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NÁPOLY ÉS A MAGYAR ZOOLÓGIA 
ír ta: ROTAKIDES MIHÁLY dr. 

egyetemi magántanár 

— 5 képpel — 

„Minden megoldott föladat szegényebbé, 
minden magunk elé tűzött tíj föladat gazda-
gabbá teszi lelkünket." 

(Apáthy István naplójából.) 

A tenger élö világának megismerése csaknem egyidöben két külön-
böző módon indult meg erőteljesebben. Az 1872-ik év végén indult el 
kutatóútjára a „Challenger"-hajó és az 1874-ik év elején, tehát körülbelül 
egy évvel később nyilt meg Nápolyban a Stazione Zoologica (zoológiai 
állomás), mely nemcsak időrendben az első ilyennemű intézmény, de 
kitűnő megszervezettségénél fogva még ma is a legelőkelőbb helyet fog-
lalja el a hasonló intézmények sorában. Mindkét példa bőven talált köve-
tőkre. A „Challenger" úttörő vállalkozását a tengeri kutatóexpedíciók 
hosszú sora követte, s ebből a tudományos mozgalomból a „Najade" 
két adriai kutatóútján a magyar tudomány is kivette a maga részét. 
A nápolyi zoológiai állomás példájára is mindinkább növekedett a tenger-
parti kutatóállomások száma, s ma már alig van tengeri állam, mely 
ilyen intézménnyel ne rendelkezne. 

A kutatóhajók a tengeri állatok igen nagy mennyiségét gyűjtötték 
össze. A munka, amit a hatalmas anyaggal a kutatók végezhettek, 
inkább extenzív, kiterjesztő, összefoglaló természetű, részleteiben pedig 
lajstromozó munka, mely alkalmas arra, hogy az állatrendszerekben 
mutatkozó hézagokat betöltse, s részben arra is, hogy a rendszerezés 
kérdéseit tisztázza. Az expedicióknak főként azért van nagy jelentőségük, 
mert a tengereknek olyan életterületeit kereshetik fel, ahova a parti 
kutatóállomásokon dolgr ' " J1 ' ' 1 em ér el. Ilyen életterületek 
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a nyilttenger (a pelágikus zóna) és a tenger mélye (az abisszális zóna). 
A nyílttengeri és mélytengeri életterületek életviszonyai olyan felada-
tokat rónak az ott élő szervezetekre, hogy ezek csak megfelelő szerve-
zettséggel, megfelelő külső alaki tulajdonságokkal és alkalmas belső 
szerkezettel tudnak azoknak eleget tenni. Ennek az összefüggésnek a 
megismerését az expedíciós kutatásnak köszönhetjük. 

A gyűjtő- és kutatóutakon végzett munka extenzív természetével 
szemben az élettudományi kutatóállomások munkája a részletekbe hatol, 
tehát intenzív, azaz kimerítő. Az ilyen természetű munka mindig inkább 
elősegítette a biológia haladását, nevezetesen az élet törvényeinek meg-
ismerését. Különösen elősegíti ma, amikor az élettudomány részint a 
tárgy ismerettani természete, részint pedig az alkalmazott módszer sze-
rint számos kisebb-nagyobb, s az idők folyamán önnálló tudományágra 
oszlott, s általánosabb értékű ú j eredmények feljegyzése csak azok szá-
mára lehetséges, akik bizonyos szűkebb szakkörben a megismerés leg-
külső határán mozognak. A tengerparti kutatóállomásokon dolgozó 
Kutatók munkálkodásának célja a parti életterületek (littorális zóna) 
szervezeteinek a megismerése; munkáik folyamán azonban a szervezetek 
felépítésének részleteibe hatolnak bele, összefüggést keresve alkatuk és 
életműködéseik között. Ez a kutatási irány (kauzális morfológia) — 
Boveri, a nagy zoológus szerint — kialakulását éppen a nápolyi zooló-
giai állomásnak köszönheti. Mint mindenütt, Nápolyban is csak később 
kezdik a szervezet és a környezet adottságai közötti összefüggéseket 
tanulmányozni, s ennek a tudománynak, az oikológiának vagy környezet-
tannak később a nápolyi állomáson is hathatós eszközeivé váltak a 
kísérletek (a fiziológia). Az állomás nagy hatását az élettudományok 
fejlődésére mi sem bizonyítja jobban, mint azok a szavak, melyeket az 
intézet nagy alapítójához, Dohrn Antnl-hoz az állomás 25 éves fenn-
állása alkalmából alakult nemzetközi bizottság intézett: „El sem tudjuk 
képzelni, hogy milyen fokon állana a biológia tudománya, ha a zoológiai 
állomás hatása elmaradt volna." 

Lássuk, milyen módon tiidott ilyen nagy hatást gyakorolni a bio-
íogia fejlődésére ez az intézet. 

Minden tudományos intézmény értékét két tényező szabja meg: 
egyfelől a szervezettség (külső tényező), másfelől a szellemi tartalom, 
melynek érdekében a szervezés történik. A nápolyi állomás alapítója, 
a stettini születésű Dohrn Antal, mint minden porosz, különösen a szer-
vezésben volt nagy, de elhatározásának indítóoka az az elégedetlenség 
volt, melyet benne a zoologiai kutatás akkori hiányossága keltett. Nagy 
hatással volt rá Darwin munkája, amely — mint tudjuk —, elsősorban 
a szerző nagy tengeri utazásain gyűjtött ismereteknek köszönheti létre-
jöttét. A tenger élőlényeinek ismerete nélkül nemcsak az állatvilágról 
alkotható összkép volna homályos, de különösen az állatok származásá-
ról való ismereteink maradnának fogyatékosak. Tudásunk mai állása 
szerint ugyanis minden élet a tengerből lett. „Az a tisztán értelmi ter-



NÁPOLY ÉS A MAGYAR ZOOLÓGIA 3 

mészetü, inkább elvont kérdés — ír ja Dohrn Antal —, mely a teremtés 
könyvének mítoszában éppen úgy, mint Darwin hipotézises müvében 
tudásvágyunknak legjava, hogy miként keletkezett a teremtmények cso-
dálatos sokfélesége, ez a kérdés a tengeri állatok kutatásában találja meg 
lassú, de folytonos haladásban levő válaszát." 

Nápolyban mintegy száz évvel az állomás alapítása előtt dolgozott 
Cavolini Filippo zoológus (1756—1810) a fejlődéstan tárgykörében. 
Halálát egy gyüjtökirándulás alkalmával történt baleset okozta, — s ennek 
századik évfordulója alkalmából 
Apáthy István mondott Nápoly-
ban emlékbeszédet. Nápolyban bú-
várkodtak a mult század elején 
Costa Oronzo Gabriele és Delle 
Chiaje Stafano zoológusok. Külö-
nösen Delle Chiaje, az anatómia 
és zoológia professzora foglalko-
zott behatóan a tengeri állatokkal, 
ők mindnyájan jól tudták, hogy 
Nápoly, partjainak gazdag állat-
világánál fogva, rendkívül alkal-
mas székhelye a zoológiának; de 
nekik még egyszerű eszközökkel 
kellett beérniök és nagy nehéz-
ségekkel kellett megküzdeniök. 
Dohrn Antal érdeme, hogy nem-
csak Nápoly alkalmasságát ismerte 
fel, de nagy szervező erejénél 
fogva terveit valóra is tudta vál-
tani, s megalapította a zoológiai 
állomást, melyet méltán nevezünk 
az élettudományok első iskolájá-
nak. 

