. é. 1922. jan. 1-től osz-
talékra jogosult törzsrészvény és 150.000 drb. 
ugyancsak névre szóló 1000 M. n. é. elsőbb-
ségi részvény bocsáttassák ki. Ez a tőke-
szaporítás lehetővé fogja tenni, hogy a német, 
valuta rohamos leromlása által előálló ár-
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•emelkedés dacára is biztosíthassa a társaság 
építkezési programmjának keresztülvitelét. 

A német valuta katasztrofális elértéktele-
nedésére vezethető természetesen vissza a 
többi német hajóstársaság tőkeemelése is. 
Ide tartozik a Hamburg-Bremer-Afrika Linie 
azon határozata, amely szerint a legközelebb 
összehívandó rendkívüli közgyűlés elé a tár-
saság alaptőkéjének 20,000.000 márka értékű 

törzsrészvények és 10,000.000 márka elsőbb-
ségi részvény kibocsátása útján 30 millió 
márkával való emelését hozza javaslatba. 

Az Emder Reederei A.-G. Hamburg, szin-
tén rendkívüli közgyűlést hívott egybe, hogy 
az alaptőkének névreszóló részvények ki-
bocsátásával 2 a millió márkáról 3*5 millió 
márkára való felemeléséről hozassék hatá-
rozat. 

KÖNYVEK, FOLYÓIRATOK. 

Zseb-Atlasz naptárral és statisztikai ada-
tokkal az 1922. évre. Szerkesztették: dr. Bez-
dek József és dr. Kari János. Kiadja a Magyar 
Földrajzi Intézet. 

Két évi kényszerű szünetelés után újból 
megjelent a közhasznú és közkedveltségű 
Zseb-Atlasz dr. Bezdek József egyesületünk 
titkára és dr. Kari János egyesületünk könyv-
tárosa kitűnő szerkesztésében. A könyvecske 
gazdag, változatos és értékes tartalma a gon-
dos szerkesztőknek, a sok érdekes és tanulsá-
gos térkép s a szép kiállítás a Magyar Föld-
rajzi Intézetnek megérdemelt dicséretére vá-
lik. — Gazdag tartalmából kiemeljük dr. Koch 
Nándor egyesületünk főtitkárának igen érde-
kes cikkét: A tengerkutatás múltja és jövő-
jéről, dr. Kari János : Küzdelem a Dunáért 
című tartalmas cikkét, Németh Józsefnek, 
egyesületünk földrajzi-történelmi szakosztálya 
társelnökének jeles dolgozatát a Szerb-Horvát-
Szlovén királyságról — mint amelyek szerve-
sen belekapcsolódnak a mi munkakörünkbe. 
Ezeken kívül Balanyi György, Cholnoky Jenő, 
Fodor Ferenc, Harmos Eleonora, Kerekes 
Zoltán, gróf Teleky Pál és még számos jeles 
tudós gazdagította igen értékes dolgozatával az 
idei Zseb-Atlaszt, melynek nem volna szabad 
hiányozni egyetlen intelligens magyar ember 
asztaláról sem. 

Die österreíchisch-ungarische Kriegs-
marine im Weltkrieg. Von Theodor Win-
terhalder Konter-Admiral. J. F.Lechmanns ver-
lag, München. (80 1.) Ara 7 márka. 

Az osztrák-magyar haditengerészet a hábo-
rúban oly fényes sikereket ért el, hogy eze-
ket még idejében meg kellett volna részletes 
és hiteles leírásban örökíteni. A dunai flot-
tilla hadi tetteiről Wulff Oláf, akkor korvetta-, 
immár sorhajókapitány, a magyar tengerész-
tisztikar egyik legkiválóbbja még 191 8-ban igen 
részletes és becses szép könyvet írt, amelyet 
gazdagon illusztrálva adott ki a haditengeré-
szeti vezetőség — sajnos — csak német nyel-
ven. Egyesületünk akkor nyomban felirt a 
közös hadügyminisztérium tengerészeti osztá-
lyához — kérve a reánk magyarokra nézve 
különösen becses monográfiának magyar nyel-
ven való kiadását. De amikorra ez a kérésünk 
elintézhető lett volna, bekövetkezett a nagy 
összeomlás és megszűnt a mi soha le nein 
győzött hadiflottánk. 

A dunai flotilla hadi operációjáról külön-
ben Kankovszky Ede akkor sorhajóhadnagy 
tagtársunk igen érdekes előadást tartott egye-
sületünk keretében Budapesten és több vidéki 
nagyobb városban, mely előadás „A Tenger"'-
ben meg is jelent. 

A tengeri flotta adriai hadi akcióját Rónay 
Tibor sorhajóhadnagy ismertette szintén na-
gyon érdekesen Budapesten és a vidéki váro-
sokban tartott felolvasásában, amely szintén 
megjelent „A Tenger"-ben. 

Az egész flotta hadi operációiról hivatalos 
adatokon nyugvó rendszeres és részletes le-
írás nem jelent meg, amit különösen nekünk 
magyaroknak kell sajnálnunk, egyrészt és kü-
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lönösen azért, mivel hadiflottánk legfényesebb 
sikerei Horthy Miklós akkori sorhajókapitány 
nevéhez fűződnek, másrészt mivel nekünk meg 
van a reményünk és meg kell hogy legyen, 
hogy még újra kijutunk a tengerre. 

Haditengerészetünk egykori ellentengerna-
gya Winterhalder a müncheni Lehmann cég 
kiadásában megjelent érdekesen és vonzóan 
irt kis művében igyekezett egységes képet adni 
hadi flottánk harci tevékenységéről. Minden-
esetre elismerés illeti érte, hogy a nagy német 
közönség részére megörökítette haditengeré-
szeink hősi tetteit. G. B. 

A u f S e e unbesiegt. 30 Einzeldarstellun-
gen aus dem Seekrieg. Herausgegeben von 
Eberhard von Mantey Viceadmiral a. D. mit 
28 Bildern gefallener Heiden. J. F. Lehmanns 
Verlag, München. 336 lap. Ára fűzve 30 M., 
kötve 36 M. 

Az aránylag oly fiatal nemet haditengeré-
szet a német népnek és u német császárnak 
méltó büszkesége, dédelgetett kedvence volt. 
melynek óriási arányú fejlesztésére semmi ál-
dozattól sem riadtak vissza. A háború sike-
rének úgyszólván egyik legkiválóbb biztosíté-
kát látták benne. A háború alatt nap-nap mel-
lett olvashattuk a német flotta szinte megdöb-
bentően csodás fényes haditetteit. „A Tenger" 
ezek legtöbbjéről annak idején elég részletesen 
és hiven beszámolt. 

A hatalmas flottát azonban épen a végső 
erőfeszítéskor halálosan kikezdte a szú. Az 
a végzetes destrukció, mely a kommunizmus 
világfelforgató törekvését oly céltudatosan ké-
szítette elő, behatolt a német haditengerészetbe 
is. Az összeomlás a nagy hajók félrevezetett, 
fellázított legénységétől indult ki. S hiába volt 
a tulajdonképeni harci egységek, a cirkálók, 
tengeralattjárók, torpedóhajók stb. személy-
zete hű a zászlójához, a tlotta összeomlását 
nem lehetett megakadályozni. De az elhűnyt 
hősök dicsőséges emléke s az élők törhetetlen 
hazaszeretete belekapcsolódva a német nép le-
bírhatatlan energiájába, bizonyára sokkal ha-
marább t 'j életre fogja kelteni a német hadi-

» 
tengereszetet, mintsem azt győztes — de a 
németség talpraállításától remegő — ellenfelei 
gondolnák. 

A német hadiflotta dicsőséges harci tényei-

nek hű és vonzó tükre Mantey altengernagy 
könyve, melyben a német haditengerészet 30 
kiváló tagja saját élményei alapján örökítette 
meg a legkimagaslóbb hadi sikereket. — Henrik 
és Zsigmond porosz hercegek mellett Scheer> 
Trotha, Souchon, Meuser tengernagyok, a cir-
kálók, a torpedó- és tengeralattjáró hajók pa-
rancsnokai, kitűnőbb altisztek és fűtők — akik 
némelyike egyedül maradt életben a tönkrement 
hajó személyzetéből mondják el a könyvben 
személyes élményeiket. 

Olyan ez a könyv, mint egy fantasztikus 
regény, mely egyik dicsőséges és fölemelő em-
léke a német haditengerészet hősi tetteinek, s 
melyek büszke önérzettel tölthetnek meg min-
den német szivet. 

A könyvet 28 hősi halált halt tengerész 
képe díszíti, s amint olvassuk a neveiket és 
dicső tetteiket, nézzük a legtöbbnyire fiatal 
arcokat, a méla fájdalom megremegteti az ol-
vasó szívét, de egyúttal megszilárdítja ben-
nünk azt a meggyőződést, hogy amelv nép-
nek ilyen önfeláldozó hősei vannak, az nem 
bukhatik el, mert Phőnixmadárként feltámad 
még halottaiból is. Olvassuk el ezt a könyvet 
s merítsünk belőle lelkesedést a jövőre. 

Az „Annalen der Hydrographie und 
maritimen Meteorologie" című folyóirat, a 
hamburgi Deutsche Seewarte nagytekintélyű 
tengerhajózási és tengerismereti közlönye, eb-
ben az évben 50-ik évfolyamába lépett. A la-
pot 1873-ban „Hydrographische Mitteilungen'-

cím alatt német császári admiralitás hydro-
graphiai irodája indította meg. Jelenlegi címét 
a Deutsche Seewarte felállításakor 1875. év 
április hó 1-én kapta s a hydrografiai iroda 
és a Seewarte közös közlönye lett, mignem 
a 20-adik évfolyamában, 1892-ben egészen a 
Seewarte szerkesztésébe és kiadásába ment át. 

Az Óceánról és partjairól való ismeretek 
fejlődése, a hajózás és hajóvezetés terén tett 
előhaladás az évek folyamán lényegesen be-
folyásolta a lap tartalmát. Az első évtizedben 
a lap a fősúlyt a tengertudomány alapjainak a 
megvetésére fordította. A német tengeri hajó-
zás még akkor gyermekcipőben járt s a lap a 
külföldi hajózási irodalom ismertetésére szorít-
kozott. Majd a császári haditengerészet hajói 
által fölkeresett külföldi kikötőkről, partokról, 
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azok szélviszonyairól, időjárásáról és tenger-
áramlásairól közölt ismertetéseket. 

Már az első évfolyamokban beható ismer-
tetését találjuk benne az Óceánok tudományos 
kutatását végzett expedícióknak, így neveze-
tesen közölte a „Gazette"-expedició előzetes 
eredményeit és bő kivonatban ismertette a 
világhírű „Challenger"-expedicióról kiadott 
jelentéseket. Évtizedeken át beható tájékozta-
tást nyújtott az újabb tengerkutatásokról, a 
mély tengerek fenékviszonyait felderítő mély-
ségmérésekről, az Óceánok fizikai és chemiai 
vizsgálatairól. Az első jelentéseket közölte 
a „Valdivia"-expedicóról, a „Planet" és a 
„Möve" mélységmérő hajók és a „Deutsch-
land" délsarki hajó munkálatainak nagyfon-
tosságú eredményeiről. 

A német hajózás fejlődésével — melyhez 
a lap kitűnő szakvéleményei nem csekély mér-
tékben járultak hozzá — a hajók járását és 
a hajóvezetést érdeklő meteorologiai, fizikai, 
tengerjárási, nautikai stb. tudományos cikkek 
százai nyújtották az érdekelteknek a hasznos 
ismeretek gazdag tárházát. 

A Deutsche Seewarte még évekkel ezelőtt 
szíves volt egyesületünket megajándékozni a 
kitűnő folyóirat régebbi évfolyamaival is és 
azóta rendesen jár cserepéldányként A Ten-
ger-éri, melynek tartalmát is regisztrálni szokta. 

Aki tagtársaink közül ebben a nagybecsű, 
gazdag anyagban búvárkodni óhajtana, könyv-
tárunkban erre szíves örömest módot nyújtunk. 

Az 50-edik évfolyamba lépés alkalmából 
a rragunk részéről is a legmelegebben üdvö-
zöljük kitűnő laptársunkat, annak jeles szer-
kesztőit és kiadóját, a Deutsche Seewarte ér-
demes vezetőségét. G. B. 

The Geographical Review. Az amerikai-
nevvyorki földrajzi társaság szíves volt egye-
sületünk részére megküldeni kitűnő folyóira-
tának 1919., 1920., 1921. évfolyamait és a 
f. évi I. füzetét. — Végig lapozva ezeket a 
rendkívül gazdag és becses tartalmú s fényes 
kiállítású lüzeteket, szinte csodálkozással lát-
juk, mily behatóan foglalkozik ez a folyóirat 
a világháború után átalakult európai orszá-
gok s különösen Kelet-Európa, illetve a Bal-
kán földrajzi viszonyaival. — Már az 1919. 

Kiadja a Magyar Adria Egyesület. 

évi februári füzetben érdekes cikk van Mii. 
voy S. Stanojevichtől a jugoszlávok etnográ-
fiájáról, a márciusi füzet Észak- Olaszorszag 
etnográfiáját ismerteti (térképpel), a májusi 
füzetben bemutatja Németország új határait 
a békeszerződés szerint (térképpel), a júniusi 
füzetben igen szép. részben színes térképek és 
fényképek kiséretében Erland Nordenskjöld is-
merteti Finnországot és népét, a júliusi fü-
zetben Czelio-Szlovakiát és népét mutatja be 
Milvoy S. Stanojevich (térképpel), az augusz-
tusi füzetben George Scriven amerikai tábor-
nok térképek és igen szép képek kíséreté-
ben tárgyalja a háború alatt szerzett saját ta-
pasztalatai alapján Albánia feltámadását, a 
decemberi füzet a békeszerződés alapján be-
mutatja Ausztria új határait (térképpel); az 
1920 évi márciusi füzet ismerteti a Balkán-
félszigetet (Cvijic után), mig az április— má-
jusi füzetben a Jale egyetem tanárától Clive 
Day-tói van hosszabb cikk a Balkán-félszi-
get háborúelőtti forgalmáról; a decemberi fü-
zetben végre találunk két kis ismertetést a 
trianoni békeszerződés határmegállapító ren-
delkezésének s az ahhoz tartozó részletes tér-
képnek közlésével Magyarország új határai-
ról; az 1921. évi áprilisi füzetben ismét igen 
szép cikket olvashatunk Georg Scriven ame-
rikai tábornoktól Albánia útvonalairól és elfe-
ledett tengerpartjairól, térképek és szép képek 
kiséretében, ugyanebben a füzetben Alan G. 
Ogilvie számos térkép és fénykép kiséretében 
déli Macedónia természeti és települési viszo-
nyait ismerteti, az októberi füzetben Ernest 
Novack a háború alatt végzett helyszíni tanul-
mányai alapján térképekkel és sok szép kép-
pel Albánia földrajzához nyújt igen érdekes 
adalékokat, míg a júliusi füzetben Ellen Chur-
chill Sempel Törökország földrajzát ismerteti. 

Sajnálattal kell mindezekből megállapíta-
nunk, hogy amíg ez a tekintélyes földrajzi 
világfolyóirat a körülöttünk fekvő népekkel és 
országokkal oly behatóan foglalkozik, mind-
eddig nem találkozott a magyar tudósok kö-
zött senki sem, aki ebben a folyóiratban 
Magyarországot méltóan bemutatta volna. 
A Magyar Földrajzi és Néprajzi társaságnak 
felhívjuk erre a szíves figyelmét. G. B. 

Bethlen-nyomda r.-t. Budapest. (Fel. vez. : Székely A. Antal.) 
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of f ic ie l d e l a S o c i é t é Hongr .„Adr ia t lque" 

Red igé p a r 
BÉLA DE GONDA 

P r é s i d e n t d e la S o c i é t é . 

S O M M A I R E . 
Aveo les nuages vers la mer. Par M. 

Frangois Herczeg .... 1 
Scénes de l'Adriatique : Lesina la Madeira 

dalmatique. (Avec 6 figures.) Par M. 
Ferd. Koch dr. en phil 3 

La Fiume arrachée. Par M. Géza Kerekes 
dr. en phil 11 

Reminiscence sur notre marine. Par M. 
Béla de Gonda 16 

La composition chimique de l 'eux de la 
mer. Par M. Rud. Maucha dr. en phil. 26 

La vie et lá mort dc Sir Ernst Shack-
leton - — 35 

La connexion de la Société Hongroise de 
l'Adriatique avec les Instituts scienti-
fiques étrangérs 37 

C o m m u n i c a t i o n s : 
L'expedition danois pour l'exploration scien-

tifique de l'Ocean Atlantique. — L'exploration 
scientifique international de la*Mer en jonction 
avec la recherche des mines. — Indication de 
la couleur de mer. — Hanté marée rareté sur 
la mer Nőire. — Comment vois-t-on vers la 
fond de mer. — Le revivre de la marine-
marchande allemande. 
L i t f r e s . — R e v u e s. 

Atlas de poche hongrois pour l'année 1922. 
— Die oesterr.-ungarische Kriegsmarine im 
Weltkrieg. Par M. Admiral Winterhalder. — Auf 
See unbesiegt. Par M. Viceadmiral de Mantey. 
— Annalen der Hydrographie und Maritimen 
Meteorologie. Geographical Review (New-York). 

La Socicté Hongroise „Adriatiqut" a éte 
fondée, il y a 12 ans, dans le but: 

1. de collaborer aux recherches océano-
graphiques surtout dans les mers Adri-
atique et Nőire, de créer des stations 
thalasso-biologiques et un Instítut océano-
graphique á Budapest; 

2. d'étudier toutes les questions intéres-
sant la communication sur mer d'ordre 
technique, nautique, commercial et poli-
tique mondial; 

3. de conserver et de répaudre puissam-
ment les traditions historiques et les sou-
venirs nationaux dus á cette longue do-
mination et de ressuscíter les anciennes 
sympathies dans la cöte orientale de /' 
Adriatique. 

Kiadja a Magyar Adria Egyesület. 

A T E N G E R 
DAS MEER 

Zeitschri f t für Meereskunde . O f f i z i e l l e s 
Organ d e s Ungar i sc l i en Adr ia -Vere lns . 

R e d i g i e r t von 
BÉLA VON GONDA 
P r á s i d e n t d e s Vere ins 

I N H A L T. 
Mit den Wolken gegen das Meer. Von 

Franz Herczeg 1 
Bilder aus der Adria : Lesina der dalma-

tinische Madeira. (Mit 6 Bilder.) Von 
dr. Ferdinánd Koch 3 

Der weggerissene Fiume. • Von dr. Géza 
Kerekes 11 

Erinnerung an unsere Kriegsmarine. Von 
Béla v. Gonda 16 

Die chemische Zusammensetzung des 
Meerwassers nach den neuesten For-
schungen. Von dr. Rudolf Maucha ... 26 

Das Leben und der Tod von Sir Ernst 
Shackleion. (Mit Bild.) 35 

Die Verbindung des Ung. Adria-Vereines 
mit auslandischen wissensch. lnstituten 37 

M i t t h e i l u n g e n : 
Danische Expedition zur wissenschaftlichen 

Erforschung der Atlantischen Ocean. — Die 
internationale wissens. Erforschung der Ost-See. 
— Meeresuntersuchung mit Mienen-forschung. 
— Die Bestimmung der Meeres-Farbe. — Unge-
wöhnliche Flut auf dem Schwarzen Meere. — 
Wie man bis zum Meeres-Grund sehen kann? 
— Das Auferstehen der deutschen Seeschiffahrt. 
B ü c h e r . — Z e i i s c h r i f t e n . 