„A tengert a biológia számára 
Dohrn Antal zoológiai állomása 
hódítota meg" — mondotta emlékbeszédében Boveri. Hogy nagy és fon-
tos területeket hódított meg, azt akkor látjuk igazán, ha áttekintjük az 
állatvilágot. Ha megvizsgáljuk, hogy a szárazföldi és tengeri szerveze-
tek hogyan oszlanak meg az egyes állattörzsekben és nagyobb csopor-
tokban, azt látjuk, hogy a mérleg a tengeri állatok javára billen, külö-
nösen ha nem a fajok számát, hanem az állatok tömegét és változatos-
ságát nézzük. Az állatoknak olyan nagy alakgazdagságával, mint a 
tengerben, a szárazföldön nem találkozunk. Csak két állatkör igazán 
jellemzően szárazföldi; egyrészt az Ízeltlábúak köréből egyes csoportok: 
rovarok, pókok, százlábúak, másrészt a gerincesek közül a kétéltűek, 
csúszómászók és a madarak, de különösen az emlősök. E csoportoknak 

Dohrn Antal, 
a nápolyi zoológiai állomás megalapítója 
(1840—1909) dolgozóasztalánál. Mellette áll 

Koch G. darmstadti tanár. 
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is vannak azonban tagjai, amelyek csaknem teljesen tengeri állatok, 
vagy pedig életük igen szoros kapcsolatban van a tengerrel. Kizárólag 
tengeri állatok a bordás medúzák (Ctenophora) és a tüskebörüek, s 
igen nagyszámú tengeri fajuk van az egysejtű lényeknek (pl. Foramini-
fera). Csak kevésszámú édesvizi fajuk van a szivacsoknak és a tömlő-
bélü állatoknak, igen nagyszámú tengeri fa juk van a puliatestüeknek 
(szárazföldi és édesvizi fajai vannak a csigáknak; a kagylók között oly 
kevés az édesvizi faj, hogy szinte kivételesnek mondható; a lábasfejuek 
mind tengeriek). A férgeknek is elég nagy része tengeri állat. Az izeit 
lábúak közül a rákok tekintélyes része, a gerincesek közül pedig a 
halak nagyobbik része szintén tengeri. A gerincesekkel közel rokon zsák-
állatok (Salpák és Ascidiák) kivétel nélkül tengeri állatok. 

A tengeri állatok tanulmányozása azonban nem csupán az állat-
világ hézagmentes megismerése és az állatrendszer teljessé tétele szem-
pontjából fontos, hanem még sokkal nagyobb jelentősége van az élet-
tudományok általános érvényű törvényeinek felismerésében. Igen sok 
tengeri állat egyszerűségénél fogva alkalmas a vizsgálatra, másoknak 
pedig az életjelenségei kísérhetők könnyebben figyelemmel. A fejlődés-
tan szabályainak egyik fontos visszatükrözöje, a lándzsahal (Amphi-
oxus), tengeri állat. A kísérleti fejlödestan, vagy fejlödésmechanika. kiala-
kulásához a tengeri sünpetéken végezhető kísérletek adták meg az alkal-
mat. A tengeri állatoknak igen tekintélyes része átalakulással (meta-
morphosis) fejlődik, s a lárvaállapotú lények tanulmányozása az általá-
nos alkattannak (generális morphologia) fejlődéshez járul hozzá. Ennek 
egyik újabb kiváló képviselője, Naef (jelenleg a zoológia perofesszora 
Alexandriában), egy ideig a nápolyi állomás tisztviselője volt. 

A Földközi-tengernek három olyan partvonala van, mely tengeri 
állatokban különösen gazdag. Az egyik, talán a leggazdagabb; a Quar-
nero, a másik a Messinai tengerszoros, a harmadik pedig a Nápolyi-öböl. 
Dohrn először Messinában munkálkodott, ottani állomása azonban csak 
ideiglenes jellegű volt. Terveinek keresztülvitelére alkalmasabbnak 
találta Nápolyt. (Messinában ma állami tengerbiológiai intézet működik.) 

A nápolyi állomás, amilyennek ma ismerjük, nem egyszerre épült. 
1888-ban és 1906-ban az eredeti épülethez hozzáépítettek, s jelenleg mint-
egy 100 m hosszú és 24 m széles monumentális épület. Nagyobbitása és 
ú j osztályok felállítása szintén Dohrn akaraterejének és az állomás élet-
képességének egyik legmeggyőzőbb bizonyítéka. Már Dohrn 1892-ben 
közzétett beszámolójában szó esik a kémiai és zoológiai laboratóriumról, 
valamint a botanikai munkamühelyekről, melyeknek már akkor is külön 
osztályvezetőik voltak. Ma a tengeri állatokon végzendő fiziologiai kuta-
tások és kémiai vizsgálatok számára az 1906-ban hozzáépíttetett keleti 
fekvésű épületrész szolgál. 

A felül ívelt nyílású loggiák az épület főhomlokzatán délre néznek 
és piros színük festői ellentétben van az épület külsejének sárga színé-
vel. A loggiákból szép kiállítás nyílik az öbölre. Legelőször az épület-
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nek mai középső része épült, aztán melléje a nyugati szárny, mint külön-
álló épület, melyet a főépülettel nyitott folyosó köt össze. A legújabb rész 
a keleti szárny. A különálló, nyugati fekvésű épület a rendszeres zooló-
gia céljait szolgálja, a főépület régebbi részében Van az akVariűni és a 
könyvtár, valamint 1—2 személy számára szolgáló külön laboratöriü-
mok. A könyvtár eredetileg egy termet foglalt el, de a köhyVahyag 
megnövekedésével szükségessé vált egy második helyiség is. Ezért a 
nyugati ú j épületrész felépítése után a legrégibb épületrészben lévő 
északi fekvésű nagy laboratóriumot is könyvtárnak rendezték be. 

Az épület alagsorában szivattyúmü, tengervíztartányok és szűrő-
berendezések vannak elhelyezve, igen fontos segítőeszközei az állomás 
munkájának. A háború után az alagsornak az akvárium alatti részében, 

A nápolyi zoológiai állomás déli főhomlokzata. 

a vízellátás megjavítása céljából, nagy átalakításokat végeztek. Meg-
haladná cikkem kereteit, ha részletesen ismertetni akarnám a kétemele-
tes épület minden egyes helyiségét. Ezért csak utalok Tschermak idézett 
dolgozatára, (1. irodalomjegyzék), melyben az érdeklődő megtalálja az 
állomás részletes leírását. Csak azt említem még meg, hogy az épületnek 
itt-ott a harmadik emelete is ki van képezve, de ezek a részek az épület 
homlokzatán kívülről nem láthatók. 

Dohrn az állomás létesítésére saját vagyonát adta oda, de ez az 
összeg nem bizonyult elégnek. A zoológiai állomás fenntartása és fejlesz-
tése Dohrn két eredeti ötletén alapszik. Az egyik a nyilvános akvárium 
létesítése. Ilyenek már akkor is voltak Londonban, Amsterdamban, Ham-
biirgban és Berlinben. A nyilvános akvárium-helyiség az állomás leg-
régibb építményének földszintjén van, s ott a látogató 26 nagyszerűen 
berendezett akváriumban szemlélheti gyönyörködve a tengeri állatok 
alakgazdagságát, színpompáját és mozgásuk érdekességét. 
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Csakhamar kiderült, hogy a nyilvános akvárium, mint jövedelmi 
forrás, nem elégséges az állomás fenntartására, főként pedig fejlesztésére. 
Ezért Dohrn megegyezett a különböző államokkal, továbbá egyetemek-
kel és intézményekkel, hogy azok az állomáson meghatározott összegért 
asztalt (munkahelyet) béreljenek, melynek használata az általuk kikül-
dendö kutatókat illeti meg. Ezzel a rendszerrel az állomás magánjellege 
és egyben függetlensége is biztosítva van. A szervezés eredetiségének 
köszönhető az állomás olyan szellemének kialakulása, mely az ilyen-
nemű intézménynél a legalkalmasabb a tudomány elöbbrevitelére. Az 
állomáson nemzetközi („nemzetekfölötti" — mondja Abel) szellem ural-
kodik a szónak legnemesebb értelmében. Az egyes kutatók között csak 
a munkateljesítményben vannak különbségek, kor- és rangkülönbség 
azonban nincs. Az állomásán mindenki egyenlő, mindenki tanul és tanít 
egyidejűleg. Így minden fölvetett eszmének már a vizsgálatok ideje alatt 
spontán és egészséges bírálata alakul ki, mely a kutatókat végső követ-
keztetéseik levonásában körültekintőkké és sokoldalúakká teszi. Az inté-
zetben uralkodó szellem kialakításában nagy szerepe volt a kezdeti idő-
szakban Eisig Hugó-nak, aki a dolgozóhelyek igazgatója volt és min-
denkinek óhaját közmegelégedésre tudta teljesíteni. A problémák meg-
vitatását elősegítik az állomáson szokásos ötórai teák és a társas kirán-
dulások. A Nápolyban személyesen szerzett tudományos kapcsolatoknak 
szinte felbecsülhetetlen hatása van az élettudományok haladására. Alko-
tásának jelentőségével maga Dohrn is tisztában volt, mert azt „Organi-
satorisches Kunstwerk"-nek nevezte. 

Természetesen sem az állomás megalakítása, sem pedig továbbfej-
lesztése nem ment egészen simán. Dohrn azonban nem az az ember volt, 
aki a nehézségektől megriadt volna, sőt azokkal már előre számolt és 
erős akaratával mindig talált segítséget az akadályok leküzdésére. 

Bár a kutatóintézetek száma ma már nagyon megnövekedett, most 
sem ismerünk olyan intézményt, melyben a nápolyi állomáshoz hasonlóan 
a kutatómunka szelleme oly nagy mértékben alapulna a megszervezés 
módján. Mert itt a kutatómunkát két tényező emeli színvonalra: az egyik 
az, hogy az állomás „állandó zoológiai kongresszus" jellegével bír, a sok-
rétegű tudósgárda közvetlen módon, barátságos beszélgetésekben segíti 
elő a problémák megoldását; a másik, az állomás asztalrendszerénél 
fogva, a kutatómunka függetlensége. 

Az állomás szellemi munkájának többi eszközei is kiválóan vannak 
megszervezve. Elsősorban kitűnő a kutatók ellátása vizsgálati anyaggal. 
A szükséges állatokat naponta írásban kell igényelni, s azok 24 óra 
múlva — kivéve ha más időszakban előforduló szezonlények, vagy ritka-
ságok — reggel ott vannak a kutató asztalán. Az állomás összeköttetés-
ben áll a halászokkal, akik a szükséges anyagot összegyűjtik; de maga 
az állomás is végez gyűjtéseket. Az összegyűjtött anyagnak csak egy-
része szolgálja a mindennapi kutatómunka céljait, másik, tekintélyesebb 
részét konzerválják és az egész világon ellátják belőle az igénylő tudó-
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niányos intézeteket és múzeumokat. Ez, a már említettekkel együtt, szin-
tén fontos jövedelmi forrása az állomásnak. Egy kisebb szoba múzeum-
nak van berendezve. A múzeum tulajdonképpen típusgyüjtemény, mely 
a Nápolyi öbölben előforduló állatokat szemlélteti. Az állomás fontosabb 
munkálatai miatt a gyűjtemény alaposabb kifejlesztésére sajnos nem 
kerülhetett sor. 

A könyvtár, az állomásnak immár tekintélyes múltjánál, valamint 
összeköttetéseinek gazdagságánál fogva, a világ egyik legnagyobb bioló-
giai könyvtára. Akadnak kutatók, akik egyebek mellett azért mennek 
Nápolyba, hogy a gazdag könyvtárt használhassák. A könyvek hasz-
nálatának módja egyszerű, mindenki a maga könyvtárosa, saját sor-
számával ellátott kartonlapot tesz a kivett könyv helyébe. 

Az állomás nevéhez fűződik számos technikai eljárás kidolgozása 
is, melyek a kutatómunkánál nélkülözhetetlenek. Mayer Pál, aki az állo-
más egyik asszisztense volt, a mikroszkópi vizsgálat módjait dolgozta ki 
(Mitteilungen 2. kötet 1881), később pedig könyvalakban adta ki „Zoo-
mikrotechnik" című munkáját. Lo Bianco Salvatore, az állomás híres 
konzervátora, a tengeri állatok konzerválására keresett módszereket (Mit-
teilungen 9. kötet 1891) és sikerült megfelelő eljárásokat találnia a nehe-
zen konzerválható, kocsonyástestü állatok (medúzák, syphonophoro-
nok, stb.) megtartására. Apáthy István világszerte elismert mikrotechni-
kai eljárásainak nagy részét szintén a nápolyi állomáson dolgozta ki. 