Ungarische Handatlas a. J. 1322. — Die 
oesterr.-ungarische Kriegsmarine im Weltkrieg. 
Von K. Admiral Winterhalder. — Auf See 
unbesiegt. Von Viceadmiral von Mantey. —-
Annalen der Hydrographie und Maritimen 
Meteorologie. Geographical Review (New-York). 

Der seit nunmehr 12 fahren bestehende 
Ungarische Adria-Verein bezweckt: 

1. Teilnahme an der Erforschung des 
Meeres, besonders der Adria und des 
Schwarzen Meeres, Gründung meeresbio-
logischer Stationen und eines Oceano-
graphischen Instituts zu Budapest; 

2. die Erörterung samtlicher den See-
verkehr betreffenden Fragen nautischer, 
technischer, kommercieller und weltpoli-
tischer Natúr; 

3. Pllege und weitschichtige Verbreitung 
der mit der jahrhundertlangen Herrschaft 
Ungarns zusammenhángenden historischen 
Überlieferungen und Erinnerungen, sowie 
Wiedererweckung der altén ungarischen 
Sympathien an der Ostküste der Adria. 

Bethlen-nyomda r.-t. Budapest. (Fel. vez. : Székely A. Antal.) 
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TURAN ES TENGER. 
Irta MÁRKI SÁNDOR. 

Közlönyünk szerkesztője Gonda Béla, akihez engemet immár ötvenéves 
barátság emlékei fűznek, azt izente nekem, hogy ha ráadtam is magamat a 
turánságra, ne legyek hűtelen az Adriához s e m ; ne csak a Turánnak írjak, 
hanem a Tengernek is. 

Túrán és Tenger. Hol keressek én itt Szegeden hangulatot vagy éppen 
adatot akár egyikhez, akár másikhoz ? 

Homok-pusztaságból kiemelkedő szép nagyvárosban lakom A homok látása 
visszavarázsol keletre, Ázsiába, a Taklamakán-síkságra, hol őseink városait valaha 
futóhomok temette el. Mi itthon a homokot erős kulturával fogtuk meg s fölötte 
most „egy ifjú város tündérképe áll." Ennek a homoknak parányi kvarcszemei 
csillognak a napsugárban azóta, hogy leszaladt róla a tenger, amely valaha egész 
alföldünket borította. 

Nyugatra néz Kölcsey magyarja, vagy vissza Keletre, mindenütt fényes 
multat takaró enyészeten borong. Fajának őseit nem az ellenség, hanem a homok 
kergette ki fényes városaiból s az adott ösztönt neki, hogy két földrészen át 
vándoroljon s alapítson olyan országot, amelynek délnyugati határát a tenger 
mossa, az Adria. Igazabban szólva csak mosta, de majdnem ezeresztendeig. Sőt 
volt idő, mikor magyar tenger vizében húnyt el Észak, Kelet, Dél tűnő csillaga. 
Turántól a tengerig történelmi emlékezéseimmel így jutottam el én is, így jut el 
a mindakét területtől elzárt többi magyar is. 

Nem képzelgés az, ha gondolataink Túrán és a Tenger közt kalandoznak. 
Sőt két tudományos folyóiratunk már címében is nemzeti feladatot jelöl meg. 
Amaz azt jelenti, nem szabad lemondanunk, mint századokon át lemondani 
látszottunk, fajunk összetartozásáról s keresnünk kell vele a kapcsolatot minden 
téren, ha ezer meg ezer kilométer távolság van is közöttünk. Emez viszont azt 
példázza, azt hirdeti, hogy nem szabad lemondanunk a tengerről, az Adriáról, 
amelyhez Kálmán király óta annyi gazdasági érdek fűz bennünket s amelynek 
hullámai késztették Nagy Lajos királyunkat — a középkorban minden uralkodó 
közt először — a szabad tenger, a mare überum elvének nemzetközi szerződésben 
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való biztosítására; nem szabad lemondanunk most sem, mikor a térképen holmi 
festékvonalakkal akarják elválasztani tőlünk azt a víztükröt, amelyet a Karszt 
sziklái sem választhatnak el. 

Bizony nagyon igaz a mi ural-altáji népünk ősi mondája, hogy Isten az 
embert a tengerből kiemelkedő kősziklára helyezte. Ez a kőszikla annyi idő óta 
repedezik, málladozik, hiszen hol a valóságos tengernek, hol a népek tengerének 
áradata olykor keresztül is csapott rajta, elborította. A biblia és a mondák víz-
özöne a mi fajunk ősi szállását, Turánt borította el legjobban. Az a 88 monda, 
melyet Andree mind az öt földrészről közölt és amelyet Kálmány Lajos a 
szegedvidéki népköltésből mintegy 20 változattal növelt, nem mind erre a nagy 
csapásra vonatkozik s nem is mind egy eredetű. Részleteikben bámulatosan 
találkoznak; így a magyar tenger-mondák teljesebbek ugyan mint a votjákok 
megfelelő meséi, egészbenvéve mégis megegyeznek velük. Fajunk legrégibb 
mondája szerint a tenger lefutásával járó vízözönben „maguk az istenek is 
remegtek az égben, menedéket kerestek a vízözön elől és keservesen jajgattak 
trónjaikon. Hat nap, hat éjszaka tartott a szél, a zivatar, az orkán. A hetedik 
nap hajnalán elállt az eső, lecsillapuít a vihar, mely hatalmas hadsereg módjára 
csatázott. A tenger leapadt, a szél elállt. Az egyetlen menekülő, Samasnapisti 
király, sírva siklott végig bárkájával a tengeren. Az egész emberiség iszapba fúlt 
s a holttestek úgy úsztak körülötte, mint a fák. Kinyitotta bárkája ablakát; 
s mikor a világosságban széttekintett, bánat fogta el a szívét. Leült és sírt. Arcán 
végigcsorogtak könnyei." 

Sok ezer esztendő múlva, az utolsó világháborúban, a mi Adria-tengerünkön 
hat esztendeig tartott a szél, a zivatar, az orkán, amit modern értelemben a tenger 
birtokáért folytatott pergőtűznek neveztek. A hetedik esztendő hajnalán elállt az 
eső, lecsillapult a vihar, mely hatalmas hadsereg módjára csatázott. A tenger 
azonban a trianoni béke következtében Magyarország mellől leapadt, a szélvihar 
elült. Az egyetlen menekülő megilletődve siklott végig csatahajójával a tengeren: 
az egész emberiség iszapba íúlt s a holttestek úgy úsztak körülötte mint a fák. 
Kinyitotta bárkáját s mikor a világosságban széttekintett, bánat fogta el szívét. 
De nem ült le, nem sírt. Hajója roncsainak kormánya helyett az ország kormányát 
vette kezébe s azóta elhisszük a költőnek, hogy nincs veszve bármi sors alatt, 
ki el nem csüggedett. 

Még nem látjuk azt az Araratot, ahol bárkája megáll, mint valaha a 
Samasnapistié. Bizonyára várnak ma is, akik, mint valaha 1514 után Péchvárady 
Gábor szerzetes ösmerőse, az Araratra törekedve, beéri a bárka egy darabjával 
s azzal a jó tanácscsal, hogy elérhetetlen után ne törekedjék. Mi azonban nem 
érhetjük be a bárka egy darabjával s különben is azt hisszük, elérhetőre 
törekszünk, mikor a tengertől elzárva, rajta vagyunk, hogy oda útat nyissanak 
nekünk. 

Corridort a tengerhez! Hiszen tulajdonképpen idáig is társországunkon, 
Horvátországon át érintkeztünk vele; s egyelőre most sem akarunk egyebet: 
Útat az Adriáig! Nem olyan képtelen kívánság ez, mint a Szlovákiával megfejelt 
Csehországé, amely Ausztrián, Magyarországon és Jugoszlávián keresztül akarta, 
sőt akarja mostan is még biztosítani magának ezt az útat. Légáramlataink, felhőink 
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és gondolataink a tenger felé szállnak, de onnan vissza is áramlanak, mert nem-
csak nekünk van szükségünk az Adriára, hanem annak is mireánk. 

Han-hai csupán egy kiszáradt tenger alja, ahol szűkre szabott hazánkban 
mi mostan élünk, mint az ősök éltek a Taklamakánban és Turánban, hol azon-
ban öntöző csatornákat építettek s ezzel nemcsak virágzó mezőgazdaságot, hanem 
virágzó ipart s vele virágzó városi életet is teremtettek, amelyek árúcikkeikkel 
útat találtak az elfutott tenger felé. Hasonló szorgalommal megtaláljuk azt mi is 
az Adriához, melytől ezer év alatt sokszor elvágtak már bennünket, de hogy', 
hogy nem, gályáink megint csak ott lebegtek a hullámokon, mert nemcsak nekünk 
kellett az Adria, hanem mi is kellettünk neki. 

Rudyard Kipling ajakán büszkén csendül fel, de halkan mi is utána dúdol-
hatjuk az angolok dalát: 

„Immár ezeréve tápláljuk a tengert 
(Keserű egy végzet, édes büszkeség!) 
Tápláljuk, mióta először hajóztunk 
És amíg csak kék lesz fölötte az ég. 
Etetünk, táplálunk, végtelen szép mélység, 
A míg az Ur-Isten téged kiapaszt . . . 
Tenger kék vizének hogyha vér az ára : 
Hatalmas nagy Isten, megfizettük azt!" 

»L. 41.« 
EGY MAGYAR TENGERÉSZTISZT REPÜLŐ^KALANDJA 

A HÁBORÜBAN. 
IRTA EGY FREGATTKAPITÁNY. 

A mult hetekben egy angol folyóirat került kezeimbe. Átlapozás közben egy 
tragikus végű repülőkaland leírása ragadta meg a figyelmemet, Florida partvidékén 
ugyanis egy fürdőző társaság kirándulásra indult repülőgépen, géphiba következ-
tében leszállani kényszerültek a tengerre, ahol többnapos szenvedés után a vidám 
társaság a pilóta kivételével, — aki mint egyetlen élő tanú számol be a borzal-
mas tragédiáról, — elpusztult. 

Erről egy hasonló körülmények között lefolyt epizód idéződött vissza emlé-
kezetembe^ volt Osztrák-Magyar Monarchia dicsőségben naggyá fejlődött, de annál 
szomorúbban kimúlt haditengerészetének gazdag háborús történetéből. Ki akarom 
újból emelni a feledés porából. Most már 7 év múlott el azóta; — akkor, midőn 
naponként ezer és ezer ember pusztult el a véres harcokban, ezer és ezer hős-
tettet könyvelt el naponként a szörnyű világégés krónikája, ki ügyelt volna egye-
seknek sokszor emberfeletti erővel kifejtett személyes küzdelmére a nagy cél 
érdekében ? Ma, midőn már újból számot tesz egy-egy emberélet, talán jobban tud-
juk értékelni bajtársaink hősies teljesítményeit. 

4* 
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Egy fiatal magyar tiszttársam elbeszéléséből jegyezgettem fel magamnak 
annak idején a részletéket; ma, különös véletlen folytán éppen az esemény nyolca-
dik évfordulóján megint előkerülnek jegyzeteim, hogy a rég feledésbe ment törté-
net napvilágot lásson. 

1915. június első napjaiban torpedónaszádom éppen pihenőnapot tartott a 
cattarói külső öbölben; vacsora után — háborús étlap szerint értendő — a napi 
események tárgyalása közben a fedélzeten ül tünk; egyszerre — hogy higyjek a 
szemeimnek —, megjelent a már régen halottnak vélt bajtársunk. A nem várt 
viszontlátás örömére felhúzattam a tenger fenékről (nyáron annak hijján a jég-
szekrényt pótolja) egy üveg hadisört, hogy megvendégeljem a nem várt jöve-
vényt, mert tényleg nem volt hazajáró lélek. Még ma is hallani vélem hangját, 
amint élményeit meséli el, szegény, ki tudja hányadszor, már a szerencsés meg-
menekülését követő néhány nap alatt. — Hát hogy is volt? 

# 

Június 1-én hajnali 2 órakor „L. 41." jelzésű hydroplánunk — két hasonló 
tipusú géppel csoportban indult a cattarói állomásról abból a célból, hogy a kato-
nailag megerősitett Brindisi kikötője ellen légi támadást intézzünk. Évtizedek óta 
szövetségesünk —, most már új ellenségünk: Itália ellen szólt a parancs! Ezzel 
eleget mondtam. Szívünkben a tettrevágyás, a reménység dicsőségre és a kívánság 
becsületet szerezni a fegyvernemnek,— ezzel indultunk útunkra. Gyönyörű, holdvilá-
gos éj, alattunk 1000 méternyire a tenger ezüstfényben csillogó tükre, — hátunk 
mögött a ködbetűnő hegyóriások halvány körvonalai, itt-ott még egy-egy felcsil-
lanó fénypont mögöttünk, aztán már csak a gondolat fűz össze a földdel. 

A vörös-fehér-vörös szárnyú madarunk gyorsan repül a légben ; gondolkodni, 
tűnődni nem szabad, nincs is időnk rá. Fenn a felhők között annak tudatára sem 
ébred az ember, hogy élete szüntelen egy vékony fonálon függ és hogy minden 
perce csak bizonytalanság és veszély. Parancs: az Adriát átszelve, Brindisi fölé 
jutni, — tehát oda jutunk! 

A pilóta kezében a kormány, — előttünk az óra, túramutató, iránytű; gon-
dolatban folyton számolni : 2 óra lefolyása után az olasz part felett kell lennünk, 
félórával előbb már körvonalai feltűnhetnek. Egy más mellett ülünk, de egymás 
szavát nem halljuk a mótor és légáramlat zajában, csak a szájunk mozgásáról 
vagy jelekből értjük meg egymást, de megértjük és ez a fődolog. 3 óra 20 perc, 
— vigyázat! — 20 perc . . ., 22 perc . . ., 25 perc . . ., 30 perc . . ., 32 perc : 

hirtelen, egy pillanat műve csak, a már kezdődő szürkület áttetsző ködében alat-
tunk egy óriási sarkantyús csizmafej — Verne fantáziája diákkoromban a hold 
plasztikus tájait így varázsolta elém — Délolaszország! Gyorsan orientálódni — 
Otrantó ! Jobbra át a kormányt —, néhány erősebbb szívdobbanás; 35 mértföld-
del délre jutottunk. Minden másodperc drága; vagy az iránytű csalt meg, vagy 
az északi széláramlat terelt ki az irányból. Két fel-felcsillanó pontocska tőlünk 
jobbra —, a légűrben két szerencsésebb társunk fehér füstgomolyagok között, 
ellenséges tűzben — ; lenn a parányi házacskák között is felcsillanó robbanások: 
— a céljukat talált bombák. Hány óra ? 4 óra 30 perc! Fél órát vesztettünk! 
Kérlelhetetlen számtan ! A könnyű kis géppel éppen csak 4 üzem órára telik a 
benzin — hiszen 4 darab 25 kg.-os bombát is viszünk magunkkal. 4 rövid óra 
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csak, egy perccel sem tóbb, — és ezalatt egy tengert kell kétszer átrepülni, ide-
genben az előírt feladatot teljesíteni — és újból biztos révbe kell jutni. Nincs 
más választás, mint feladni a tervet és minden időveszteség nélkül visszafordulni 
a Dalmát partok felé. Egyik repülőgépet már előttünk látjuk útban hazafelé. Egy 
pillantás egymásra, többet mondott, mint az, amit szóval mondhattunk volna egj'-
másnak — egy szótalan buzdítás: nem baj! még sorra kerülünk, máskor talán 
több szerencsével! 

Újból egy erősebb szívdobbanás: — a mótor búgása meg-megakad; a gyújtó-
gyertya lett olajos? Ismert szervi baja a szeszélyes készüléknek. Egy pillantás 
körül a láthatáron, — veszély az ellenség részéről nem fenyeget —, tehát le kell 
szállni a tengerre, hogy gyorsabban kijavítható legyen a baj. 

Gyenge bóra fodrosította a tenger felszínét. A gép újból működik, — de a 
felesleges tehertől a könnyű felszállás kedvéért szabadulni kell, — tehát el a bom-
bákkal —, most már úgy sem vehetjük hasznukat, aztán újból felszállni. Nehe-
zen megy a hullámzásban, de végre mégis sikerül és 200 méter magasságban 
folytathatjuk a légi útat. Alig tízperc múlva a mótor hírtelen újból megáll; veze-
tőm egy bosszús kézmozdulatából és lemondó arckifejezéséből már leszállás előtt 
tudtam, hogy javíthatatlan baj van. Forgattyú-tengelytörés, hosszú magyar szó, 
de sokat is mond : a mótor hasznavehetetlen, -— büszke gyors madarunk szárnya-
szegve az Adria kellős közepén, most már a szél és habok játékszerévé vált és 
vele együtt mi is. Hamlet, ha annak idején nem is teszi, helyünkben kétségtele-
nül megkockáztatta volna azt a közismert kérdést, hogy: lenni vagy nem lenni ? 
Egy pillantás fel a levegőbe, ezer méternyire egyik repülőgép halad el felettünk, 
mindenesetre a harmadik társunk, színeink felismerhetők szárnyain. Egy színes 
rakétát sütöttem el, hogy jelt adjak, ha a szerencsés véletlen folytán észreven-
nék a parányi, vergődő pontot a víz felszínén. Nem láttak. Istenem, rossz néven 
vehetném tőlük? — Dehogy: jól sikerült támadás után, szerencsés hazatérés köz-
ben, csak előre néznek, figyelik, mikor csillan meg először a felkelő nap sugara 
Lovcsen havas csúcsain, mikor tűnik fel a Radostak, az Ostroi világítótorony, 
mikor vannak megint otthon 1 Helyzetünk nem irígylésreméltó ugyan, de komoly 
aggodalomra még nincsen ok. Mi történhetik? Az idő nem aggasztó, a bóra jól 
viseli magát. — Reggel 6 óra után otthon észreveszik, hogy nem érkeztünk be, 
keresésünkre indul egy-két gép és a délelőtt folyamán minden valószínűség sze-
rint biztos révbe juthatunk. Nem marad más hátra, mint várni nyugodtan, míg 
később lesz. Jaj, de megszoktuk ezt már a tengerészeinél! Alig hogy tisztába jöt-
tünk a helyzettel, a bóra szeszélyeskedni kezdett ; a hullámok körültáncolták a 
könnyű, ingatag alkotmányt. 