Az állomáson végzett vizsgálatok eredményeinek egy részét az állo-
más saját kiadványai közlik, melyeket szintén Dohrn Antal indított meg. 
A „Mittheilungen aus der Zoologischen Station zu Neapel, zugleich ein 
Repertórium für Mittelmeerkunde" 1879-ben indult meg s a háború kitö-
réséig 28 kötete jelent meg. (A háború után ú j sorozat kezdődött „Pubbli-
cazioni della Stazione Zoologica di Napoli" néven.) A másik kiadvány, 
a „Fauna und Flóra des Golfes von Neapel" nagy negyedrétalakú, színes 
táblákkal illusztrált monográfia-gyűjtemény, 1884-ben indult meg és eddig 
38 kötetet számlál. Ebben műben az élőlények egyes csoportjainak leg-
kiválóbb kutatói ismertetik a Nápolyi öböl állatainak és növényeinek mor-
fológiáját és biológiáját. 1880-ban megindította Dohrn a „Zoologischer 
Jahresbei-icht"-et. Abban az időben ugyanis már igen nagy számmal 
jelentek meg tudományos közlemények (évente 1700 búvár tollából mint-
egy 4000 munka került ki) s a „Jahresbericht" az élettudományok hala-
dásának könnyebb áttekinthetőségét volt hivatva szolgálni. A „Jahres-
bericht" később megszűnt, de a háború után különböző kiadásokban, 
több biológiai referáló folyóirat indult meg helyette, igazolva Dohrn ere-
deti ötletének életrevalóságát. A kiadványok szerkesztését Mayer Pál 
végezte és igyekezett azokat körültekintő munkával mind magasabb szín-
vonalra emelni. Az állomás akváriumának ismertetésére több nyelven 
vezetőt is adott ki. (A németnyelvű vezető: „Führer durch das Aquarium 
der Zoologischen Station zu Neapel", 1925-ben nyolcadik kiadásban 
jelent meg.) 
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Az állomás életére élénk világot vetnek egyes statisztikai adatok. 
A 80-as években évente 40—50 tudós dolgozott az állomáson. Ez a szám 
később emelkedett és a háború előtt elérte a 100-at. A háború után az 
állomás látogatottsága megcsappant, de 1925-től kezdve a kutatók száma 
ismét 100—120 évente. Erősen emelkedett az olaszok száma s a németeké 
sem csappant meg. Ha átlagban csak évi 50 kutatót számítunk — ennyit 
pedig bizonyosan lehet —, az állomás fennállása alatt eltelt 62 év alatt 
akkor is már 3100-szor cseréltek gazdát a dolgozóhelyek. — A külön-
böző államok, egyetemek és más tudományos intézmények által bérelt 
helyek száma 1875-ben 17, 1905-ben 37, 1914-ben 53, 1923-ban 18, 
1925-ben 45 és 1930-ban 49. Ma mintegy 60—70 személy számára van 
munkahely az állomáson. 

A háború előtt az akvárium évente 20.000 lírát jövedelmezett, ez 
az összeg azonban, mint említettük, nem fedezi a kiadásokat. Sokkal 

A nápolyi „Villa Nazionale", a világ egyik legszebb parkja, ahol a zoológiai állomás áll. 

lényegesebb az asztalbérletekböl származó bevétel (pl. 1905-ben 37 asz-
tal után 92.500 líra). A költségvetési hiány pótlására Németország a 
háború előtt 40.000 márkát folyósított évente. Jelenleg az állomás évi 
kiadása, illetőleg bevétele mintegy másfélmillió líra. Ha alapul vesszük 
a fenti számadatot, hogy 62 év alatt 3100-szor cseréltek gazdát a dolgozó-
helyek és minden egyes munkálkodás eredményeként 3 dolgozatot 
veszünk fel, úgy ilyen hozzávetőleges becslés szerint is megközelítőleg 
10.000-re tehetjük az állomáson végzett búvárkodások eredményeiként 
megjelent munkák számát. 

Igen számosan jelentős lépésekkel vitték előre az élettudományi 
ismereteket., de még senki sem tett annyit a zoológusokért, senki sem 
segített annyi kutatnivágyó embert a munkához, mint Dohrn. A Villa 
Nazionale-ban, a világ egyik legszebb parkjában áll a Stazione Zoolo-
gica, ezer meg ezer tudományos közlemény hirdeti az eszmei és gyakor-
lati tekintetben egyaránt páratlan megszervezés jelentőségét a tengeri 
élőlények biológiájának haladásában. De tisztán emberi szempontból 
nézve még ennél is nagyobb elismerés Dohrn számára az a ragaszkodás 
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és tisztelet, melyben öt a világ minden tájáról részesítették. Mert ö nem 
csak tudós volt, nem csak közvetlenül szolgálta a zoológiát, hanem első-
sorban azzal, hogy az állomás megalapításával és mintaszerű megszer-
vezésével ideális környezetet teremtett a kutatnivágyó biológusok számára. 

1897-ben, az állomás fennállásának 25 éves évfordulóján Dohrn-
nak olyan nagyszabású ünneplésben volt része, amilyenben tudóst még 
nem részesítettek. Ebből az alkalomból egy kisebb (7 tagból álló) és egy 
nagyobb (38 tagból álló) nemzetközi bizottság alakult. Az utóbbinak 
Apáthy István is tagja volt. A bizottság emlékiratot adott ki, melyben a 
világ minden tájáról az üdvözlök nagy száma van felsorakoztatva álla-
mok és városok szerint, összesen mintegy kétezren. Hazánkból Buda-
pestről és Kolozsvárról negyvenen csatlakoztak az üdvözlőkhöz. 

Nem kevésbbé nagyszabású volt a hála és kegyelet megnyilatkozása 
az 1909-ben, 69 éves korában elhúnyt Dohrn Antal iránt. Tetemeit a jenai 
krematórium kemencéjében hamvasztották el. Temetésén Apáthy István 
is megemlékezett róla. Rövid halotti beszédét azért idézem naplójából, 
melyben megfogalmazta, mert nagyon találóan jellemzi benne az elhúnyt 
nagyságát: „Mit dem persönljchen Gefühle der tiefsten Dankbarkeit 
spreche ich im Namen der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 
und der Universitát Kolozsvár diese wenigen Worte. Die hohe wissen-
schaftliche Leistung Anton Dohrns und das von ihm gegebene Beispiel 
werden stets vor uns leuchten. Kaum einer hat es so, wie er, gezeigt, 
was ein einzelner mit Energie, Aufopferung und Idealismus im Dienste 
der Wissenschaft zu bieten vermag. Anton Dohrn, das Feuer hat deine 
irdischen Reste vernichtet, das Feuer, welehes in deiner Seele flammte, 
hat eine ganz neue Welt geschaffen, welche nimmer vernichtet werden 
kann und immer wirst du in dieser Welt in deinem Werke leben." — 
A nápolyi egyetem és Nápoly városa, melynek Dohrn az állomás alapí-
tásának 25 éves évfordulója alkalmából díszpolgárrá lett, még az 1909. év 
végén egvüttesen ünnenelte meg Dohrn Antal emlékünnepét. Az emlék-
ünnep alkalmából a nápolyi egyetem aulájában Monticelli, a zoológia 
professzora tartott beszédet. 

Az 1910-ben Grazban megtartott VITT. nemzetközi zoológiai kon-
gresszuson Boveri Tivadar mondott lendületes emlékbeszédet, melyben 
Dohrn Antalt különösen mint nagy alkotót jellemezte és kiemelte intéze-
tének óriási hatását a zoológia fejlődésére. Még 1909 őszén Olaszország 
vezető személyiségeiből egy bizottság alakult, melv feladatául tűzte ki, 
hogy Dohrn-nak az ö nagy alkotása előtt szobrot fog emelni. Ugyanígv 
alakult meg egy nemzetközi emlékbizottság is, mely az állomás nagv 
udvarában díszes féldombormüvü emléket emeltetett és elhatározta, hogy 
Dohrn emlékének alapítvánnyal is áldoz, melynek jövedelméből az állo-
máson folvó vizsgálatokat támogatják, fejújítják a hajóparkot és segé-
lyezik a „Fauna und Flóra" című kiadványt. 