Az Adria kellős közepén vagyunk; — a vékony furnérlemezekből alkotott 
hajócskán egy tenyérnyi lék, amelyet már az első leszálláskor ütöttek rajta a 
hullámok. Ez elég ba j ; de a nagyobb baj az, hogy a szél és áramlat az olasz 
part felé sodor bennünket, ezt nem kívánjuk egyelőre viszontlátni, mert ott ment-
hetetlenül hadifogságba kerülünk, ami végérvényes lemondást jelentene a háború-
ban való minden további közreműködésről. Sóvárogva tekintünk a Dalmát partok 
irányába; egy-egy siránkozó hófehér sirály kering a habok felett; az idő múlik, 
lassan és közönyös egyenletességgel, segítség nem érkezik, bármennyire rászorul-
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tunk is. Az órára nézek : 1 óra délután ; ezer és újabb ezer gondolat fut át az agya-
mon, ezer kérdés, amire nem lehet feleletet találni. Hogy lesz? mint lesz? Ki 
tudja! Az ég lassan borulni kezd, az Adria közmondásos azúr színe szürke zöl-
desbe játszik, majd minden átmenet nélkül a szél jobbra fordul, átcsap délkeletre: 
Scirocco! Ez kétségtelenül egészen új helyzetet teremt. Említettem, hogy az Adria 
közepén vagyunk, az új széláramlat északnyugati irányba terel bennünket, de 
semleges vonalon távol tart mindkét parttól. Újból több remény kel bennem, 
hogy olasz kézre nem jutunk és később még a mieink találhatnak reánk. Istenem, 
csak az első nap volt! Mennyi életösztön van az emberben, mindketten épek 
vagyunk, egész máskép is történhetett volna; mi ok lenne a csüggedésre, bizto-
san szerető szivek imádkoznak értem ott messze fenn Magyarországon. A remény-
ség és fiatalság jópajtások voltak mindig. A Scirocco folyton hangosabb nótát fúj 
a szárnyak drótkötelei között, a hullám be-becsap a csónakba, alulról is vizet kap, 
szüntelenül meríteni kell. A jármű orrát lehetőleg a szél ellen kell tartani, miért 
is egy rövid kötélre szerszámokat és egyéb motoralkatrészeket erősítünk, amit 
horgonyként húzunk magunk után. Fel a vitorlákkal! A szükség leleményes-
ségre tanít: ingújra vetkőzünk, a kabátokat a gép szárnyai közé erősítjük, meg 
vannak a vitorlák. Elismerem, hogy a hajósesztetika szempontjából jó benyomást 
alig kelthetett az így feldíszített cigánysátor, de célt értünk, mert óránként körül-
belül 2 mértfölddel jutunk előre. Lassan alkonyodik, aztán koromsötétség borul 
reánk mint a koporsófödél a halottra ; egy csillag, egy fénypont nélkül. Egyedül 
vagyunk a gondolatainkkal. Eddig az izgalom és kilátásaink mérlegelése közben, 
valamint a folyton változó benyomások alatt annak tudatára sem ébredtünk, hogy 
immár több mint 24 órája étlen-szomjan töltjük az időt. Most már a zsarnok 
gyomor is kezdte jogait követelni, — nem szégyenlem bevallani, az enyém külö-
nösen azért is, mert a szokatlan és már órák óta tartó hánykolódás következté-
ben reámszakadt a tengeri betegség is minden gyötrelmeivel. Sóvárogva gondol-
tam arra a sonkás zsemlére és darabka csokoládéra, amit magammal hoztam, 
de, mea culpa, már az első félórában meg is ettein. 

Az életösztön és kötelességtudás azonban a gyomornál is nyomatékosabban 
azt parancsolta, hogy minden lehetőt megtegyünk a rozoga járműnek a végpusz-
tulástól való megmentésére. 

Felváltva 1—2 órát a kormánynál. Egy kézzel kormányozni a szél és a 
hullámverés kiegyenlítésére, másik kézzel szüntelenül a vizet meríteni, hogy az 
alkotmány úszóképessége végleg csődöt ne mondjon, szörnyen kimerítő foglalko-
zás és kevés kárpótlást nyújt közben a pihenő is, térdig a sós vízben elmerülve, 
időközönként egy-egy hideg zuhany által ébren tartva. Bajtársias kötelesség percre 
pontosan betartani az időt, hogy fáradt társunk meg ne rövidüljön. 

Éppen fáradtan elszenderültem vizes ülőhelyemen, amidőn a pilóta örömmel 
felráz és délfelé mutat az alig áttetsző sötétségben. Egy pont, egy füstgomolyag 
és mellette több hasonló pontocska tűnik fel látcsövemben. Menekülés, hipp, 
hipp, hipp hurrah! És a „Saida" hajónk felénk tart, mint egy kotlós-liba a 
kicsinyeivel. Értünk jönnek. Vigyázat, csend, várjunk. Lehangoló csalódás: 
3 kéményes karcsú hajó, ez a „Quarto" és kopói, az olasz torpedónaszádok. Rövid, 
aggodalmas percek, de mintha órák múlnának el. Szótlanul látjuk a csoportot 
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közeledni felénk. Egy kézszorítás és szótlan megegyezés: nem, nem, semmi-
esetre sem adunk életjelt magunkról, hadifogsággal nem váltjuk meg t-z életünket, 
inkább szenvedni tovább! Hiszen csak egy nap múlott még el — a holnap talán 
szerencsésebb lesz. Most csak észre ne vegyenek! Erősen felszivattyuztam a 
benzint a tartályba és minden előkészületet megtettem, hogy abban a pillanatban, 
ha a fényszóróval megvilágítanak bennünket felgyújthassuk a gépet; ha csak 
lehet megakadályozzuk, hogy ellenség kezére kerüljön ; ezt az örömet nem 
szerezzük meg az olaszoknak! Mindketten levetkőztünk és úgy vártunk készen-
létben arra, hogy a következő percben a vízbe kell vetni magunkat. A sors 
másképen határozott. Alig 300 méternyire tőlünk siklott el hangtalanul, mint egy 
sötét árnyék a homályban a vezető-hajó és kíséretében a többi — néhány perc 
és a látomány eltűnt. 

A hajnal korán, dé szürke, reménytelen idővel köszöntött be. Repülésre 
nem alkalmas, mert a szél és hullámverés erős és így minden lehetőséget kizár, 
hogy repülőgépekkel induljanak keresésünkre; egyért többet kockáztatni nem 
engedi meg a háborúban reánkkényszerített takarékosság. De talán egy torpedó-
naszád jön ki értünk? Gyerekkoromban mesét hallottam egy hercegkisasszony-
ról. Nem tudom hány párnán keresztül érezte és találta meg az elrejtett borsó-
szemet. Küldj ki beborult rossz időben a tengerre egy torpedónaszádot, hogy 
találjon meg egy elárvult repülőgépet, ügyesebbnek kell lennie, mint a herceg-
kisasszony volt! Ne feledd el egyébbként, hogy egy nap és egy éjjel kergeti 
már a szél a vízszinén szüntelenül ezt a könnyű alkotmányt. 

Egy királyságot egy csöpp vízért, mert szörnyen kínoz a szomjúság ! Egy 
tenger mérhetetlen vize körülötted és nyelved, ajkad kiszárad a szomjúságtól. 
A hűtőtartályban még van ugyan víz, de annyira olajos, hogy élvezhetetlen — 
undorral kell kiköpni. 

Hirtelen egy rövid zápor és élvezettel szürcsöljük az esővizet a gép szár-
nyairól, ahol egy-egy mélyedésben összegyűlik. Megkönnyebbülés egy rövid 
órára, de aztán újból a szomjúság kínjai, mert ínég jobban megkívánjuk a vizet. 
Hirtelenül eszembe jutnak a világ összes folyói, édesvízi tavai, az összes gyógy-
források, te is felséges „kristályvíz". Csakhogy segíteni nem tudtok rajtunk. 

Tekintetünk hasztalanul jár körül ezerszer a láthatáron — mentésünkre 
semmi jel. Lassan újból alkonyodik, egy új éjszaka kezdődik. Csodálod, hogy 
lassan elhal bennem a remény, az életkedv ? Szótlanul múlik az egyik óra a 
másik után, csak a habok locsogása körülöttem. Társam hirtelenül valami érde-
keset tatái a pisztolyomon, aztán zsebre teszi — nem tetszik neki az arckifeje-
zésem — pedig, őszintén szólok, még nem gondoltam rá, hogy így is meg 
lehetne oldani a kérdést. 

Tovább felváltva a kormányon ! 
Gépiesen minden mozdulatot már csak szokásból, elfásult tagokkal; nem 

ellenőrizzük tovább az időt; múlik az éj, észrevétlenül dereng egy új nap, a 
harmadik ! Vájjon mit hoz nekünk ? Csak egyszer vége legyen már a bizonyta-
lanságnak, bárhogyan végződjék is a kilátástalan vergődés. Halál, fogság, most 
már egyre megy, csak vége legyen ! Triesztig uszkáljunk így tovább ? Képtelenség ! 

Délután 5 óra. Felcsillan a szemünk: a láthatáron egy világítótorony kör-
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vonalai, ez Pelagosa! Ez a kis sziklasziget a mérhetetlen viz közepén, az Adria 
őre. Volt-e ha jós valaha, aki boldogabban pillantott meg, mint mi halálraítéltek ? 
Egy pillanat alatt tisztában vagyunk vele, hogy ott 10 mértföldnyire tőlünk, 
emberek laknak, a világító éber gondozója és családja. De hátha már bevonták 
onnan és kihalt a sziget, hiszen a világítótorony nem működik a háborúban. 
Miért a rosszabbra gondolni ? A menekülés reménye megvan — és ez újból 
életerőt ad. Barátom le a vitorlákkal! Csak szép lassan, mert nappal kell o:t 
elhaladni; hátha csóna ot küldenek ki értünk. Ha éjjel terel el mellette az 
áramlat, reggelre megint elérhetetlen távol vagyunk tőle. A kötélre elől tehát 
még több nehezéket és lehetőleg lassítani a jármű mozgását. 

5 óra 40 perc : Nem a felizgatott képzelet fantáziája, füstfelhőben egy hajó . . . 
és felénk közeleg. Menekülés: most már kétségtelenül véget ér a szenvedés. 
Milyen hajó ? Ellenség, barát ? 

Bajtárs! itt a pisztoly, tedd zsebre 1 Kinyitni a benzincsapot, de vigyázat 
a tűzszerszámmal. Előkészületek, hogy megadjuk a kegyelemdöfést a hű, de 
szerencsétlen alkotmánynak. 

Integetünk; látom, hogy észrevesznek, mert a hajó hídjáról távcsöveket 
látok felénk irányítva. Mellettünk vannak 500 méter távolságban, a hajócsavar 
működik és magasra locsolja a fehér habot 

De mi ez ? A hajó halad tovább, — már csak a farát látom —, nem áll 
meg 1 A kétségbeesés és düh minden erejével szorul össze a szivem : csak nem 
hagynak tovább itt prédául bennünket? — egy semleges ha jó ! Jelző-rakétát elő, 
de vigyázat a benzinre ! Végre megáll a hajó, hátra dolgozik a csavar és csónakot 
eresztenek a vízre. „Isten veled L 41 1" Átugrunk a csónakba, a következő 
pillanatban lángokban áll a repülőgép, összerogy és elmerül, helyén csak egy 
sűrű, fekete füstfelhő marad. Isten veled! 7 óra délután. 65 óra múlott el mióta 
gépre szálltunk. Számítsd ki hány perc, hány kínzó gondolat, míg újra szilárd 
talaj van lábaid alatt! Feledve az éhség, feledve a szomjúság, feledve minden 
rossz. Szemügyre veszem a hajó parancsnokát: joviális tengerész, olaszul folyé-
konyan beszél, jól megértjük egymást. Ezer kérdés egymásután. Miért habozott 
felvenni bennünket a hajójára ? Ennek is megvan a magyarázata. Színeinket 
ugyan megismerte, de nem gondolta, hogy hajótöröttek vagyunk. Ellenkezőleg, 
jeleinket úgy értelmezte, hogy egy ú j aknamezőt őrzünk és figyelmeztetni akarjuk 
a semleges hajót a kitérésre, hogy kárt ne szenvedjen. 

Ne vedd rossz néven idegen barátunk, de a háborúban a legbecsületesebb 
arc is gyanús, te előzékenyen szólítasz fel, hogy menjünk le pihenni a fedélzet 
alá, de ha aztán ott lenn reánk zárod a fülke ajtaját ? 

— Nem öreg barátunk, csak jöjj le velünk! Öten vagyunk; Te, két min-
denre elszánt tiszt és két Frommer-pisztoly; kell, hogy jól kijöjjünk egymással. 
Csodálni való, hogy a vacsora ízlett — és hogy ízlett a rubin-piros görög bor 
is ? Ugy-e nem ? 

Társammal megbeszéltük, hogy a parancsnokkal csak a hidon tárgyalunk 
a továbbiakról és a legvégső esetben fegyverrel kényszerítjük, hogy partra szál-
lítson bennünket. 

Hosszú tárgyalások: Caro signor capitano, mégis csak a legokosabb lenne, 
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ha befut a cattaroi öbölbe és ott partra tesz bennünket, — hiszen nem veszít 
időt vele, biztosan állíthatom, hogy nem bánja meg. 

Isten ments, hová gondol uram, világos nappal érünk oda —, tudom, hogy 
a kapu előtt olasz vizalatt járók állnak lesben, — elsűlyesztenek, hogy felel-
hetnék érte ? Aztán gondolja meg, semleges állam alattvalója vagyok, vannak 
kötelességeim; önöket magammal viszem s otthon átadom a konzulátusnak. 
Kapitány úr ezt csak nem gondolja komolyan, lenne szíve ezt megtenni — 
nekünk a hazánkat kell szolgálni nem érünk rá most az ön hazájának szépsé-
geit megcsodálni — ; de van nekünk egy jobb eszménk: mi úgy ismerjük itt az 
aknamezőket, mint a zsebeinket, mi átkalauzoljuk; kitesz a legközelebbi dalmát 
szigeten — és előbb megszabadul tőlünk. Ugy is lett. Irányt veszünk Meleda 
felé! Egy pillantás az iránytűre, meggyőzött hajónk primitív hajózási eszközeiről, 
— milyen felületesség, milyen térképek 1 Ilyen hajókon ugyancsak fordítva áll a 
dolog, mint nálunk; a hajó vezeti a parancsnokot. Felváltva a hajóhídon őrköd-
tünk a hajóvezető mellett. 

Gyanúnk a kapitány iránt, bevallom, nem volt helyénvaló, — mert minden 
tekintetben őszintének bizonyult és betartotta szavát. 

Reggel öt órakor megérkeztünk Meleda alá, ott érzékeny búcsút mondtunk 
megmentünknek az irántunk tanúsított szívességéért ; hogy aranyam, ezüstöm 
nincsen, de amim van, azt adok — kezemet adtam neki arra, hogy soha el nem 
felejtem, amit velünk tett — és mindent el fogunk követni, hogy hivatalos úton 
kellő jutalomban részesüljön a hajó személyzete. Egy csónak a partra vitt. Soha 
hálásabb még nem voltam az életemért, mint abban a percben, mikor újból hazai 
földet éreztem lábaim alatt. A Gondviselés kifürkészhetetlen akarata megmentett 
az életnek — ki tudja, mit tartogat számomra a sors ? Nekivágtunk a parti 
bozóton keresztül, hogy érintkezést keressünk a parti lakossággal. Igen ám, de 
a lakosság nem nagy bizalommal volt a megfigyelt idegen hajón érkezett jöve-
vények iránt. Megmenekülésünknek megvolt az a tragikomikuma, hogy olasz 
helyett az osztrák-magyar csendőrség fogságába jutottunk. Hosszadalmas kima-
gyarázások után — ami a csendőrség fegyelmezettségéről és megbízható hűségé-
ről tesz tanúságot — engedélyt kaptunk, hogy táviratilag a cattaroi hájóparancs-
noksággal érintkezésbe lépjünk. Nyugodt lelkiismerettel szenvedtük el a hazai 
hadifogság kellemetlenségeit, tudtuk, hogy jó kezekben vagyunk. Június 3.-án 
délután 4 órakor jött az igazolásunkat hozó távirat — amely rövid fogságunknak 
véget vetett és kilátásba helyezte 6 órára egy torpedonaszádunk érkezését, 
amellyel Ragusába, onnan pedig autóval Bocche di Cattaroba vonulhatunk be. 
A hír a lakosság körében is hamar elterjedt — örömmel üdvözöltek — a leányok 
virágbokrétákat hoztak és úgy kisértek le ünnepiesen az érkező torpedónaszád-
hoz. Este 9 órakor Ragusában voltunk, ott a hadseregbeli repülőállomás tisztjei 
körében vacsorához ültünk össze. Itt ízlett csak igazán a bor és ugyancsak 
vigyáznunk kellett, hogy el ne ázzunk — alig, hogy szerencsésen szárazra 
kerültünk. Sok áldomás után éjfélkor hazafelé indultunk ; a „sasfészekben" — a 
repülőállomás tiszti otthonában áldott jó kedélyben találtuk az egész társaságot — 
kifogástalan borral a poharakban. Mikor világos reggel már bortól, beszédtől 
holtfáradtan feküdtem le, abban a reményben csuktam be a szemem, hogy három 
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napig nem kell kinyitnom újra. Az ám, de déli tizenkettőkor már avval a meg-
tisztelő hirrel vernek lelket belém, hogy: „a tengernagy úr ebédre várja az 
urakat!" A tengernagy úr sok mindent mondott — amiből azt vettem ki, hogy 
szeret bennünket. 

* 

Mit fűzzek még hozzá? Talán kiegészítésül azt, hogy a hazatérő két repülő-
gép egyáltalában nem látta az „L 41 "-et. Arra a feltevésre, hogy ez géphiba 
következtében leszállásra kényszerült, már az első nap több repülőgép, valamint 
egy vízalattjáró naszádunk indult keresésére a Cattaro—Brindisi vonalon — 
de miután a balsors ettől a vonaltól jóval délebbre érte útol, a fáradozás nem 
járt eredménnyel. Az olasz dróttalan jelentés egyébbként egy gépünk lelövetéséről 
sem tett említést — tehát minden valószínűség amellett szólt, hogy a gép és 
utasai ellenőrizhetetlen szerencsétlenség áldozatai lettek. 

Az idegen hajó derék kapitánya tényleg megkapta a jutalmát — 10.000 
frankot aranyban. 

* 

Jól esett ismét megemlékeznem társaimról, akik velem együtt fájó szívvel 
tekintünk vissza a kék Adria partjai felé, ahol legszebb emlékeinket hagytuk 
vissza, a leander és gránátvirágokból szőtt álmainkat, a gondtalan ifjúságot! 

A TENGERI MOSZATOK SZAPORODÁSÁRÓL. 
Irta DR. FILARSZKY NÁNDOR. 

(20 rajzzal.) 

Tengeri nagy vihar után felkeresve bármely tengerparti vidéket, itt-ott ren-
geteg mennyiségben látjuk szárazon heverve a bősz hullámok áldozatait, amelyeket 
a víz a tenger élő világából partra vetett. 

A laikus sem halad el közömbösen mellettük, hanem, ha nincs is valami 
nagy érzéke a természetiek iránt, némán csodálja, amit itt mutatóba feltárt előtte 
a tenger; a természetbarát már érdeklődéssel nézi és különösen az éiők világával 
foglalkozó szakember ragad az alkalmon, keresni, kutatni kezd, hátha talál valami 
reánézve érdekesebb dolgot itt, az enyészetre kárhoztatott növényi halmazban. 
Rendesen talál is. 

Különösen a sok mindenféle algának talán még ép állapotban előkerülő 
telepei, de már összeszaggatott, széttépett teleprészei is lekötik a szemlélők figyel-
mét és az egyikben, a másikban is hirtelen támad az a kérdés: honnan került 
ez mind elő ? hol lehetett bölcsője ? merre is lehetett ennek a sajátságos tengeri 
növényzetnek a termőhelye ? A feleletet erre megadja maga a tenger, midőn 
habzó hullámai eltűntek, vize ismét teljesen lecsendesedett és mi ilyenkor főleg 
sziklás partján végigsétálunk, vagy még inkább, ha a tengerpart közelében csol-
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nakról szemléljük a tenger fenekét, a vízalatti sziklákat, melyeket mindenütt sűrű 
növényzet borít, sárgás, kékes, zöld, barna vagy piros algák sokasága lep el és 
azokat a nagy kiterjedésű algagyepeket, melyek itt-ott szőnyegként a sziklás vagy 
homokos tengerfenéket bevonják és valóságos vízalatti növényformációkat alkotnak. 

Ezekről a helyekről, de a parttól még távolabb eső, mélyebb helyekről is 
szedi áldozatait a felkorbácsolt tenger. 

És most egy másik kérdés is felvetődik önkénytelenül az érdeklődők elmé-
jében : mi módon keletkeznek, fejlődnek, szaporodnak el annyira és terjednek 
el ezek a csodálatos tengeri szervezetek? miképen folyik le életök? olyan ez, 
mint a szárazföldön termő növények élete ? ezek is úgy szaporodnak és gondos-
kodnak fajuk fenntartásáról ? Minderre már a tudomány felel; megfigyelések a 
szabad természetben és a laboratoriumokban frissen gyűjtött, vagy megfelelően 
konzervált, vagy kulturákból szedett anyagon végzett tudományos vizsgálatok 
szolgáltatják a megfelelő felvilágosítást. Rendesen hosszas, fáradságos, de hála-
datos munka ez, mert feltár ú j meg ú j természeti titkot előttünk. 

A legapróbb, legegyszerűbb szerkezetű, csak mikroszkóppal felismerhető 
alakoktól kezdve fölfele a legóriásibb alakokig — ezek is az algák csoportjában 
keresendők — mindmegannyinak az életfolyamata szintén abban nyilvánul, hogy 
születnek, táplálkoznak, gyarapodnak, szaporodnak és pusztulásuk beállta előtt 
gondoskodnak még fajuk fennmaradásáról is. 

A legalsóbbrendű, egysejtű alakok szaporodása már az egyének teljes 
kimerülésével jár, a magasabbrendű egysejtűek és soksejtűek ellenben bizonyos 
kor, nagyság elérte után hoznak létre egysejtű vagy soksejtű szaporodási szer-
veket, anélkül, hogy ezeknek képződésében kimerülnének és csak a fajuk fenn-
maradását biztosító szervek létesítése után következik be pusztulásuk. Ezek is 
aránylag rövid életűek, időszakonként egyik nemzedék váltja fel a másikat. De 
vannak közöttük hosszabbéletűek is és ezek évről-évre, ameddig csak életben 
maradnak, újból és újból fejlesztenek szaporodási és a fajfennmaradását biztosító 
szerveket is, többnyire külömböző előre meghatározóit időszakokban. 

A legalsótbrendű, csak mikroszkóppal vizsgálható egysejtű alakok legtöbb-
nyire egyszerű kettéosztással szaporodnak, az anyanövény két fiókegyénre 
szakad, tehát az anyaegyén élete megszűnik de folytatódik, mintegy felelevenül 
a fiókegyénekben. Ilyenek pl. a Sárgamoszatokhoz vagy Diatomophyceae-hez 
tartozó Kovamoszatok vagy Bacillaricae, melyek vagy magányosan, vagy koló-
niákban társulva, szabadon lebegve élnek a tenger vízében, vagy tömegesen lepik 
el más, magasabbrendű moszatok testét, azaz epyphitikus életmódot folytatnak. 

Magasabbrendű egysejtű, nagyobb makroszkopikus telepű moszatoknál, 
mint pl. a Zöldmoszatokhoz tartozó sok Syphoneae-nél, milyen az Adriában 
található Caulerpa is (1. á.) a szaporodás egyes ágak (assimilátorok) leválásával, 
de egyenlőtlen teleposzlással is történik és a szaporodásnak ezen legegyszerűbb 
módja általános és gyakori a soksejtű, nagyobb szövettestű algáknál is. A levált 
vagy leszakadt teleprészek kedvező helyre kerülve, nem pusztulnak el, hanem 
önálló életet folytatnak és ú j egyénekké alakulnak. 

A vegetatív vagy ivartalan szaporodásnak ezen módjánál érdekesebb a 
praeformált szaporodási szervekkel való szaporodás módja. A legtöbb moszat 



életfolyamatának cyklusán be-
lül u. i. bizonyos sejtek 
vagy ritkábban többsejtű kis 
szö vettestek (sejtcsomók) kép -
ződnek, melyeknek egyedüli 
hivatása a szaporodás. 

A sejtek, amelyek ezen 
célra szolgálnak, általában 
csillangókkal ellátott, önké-
nyes mozgásra képes rajzó 
sejtek u. n. zoogonidiumok, 
vagy csillangónélküli, önké-
nyes mozgásrra nem képes 
sejtek u. n. gonidiumok. 
Mind a kettőnek az alakja 
különböző lehet, de rendesen 
apró körteképű, tojásdad-
alakú, vagy gömbalakú, el-
liptikus sejtecskék, melyek 
többnyire nagyobb, gyakran !" á b r a ' C a u U r p a p r o U f e r a ' A z e g y s e j t í t e l ePn s k e g y rész" 

J lete, cauloid r e s z e b e n asszira i la torokkal (Oltmanns Kr. művéből)-

az algatelep többi, vagy ve-
getatív sejtjeitől feltűnően eltérő sej-
tekben u. n. zoogonidangiumokban, 
illetőleg gonidangiumokban kelet-
keznek szabadsejtképződés útján, 
azaz olyformán, hogy ezen angi-
umokban a sejtmag fokozatosan 
több, gyakran igen számos fiók-
magra oszlik, utóbb a többi sejttar-
talom is egyszerre annyi részre kü-
lönül, a hány sejtmag keletkezett 
benne és most mindegyik mag egy 
ilyen sejttartalom-részlettel körül-
övezve zoogonidiummá, illetőleg 
gonidiummá alakul, mely csakha-
mar vékony, finom hártyát is kap a 
felületén és most a valami módon fel-
nyíló angiumból kiszabadulva, sza-
badon megkezdi önálló életét a ten-
ger vízében. A zoogonidiumok több 
nyire csak rövid ideig tartó rajzó 
mozgásuk után csillangós végük-
kel valami aljazathoz erősen oda-
tapadnak, gyorsan növekednek és 

2. ábra . Callithamnion corymbosum. Te leprész le t tetra-
gonidangiumokkal (Oltmanns Fr . művébő l ) . 
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osztódásnak indulnak, fejlődik belőlük csakhamar az anyanövényhez hasonló 
tagoltságú ú j növényke. Ugyanilyen módon fejlődnek közvetlenül új növénykék 
a gonidiumokból is. Zoogonidiumokkal szaporodik a Zöld moszatok javarésze és 
a Barnamoszatoknak egy nagy csoportja, a Phacosporae. A Pirosmoszatoknál 

3. ábra. Chrysymenia uvaria. Részlet a hólyagos telep keresztmetszetéből tetra-
gonidangiumokkal (Oltmanns Fr. művéből). 

csak gonidiumok ismeretesek, ezek itt a 

telepen külömbözőképen megjelenő gonidan-
giumokban négyes számban, pl. Callithamnion 
(2. á.) és Chrysymenia (3. á.) ritkábban csak 
kettes vagy egyes számban pl. Rhodocliaete 
(4. á.) jutnak kifejlődésre, miért is általában 
tetragonidiumoknak neveztetnek. 

A zoogonidiumok, rengeteg számban hozat, 
nak létre és némely faj tömeges megjelenése 
főleg ezen praeformált szaporodási szervek 
képződésével magyarázható. Ahol kisebb 
számban fejlődnek az anyasejtekben, ott az 
utóbbiak jelennek meg nagyobb számban a 
telepen, általában a zoogonidiumokat produkáló 
zoogonidangiumok nem valami gyéren fel-
lépő szervek. A zöld moszatok egyikénél, a 
magyar horvát tengerpart öbleiben is számos 
fajjal képviselt Cladophora-nál (5. á.) rend-
szerint az ágak csúcssejtjei és subterminális 
sejtjei alakulnak át zoogonidangiumokká; a 
Chaetomorpha nál (6. á.) pedig, mely szintén 
gyakori tengerparti vizeinkben a sejtfonalakon 
egész sejtsorok lesznek zoogonitiumokat pro-
dukáló sejtekké. 

Az ivartalan szaporodásra szolgáló több-
sejtű kis szövettestek nem egyebek, mint 
sarjgumócskákra emlékeztető módosult törpe 

4. ábra. Rhodochaete parvula. 1. telep-
részlet monogonidangiumokkal; 2. mono-
gonidangium erősebb nagyításban; 3. ugyan-
az kiürített monogonidiummal (Oltmanns. 

Fr. művéből). 
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ágacskák, u. n. thallidiumok ; leginkább némely Barna moszatoknál, pl. Spkacelaría 
(7. á.) megfigyelhetők. Külömböző alakúak, többnyire egynemű szerkezetűek, 

sejtjeik mind gaz-
u dagok tartaléktáp-

láló anyagokban. 
Az anyatelepről 
leválva, kedvező 
viszonyok között 
kihajtanak, vagyis 
közvetlenül új nö-
vénykék fejlődnek 
belőlük. 

Míg ezen növé-
nyek mind ked-
vező viszonyok 
között élnek, fő-
leg az említett mó-
don szaporodnak 
szinte hihetetlen 

gyorsaságban ; 
egyik nemzedék 
a másik nemze-
déket váltja fel, 
egymás mellett 
foglal helyet, vagy 
egymástól távo-
labb helyen is üti 
fel tanyáját,ahogy 
éppen a körül-
mények, helyi vi-
szonyok és egyéb 
okok ezt meg-
szabják, de elér-
kezik végül egy 
időszak, amely-
ben az életfelté-
telek talán ked-

vezőtlenebbek, 
vagy ha nem is, 
mintegy annak 
előérzetében az 
egyének ivaréret-
tek lesznek, vagy 

a leírt ivartalan szaporodási módon egy olyan utolsó nemzedék áll elő, amely 
csak ivaros úton hoz létre szintén szaporodásszámba vehető szerveket, termeli 

5. ábra. Cladophora sp. 1. teleprészlet zoogonidangiumokkal; 2. zoogond-
angiumok erősebb nagyításban; 3. zoogonidium erősen nagyitva;^,. pig-
mentfolt; m. sejtmag; py. pyrenoid: ki. kinoplast; cs. csilangó (Oltmanns 

Fr. művéből). 
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6. ábra. Chaetomorpha aerea. 
A sejtfonalas telep egy rész-
lete zoogonidiumokat létesítő 
sejtekkel. (Oltmanns Fr. mű-

véből). 

a faj fennmaradását biztosító sejteket, a nyugvó spórá-
kat és ez a fejlődési stádium kétségkívül a legérdeke-
sebb az egész cyklusos életfolyamatban. 

Ezen nyugvó sejtek vagy spórák mindenkor egy 
sajátságos folyamatnak, két külömböző ivarjellegű sejt-
egyesülésének az eredményei; az egyik hím, a másik 
női ivarú sejt és ezen külömböző nemű elemek, melye-
ket gametáknak neveznek, vagy egy és ugyanazon 
egyénen, de természetesen mindig külömböző anyasej-
tekben, ivarszervekben, vagy külömböző nemű egyéne-
ken jutnak kifejlődésre: a hímivarú elemek hím-, a női 
ivarú elemek női egyéneken. Az egyesülés folyamatát 
párosodásnak (conjugatio, copulatio), termékenyítésnek, 
tudományosan általában amphimixis-nek nevezik és ez 
ismét a legkülömbözőbb lefolyású lehet. 

Az egysejtű, mikroszkopikus Sárga moszatok között 
csak a Kovamoszatoknál (Bacillarieae) ismeretes nyugvó-
spóraképződés. A sejtek itt sajátságos alkotásuk követ-
keztében a rendes osztódási folyamat alatt mindinkább 
kisebbednek, végül az utódok legnagyobb része eléri a 
kisebbedés véghatárát, ez az utolsó nemzedék; való-
színűleg ezt már hím- és nőivarjellegű apró egyének 
teszik, lehet azonban, hogy még ezek az egyének is 
mind hímnősök, azaz kétivarúak. Két ilyen egyén már 
most valami módon egymás mellé kerülve, nyálkás, 
közös burkot választ ki és miután eközben tartalmuk-
ban, különösen sejtmagvukkal is nevezetes változások 
történtek, az egyik egyén tartalmából egy vagy két hím-
ivarjellegű gameta, a másik egyénben pedig egy vagy 
két nőivarjellegű gameta képződik ; közben az anyasejtek 
burka felnyílik és a gameták szabadokká lesznek, mire 
hamarosan bekövetkezik a két külömbözű nemű gameta 

7. ábra. Külömböző alakú thallidiumok. 1. és 2. Sphacelaria tribuloides ; 3. Sphac. Hystrix; 
4. Sphae. plumula (Oltmanns Fr. művéből). 
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párosodása. A folyamat eredménye egy, illetőleg két ú j sejt, mely hamarosan hártyát 
kap és valamelyest gyarapodik is, de azután nyugalomra tér, hogy csak bizonyos 
időtartam letelte után ú j életre ébredjen. Ezt a nyugvó sejtet itt zygoauxospórának 
nevezik. Belőle utóbb már egy olyan, ú. n. elsődegyén fejlődik, amely ismét a faj ere-
deti nagyságát tünteti fel és osztódással új, ismét fokozatosan kisebbedő nemzedéknek 
az ősanyasejtje. Ilyen, tisztán a faj fenntartására, itt degenerálódásáraisszolgáló spórák 
nem párosodó egyénekből is fejlődhetnek, ezek parthenoauxospórák, képződésük egy-
szerűbbnek látszik, valóban azonban jóval komplikáltabb, pl. Rliopalodia (8. á.). 

8. ábra. Rhopalodia gibba. Zygoauxospóraképződés ; 1. két konjugálásra készülő sejt egymás-
hoz kapcsolódik: 2. a két külömböző nagyságú konjugáló sejt két-két magot tartalmaz, övi 
oldalukról tekintve; 3. sejtrészlet a 4 fiókmaggal; 4. a konjugáló pár sejtrészletei a nagy és 
kis magvakkal; 5. a konjugáló sejtek két-két fióksejtre osztódtak, mindegyik a pyrenoidon 
kivül egy nagy és • egy kis magot tartalmaz; fi. a két conjugáló sejt a konjugácio után; 7. a 
konjugációnak még későbbi stádiuma; 8. a fiatal zygoauxospórák már az anyasejt nagyságát 

érték el (Oltmanns Fr. művéből). 
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Az egysejtű éppen úgy, mint a soksejtű tengeri Zöldmoszatoknál, valamint 
a Barnamoszatoknál is a nyugvóspórák képződése másként történik. A gameták 
itt némelyeknél a már említett zoogonoidumokhoz hasonló ra jzú sejtek ú. n. plano-
gameták, másoknál pedig a hímivari elemek szintén rajzó mozgásra képes, apró 
hártyanélküli sejtecskék, ú. n. spermatozoidák, a női ivari elemek ellenben önké-
nyes mozgásra nem képes, nagyobb gömbalakú, ugyancsak csupasz sejtek, azaz 
petesejtek. 

A planogameták, melyek mindenhol nagyobb számban képződnek a telepnek 
bizonyos, néhol kiváló sejtjeiben az ú. n. gametangiumokban, ezekből kiszaba-
dulva szabadon rajzanak a tenger vízében a külömböző fajta algatelepek között. 
Ha rajzásuk közben két különböző nemű, azaz egy hímivarjellegű planogameta 
egy nőivarjellegű 
plannogametával 
találkozik, ezek 
többnyire csillan-

gós csúcsokkal 
összetapadnak és 
egyideig esetleg 
még együtt is ke-
ringenek, közben 
mindinkább ösz-
szeforrnak, majd 
csillangóikat el-
vesztik és egy-
mással teljesen 
egybeolvadnak, 

rendesen a hím-
ivarjellegű plano-

gameta tartal-
mába mintegy be-
leolvad ; előáll a 
nyugvósejt, mely 
hamarosan erő-
sebb, vastagabb 
hártyát kap és 
ilyen állapotban 
rendszerint hosz-
szabb ideig tartó 
nyugalomra tér, 
például Codium. 
(9. á.) A két pla-
nogameta egy esü-

, f 1 t '" k 1 t 9 ábra. Codium tomentosum. 1. és 2. kéregtömlők gametangiumok-
* ' kai (g.); 3. hím-ivarjellegű- 4. nőivarjellegű gametangium erős nagyí-

kezett u j sejt, az tásban: 5. hímivarú- 6. nőivarú planogameták; 7. és 8. két hetero-
Ú. n. gameto- planogameta egyesülése; 9. kész gametospóra (Ol'.manns Fr. művéből). 

5 
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spóra; ez tisztán a faj fenntartására hivatott, mert míg a planogametákat pro-
dukáló egyének most gyakran teljesen elhalnak vagy fokozatosan pusztulásnak 
indulnak, a gametaspórákból ú j életreébredésükkor közvetlenül vagy közvetve akkor, 
amint ez némely Zöldmoszatnál történik, ha a gametospóra tartalmából előbb egy 
vagy több rajzó sejt ú. n. sporozoogonidium fejlődik is, csak ezekből lesznek az 
ú j növénykék. 