A VIII. nemzetközi zoológiai kongresszus Dohrn-emlékbizottságá-
nak magyar albizottsága is megalakult, a közben elhúnyt Hieronymi 
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Károly kereskedelemügyi miniszter vezetése alatt. Az albizottság ügy-
vezető elnöke id. Entz Géza egyetemi tanár, előadója Apáthy István 
egyetemi tanár volt, titkára Gorka Sándor, akkor egyetemi adjunktus, 
tagjai pedig a magyar biológusok és tengerkutatók. A bizottság a Ter-
mészettudományi Társulat útján felhívást intézett a magyar közönség-
hez, hogy járuljon hozzá az „Anton Dohrn"-nak az állomás által ter-
vezett ú j hajónak építési költségeihez. A felhívás hazánkban különösen 
szép eredménnyel járt. Sajnos, hogy az „Anton Dohrn" gőzöst részben 
pénzügyi okokból, részben a személyzet elégtelensége folytán nem lehe-
tett üzembe helyezni. Jelenleg a „Filippo Cavolini" motorjacht szolgálja 
az állomás céljait, mely a háború alatt a „Salvatore Lo Bianco" nevet 
viselte. 

Dohrn Antal halálával az állomás vezetését egyik fia Dohrn Rein-
hard vette át, akinek, főként a közbejött világháború következtében, 
hasonlóan nagy nehézségekkel kellett megküzdenie, mint atyjának. De 
fáradhatatlanul keresett és ragadott meg minden alkalmat, hogy az állo-
más régi kapcsolatait visszaállítsa. A Nápoly városával kötött szerződés 
értelmében az állomás, melyhez a város csak a helyet adta, 1965-ig a 
Dohrn-családot illette volna. Croce Benedetto közoktatásügyi miniszter 
a háború után Dohrn Reinhardot vissza is helyezte régi jogaiba, de 
Nápoly városa olyan exterritoriumot, mint az állomás, többé nem akart 
magában megtűrni és hosszú pörösködés indult meg, mely Dohrn javára 
dőlt el. Az állomás még így is zárva maradt előtte, s csak még további 
tárgyalásokkal sikerült a helyzetet teljesen tisztázni. Az állomás meg-
tartotta nemzetközi jellegét, de mind a Dohrn-család, mind Nápoly városa 
lemondott korábbi jogairól. Most az azelőtti jogokat egy erkölcsi testület, 
mint jogi alany gyakorolja. A testület élén héttagú ügyvivő tanács áll, 
melynek vezető tagja Dohrn Reinhard, az állomás igazgatója. Az egyes 
osztályok élére az egyezmény értelmében olaszokat kell állítani s csak 
az asszisztensi állások maradtak nemzetköziek. Az állomás régi tiszt-
viselői karából csak Gross J. maradt meg, aki a könyvtárosi tisztet tölti 
be. A zoológiai osztályt Fedele M. professzor vezeti, asszisztense Ranzi S. 
professzor. 

A magyar állam 1881 óta bérelt asztalt és a bérleti összeget a világ-
háború idejére is kifizette. A bérlet létesítése Trefort miniszter és Már-
kusovszky miniszteri tanácsos nevéhez fűződik. Célja az, hogy magyar 
búvárok számára lehetővé tegye a munkálkodást, de másrészt az is, 
hogy a magyar tudományosságot azok személyén keresztül, akiknek az 
állam az asztal használatát engedélyezi, a külföld is megismerje. De még 
más jelentősége is van a bérletnek. A tenger élővilágának alakgazdagsá-
gát, színpompáját és a tengeri állatok életjelenségeit csak közvetlen szem-
lélődés útján ismerhetjük meg, csak így nyerhetünk róluk hűséges és 
maradandó képet. Igen nagy jelentősége van mindenki számára a Nápoly-
ban folyó nemzetközi kutatómunka megismerésének és az ott létesíthető 
tudományos kapcsolatoknak is. Végül pedig nem szabad megfeledkez-
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nünk arról sem, amit emlékbeszédében Boveri is hangsúlyozott, hogy 
csak kevés embernek vannak meg a magáneszközei ahhoz, hogy a dél-
vidéket megismerje, amidőn azonban a tengeri állatokkal való búvár-
kodás mintegy kötelességgé válik, milyen nagy ajándék az is, hogy a 
napsugaras Nápolyt megismerhetjük. Ezért is különös hála illeti Dohrn 
Antalt és a dolgozó helye-
ket bérlő államokat. 

A nápolyi állomás ma-
gyar asztalát elsöízben 
1882-ben Örley László vette 
igénybe, aki a csölakó fér-
gek (Serpula) légzését ta-
nulmányozta. A következő 
években aztán több magyar 
tudós dolgozott az állomá-
son: id. Entz Géza, akkor 
kolozsvári egyetemi tanár 
a nápolyi öböl ázalékájlatait 
(1883), Perényi József az 
elektromos rája (Torpedo 
marmorata) fejlődését vizs-
gálta. Onódy B., főként ideg-
tani vizsgálatokat folytatott 
(1885—86). Daday Jenő bu-
dapesti műegyetemi tanár a 
nápolyi öböl alsóbbrendű 
állataival (ostoros véglé-
nyekkel, ázalékállatokkal és 
kerekes férgekkel foglalko-
zott. 1886-tól kezdve csak-
nem minden évben Apáthy 
István vette igénybe a ma-
gyar asztalt, haláláig hoz-
závetőleg mintegy harminc-
szor, közben azonban más magyar tudósok is lejártak dolgozni Nápolyba. 

Minthogy Apáthy István munkássága a legszorosabban forrott 
össze a nápolyi állomással, illő, hogy róla bővebben is megemlékezzünk. 
Huszonhároméves fiatalember volt, mikor először leutazott és huszonhét-
éves korában már a kolozsvári egyetem tanára. Nápolyt nemcsak a zoo-
lógiai állomásért és az ott lüktető tudományos életért szereti, hanem 
verőfényes déli napsugaráért. Nagy imádója a természetnek és sűrűn 
kirándul Sorrentoba, Capriba és a környék más nevezetes helyeire. 
Gyakran vesz részt az állomás által rendezett kirándulásokon, az állo-
másnak Johannes Müller-röl, a mult század első felének neves tenger-
kutató-zoológusáról elnevezett 14 m hosszú, 5 tonnás kis gőzösén. Gyak-
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ran kíséri el a gyüjtőkirándulásokra Dohrn Antalt és — hogy csak 
kettőt említsünk meg a sok közül — sürün érintkezik Bethe-ve 1, a híres 
fiziológussal és Boveri-vo 1, a sejtkutatóval. 

Apáthy tudományos munkásságának a nápolyi állomással külö-
nösen háromféle kapcsolata van. Az állomás vezetősége többek között 
a mikroszkópos kutatások módszereinek kiépítését is célul tűzte ki. 
A modern mikrotechnika tulajdonképpen Nápolyból indult ki, s egyik 
kiváló művelője, mint említettük, Mayer Pál, az állomás tisztviselője volt. 
1896-ban, tehát tíz évvel első nápolyi tartózkodása után, jelenik meg 
Apáthy munkájának, a „Die Mikrotechnik der tierischen Morphologie"-
nak első kötete, melyet 1901-ben a második kötet követ. De ezen kívül 
is több cikke jelenik meg ebből a tárgykörből. A kolozsvári egyetem 
állattani intézete abban az időben a kis Mikó-lakban volt elhelyezve és 
nem elégíthette ki az erős akaratú, alkotni szerető Apáthy kutatási 
vágyát. Így másik munkálkodási körének, idegtani kutatásainak ered-
ményei is a nápolyi állomás magyar asztalához fűződnek. (Híres mun-
kája, a „Das leitende Element des Nervensystems" az állomás kiadványai-
ban jelent meg.) Harmadik tárgyköre, mellyel voltaképpen az állomás 
belső munkájába kapcsolódott bele, a piócafélék kutatása volt. Ez a mun-
kája azonban befejezetlen maradt, s erről maga is nyilatkozik egyik cik-
kében: „Huszonnégy éves voltam, midőn, alig egy évi ottartózkodás után, 
Dohrn egy monográfia megírását bízta reám, az állomásnak „Fauna und 
Flóra des Golfes von Neapel" című vállalata számára. És ebből a meg-
bízásból, törekvésemből, hogy a megbízásnak magyarságomra becsületet 
hozó módon megfelelhessek, sarjadott ki egész tudományos munkássá-
gom. Föladatom megoldása közben olyan fölfedezésekre jutottam, 
melyeknek kiaknázása az élettudományra nézve sokkal fontosabbnak 
mutatkozott, mint a monográfiának hamaros befejezése." 

Apáthy akkor is ragaszkodott nápolyi útjaihoz, amikor működése 
más városokba szólította. 1901-ben a Berlinben és 1910-ben a Grazban 
megtartott nemzetközi zoológiai kongresszusra Nápolyból utazik, s 
mielőtt hazajönne, előbb oda tér vissza. Az 1903—4. tanévben a kolozs-
vári egyetem rektora, de közvetlenül rektorsága előtt Nápolyban tartóz-
kodik és a rektori év leteltével, az őszi félév befejezése után. már ismét 
Nápolyba utazik. 1908-ban nápolvi útja elmarad, akkor épül ugyanis, 
saját messzemenően alapos elgondolásai szerint, a kolozsvári botanikus 
kertben a nagyszerű állattani intézet, melyen a délies építkezés hatásait 
lehet felismerni. Az épület elkészültével ismét évente utazik le Nápolyba 
s ott mindig hosszabb időt tölt. 

Apáthy számára a tenger elsősorban nem azt jelentette, amit jelen-
tett a Nápolyban dolgozók legtöbbjének: a tengeri állatok bőségét. Az ö 
számára inkább az állomás volt a fontos, kitűnő munkalehetőségeivel, 
mint nagyon alkalmas környezet a kutatómunka számára. A tenger öt 
mint az élet ősforrása és mint a szabad természetnek egy része érde-
kelte. Vonzotta a verőfényes déli nap tengere. Mikor Nápolyba utazott, 
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gyakran választotta a Fiume—Ancona tengeri utat. A zoológiai állomá-
son egy másodikemeleti sarokszobában dolgozott, ahonnan szép kilátás 
nyílott az öbölre és Capri szigetére. Szállását is mindig úgy választotta 
meg, hogy abból szabad kilátása legyen, s a tengert különösen holdas 
éjszakákon gyakran elnézegette. A Magyar Adria Egyesületnek választ-
mányi tagja volt és maga is foglalkozott egy magyar tenger kutató állo-
más létesítésének tervével. 1911 október 18-án Fiúméba utazik terep-
szemlére és Fiume közelében a Martinschizzai öblöt véli alkalmasnak 
az intézet számára. Egy budapesti építésszel igen gondos tervet készíttet, 
melyet Hieronymi kereskedelmi miniszter nagy érdeklődéssel fogadott. 

A fiatal Apáthy István kolozsvári laboratóriumában. 

A terv arányaiban a kolozsvári egyetemi állattani intézethez volt hasonló, 
s költséges volta miatt kivitelezésre nem kerülhetett sor. Az eszmét 
Apáthy-nak az adta, hogy a Quarnero állatfajokban igen gazdag és vál-
tozatos, talán gazdagabb, mint Európának bármely más partja. Az állo-
más az élettudományi kutatást kívánta volna szolgálni, erre utalnak az 
Apáthy által tervezett elnevezések is: „Tengerélettani kísérleti állomás". 
„Thalassologische Versuchsanstalt", „Tengeri élettudományi állomás", 
„Kísérleti állomás a tenger életének tanulmányozására". (Apáthy István 
naplójából.) 

A szorgalmas munkában töltött évek, a jövőnek valami különös 
megsejtése és gyönge szíve már korán borongós gondolatokat keltettek 
Apáthy-ban. 1899-ben írja Nápolyban naplójába „Tíz éve ilyenkor mun-
kámról föltekintve, talán az akvárium ablakán néztem ki. Bizonytalan 
jövő, sok remény, de még több kétség. Jobb volt-e akkor, mint most? 
Fiatalabb voltam és van-e nagyobb kincs, mint az évek, melyek még 
előttünk vannak?!" 
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A világháború elzárta Nápolyt Apáthy elöl. Utazom haza, — írja 
1914 augusztus 15-én —, nincs tovább nyugalmam az idegenben." ő és 
Leidenfrost Gyula hagyták el utoljára az állomást! „Rajtam kívül idegen 
akkor már nem volt más, mint boldogult Apáthy professzor" — írja 
Leidenfrost. 

Apáthy a háború ideje alatt is a vízpartot keresi. Beteg szívét akkor 
is a természet nyugtatja meg. 1915-ben és 1916-ban Balatonfüreden pihen 
az Erzsébet-szanatóriumban. Tihanyba is ellátogatott, s azt csinosnak 
nevezte, de déli tájképekhez szokott szeme semmi különöset nem talált 
rajta. Pedig az, amit Apáthy is tervezett: egy magyar biológiai állomás 
létesítése, tíz évvel később ott valósult meg. ö azonban ezt már nem 
érhette meg. 

Szívbaja a Désen és Nagyszebenben elszenvedett román fogság 
idején súlyosbodott. Kiszabadulása után csakhamar Nápolyba utazott, 
1921 januártól májusig tartózkodott ott, az Evangelisches Krankenhaus-
ban lakott, majd később a Hotel Bertolini-ban, fent a Vomeron. „Az ösz-
szes állandó alkalmazottak örömmel üdvözölnek — írja naplójában —, 
mind ott van, csak Giuseppe Rieger halt meg és Michele Smedile nyu-
galomba vonult." A délvidéki napsugár felvidította Apáthyt, de érezte, 
hogy beteg szíve már nem fog sokáig dobogni: 

„A szurtos Nápoly éppen úgy mosolygott 
A fényben, az égő napsütésben, 
Mint egykor és a tenger tiszta kékje 
Nem tündöklött hajdan se szebben. 