Igen érdekes a planogameták párosodása a legtöbb Barnamoszatoknál; a 
planogameták itt úgy, mint a zoogonidiumaik is asymmetrikus kis sejtecskék, 
van hegyesebb mellső és szélesebben domborodó hátsó végük, domború háti és 
hasi oldaluk, az utóbbin ered a két egyenlőtlen hosszú és ellenkezőleg irányuló 
csillangójuk. •—• Rajzáskor nagyszámú hímivarjellegű planogameta körülfog egy 
nőivarjellegű planogametát; az előbbieknek mindegyike a hosszabbik csillangójá-

10. ábra. Ectocarpus siliculosus. 1—9. a külömböző nemű planogameták páro-
sodásának fokozatos stádiumai (Oltmanns Fr. művéből). 

val az utóbbinak a testére tapad, majd a legszerencsésebbiknek, hogy ne mond-
jam, közülük a legkedveltebbnek az odatapadó csillangója mindinkább rövidülni 
kezd, ennek következtében mindjobban közeledik párjához, majd egészen hozzáér 
és végbemegy a két különböző nemű sejt teljes egybeolvadása, miközben a többi 
kevésbbé szerencsés társa mind széjjelrebben és más pár után iparkodik, pl. Ecto-
carpus. (10. á.) Jellemző a Barnamoszatokra az is, hogy a planogametáik mindig 
sokrekeszű gametangiumokban fejlődnek (11. á.), míg a Zöldmoszatok gametan-
giumai mindig egysejtű szervek (9. á.). Némely fajoknál kisebb és nagyobb plano-
gameták ismeretesek, ezek különböző gametangiumokban is fejlődnek, a kisebbek 
hím-, a nagyobbak nőivarneműek. 

Spermatozoidák és peték képződése sok Barnamoszatnak jellemző sajátos-
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sága, a tengerben élő Zöldmoszatok kizárólag gameto-
spórás növények. Mind a kétféle ivari elem az egyének 
ivarérettségekor külön egysejtű szervekben, ivarszer-
vekben jut kifejlődésre; a hímivarszerveket antheri-
diumoknak, a női ivarszerveket oogoniumoknak nevezik. 
Kialakulásuk, megjelenésük módját mindig az algatelep 

12. ábra. 1. A Fucus platicarpus női ivarjellegű konceptaku-
luma. 2. A Fucus vcsiculosus himivarjellegű konccptakuluma. 

(Oltmanns Fr. művéből). 

11. ábra. Ectocarfus 
siliculosus. A telep-
nek egy részlete plu-
rilokulárís. felnyílt 

gametangiummal és 
kiszabaduló plano-

gametákkal (Ortmanns 
Fr. művéből). 

alkotása, szerkezete szabja 
meg. A Fucodeae-nél pél-
dául, melyek csaknem mind 
nagyobb, feltűnőbb növé-
nyek, a telepbe mélyeszteti 
korsóalakú, kis pórussal 
kifelé nyiló üregekben ú. 

n. conceptaculomokban 
jutnak kifejlődésre, még 
pedig antheridiumok és 
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oogoniumok együttesen egy és ugyan-
azon conceptaculomban vagy az an-
theridiumok és oogoniumok is külön-
külön conceptaculomokban, pl. Fucus 
platycarpus ( \ 2. á.). Azantheridiumok 
úgy, mint az oogoniumok mindig 
nagyszámú hajszálképletek kíséreté-
ben jelennek meg, mely utóbbiak 
néhol a póruson át a conceptaculo-
mokból ki is emelkednek. Az an-
t'neridiumok kis rövid elliptikus sejtek, 
mindig többes számban fejlődnek a 
hajszálképletekhez hasonló, de el-
ágazó sejtfonalakon; minden egyes 
antheridiumban szabad sejtképződés 
útján 64 apró, asymetrikus, halvány 
barnaszínű spermatozoid képződik, 
amely hasi oldalán két egyenlőtlen 
csillangóval és piros pigmentfolttal is 
e lvan látva (14. á.). Az oogoniumok 
nagy gümbalakú sejtek, rövid kis, el 
nem ágazó sejtfonalkák végén alakul-
nak ki és tartalmukból hol 8, hol 4, 
hol 2, vagy csak egyetlen egy nagy 

13. ábra. F/icas-oogoniumok. l. fiatal. 2. fejlettebb pete fejlődik. A peték megérésekor az 
stadiumban; 3., 4. a peték kiürítése (Oltmanns Fr. oogonium sajátságos módon felnyílik 

művéből). és a petét vagy petéket kilöki(13. á .) ; 

utóbb ezek a conceptaculum üregéből is kiszabadulnak, mire most a telepen kívül 
a már reájok várakozó spermatozoidáknak egész rajától vétetnek körül és ezeknek 
élénk körülrajzásától még guruló mozgásba is hozatnak. Ezen kis játék azonban 
nem tart soká, mert aspermatozoidák egyikevagymásikacsakhamarrátalále nagy peté-
nek azon pontjára (fogamzási foltjára), mely a beleolvadásra legalkalmasabb és 
végbe megy a két ivari elem egyesülése, a pete megtermékenyíttetése (14. á.). 
A megtermékenyített pete vékony hártyát kap és így oospórává alakul, melyből 
rövidesen és közvetlenül megindul az új növény fejlődése (14. á.). Ily módon 
szaporodnak el szinte hihetetlen rövid idő alatt a magyar-horvát tengerparton élő 
hólyagmoszatok, mint pl- a vízalatti sziklákat itt-ott teljesen begyepesítő Fusus 
virsoides és több Cystoseira-faj, mely utóbbiak, mint nagyobb telepű növények 
helyenkint nagy kiterjedésű gyepeket, jellemző tengeri növényformációt alkotnak 
és ezért a laikusoknak is legjobban feltűnnek. 

Tengerpartunk vízalatti szikláin szintén igen elterjedt más tormájú Barna-
moszatoknál mint pl. a Dictyota dichotoma-nal, (16. á.) vagy a Padina Pavonia-
nál, mely utóbbi különösen szembetűnik lemezes zónás telepének sajátságos 
legyező- tölcséralakja miatt, az antheridiumok és oogoniumok a telep szabad 
felületén jelennek meg csoportosan u. n. sorusokban. Az oogoniumok itt egy-
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14. ábra. Fucus. 1. Antheridiumok ; 2. spermatozoid pigmentfolttal és sejtmaggal, erősen 
nagyítva ; 5. zárt, felnyíló és felnyílt antheridiumok, meg spermatozoidák gyengébb nagyí-
tásban ; 4. spermatozoidákkal körülrajzott pete; 5. egy éppen megtermékenyített pete 
átmetszetben ; sp. spermatozoid ; pm. petemag ; spm. spermamag (Oltmanns Fr. művéből). 

petének, az antheridiumok pedig többkamrásak, minden egyes kamrácskában egy-
egy spermatozoid fejlődik. Mig az előbb említett hólyagmoszatok ivartalan úton 
csak ágak leválása, teleposztás folytán (\ 
szaporodhatnak, praeformált vegetatív V\ 
szaporodási szerveket nem prodqkálnak, r | fi 
addig a Padinanak némely egyénei H ij 
ivarszervek helyett nagyszámban cso- Mg 
portosan megjelenőtetragonidangiumokat ^ j y ^ v 
termelnek, tehát a faj ivartalan úton y f ^ i ^ K 
tetragonidiumokkal is szaporodik, sőt . '$'••••' 
úgylátszik ez itt a szaporodás gyako- V ^ S ^ p . - . • ? 
ribb módja, mert ilyen tetragonidan- ^Í |ÉI I |§ r 
giumos egyének jóval közönségesebbek, 
mint az ivaros egyének. j ^ f f© 2 

A mindenkor soksejtű Pirosmoszatok, í , ; í J P l l 
Rhodophyceae,pompás színük miatt Virág- >1§F 
moszatok, Florideae is, a tenger seké- %r 
lyebb helyein szintén elég számmal t P M 
vannak képviselve, de mélyebb helye-
ken m á r ők dominá lnak a Zö ld -és Barna- 15> á b r a F u c u s vesieuiosus. a z oospora kihaj-
m o s z a t o k felett. T e l e p ü k szerkeze te , tása; 2. fiatal növényke (Oltmanns Fr. művéből). 
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m 
16. ábra. Dictyota diciiotoma. 1. A telep kereszt-
metszete nőivarjellegű gametangium sorussal; 
2. hímivarjellegű gametangium sorussal; 3. sper-

matozoid (Oltmanns Fr. mfivéből). 

lödnek. A tetragonidangiumok vagy a 
telep törpe ágainak csúcsán, vagy a telep 
felületén felületi sejtekből alakulnak és 
ez utóbbi esetben vagy szórtan az egész 
telepen jelennek meg, vagy csak bizo-
nyos ágakon, ágrészleteken képződnek 
többnyire nagyobb számban, amikor az-
után a telep e helyen többnyire párna-
szerű felduzzadást mutat s megjelenésük 
már a puszta szemnek is feltűnővé válik. 

A Pirosmoszatok ivari elemei sajátsá-
gos sejtek. A hímivari elemek sperma-
tiumok, azaz csillangó nélküli, önké-
nyes mozgásra nem képes, vékony hár-
tyával ellátott apró sejtecskék, melyek 
vagy közönséges vegetatív sejtekből ala-
kult antheridiumokban többes számban 
jutnak kifejlődésre, mint pl. a Sporo-
carpeae-hez tartozóPorphyraceae(\ 7. á.) 
vagy vedlés útján keletkeznek egyes 
számban spermatangiumoknak nevezett 
kis sejtek összes tartalmából, amint ez 
a legtöbb Pirosmoszatnál történik pl. 

alkotása is többé-kevésbbé eltérő, de leg-
inkább különböznek a többi moszatok-
tól szaporodási módjuk tekintetében. Az 
ivartalan szaporodás itt is néhol telep-
oszlásban, levált ágak vagy telepágrész-
letek önállósulásában nyilvánul, ritkáb-
ban képződnek thallidiumok, leggya-
koribb a tetragonidiumok általi szapo-
rodás, legérdekesebb azonban ezen, 
többnyire bámulatos szép növénykék 
gyors szaporodását eszközlő, úgymint 
fajuk fenntartását biztosító spórák, rhodo-
spórák képződési folyamata, valamint 
az ezen folyamatot előző és föltételező 
termékenyítési folyamatuk. 

A tetragonidiumok általában 4-szám-
ban, de néhol 1— 2—8-számban is fej-
lődnek tetragonidangiumokban ; (4., 5., 
6. á.) itt is, mint mindenhol, kis gömb-
alakú sejtecskék, melyekből hamarosan 
fokozatos sejtosztódással közvetlenül az 

anyanövényhez hasonló fiókegyének fej. 

KJK, 
17. ábra. A Porphyra leucosiicta megterméke-
nyített és meg nem termékenyített carpcgoniumai 
2. a Porphyra laciniatá telepének keresztmet-
szete érett carpospórákkal (rhodospórákkal) ; 
3. antheridiumokkal és kiszabadult sperma-

tiumokkal (Oltmanns Fr. művéből). 
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Nemalion (18. á.) A spermatangiumok hol kisebb, 
hol nagyobb csoportokban jelenhetnek meg a külön-
böző telepek különböző részein és csoportos összes-
ségükben a hímivarszervet, antheridiumot alkotják. 
A női ivarszervet itt carpogoniumnak mondják; 
egysejtű kis körteképű vagy lombikalakú, rövidebb-
hosszabb nyaki résszel, ú. n. trichogyne-vel ellátott 
szerv, melynek tartalmából külön pete nem képző-
dik, hanem egész tartalma, főleg sejtmagva képviseli 
a női ivari elemet. A körteképű sarpogoniumok 
közönséges vegetatív sejtek átalakulásából képződ-
nek (17. á.) a trichogynes carpogoniumok ellenben 
mindig kis, rövid, kevéssejtű fonálkákon, ú. n. car-
pogonfonalak csúcsán fejlődnek. (18. á.) A car-
pogonfonalak vagy a telep szabad felületén, vagy 
szövetének belsejében jutnak kifejlődésre, mely 
utóbbi esetben természetesen a sarpogonium szin-
tén hasi vagy főrészével a telep szövetében rejtőzik, 
de trichogyneje ez esetben is a telep szabad felü-
letére emelkedik ki. 

A Rhodophyceae egyik főcsoportjánál a Sporocarpae-nél, amelyeknek csak 
kis körteképű carpogoniumaik vannak, a spermatium a carpogoniumnak kiálló 

színtelen csúcsára kerülve, az összetapadás helyén 
mindakét sejtnek a fala felszívódik és a sperma-
tium tartalma a carpogonium tartalmába vándorol, 
végbemegy a két külömböző ivari sejt benső 
egyesülése: a termékenyítési folyamat; erre az így 
megtermékeny ített carpogonium, már most procarpium 
nőni kezd, nemsokára a tartalma több sejtre oszlik 
és ilyen módon kis többsejtű terméstestté ú. n. 
sporocarpiummá alakul. A sporocarpiumnak min-
den egyes fióksejtjéből egy-egy utóbb kiszabaduló 
rhodospóra fejlődik; néhol a megtermékenyített 
carpogonium tartalma osztatlan marad és belőle 
csak egyetlen egy spóra, monospóra érlelődik (17. á.). 
A rhodospórából kedvező körülmények között vagy 
egyenesen új növényke fejlődik vagy előbb kis elő-
telep hajt ki és csak később, ezen indul fejlődés-
nek az anyanövényhez hasonló új növényke. 

A trichogynes carpogoniumot létesitő Piros-
moszatoknál a trichogyne közvetíti a termékenyí-
tést, amennyiben ez szállítja a csúcsára tapadó 
soermatiumot termékenyítő tartalmát a carpogonium 
hasi részének tartalmához (19. á.). A termékenyí-

t s . ábra. A Nemalion telepének egy 
részlete. 1. trichogynes carpogoniumok-
kal és antheridiumokkal; 2. glome-
ralusa carpospórákkal (Oltmanns Fr. 

művéből). 

tik 
19. ábra. Dasya. 1. carpogoniuma 
háromsejtű kis carpogonfonát vé-
gén, a trichogynre tapadó sperma-
tiumokkal, melyekből a spermamag 
már a trichogynbe került; 2. és 
3. már megtermékenyített carpo-
gonium (Oltmanns Fr. műveből)-
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tési folyamat történte után megindul a telepen a termésképződés, amely külön-
bözőképen, néhol igen komplikált módon folyik le, de mindenhol és legtöbb-
nyire nagyszámú rhodospórák képződésében tetőzik. A terméstestet itt általában 
cystocarpiumnak, némelyeknél glomerulusnak is nevezik, a Pirosmoszatok zömét 
pedig, mely ilyen különbőzőképen fejlődő terméstesteket termel Cystocarpae néven 
foglalják össze. 

A legegyszerűbb esetben a megtermékenyített carpogonium vagy procar-
piumból minden irányban nagyszámban kis sporatermő fonalkák hajtanak ki, 
melyeknek összessége kis csomót, glomerulust vagyis csupasz cystocarpiumot 

20. ábra. Dudrtsnaya purpurifera. 1. Ooblastem fonalak (o), cf carpogon-
fonál csúcsán trichogynes carpogoniummal és a trichogynre tapadó sperma-
tiumokkal; c. centrális sejt; f. fúziós sejt. 2., 3., 4. Ooblastemfonalak a 

' fuzionálás stádiumában, c. centrális sejt; f, fúziós sejt spermamaggal; 
s. spermamag. 5. Ooblastemfonalak és fiatal cystocarpiumok; s. sterilis 

sejt (Oltmanns Fr. művéből). 

képez (1. 18. á . ) ; a spóratermő fonalkáknak vagy minden egyes sejtjéből, vagy 
csak a csúcs- és a csúcsalatti sejtjeiből fejlődik egy-egy rhodospóra. Néhol a 
glomerulus nem csupasz, hanem a procarpium alatt levő szomszédos sejtekből 
is fejlődnek kisebb sejtfonálkák, melyek a glomerulusra ráborulnak és azt részben 
vagy teljesen beborítják, bekérgezik- Ugy a csupasz, mint a bekérgezett cysto-
carpiumokat már szabad szemmel is apró kis gömböcskék alakjában fel lehet 
ismerni a telep felületén, ha csak nem a telep szövetében vagy annak üregében 
jutnak kifejlődésre. Máskor a procarpium nem spóraterniő fonálkákat fejleszt, 
hanem vagy csak kis, rövid tömlőalakú nyúlványt, vagy hosszabb, többsejtű fona-
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lakat növeszt; egyidejűleg vagy közvetlen a carpogonium mellett vagy tőle távo-
labb eső helyen a telepben bizonyos sejtek válnak ki, amelyeknek kettéosztása 
folytán két fióksejt, egy kisebb és egy nagyobb fióksejt keletkezik; a nagyobb 
sejtek arról nevezetesek, hogy csak azok közvetítésével indul meg a terméstestek 
és rhodospórák fejlődése, miért is ezeket segédsejteknek, auxiliáris sejteknek neve-
zik. A procarpium az említett nyúlványa segítségével u. i. a segédsejttel fuzio-
nál ; a procarpium kettős magva (carpogonium mag + spermatium mag), az ú. n. 
zygota-mag a segédsejtbe vándorol úgy, hogy ez most két magot, egy kettős 
magot és egy egyszerű (saját)- magot tartalmaz; a kettős mag kettéoszlása után 
az egész sejt is két fióksejtre oszlik, melyek közül az egyik kettős fiókmag, a 
nagyobbik, vagy centrális fióksejteknek jut osztályrészül, míg a kisebbik fiók-
sejt a másik kettős-fiókmagot és az eredeti egyszerű, osztatlan maradt anyasejt-
magot örökli. A centrális sejtből erre kettős magvának egyszerű fiókmagvakra 
való ismételt osztódása után a keletkezett fiókmagvak számának megfelelő számú 
fióksejt, már spóratermő sejt, vagy ugyanannyi spóratermő fonálka áll elő és ily 
módon kialakul a terméstest, a cystocarpium, amely a szomszédos sterilis sejtek 
hozzájárulása vagy hozzá nem járulása után ismét a legkülönbözőbb szerkezetet 
mutatja fel a spórák megérésekor. Ahol, mint például a Diidresnaya néd (20. á.) 
a segédsejtek a procarpiumtól távolabbeső helyen válnak ki, ott mindenkor a 
procarpiumból hosszabb, el is ágazó sejtfonalak indulnak ki, melyeknek sejtjei-
ben a zygotamag kettős fiókmagvai foglaltatnak és szállíttatnak a segédsejtek 
felé ; a fuzionálás itt a centrális sejt és a procarpiumból kihajtott sejtfonalak 
valamelyik sejtje között megy végbe, mire ugyanilyen módon, mint az előző 
esetben a terméstest kialakulása veszi kezdetét. Miután a procarpiumból kihajtott 
sejtfonálnak bármelyik sejtje fuzionálhat egy útjába eső segédsejttel, ez a folya-
mat itt természetesen több segédsejten is csaknem egyidejűleg mehet végbe és 
összetett, egybefolyó terméstestek is fejlődhetnek. A Pirosmoszatok e csoport-
jára tehát jellemző, hogy a cystocarpiumok kialakulása nem a megtermékenyített 
carpogoniumokból, hanem a fuzionált segédsejtekből indul ki. Itt is az érett ter-
méstestekből kiszabaduló spórák hosszabb-rövidebb időtartam eltelte után közvet-
lenül új növényekké hajtanak ki és főleg ezen spórák rengetegszámban való 
képződésének köszönik a növények gyors szaporodásukat és nagy elterjedésüket. 

A párosodási és termékenyítési folyamatnál mindenütt a sejtmag játssza a 
főszerepet; az ivari sejtek különböző értékű sejtmagvainak a képződése, elosz-
tása e helyen szándékosan alig vagy nem is került szóba. 

Feltűnhetik azonban' még egy másik jelenség is és ez a némely esetekben 
tapasztalható nemzedékváltozás. A tengeri moszatok összes csoportjaiban, úgy-
mint az édesvizeknél is vannak fajok, amelyeknek egyénei különböző értékűek, 
ivaros és ivartalan egyének és ezek nem is egyszerre, hanem különböző idősza-
kokban jelennek meg, különböző nemzedékeknek a tagjai. Az ivartalan egyének 
csak ivartalan úton képesek szaporodni, az egyik ivartalan generáció követi a 
másikat, míg végre, minden bizonnyal külső körülmények behatására ilyen ivar-
talan nemzedék egy ivaros nemzedéket létesít, hogy fajának fennmaradását biz-
tosítsa ; ezek az ivadékcserés vagy metagenetikus fajok. Más esetekben az egyé-
nek kezdetben, vagy egy bizonyos időn át csak ivartalanul szaporodnak és csak 
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legutóbb, fejlődési cyklusuk végén gondoskodnak ivaros úton fajuk fennmaradá-
sáról, vagy az egyéneken egyidőben ivartalan és ivaros szaporodási szervek jut-
nak kifejlődésre, vagy csak ivartalan szaporodásra képesek; ezek az ametagene-
tikus fajok és ilyen a legtöbb tengeri alga. Ez utóbbiaknak a csoportjába tartoz-
nak azok is, melyeknek életfolyamata nem egy vegetációs időszakra terjed, hanem 
életük hosszabb ideig, — több, számos évig is eltart és ivarérettségüktől kezdve, min-
den évben újból és újból létesítenek ivarszerveket és ivartalanul is szaporodnak. 

TENGERI HAJÓÉPÍTŐ ÉS HAJÓGÉP^IPARUNK. 
Irta KUMP JÓZSEF. 

(6 képpel.) 

A Tenger f. é. I—III. számában tengeri érdekeinknek egy emberöltőn át 
fáradhatatlan, kitartó harcosa, Gonda Béla érdekesen pillant vissza a volt osztrák-
magyar haditengerészet viszontagságos és dicsőségteljes múltjára, amelyhez annak 
küzdelmeiben részt vett véreink révén bennünket is erős kapcsok fűznek. 

Ez a tengerészet ugyan mindvégig a vörös-fehér-vörös lobogó alatt evezett, 
mindvégig harcolnunk kellett benne is a magyar érdekek képviseletéért, mégis volt 
benne a mi vérünkből, volt benne a mi húsunkból és last bnt not least, volt benne 
a mi szellemi és fizikai verejtékünkből, a mi technikai készségünkből, a mi ipari 
művészetünkből. 

Engedtessék meg, hogy éppen ez utóbbi vonatkozásban ugyancsak fájdal-
mas, de egyúttal kedves visszaemlékezésül kiegészítsük a vonzó képet, amelyet 
Gonda Béla reminiszcenciáiban elénk tár és felelevenítsük néhány szóval azt a 
munkát, amelyet haditengerészetünk kiépítése körül a magyar ipar, a magyar 
mérnök, a magyar munkás tudása jelentett. 

A legmodernebb egységeket, berendezéseket, a leggyorsabb harcieszközöket 
a magyar munka adta tengerészeink kezébe. Ezek nélkül a modern háborúban 
a legnagyobb lelkesedés, odaadás is hiábavaló küzdelmet jelentett volna. 

Pedig amikor a magyar szellem és magyar munka rátermettségének tuda-
tában iparunk merész elhatározással vállalkozott iá, hogy a haditengerészet fej-
lesztéséből kiveszi a részét, ehhez úgyszólván minden alapfeltétel hiányzott. 

Ehhez járult, hogy úgy a haditengerészet bizonyos körei, de főleg az oszt-
rák ipari körök részéről is — talán féltékenységből vagy hagyományos ellenszenv-
ből — nagyon erős aggodalmaknak adtak kifejezést, vájjon elbírja-e a magyar 
ipar „á prima vista" ezt a teherpróbát, amelyben az osztrák ipart, illetve a trieszti 
Stabilimento Tecnicot, ahol ennek az iparágnak minden szála összefutott, évtize-
des, hosszú tapasztalatok támogatták. 

A régi fiumei Howald-gyár, amely eladdig csak kisebb kereskedelmi hajók 
építésével és javításával foglalkozott, a budapesti Danubius-hajógyár kezében 
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egy csapásra modern, nagy, a világ első hajógyáraival vetekedő iparteleppé fej-
lődött. Új műhelyek épültek úgy Fiúméban, mint a cég budapesti telepén záros 
határidők alatt az új gyártási ág szolgálatában és a magyar tengeri hajóépítőipar 
első diadalát akkor ünnepelte, amikor a „Kaiman"-tipusú síktengeri torpedónaszá-
dokat és a „Huszár"-típusú torpedórombolókat a budapesti gépgyár és a fiumei 
hajógyár harmonikus kooperációja után 1909-ben nemcsak a kikötött szállítási 
határidő előtt szállította le, hanem ezekben a járművekben oly egységeket bocsá-
tott a haditengerészet részére, amelyek a versenycégek hasonló járműveit úgy 
teljesítmény, mint kivitel szempontjából felülmúlták. 

Ezek a hajók valamennyien a gyorsjárású torpedójárművek közé tartoztak 
és első etappe-ját jelentették a flotta modernebb szellemben való kiépítésének. 

1. A fiumei Danubius-hajógyár. 

A „Kaiman"-tipusú torpedónaszádok, amelyekből a Danubius-hajógyár 10 
darabot szállított, 200 tonna deplacement mellett 54'8 m. hosszúak, 5 "5 m. széle, 
sek voltak és 1"3 m. mélyen jártak a vízben. Yarrow-rendszerű kazánjaik 3000 
lóerős dugattyús gépeket láttak el gőzzel, amelyek a hajóknak 25 csomó (46'3 
km. óránként) sebességet adtak. Fegyverzetük 4 darab 47 mm.-es gyorstüzelő 
ágyúból és a szükséges torpedó-vetőcsövekből, személyzetük 29 emberből állott. 

Az első szerény kezdet után azonnal a legmodernebb gyorscirkálók és tur-
binás rombolók építését vállalta el és vitte keresztül a cég olyan exact és techni-
kailag tökéletes kivitelben, úgyszólván minden zavaró momentum nélkül, amely 
a legrégibb és ezen a téren nagy gyakorlattal rendelkező hajógyáraknak is díszére 
vált volna. 
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A „Helgoland" és „Novara" gyorscirkálók testvérhajói voltak az „Admiral 

Spaun" és „Saida" cirkálóknak. Az „Admiral Spaunt"-t a pólai arzénal, a „Saida"-t f 

2. Kaiman-typusu torpedónaszádok. 

a monfalconei hajógyár építette és a magyar iparnak különös büszkesége lehet, 
hogy tengeri háborúnk viharaiban e csoport cirkáló legharcképesebb tagjai, ők 

V 

3. A Huszár torpédóromboló. 

hordozták meg a Horthy Miklós legendás zászlaját a gránátoktól felszántott, porzó, 
tűzpiros vizeken. 
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125 m. hosszúság, 12 8 m. szélesség és 4 '6 m. mély járat mellett 3500 
tonna vizet szorítottak ki ezek a hajók, amelyek A. E. G. Curtis-rendszerű, ösz-
szesen 25.600 lóerős turbináik segítségével 27 csomó (50 km. óránként) sebes-
séggel szelték a tenger habjait. 

Ennél a typusnál a gyorsaságon lévén a súly, a tüzérség csak szerényebb 

4. A Novara gyorscirkáló. 

f 

5. A „Balaton". 
méretek között mozoghatott. Ennek megfelelően 9 darab 10 cm.-es ágyún kívül 
még csak 2 mitrailleuse zel és 3 fedélzeti torpedóvetőcsővel rendelkezett. Sze-
mélyzeti létszáma 340 ember volt. 

Egyike a magyar tengeri hajóépítőipar legsajátosabb alkotásainak, a „Tátra"-
ypusú torpedónaszádrombolók sorozata . Ez t a typust a monarchia haditengeré-
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szetének csak a magyar ipar szállította és ezzel a teljesítményével olyannyira kiál-
lotta az erőpróbát, hogy sikereinek nyomán azután el kellett hallgatnia minden 
gáncsnak, minden aggodalomnak, amely a vetélkedő osztrák rokon ipar köréből 
és bizonyos katonakörök részéről eladdig megnyilatkozott. 

A hasonló angol járműveket („Lynx", „Shark" „Sparrowhavvk") is átlagban 
felülmúló teljesítményükkel úgyszólván egyedül ők látták el a mi tengeri hábo-
rúnk felderítő szolgálatát, ők őrködtek a „Novara" magyar hőseinek heroikus 
küzdelmei fölött. 

Átlagban 33 csomó (ca 61 km. óránként) sebességükkel, amelyet 20.600 
lóerős turbináikkal értek el, hathatósan ellensúlyozták az Adria-tenger bejáratánál 
felsorakozott entente haderők mozdulatait. Offenzív műveletekről természetesen 
ezekkel a hajókkal kapcsolatban kevésbbé eshetett szó. Sem aránylag kisebb 
méreteik (83 5 m. hosszúság, 7'8 m. szélesség, 2 5 m. mélyjárat mellett 850 

G. A „Herkules" mentőhajó. 

tonna deplacement), sem pedig ebből fakadólag gyöngébb tüzérségük (2 darab 10 
cm.-es és 6 darab 7 cm.-es ágyú) nem igen predesztinálta őket erre. 

Tengeri hadihajóépítő iparunk tevékenységének dimensiók szerinti megkoro-
názása volt az időközben a Ganz és Társa r.-t.-gal Ganz—Danubius név alatt 
egyesült vállalat által munkába vett „Szent István" csatahajó (Dreadnought). Az 
angoloktól inaugurált Dreadnought-politika hullámveréseként született meg ez a 
typus, amely 4 egységet (Viribus unitis, Prinz Eugen, Tegetthoff, Szent István) 
foglalt magában. Az első hármat a Stabilimento Tecnico Triestino, a „Szent Ist-
ván"-t a Ganz-Danubius szállította és a magyar munka kiválóságát dicséri, hogy 
a munka minősége szempontjából a 4 egység közül a „Szent István" állott az 
első helyen. (Vízrebocsátásáról több képet és részletes leírást közölt „A Tenger' 
1914. évi I. füzete). 
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Ez a nagy harci egység e typus dimenzióinak megfelelően teljes felszere-
léssel 20.000 tonna vizet szorított ki, 151 m. hosszú, 27'3 m. széles és 8*2 m. 
mélyjáratú volt. 12 darab 30'5 cm.-es ágyúja, amelyekből 3—3 darab volt egy-
egy toronyban elhelyezve, a szükséges közép- (12 darab 15 cm.-es ágyú) és 
könnyű (20 darab 7 5 cm.-es) tüzérséggel együtt képezték offenzív fegyverzetét, 
amelyet hathatósan egészített ki a hajó derékövét, valamint a tornyokat védő 
280 mm.-es páncélzatban rejlő defenzív-erő. 12 darab Babcock—Wilcock-kazántól 
táplált A. E. G.—Curtis-rendszerű turbinái 25.000 lóerővel 20 tengeri mértföld-
del (37 km.) hajtották óránként. Személyzete 1046 emberből állott. A hajótest és 
felszerelése Fiúméban, a gépi berendezés a cég budapesti gépgyárában készült. 

Bár csak a legfőbb hajótipusokat említettük, de így sem volna teljes ez a 
csak vázlatosan odavetett kép, ha meg nem emlékeznénk még az első háborús 
években leszállított 16 darab turbinás torpedónaszádról, valamint a háború végén 
megépült 4 darab 200 tonnás, továbbá az épülőfélben maradt 4 darab 500 ton-
nás és 4 darab 800 tonnás tengeralattjáró hajóról, amelyek szintén a haditenge-
részet legsikerültebb alkotásai közé tartoztak. 

Végül nem lesz talán érdektelen számszerűleg is összeállítani azt a giganti-
kus munkát, amelyet ez a vállalat, támogatva számos hazai iparteleptől, haditenge-
részetünk kifejlesztése körül végzett és amelyet a következő táblázat tüntet fel: 

Darab Hajótypus Vízkiszorítás Lóerő 
hajónként hajónként 

10 Kaiman-typusu torpedónaszád 200 3.000 
6 Huszár-typusu romboló 400 6.000 
5 Tenderhajó 47 200 
6 Parti torpedónaszád 110 2.400 
1 Herkules-mentőhajó 1.500 2.600 
6 Tátra-typusu romboló 850 22.000 
2 Gyorscirkáló (Helgoland, Novara) . 3.500 25.600 
1 Dreadnought-typusu csatahajó (Szt. István) 20.000 25.000 

16 Torpedónaszád 250 5.500 
1 Dunai monitor (Iun) 536 1.500 

amihez még a háború alatt járult 6.35a 100.000 

összesen : 49.780 481.700 
Ez közel 50.000 tonna deplacement-t és félmillió lóerőt jelent. 

* 
* * 

Ettől az ipartól, amely a fönntvázolt programmot alig néhány év alatt bár-
mely más régi nagy múltú hajógyárnak is díszére váló teljesítménnyel bonyolí-
totta le, a ránk zúdult katasztrofális idők ugyan cgvelőrc elvehették az erősebb 
érvényesülés és nagyobb lehetőségek terét, de higyjük, hogy az a szellemi és 
anyagi tőke, amely ezekben az alkotásokban fel volt halmozva, azért nem vész 
el a magyar teremtő géniusz számára. A magyar ipar ma is be van rendezkedve 
hasonló nagy gépkomplexumok szállítására, ma is rendelkezik azzal a mérnök-
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gárdával, amely ma ugyan szerényebb keretek között a dunai hajózás terén 
szolgálja azokat a nagyfontosságú érdekeket, amelyek a magyar hajózáshoz 
fűződnek, de bármikor kész alkotásaival a tengereken túl is hirdetni a magyar 
teremtő géniusz erejét. 

Higyjünk ebben az erőben és az események ideig-óráig tartó erőszakos for-
dulatai által ne hagyjuk magunkat eltéríteni a Kossuth Lajos híres mottójától: 

Tengerre magyar! 

DUNA -MAJNA—RAJNA-CSATORNA. 
Irta BRUNNER VILMOS. 

Az Északi-tengert a Fekete-tengerrel Közép-Európán keresztül összekötő viziut, a 
Rajna—Majna—Duna-csatorna, a megvalósulás útján van. A versaillesi békeokmány hatá-
rozatai alatt nyögő Németország lassan magához tér és céltudatosan, vasszorgalommal 
dolgozik az ország gazdaságának újjáépítésén, melynek kimagasló és európai jelentőségű 
pontja e csatorna megépítése. 

Sok tényező hatott közre abban, hogy a Duna, mint közlekedési útvonal, oly elha-
nyagolt állapotban volt, s forgalma, hajózása, jóval mögötte maradt a nálánál sokkalta 
rövidebb németországi folyamokénál; így, míg a Rajna forgalma 1913-ban ca. 57 millió 
tonna volt, addig a Dunáé 1912-ben csupán 14'/s millió tonnát tüntetett fel. S ma, a 
a háború után, a Duna még elhagyatottabb, szomorúbb helyzetben van. A dunai hajópark 
felosztása társaságainkat nehéz helyzetbe sodorta ; az árúforgalom korlátozása, a valutáris 
differenciák s nem kis mértékben szomszédaink rosszakarata az egész ország forgalmára 
bénítólag hat, s míg mindezt kereskedelmi szerződésekkel, nemzetközi valutastabilizálással 
áthidalhatjuk, belgazdaságunkat kell kiépítenünk annyira, hogy a kellő időben a nemzet-
közi forgalomban a megfelelő helyet biztosíthassuk magunknak'. 

A forgalom nem a politika, hanem a gazdaság, a geográfiái összefüggés törvényei 
alapján alakul s ha a Páris—bukaresti expressvonat ma még Budapest és Magyarország 
megkerülésével, Csehországon és Kolozsváron keresztül is halad, a tömegárúforgalöm egye-
düli racionalis útja Közép-Európában a Duna. S így e csatorna kérdése Magyarországot 
nagyon közelről érinti. Nyugat felé irányuló exportunk közvetlen összeköttetést nyer a 
nyugat államaival, az Északi-, Keleti-tengerrel, a valutáris differenciák folytán aránytalanul 
magas vasúti költségek nem csökkentik árúink versenyképességét, magyar lobogó alatt 
kerülnek árúink a nyugat államaiban rendeltetési helyükre, vagy továbbszállítás céljából 
átrakásra, s importunk mindenkor a megfelelő rakományt biztosíthatja hazatéiő hajóinknak. 
A lerongyolódott s egyhamar alig helyrehozható vasútaink részben tehermentesítve lesznek. 

A csatorna megépítésének eszméje már régi keletű. Már Nagy Károly, franc király 
(793-ban) foglalkozott a tervvel, hogy Altmühl és a Rezát között egy hajózható árkot ásat, 
melynek még ma is látható nyoma a fossa Carolina (Károly-árok) Bajorországban. Hogy 
ennek nem gazdasági, hanem (az avarok elleni) hadászati célja volt, azt talán felesleges 
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megemlíteni. A közép- és újkorban az észak és dcl, kelet és nyugat allamait összekötő 
útvonalak mind e bajor területen, Rajna, Majna, Duna között haladtak át. Bamberg, Nürn-
berg, Regcnsburg akkori nagy transitoforgalma közismert. S a csatorna eszméje, mely a 
nehézkes száraztöldi űt helyett a könnyebb, sőt gyorsabb viziútat biztosította volna, nem 
aludt el; még akkor sem, amikor a vasútak építésével, a tengerhajózás kialakulásával a 
kelet államainak gazdasági fellendülésével a forgalom innen eltolódott. Az angolok konti-
nsntális zárlata I. Napoleon figyelmét is e csatorna megépítésére, jelentősegére irányította, 
de megvalósulása csak jóval kesébbre esik. 1. Lajos bajor király alatt készült el a „Ludwig-
ICanal", mely a Dunát a Majnával köti össze, s melynek tervezője s megépítője Pechmann 
Henrik volt. Az akkori követelményeknek megfelelő csatorna már régen elvesztette jelentő-
ségét. A vízszínkülönbözetnek a Majnától a vízválasztóig eső 186 8 méter különbözetét 69' 
s onnan a Duna vízszínéig eső 79;2 métert 32 kamarazsilip, tehát összesen 101 zsilip 
hidalja át, mely mellett a csatorna 177'G km. hosszú! Az egyes zsilipek szélessége 4'64 m. 
s használható hossza 34 méter. Mélysége átlagban 1'46 meter s a rajta közlekedhető 
hajók 32 m. hossz és 4'/a m. szélesség mellett maximálisan 127 tonna hordképességüek 
lehetnek. Ez utolsó adat is bizonyíthatja, hogy a csatorna — mely a Dunamenti Kelheim 
(Regensburg felett) városkából indul ki és Bambergnél éri el a Majnát — a mai forgalom 
igényeinek, egy közvetlen, atrakodás nélküli, gyors forgalomnak már régen nem felel meg, 
nem is említve a közbeeső 101 zsilip forgalmi nehézségeit és költségeit. A vasúthálózat 
sűrű kiépítésével a különben is kedvezőtlen geográfiái helyen épüU csatorna még helyi 
jelentőségét is elveszítette, dacára annak, hogy a lóvontatás helyett 1912-ben motorhajókat 
állítottak forgalomba. 