Mi lelkemben már lassan elmosódott, 
Most mindent ifjú színbe látok, 
De fáradt és beteg szivembe semmi 
Nem hozza vissza az ifjúságot." 

Nem is hozta vissza: 1922 őszén elhunyt. Sorsa Dohrnéhoz hasonló. 
Dohrn Antalt alkotásának színhelyétől távol ragadta el a halál; Apáthy 
koporsójára Szegeden dobott erdélyi rögöket a kegyelet. 

Apáthyn kívül a háború előtti időben Nápolyban dolgoztak még: 
i f j . Entz Géza egyetemi tanár, a Magyar Adria Egyesület jelenlegi elnöke 
és a tihanyi Biológiai Kutatóintézet igazgatója, Szilády Zoltán, Hankó 
Béla, Veress Elemér egyetemi tanárok. Szilády állatokat gyűjtött, Hankó 
a Nassa és Murex tengeri csigák regeneráló képességét vizsgálta, Veress 
Elemér pedig a medúzák mozgásjelenségeit. A Quarnero állatvilágát is 
vizsgálók közül Szüts Andor (1907) és Leidenfrost Gyula dolgoztak 
Nápolyban. Előbbi a nápolyi állomáson használatos technikai eljárások-
ról is beszámolt (Állattani Közlemények 6. kötet, 1907) és a Quarnero 
planktonját is vizsgálta (Magyar Tengerkutató Bizottság Közleményei 
VI. Szerk. Kövesligethy és Leidenfrost); utóbbi értékes dolgozatokat tett 
közzé a Quarnero hal- és lábasfejü-faunájának tárgyköréből. A bota-
nikusok közül Klein Gyula és Istvánffy Gyula egyetemi tanárok keres-
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ték fel Nápolyt. 1900-ban Apáthyval együtt volt ott Richter Aladár egye-
temi tanár és Walz Lajos, a kolozsvári botanikus kert inspektora, akik 
ott florisztikai tanulmányokat végeztek. Leidenfrost Gyula közvetlenül 
a háború előtt is meglátogatta a nápolyi állomást, s ö volt az első, aki 
oda a háború után (1924-ben) visszalátogatott. 

Gróf Klebelsberg Kuno közoktatásügyi miniszter helyreállította a 
tudományok nemzetközi kapcsolatait és Leidenfrost levelet kapott Dohrn 
Reinhard professzortól, melyben az az örvendetes hír foglaltatott, hogy 
„a magyar kormány újra bérel dolgozóasztalt az intézetben és ezzel a 
magyar szakemberek ismét belekapcsolódhatnak a tenger tudományá-
nak tanulmányozásába." 

Az új időszakban először Dudich Endre egyetemi tanár vette 
igénybe a nápolyi asztalt (1925-ben). Dudich Nápolyban a Magyar Adria 
Egyesület expedícióin gyűjtött Schizopoda-rákokat tanulmányozta. Aztán 
jelen sorok írója dolgozott az állomáson, s ott a tengeri csigák izomzatá-
nak felépítését vizsgálta (a tengeri csigák ugyanis az izomzat össze-
szövödési rendszerének tanulmányozására alkalmasabbak, mint a szá-
razföldiek). Később Müller Sándor, a tihanyi Biológiai Kutatóintézet 
adjunktus-vegyésze végzett Nápolyban tengeri állatokon szerves-vegyü-
lettani vizsgálatokat és utóbb Haranghy László egyetemi magántanár, 
orvos, ismert bakteriológus és hygienikus dolgozott az állomáson. 

* 

„Minden igazán nemzetközi intézményből legtöbb erkölcsi haszna 
a kis nemzeteknek van." Így kétszeresen is kell örülnünk annak, hogy 
Dohrn Antal és fia, Dohrn Reinhard is többször kifejezte rokonszenvét 
velünk, magyarokkal szemben. Nekünk mindnyájunknak az volt az érzé-
sünk, hogy minket az állomáson szeretnek és nagy készséggel gondos-
kodnak a búvárkodásunkhoz szükséges eszközökről. 

Az állomás az élettudományok legelső iskolája lett s ez annak 
köszönhető, hogy „Dohrn Antal a nápolyi zoológiai állomás szerveze-
tében és csaknem négy évtizedes igazgatásában, valamint a saját egész 
életében a világ legkülönbözőbb nemzeteiből köréje sereglö szakemberek-
kel szemben az igazi, a szó legnemesebb értelmében vett nemzetköziség-
Bek ö előtte ilyen tiszta formában talán nem is létezett példáját adta." 
(Apáthy.) Ezt a szellemet követte Dohrn Reinhard is, ö is „hü fia a maga 
külön hazájának, megbecsüli és elismeri minden más nemzet külön 
törekvéseit... és önzetlenül kiveszi részét a különböző nemzeteket közö-
sen érdeklő, közös megegyezéssel intézendő ügyek szolgálatából." 

IRODALOM. 
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főkapitány 

— 3 ábrával —• 

Azok a vészes jóslatok, hogy földünknek jelenleg kihasznált energia-forrá-
sai a közeli jövőben kiapadnának, a mai kor reális emberét nem izgatják 
túlságosan, mert számos, eddig még ki nem aknázott és fel nem tárt szén- és 
olajtelep, valamint vízi erőforrás áll még rendelkezésünkre. Mégis — tekintettel 
a szinte hatványozott mértékben növekedő energiaszükségletre, mely a tapasz-
lalat szerint kb. 20 évenként megduplázódik, — érthető az a lázas tevékeny-
ség, mely újszerű erőforrások után kutat. Ilyenek a folyó, illetve zuhanó víz, 
a lenger ár-apály mozgása, a tengervíznek és a föld belső részeinek nagy-
mennyiségű hőkalóriája, a szél ereje és a nagy vízmedencék színtkülönbsé-
gében rejlő helyzeli energia. E tekintetben csak Soergel gigászi Panropa-ter-
veire utalunk, ki a Földközi-tenger színtjét kívánná 200 méterrel süllyesz-
teni az Atlanti-óceánnal szemben. E célból Gibraltár- és Tanger között 
a tengerszorost lezáró hatalmas, 29 km hosszú gátat tervezett, 550 méter talp-
szélességgel. Hasonlókép lezárná a Dardanellákat Csanak-nál, A főbb után-
pótló forrásaitól ilykép elreteszelt medence színtje évenként elpárolgás útján 
kb. 1*5 méterrel sülyedne. Megemlítjük, hogy a gibraltári tengerszoroson át 
évenként közel 2'7 billió m3 víz ömlik az Atlanti-óceánból a Földközi-tenger 
medencéjébe, a Dardanellákon át pedig kb. 150 milliárd m3. A vízszint 
süllyedésének fokozása céljából Soergel még nagy csatornákkal összekötné a 
Szahara mélyen fekvő medencéit (gabesi és Quattara-depresszió), miáltal e 
vidékre nagy mennyiségű tengervíz hatolna. Az ily módon nyert száraz part-
teriilet kb. 660.000 km2-re rúgna, a gátmentén létesítendő hydraulikus erőművek 
pedig 160 millió lóerőt fejtenének ki. A költségvetés 8 milliárd dollárral számolt. 