A tervezett új csatorna teljesen figyelmen kívül hagyja a régi csatornát. S a mun-
kálatok legnehezebb része nem a Majna—Duna közötti összekötő rész megépítése, hanem 
a Majna l'olyammedrénck a rajnai hajók, részére való használhatóvá tétele, mely eyv 2' 
méteres minimális mélységet igényel. A Majna Aschaffenburgig hajózható s az ú j vízi ut 
innen indul ki s Regensburgnál éri el a Dunát. A hajózható mélység biztosítását duzzasz-
tók cs zsilipek építésével érik el s a 642 km. hosszú út forgalma 42 zsilip segítségével 
fog lebonyolittatni. 82 m. hosszú, 10'2 m. széles és 2—3 m. niélvjáratú, 1500 tonna hord-
képességű hajók használhatják e víziutat, melyek vontatását a Majnán és a fővonalon 300 
lóerős gőzösök (2—3 uszályt vontatva), a Dunán 1000 lóerős gőzösök (4 uszályt von-
tatva) végzik. A Majna és Duna 179 m. vízszinkülönbözetének vízválasztója Tauberfeldnél 
a Duna és Altmühl között van, honnan egy 2. illetve 4 km. hosszú alagútnak a frank 
Jurán keresztül való építésével érik el a Schwarzachtal-t, hol Forcheimnél nagy duzzasz-
tókban víztartalékot gyűjtenek az esetre, ha a csatorna vízmennyiségét biztosító és a Lech 
folyócskából bevezetett 90 km. hosszú tápláló-csatorna bizonyos évszakokban a megfelelő 
mennyiségű vizet nem lesz képes szolgáltatni a csatorna részére. Érdekessége a műveknek, 
hogy ez a különben a Dunába ömlő Lech vizét részben levezető csatorna a Duna felett 
— egy u. n. csatorna-híd segítségével halad át. Az előbb említett duzzasztó segítségével 
a forgalmat 8 —14 napig még fenn lehet tartani. 

Az építés költségei 650 millió aranymárkát, azaz 10 milliárd papirmarkát tesznek 
ki, az üzembentartás évi költségei pedig 40 millió aranymárkára rúgnak. S habár a csa-
tornán évente ca 10 millió tonna forgalom volna lebonyolítható, mégis ha a fenntartás 
költségeit ennek kellene viselni, úgy túldrága közlekedési út volna. Más megoldást kellett 
tehát a költségek fedezésére találni s azt éppen a vízszinkülönbözetben lelték meg. A víz 
esését 33 helyen használják fel villanyerő előállítására, így a Majna mentén 14, Bamberg-
nél 4. Bamberg és a vízválasztó között 8, az Altmühl völgyében 4, s a Dunán Kelheimtól 
Passauig 3 villanytelepet építenek, melyek együttvéve évente 245.0O0 lóerővel 1.373 millió 
kilowatt-órát termelnek. E telepek legnagyobbika a Passau felett épülő, hol 10 gép egyen-

4 
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ként 5.500 lóerővel dolgozik, s 750 köbméter víztömegnek 8'7 m. hasznaiható esésével 
évi 42.600 lóerőt illetve 237 kilowatt-órát termelnek. E rengeteg energia minimális értéke 
sítése már maga fedezi a csatornafenntartás üzemköltségeit, amellett, hogy ca. 3 millió 
tonna kőszén takarítható meg évente. 

A csatorna építésére alakult a ,,Rhein—Main—Donau A. G." München székhelyivel, 
mely társaságnak eddig 1 milliárd 500 millió márka (papir) áll rendelkezésére. Az építke-
zés ez év tavaszán kezdődött meg s ha finánciális vagy egyéb gazdasági nehézségek nem 
jönnek közbe, úgy a csatorna 10—20 év alatt három szakaszban — a Majna kiépítése 
Aschaffenburgtól Würzburgig. a vízválasztó kiépkése, s a Duna szabályozása az osztrák 
határtól Regensburgig, mindenütt beleértve a villanyművek megépítését is készül el. 

S akkor a technika két kimagasló remekműve, a Suez- és Panama-csatorna mellé 
méltón sorakozik az Északi-tengert a Fekete-tengerrel összekötő középeurópai Rajna— 
Majna —Duna-csatorna. 

KÖNYVEK, FOLYÓIRATOK. 

Kogutowicz Zsebat lasza az 1922. évre. 
Szerkesztette Bátky Zsigmond és Kogutowicz 
Károly. A Magyar Néprajzi Társaság ember-
földrajzi szakosztályának kiadása. 

Kétévi kényszerű szünetelés után 1922-re 
újból megjelent ez a közkedveltségű és köz-
hasznú zsebatlasz, mely gazdag térképanya-
gával szinte nélkülözhetetlen segédeszköze 
Magyarország föld- és néprajzi, oktatásának 
s megdönthetetlen bizonyítéka a régi Magyar-
ország természeti, gazdasági, néprajzi és 
kulturális egységességének. Aki kellő figye-
lemmel végigtanulmányozza ezeket a térké-
peket, az jobban "megismeri Magyarországot, 
mintha kötetekre menő földrajzi és gazda-
sági könyveket olvasott volna végig s még 
hozzá az ország történelméhez is gazdag 
anyagot talál bennük. Külön megemlítendő 
a naptári rész, mely a magyar történelem és 
szellemi elet emlékezetes napjainak feltünte-
tésével gazdagítja ismereteinket. 

A naptár derék szerkesztői ós kiváló mun-
katársai valóságos hazafias cselekedetet vé-
geztek nagy szakavatottsággal készült mun-

kájukkal s mindenesetre kívánatos lenne, 
hogy ez a zsebnaptár — mely immár máso-
dik kiadásban jelent meg — necsak a taná-
rok és a tanulóifjúság, de minden rendű es 
rangú magyar asztalán ott legyen, hogy ebből 
erőt. bizakodást merítsenek az integer Magyar-
ország visszaállítására soha nem szünetelő 
és nem lankadó törekvésükre. De sőt kívá-
natos lenne ezt a külfölddel is megismertetni 
s a legszélesebb körökben elterjeszteni, hogy 
mindeneket meggyőzzünk az ezeréves Ma-
gyarország erőszakos szétdarabolásának igaz-
ságtalan voltáról, amelybe a magyar nemzet 
sohasem íog belenyugodni. —aa. 

Halbstocks die Flagge ! von Dr. Sicg-
fried Toechf Mittler. Berlin 1922. E. S. Mitt 
lej- & Sohn. König'.iche Buchhandlung. 

A dicsőséges német hadiflotta háborús 
veszteségeinek gyászos statisztikáját s tra' 
gikus végének naplószerű szomorú törtenete 
nyújt ja ez a kiváló szorgalommal összeállí-
tott rendkívül érdekes könyvecske, mel\ zá-
radékul az osztrák-magyar és a török hadi-
flotta utolsó hónapjainak gyászos eseményei-
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ről is röviden, mintegy naplószerűen beszá-
mol. S előbbinél szemrehányólag említi fel, 
hogy Ausztria-Magyarország önző és nem-
telen módon szakította szét a két császárság 
szövetségét, amikor más tárgyalások eredmé-
nyének bevárása nélkül lépett érintkezésbe 
az Egyesült-Államokkal, azonnal létesítendő 
fegyverszünet érdekében, s tette ezt az az 
Andrássy gróf, akinek atyja Bismark her-
ceggel ezt a szövetséget megalkotta. S Károly 
császárnak csakhamar alkalma volt meggyő-
ződni, liogy a szövetségnek ezzel az elha-
markodott felbontásával nem tudta meg-
akadályozni a dicsőséges osztrák-magyar 
hadiflotta s csakhamar utána a monarchia 
s vele a Habsburg-dinasztia tragikus össze-
omlását. 

De térjünk vissza magára a könyvre. 
A hangulatos szép előszó, melyből a ra-

jongó német hazati bizakodó, dacos lelke 
csendül ki, a következő igen jellemző hat-
soros verssel végződik: Wenn alle Brüder 
schvveigen — Und talschen Götzen traun, -
leh will mein VVort nicht brechen — Und 
Hűben werden gleich Will predigen und 
sprechen — Von Kaise.r und von Reich. 

A könyv közli az 1914. aug 2-ától 1918 
nov. 11-ig a német haditengerészet elesett 
tisztjeinek, hivatalnokainak (mérnökök, orvo-
sok) névjegyzékét s az elpusztult hajók ki-
mutatását. Ezek szerint a hazaért és a csá-
szárért hősi halált halt 940 hajóstiszt (köz-
tük 9 tengernagy, 15 sorhajókapitány, 9 fre-
gatt-, 36 korvettkapitány), továbbá 72 tüzér-
tiszt, 313 tengerész gyalogsági tiszt, 214 ten-
gerész mérnök, 69 tengerész orvos stb. A 
hajók közül elpusztult 1 sorhajó, 7 páncélos 
cirkáló, 17 védett cirkáló, 10 ágyúnaszád, 
3 külön rendeltetésű hajó, 48 nagy torpedó-
naszád, 24 kis torpedónaszád, 38 régi tor-
pedónaszád, 28 aknakutató hajó, 199 tenger-
alattjáró naszád és 17 kisegítő cirkáló, végül 
22 egyéb kisegítő hajó s több mint 100 ha-
lászhajó. A hajók mindegyikének meg van 
nevezve a parancsnoka s megjelölve, melyik 
halt meg, úgyszintén a hajó elpusztulásának 
helye és ideje ; végül ugyanezen adatok van-
nak felsorolva az elpusztult 30 tengerészeti 
léghajóról is. G.. R. 

Die deutsehen U-Boote in ihrer Krieg-
führung 1914 —18. Von A. Gayer, Korvet-
tenkapitán, im Krige chef der Ifi. Untersee-
bootsflottille, spater im U.-Bootamt des Reichs-
marineamt. 1 3. Heft. Berlin, 1921. Ernst 
Siegfried Mittler & Sohn. 

Mindnyájunk élénk emlékezetében élnek 
a német tengeralattjáró hajók háborús sikerei, 
legendás hőstettei s az a kíméletlen harc-
modor, mely végre is ürügyet szolgáltatott 
Amerikának a háborúba való tényleges be-
avatkozásra. ami az ti. n. központi hatalmak 
gyászos leveretésére, Németország porig alá-
zására, az Osztrák-Magyar Monarchia fel-
bomlására s az ezeréves Magyarország fel-
darabolására vezetett. 

Gyászos végzetünk könnyein keresztül is 
meg kell azonban látnunk a német hadi-
tengerészek haláltmegvető hősi tetteit, melyek 
ebből a három kis füzetből is ragyogó fény-
ben mutatják a németség büszke energiáját. 
Ezt a túlerőnek lehetett ideig-óráig letiporni, 
de bizonyos, hogy Phönixként fel fog tá-
madni s akkor — jaj a győzőknek. G.B. 

Tasehenbueh der Kriegsflotten. Heraus-
gegeben vom Korvettenkapitan a. D. B. Wever. 
München. .1. F. Lehmanns Verlag. l'reis ge-
bunden 80 Mark. 

A háború befejezése óta most jelent meg 
elsó izben újra \lrevei haditengerészeti zseb-
könyve. mely 19 éven át közkedveltségű út-
mutatója \ olt a haditengerészeti szakkörök-
nek s az ez iránt érdeklődő közönségnek. 
A könyv közli a hadiflottákra vonatkozo 
összes legújabb adatokat, a hadihajókról 350 
képet, számos, rendkívül érdekes cikket, me-
lyek büszkén hirdetik a német császári hadi-
flotta hőstetteit, melyek a német lobogónak az 
egész világháború alatt az összes tengereken 
dicsőséget szereztek s ez a flotta egész a végze-
tes és tragikus összeomlásig győzelmes maradt. 

Melegen ajánljuk ezt a zsebkönyvet t. 
olvasóinknak is ; merítsenek belőle buzdítást 
a jövőre, mert nekünk sem szabad lemon-
danunk arról, hogy egykor ismét kijussunk 
a tengerre. G. B. 

Der Krieg zur See 1914—1918. Heraus-
gegeben von Marine-Archiv. Vorstand: Vize-
admiral E. v. Mantey. 
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Der Kreuzerkrieg I. Mit vielen Karten 
und Tabellen. Berlin. E. S. Mittler & Sohn. 
Ára fűzve 70 M., kötve 100 M. 

A német cirkáló hajóhadnak a világten-
gereken végkezvitt legendás, hőstetteit, fényes 
sikereit ismerteti ebben a térképekkel és táb-
lázatokkal gazdagon felszerelt könyvben 
Raeder S. E. tengerészkapitány. Bevezetésül 
közli a régebbi tengeri háborúk tanulságait 
s méltatja azokat a rendkívüli nehézségeket, 
melyeket a körültekintő Gróf Spee tenger-
nagynak le kellett küzdenie, mert az olvasói 
csak ezek tudatában méltathatja a német 
cirkálóhajórajnak a könyvben részletesen leírt 
fényes sikerű hadműveleteit, melyek a Coro-
nel-nél aratott győzelemmel érték el tető. 
pontjukat. Ebben a győzelemben diadalmas-
kodott a német kiképzés és a német szel-
lem, a német stratégia és taktika a brit 
ellenfélen. Innen a Falkland-szigetekhez ment 
a hajóraj, ahol szembetalálkozott a Fislier 
lord által összegyűjtött túlerővel s a német 
hajóraj a tenger mélyére került. 

A könyv rendkívül tanulságos képét adja 
a tengeri háború eme kimagasló és szinte 
izgalmasan érdekfeszítő fejezetén. 

Der Krieg zur See in 1914—1918. II. 
kötet. Der Krieg in der Nordsee . liear-
beit'et von (). Oroos Korvettenkapitán. Berlin. 
K. S. Mittler & Sohn. Ára fűzve 1-10 M., 
kötve 175 M. 

A német tengeri háború történetének ez a 
vaskos kötet csak egy kis, de . annál dicső-
ségesebb részletét öleli lel, t. i. az 1914; évi 
szeptember hó elejétől novemberig lefolyt 
észak-tengeri harcot. A könyvnek nagy kato-

nai értéke mellett különös politikai jelentő-
sége is van. mivel hiteles források alapján 
ismerteti a német kormánynak és a vezető 
haditengerészeti köröknek a háború első fél-
évében a flotta beavatkozása vagy be nem 
avatkozása kérdésében folytatott nagyfontos-
ságú tárgyalásait, a Bethmann-Holhveg biro-
dalmi kancellár és Tirpitz főtengernagy kö-
zötti ellentéteket. S az olvasó előtt szinte 
érthetetlennek tűnik fel, hogy az a hatékony 
harcieszköz, melylyel a német flotta két év 
múlva a Skagerraknál az angol hajóhadon 
fényes győzelmét aratta, a háború első felé-
ben nem teljes erejével, de szinte megbé-
nítva, szándékosan visszatartva, alig félerővel 
vonatott be a hadiműveletekbe. Az angol 
csapatszállítások s a tengerészeti vezérkar 
kezdő harcainak ecsetelése vezeti be az ér-
dekes leírást, méltatva ezeket a bevezető, ten-
geri hadműveleteket, melyek Antwerpen el-
estével és a Calais körüli harcokkal érték-
el tetőpontjukat s a német síktengeri flottá-
nak 1914. november elején Yarmouth elleni 
előretörésével nyertek előzetes befejezést. 
Közbe vannak iktatva a német U-hajókrak, 
a tengeralattjáró naszádoknak a csatornákban, 
a skót kikötők előtt, a norvég partokon s 
az angol blokádvonalakon belül véghezvitt 
hőstettei, a brit ,,Pathfinder," a „Cressy," a 
„Hogue," az „Aboukir," a „Hatvke" meg-
semmisítése. A rendkívül érdekes könyv a 
német nép részére valóságos nemzeti emlék-
mű, de mindenki élvezettel olvashatja, aki 
a lefolyt tengeri háború történelmi neveze-
tességű eseményei iránt érdeklődik. 

G. B. 

KÖZLEMÉNYEK. 

A Lloyd Register of Shipping 1921. évi 
je lentese . Az angol Lloyd 1921. évi jelen-
tése érdekes adatokat közöl az egyes államok 
hajéépitésére vonatkozólag. Különösen feltű-
nik a német hajúépítés hatalmas fejlődése, 

mert míg 1920-ban egy, száz bruttó tonnánál 
nagyobb hajót sem bocsátottak vizre Német-
országban, addig 1921-ben több miht félmil-
lió tonna hajótér futott vízre. A jelentés ez-
óttal seni érinti a hadihajó-építkezést és csu 
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pán a 100 tonnánál nagyobb, kereskedelmi 
célokra épült hajókat veszi számításba. 

A vízrebocsátott hajók bruttó reg. össz-
tonnatartaltna az egyes — hajóépítés terén 
számbajöhető — államokban, sorrend szerint, 
a következő volt: 

1921 1920 
bruttó reg. t. brut tó reg. t. 

Angolország . . . 1,528.067 2,055.624 
E.-Amer. Egyesült-

Államok . . . 1,000.413 2,476.253 
Németország . . . 509.064 
Hollandia . . . . 232.402 183.149 
Franciaország. . . 210.663 93.449 
Olaszország . . . 164.748 133.190 

Angliában 1921-ben 42S kereskedelmi hajó 
készült el 1,538.952 bruttó reg. össztonna-
tartalommal, melyből 371 hajó 1,429.754 t.-
val gőzös, 28 jármű 102.350 tonnával mótor-
hajó volt, míg 27 hajó 5939 t.-val kikötői 
célokra épült. Ez utóbbi járművek közül há-
rom, 1270 tonnával, fából és egy vasbeton-
ból készült. Feltűnő, hogy vitorlás hajó egy-
általán nem futott vízre. Az elkészült hajók 
közül 946.182 t. épült angol, míg 591.876 t. 
idegen számlára, ami az össztermelés 38Vi* •-
nak felel meg. Ez a %-orány nagyobb mint 
a háború előtt volt. miután az 1909—13 kö-
zötti 5 év alatt az Angliában épült hajóknak 
á'.laghan csupán 22° „-a készült külföldi szám-
lára. 

Az idegen rendelésre épült hajók tonna-
tartalma az egyes államok között a követ-
kezőképen oszlott meg : 
Norvégia részére készült . . . 134.554 t. 
Franciaország részére készült . 127.854 „ 
Angol gyarmatok részére készült 80.373 „ 

Az épült 428 járműből 103 hajó 5—10 
ezért, és 24 drb. tonnatartalma lOeze r t - án 
feliil volt. Nem kevesebb, mint 70 gőzös ka-
pott turbinát. 

Az Egyesült Királyságban 1921 év elején 
építés alatt volt 3,708.916 tonnából az év vé-
géig tehát csupán 2,040.319 tonna készült el. 
1921 áprilisa óta új hajórendelés alig történt, 
így az év utolsó 3 hónapjában csak 55.000 
tonna új gőzös építésére adtak megbízást. Ez 
az angol hajóépítés, de nem az angol hajó-
zás nagymérvű visszafejlődését mutatja, mi-

után az angol kereskedelmi flotta a németek 
által kiszolgáltatott kereskedelmi hajók által 
gyarapodott. A jelentés évében vízrebocsátott 
3 legnagyobb hajó a Cunard Line „I.aconia" 
gőzöse 19.730 tonnával, továbbá a 19.000 
tonna „Windsor Castle" és a 18.500 tonnás 
olasz „Conte Kosso1-. Az óriás hajók épitése. 
úgylátszik, egyelőre abbanmaradt un eltrt 
rossz tapasztalatok folytán. Igv december vé-
gén közölte egy angol hajózási folyóirat, hogy 
a new-yorki kikötőben már hosszabb ideje 
veszteglő „I.eviathan" azelőtt a német „lm 
perator" gőzös kijavítására és újból való 
üzem behelyezésére egy nevesebb hajógyar 
sem vállalkozott. 

Az Unió hajóépítkezése a háborút követő 
évek mindegyikében közel 1V» millió tonna 
visszaesést mutat fel, amit — ha nem is 
ilyen „amerikai'" aranyban — Japánnál is 
tapasztalhatunk. Mindazonáltal az összes ha-
józási államok hajótere az 1918—1921 évi 
periódusban együttesen 23 millió tonnával 
gyarapodott. 

Anglián kívül 1921 végével a többi álla-
mokban 1,816.774 t. volt építés alatt, azaz 
1,054.088 tonnával kevesebb mint ugyan-
azon év elején. Ebből 210.42.N t. az Unióra, 
144.812 Franciaországra, 313.879 Hollan-
diára és 393.832 Olaszországra esik, mely 
állam egyedüljtud csak mintegy 30.00O tonna 
szaporulatot felmutatni, igaz ugyan, hogy a 
fiumei és trieszti hajóépitőtelepek is az olasz 
hajóipart erősítik. Angliában az épülő hajók 
22°,«-nál beszünették a további munkát. 

A mult évben összesen 4,341.079 t. hajót 
bocsátottak vizre, azaz 1,520.000 tonnával 
kevesebbet, mint 1920-ban. A termelés még 
így is 1,000.000 tonnával volt több, mint 
1913-ban. A turbinával ellátott hajók tonna-
tartalma 1,195.000 t. volt. 

Az 1922. évi jelentés valószínűleg a német 
hajóépitőipar rohamos térfoglalását fogja do-
kumentálni, melynek helyzetével még bőveb-
ben fogunk foglalkozni. Br. V. 

N a g y - H a m b u r g ké rdése . Nagy-Hamburg 
megvalósításán fáradozik immár hónapolt óta 
a hamburgi szenátus s folytat — már több-
ször megszakítva — tárgyalásokat a porosz 
minisztérium kiküldötteivel, de ez utóbbiak 
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részéről kevés hajlandóság mutatkozik a 
hamburgiak kérésének eleget tenni. 

A versaillesi okmánynak a német hajózásra 
vonatkozó rendelkezései nem érték el a 
remélt célt. Talán a gazdaság egy ágában 
sem állt oly hamar talpra Németország — 
dacára úgy a küiső, mint a belső nehézsé-
geknek mint a tengerhajózásban. Ham 
luirg forgalma, mely 1920-ban alig volt az 
1913-as év forgalmának '/„-a, napról-napra 
növekedett s 1921 ben már az 1913-as év 
forgalmának ca. 80" 0-át érte el. 

Hogy e forgalomban a főszerepet i.legen 
nemzetiségű hajók vitték, az természetes, mert 
hisz egyik évről a másik évre nem lehetett 
a minden transoceani hajóegységétől meg-
fosztott német kereskedelmi hajóparkot új-
ból felépíteni, aminek oka nemcsak az épít-
kezés technikai nehézségeiben, hanem első-
sorban a megfelelő anyagi eszközök hiányá-
ban keresendő. A német kormány álul a 
hajósvállalatoknak adott kártérítés az elvesz-
tett hajók alig 7a-ának felépítésére volt ele-
gendő s a német vállalatoknak hazájuk 
iránti áldozatkészsége tette lehetővé --- a meny-
nyiben tartaléktőkéik felhasználásával és 
alaptőkéik felemelésével elérték . hogy ma 

- ha ritkább hajóindításokkai is — az 
összes főbb tengerentúli vonalakon közleked-
nek német hajók. 

Hamburg, a mind növekedő forgalma elé 
jelen helyzetében aggodalommal tekint. Mi-
után forgalma főleg átrakodó, tengeri hajók-
ról folyami hajókra, ez a rakpartok nagy 
megterhelését vonja maga után s az átrakodó-
forgalom növekvő tendenciája előreláthatólag 
annak gyors lebonyolításának hátrányára 
törlénhetik csak. Hamburg ma még nehéz 
helyzetén csak úgy könnyíthet, a többi nyu-
gateurópai kikötőkkel szemben úgy lehet 
versenyképes, ha technikailag leggyorsabban 
tudja forgalmát lebonyolítani. S ehhez szük-
séges volna rakpartjainak meghosszabbítása. 
A jelen pillanatban talán még nincs erre 
szüsség; de a nagy Hansa utódai jól tud-
ják. hogy mikor már szükség van rá. akkor 
kélő. 

Az entente törekvését, hogy Középeurópa 
forgalmát a németek által megépítendő Ruhr-

csatorna segítségével Nyugateurópa egyéb 
kikötőibe tereljék. Hamburg és Bréma fogják 
meghiúsítani, a két testvérvárost a Rajna 
vidékével való közvetlen vízi összeköttetést 
biztosító _Hansa-csatorna1- megépítésével. Ez 
pedig mind tökéletesebb technikai készült-
séget és tágasságot feltételez e kikötők ré-
széről. 

Hamburg további célja egy u. n. kikötő-
ipar megteremtése, azaz a behozott nyers-
anyagoknak a vámmentes, szabad kikötőn be-
lüli feldolgozása, mely után ezek az árúk min-
den vámügyi kezelés nélkül továbbhajózha-
tok. Erre pedig a mai Hamburgban nincs 
hely s már sok gyáralapítási kérelmet volt 
a szenátus kénytelen visszautasítani a szük-
séges hely hiányában. 

A fent vázoltak nagy jelentősége nyilván-
való, ha csak meggondoljuk a német vasutak 
tehermentesítését, az olcsóbb feldolgozás foly-
tán az árúk nagyobb versenyképességét, amel-
lett egy csomó iparvállalatot hív életbe es sok-
sok ezer munkásnak nyújt kenyeret. 

Ennek eredményes keresztülvitele azonban 
szükségessé teszi, hogy a munkások munka-
helyeik közvetlen közelében lakjanak, tehát 
munkástelepek létesítését. Hamburg kikötője-
ben most közel 40.000 alkalmazott dolgozik, 
akik mind nagyobb távolságról, a környező 
elővárosokból utaznak be munkahelyeikre, a 
mihez szükséges idő átlagban 1, azaz oda es 
vissza naponta ket óra, s így 80.000 munka-
óra, hozzá a költségek, 3 - 400.000 marka 
megy naponta veszendőbe. S hogy ez a nagy 
forgalom nincs az azt lebonyolító eszközök 
rentabilitására kedvező hatással, az köztudo-
mású. 

Tegyünk csak egy sétát délután 4 után 
Hamburg kikötőjében. Baunuvall és a St. 
Panli kikötőhely között, úgy látjuk, hogy a 
kis gőzbárkák roskadásig megtelve a hajó 
külső pereméhez kapaszkodva hozzák a mun-
kásokat a hajógyárakból, hogy a meg meg 
sem állapodott hajóról életveszélyes ugrások-
kal a parton teremve rohanják meg a külön-
böző közlekedési eszközöket; hogy ottho-
naikat mielőbb elérjék. Es ez a sok-sok kis 
hajó mit csinál napközben, amelyek reggel 
oda és délután visszaszállítják a munkásokat: 
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Nagyrészük tétlenül vesztegel, teher, költség 
a vállalatnak. 

A mind nagyobb arányokat vevő hamburgi 
hajóépítőipar mind több és több munkást 
kénytelen beállítani, ezeknek a telepekre való 
szállítása mind nagyobb gond és költség a 
vállalatoknak. így a gyárkörnyéki munkas-
telepek megvalósítása talán feltétel is a hajó-
építőipar további fejlődésére. 

Porosz részről lelmerüit a terv, hogy Ham-
burg megszűnne szabad város lenni, s Porosz-
országba olvad be. De ez sem tradicionális, sem 
organisatorikus tekintetben nem kívánatos, s 
Hamburg valószínű visszafejlődésével volna 
egyenlő. A bármely pillanatban összehívható 
szenátus gyors, s absolut kereskedői éleslatas-
sal meghozott döntéseit fontos és sürgősen 
elintézendő kérdésekben nem pótolhatja egy 
minisztérium administraciója s az ügyekben 
való közvetlen érdektelensége. 

Hogy egy nagy Hamburg Bréma forgal-
mára milyen hatással járna, az megint más 
kérdés, de ami — úgy hiszem — egy fon-
tos argumentuma a porosz bizottságnak a 
terv megvalósítása ellen. 

Harburg és A Honának Hamburghoz való 
csatolasa volna nagy Hamburg létesítésének 
a megindítója és alapja és hogy ezt elérik-e 
a hamburgiak, azt a közel jövőben Berlin-
ben meginduló ujabb tárgyalások fogják meg-
mutatni. Brunner V. 

A Nordenskjöldök és a sarkkutatás. 
Régebben, amikor a Magyar Földrajzi Társa-
ság élen l.óezv Lajos, mint elnök, Déchy Mór 
és Havass Rezső, mint alelnökök állottak, több 
világhírű sarkkutatót (Amundren, Pary, Scot, 
Sven Hédin stb.) s más hírneves utazót sike-
rült megnycrniök arra, hogy a Társaság ülé-
sén tudományos útjukat ismertessék s emellett 
Déchy Mór vendégszerető házánál a magyar 
tudósokkal közelebbről is megismerkedjenek. 
— Eszünkbe jutnak ezek az igen érdekes és 
tanulságos látogatások most abból az alka-
lomból, hogy Xordenskjöld Ottó nemrégen a 
bécsi Földrajzi Társaságban nagyérdekű elő-
adásban számolt be 1920 1921-ben Délameri-
kába vezetett tudományos expedíciójáról, mely 
útján a perui és chilei Andokét járta be. 
1920 júliusában indult el Swina-ból (Peru) a 

világ legmagasabban (4870 méter) fektetett 
vasútján az Andesek magas régiójába és itt, 
lámacsordák és töviseiket vastag párnába 
burkoló gyapjas kaktuszok között keresték 
fel az Amazon forrásvidékét és Patagonia 
eddig ismeretlen jégárjait. 

A Nordenskjöld név szorosan egybe van 
forrva a legfontosabb földrajzi, de különö-
sen a sarkvidéki tudományos kutatásokkal. 
A család felmenő ágon csaknem másfél év-
szazadon át sarkkutatókat adott a világnak. 

Nordenskjöld Adolf Erich (1832—1901.) 
egész energiáját az északi sarkkör átkutatá-
sára szentelte: 1875-ben elsőül ő merészke-
dett be a rettegett Kari-tengerbe, 1879-ben 
fölfedezte a rég keresett északkeleti átjárót, 
melyen keresztül kijutott a Csendes-Óceánba. 
O tanulmányozta elsőül alaposan az északi 
fényt és ő volt egyike a legelső délsarki uta-
zóknak. Az ő munkáját tolytatta nagyobb ara-
nyokban és a déli sarkvidékre is kiterjesztve 
unokaöccse, Nordenskjöld Ottó, aki atyjával 
2 éves korában vett először részt egy észak-
sarki expedicióban, s azóta kétszer is járt az 
északsarki vidékeken. 

1897-ben a Grönlandon és Spitzbergakon 
keresztül feljutott az északi sarkvidék akkor 
még ismeretlen zónáira s alig 120 kilométer-
nyire a sarkponttól fordult vissza. Készletei 
kifogyóban voltak s nem érezte magát többé 
elég egészségesnek és erősnek ahhoz, hogy a 
hátralevő 120 kilométert egy liatai svéd díak 
kíséretében — ő volt az expedíció egyedüli 
tagja, aki hajlandó lett volna tovább menni 
— megtegye. Mindemellett azonban vállalko 
zott ennek a feladatnak a megoldására is. 
amely a már megoldott és háta mögött levő 
nehézségekkel szemben gyerekjáték lett volna, 
ha nem lett volna mélyen meggyőződve, hogy 
az út folytatása számukra nem hozhat már 
más jelentős felfedezést. 

Kutatásainak kedvenc területe azonban a 
déli sark. 

Nordenskjöld Ottó, a göteborgi egyetemen 
a földrajz tanára, 53 érés, azok közé az em-
berek közé tartozik, akiknek exotikus hivatá 
suk külső megjelenésükön, arcukon is vissza-
tükröződik. Aki sohasem látta őt, megismer; 
benne az északi embert: halavány és mégis 
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egészséges, a fjordok jeges levegőjében edzett 
és nagy kék szemei, amelyek szinte zavaró 
nyugodtzággal függenek a vele szemben áiló-
kon, szinte elárulják, hogy ez az ember mész-
szi, lakatlan régiókban, sok száz kilométeres 
távlatok áttekintéséhez szokott. 1895—1897 
között több svéd zoológus és botanikus kisé-
retében a Magelhans-úut és a Tűzföldet, 
1899-ban Alaskát és Klondyket tanulmá-
nyozta. 1900-ban részt veit a Délgrönlandot 
átkutató dán expedícióban, 1901-ben megszer-
vezte svéd délsarki expedíciót. 1901 októ. 
ber lö-án indult útnak az Antarktik hajón 
Göteborgból, I.arseu kapitány, Gunnar Au-
ders<son geológus és Skollsbtrg botanikus 
kiséretében. Január elején a tudósok egy ré-
sze kiszállott Snowhill szigeten, hajójuk pe-
dig folytatta a tengerkutatást. Két telet töl-
tött Nordenskjöld a szigeten, mialatt az Air 
tartik 1908 január hó 10-én léket kapott és 
csakhamar elsűlyedt. Kalandos úton-módon 
találkoztak csak újra Nordenskjöld, Anders-
son és Larsen. Egy argenttiniai segítő-expe-
dició mentette ki a vakmerő sarkutazókat 
szorongatott helyzetükből, amelynek hosszú 
tartama alatt mérhetetlen tudományos kin-
cset gyűjtöttek. 

A „ Z e n t a " hősei. A reánk nézve oly 
reményteljesen indult s oly tragikusan vég-
ződött világháborúnak mindjárt a legelején 
1914. augusztus 17.-én hadiflottánknak egy 
régi kis cirkálója az Adrián Punta d'Ostro-
nál vakmerően szembeszállt a francia flottá-
val. azt erősen megrongálta, míg a túlerőtől 
legyőzve, a tenger fenekére sűlyedt. Az egyik 
ellenséges francia hajónak a tisztje, Claude 
Fairére, a különben hírneves regenyíró a 
„Magyarság" munkatársa előtt a legnagyobb 
elismerés hangján emlékezett meg a Zenta 
személyzetének hősi viselkedéséről s általá-
ban a legmelegebb rokonszenvvel nyilatkozott 
az osztrák-magyar tengerésztísztíkarról. „Mi 
irancia tengerésztisztek — úgymond — soha-
sem hittük volna, hogy az osztrák-magyar 
monarchia hajóhadával fogjuk magunkat 
szembetalálni » végtelen vizeken. .4z angol-
francia háború lehetőségére gondoltunk, a 
initnarchiáéra nem. Ha most visszaemlékezem 
a háborúelőtti időkre, meg kell állapítanom, 
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hogy a világ egyetlen nemzetének tengeresz-
tisztjeivel sem volt oly benső és közvetlen 
érintkezése, mint a monarchia és a köztársa-
ság hadihajóinak tisztjei között és amit a 
diplomaták és a tengerésztisztek összehason-
lításáról fenntebb mondtam, az voltaképen 
plágium, mert a mondások eredetileg Njego 
van admirálisé. 1913-ban mikor nemzetközi 
hajóhad tartotta blokád alatt Montenegrót, 
én is ott szolgáltam mint parancsnok és ek-
kor többször volt alkalmam a monarchia 
tengerészetének legénységével és tisztikarával 
érintkezni, akik között nemcsak jó viszony, 
hanem bizonyos szivéiyesség fejlődött ki. A 
kis nemzetközi hajóhadnak közös vállalko-
zásai, a közös viharok, amiket átéltek, a 
közös élelmezés nagyon közel hoztak a mi 
embereinket a magukéihoz. A két tisztikar 
érintkezése is nagyon gyakori volt; emlék-
szem. mikor Pólában virágesővel fogadott a 
lakosság és pár év múlva virágeső helyett 
gránát- és bombaesővel kellett ezt az üdvöz-
lést viszonoznunk. Az Adriában állottunk 
harcban a monarchia egyik egységével, de 
mondhatom, hogy sem akkor, sem a többi 
összeütközések alkalmával soha a gyűlölet-
nek és azoknak az ellenséges indulatoknak, 
amik a nemzetek kiegyenlíthetetlen ellentéteit 
jelzik, legkisebb érzése'sem maradt bennünk. 
A tengeri hadjárat egész folyama alatt nem 
volt egyetlen francia vezető állásban lévő 
tengerész sem, aki el,nem ismerte volna a 
monarchia hadierejének bátor és főleg lova-
gias viselkedését. Ez a magatartás hasonló 
érzéseket gerjesztett bennünk is és még most 
is előttem van az a jelenet, amikor az Adria 
haragos ké* síkján, a tengeri ütközet vér-
vörös képei közt, az ellenséges hajó — ha 
jól emlékszem, a Zenta volt — sűlyedni 
kezdeti. Hiába szólítottuk fel zászlójelekkel 
megadásra, a hajó parancsnoka nem adta 
meg magát. És az én hajóm parancsnoka, 
amikor az ellenséges hajót semmiképpen 
sem lehetett menteni, szinte könyezve szólt 
hozzám : 

— Oh les braves gens. et on ne peut 
pas les sauver." 

Bethlen-nyomda r-t. Budapest. (Fel. vez. 
, - v — v í 

Szekely A. Antal.) 
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