De nézzük, hogy a tengerjárás jelenségében, vagyis a tenger vízszíné-
nek időszakos, naponként kétszeri emelkedésében és apadásában rejlő ener-
giaforrások miként állíthatók az emberi kultúra szolgálatába. Ennek az erő-
forrásnak nagysága csak csillagászati számokban fejezhető ki. Hozzávetőleges 



18 A TENGER 

számítások 11 trillió lóerőt eredményeztek. Mily elenyésző ehhez viszonyítva 
az a néhány százmillió lóerő, amire ma a mérnöki alkotásokban szükség van ! 

Már a tizenegyedik században épültek Velencében az árapály energiáját 
kihasználó „dagálymalmok", a Newyork melletti Brooklyn-ban pedig még a 
közelmúltban is működött három, a hollandusok által 1637-ben épített ily 
dagályerőmű, melyhez hasonló később (1713) Dunquerque-nél és a Dithmarsch-
öbölben, az Elba torkolatánál (1871) készült. Mindezek lényegében egy gáttal 

lezárt duzzasztó medencéből állottak, 
mely gátba alulcsapott vizi kerék volt 
beépítve. Ily erőműnek a hatásfoka ter-
mészetszerűleg kicsiny volt. Később 
Knobloch már merőleges tengelyű vizi 
turbinákat alkalmazott (1889), melyeknek 
alsó kamrái zsilipek segítségével tetszés 
szerint a szabad tengerrel vagy a 
duzzasztó medencével álltak összekötte-
tésben. Ha a növekvő árnál a vízszínt-
különbözet 0'5 métert elér, a turbinák 
kamráinak zsilipjeit megnyitják, a vízfo-
lyás a turbinákon át megindul és a tur-
binák működésbe jönnek. Ez a munka-
periódus közel 5 óra hosszat tart, mi-
közben a fent említett félméteres színt-
különbözet megmarad. Ha már most a 
dagály elérte kulminációját, nagy zsili-
pek megnyitásával a külső és belső 
vízszíntet kiegyenlítik, majd e zsilipeket 
elzárják, s ha az apály haladásával a 
külső vízszint 0'5 m-re süllyedt a me-
dence vízszínével szemben, a turbina-
kamrák zsilipéit megnyitják és most már 
a víz a medencéből a turbinákon át —-
azokat meghajtva és így energiát ter-
melve — kifelé áramlik. Ez a munka-
periodus szintén kb. 5 órán át tart, úgy-
hogy naponként 20 órát vannak a turbinák 
üzemben, illetve termelnek a hozzájuk 
kapcsolt villamos generátorok áramot. 

Pein mérnök 1910-ben az Északi-tenger mentén Husum mellett tervezett 
ily elvi alapon, de kettős medencével, egy 7500 lóerős dagályerőművet, mely 
megszakítás nélkül működhetett. Tekintettel a nagy költségre és másrészt, 
hogy az itt felmerülő különböző műszaki kérdések előbb tanulmányozhatók 
legyenek, egy kisebb próbaerőművet létesítettek, mely 1913-ban el is készült, 
de a világháború kitörésével a kísérletek megszadtak. (1. ábra) 

A bretagnei Diouris-folyó torkolatában, néhány évvel ezelőtt létesült egy 

1. ábra. A Schleswig-Holstein keleti part-
ján, Husum közelében, a part és a 
Norstrand sziget között tervezett dagály-

erőmű helyszínrajza. 
Az erőmű működése a következő : Apály-
nál az „m" és „a" medencék gátjaiba be-
épített zsilipek nyitva vannak, a vízszint 
tehát ezekben épp oly alacsony, mint a ten-
geré. Kezdődő dagálynál a zsilipeket le-
zárják és ha a szintkülömbség egy métert 
elért, az „m" medence gátjaiba beépített 
turbina-kamrák zsilipéit megnyitva, a víz 
a 14 turbinán át az „m" medencébe öm-
lik, miközben munkát teljesít. Négy óra 
elteltével a tenger szintje 3 méterrel emel-
kedett, mire az „a" meience gátjaiba épí-
tett turbinák kamaráit nyitják meg, a víz 
tehát a külső tengerből nyolc turbinán át 
ebbe az „a" medencébe ömlik, míg a másik 
medence zsilipéit lezárják, ha a dagály elérte 
tetőfokát. Apály beálltával azután fordított 
irányban folyik a víz, a medencékből a 
turbinákon át a tengerbe és így ismétlődik 
az erők játéka csekély megszakítással. A 
harmadik medence, mely közel 1000 ha 

terjedelmű, tartalékul szolgál. 
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ilyen kísérleti dagály-vízerőtelep, mely 2500 lóerőt fejleszt. Lényegében ez 
a hydraulikus mű egy duzzasztó gátakkal létesített nagy víztároló medence, 
melynek helyzeti energiáját turbinákban hasznosítják, míg 3 nagy szivattyút 
a dagálymű termelte áramfelesleggel hajtanak meg. A csendesvizi időszakban 
egy külön kisegítő vízerőtelep szolgáltatja az áramot. Dagály idejében ezt 
leállítják és a dagályműben fejlesztett árammal meghajtott szivattyúk a turbi-
nákból kiömlő vizet visszaemelik az említett nagy tároló medencébe. A 30.000 
Volt feszültségű áramot 
Brest-be vezetik. 

Anglia a Severn-folyó tor-
kolatánál, a Bristol-csator-
nában tervezett egy fél-
millió lóerő teljesítményű 
dagályművet, 280, egyen-
ként 1800 lóerejű turbo-
generátor áramfejlesztővel. 
Ennek tanulmányozására 
ugyanott egy kisebb kí-
sérleti dagályművet léte-
sítettek kisegítő gőzerő-
teleppel, melynek kazánját 
a dagálymű termelte villa-
mos áram fűti. A fejlesztett 
gőzt tartályokban tárolják 
és csendesvíz idején gőz-
turbinákat táplálnak vele. 
(2. ábra) — Ennél nagyobb 
méretű az argentiniai San 
José-öbölben tervezett da-
gálymű, 376 turbina-gene-
rátoi ral és összesen 1 mil-
lió lóerő teljesítménnyel. 
(3. ábra) 

A legújabb ily dagály-vízerőmű az Egyesült Államok Maine államában, 
a kanadai haláron fekvő Cobscook-öbölben épül 1935 óta. A Cobscook-öblöt 
az előtte fekvő szigetek közt kiépítendő magas gátakkal lezárják és e gátakba 
10 turbina-dinamó gépcsoportot, egyenként 16.700 Le teljesítménnyel szerel-
nek, melyek számát később 22-re növelik, úgyhogy ilykép 365.000 lóerőt 
termelne az erőmű. A medence színtjét kezdetben a legmélyebb apály színt-
jére szabályozzák. A dagály beálltával 1'5 méter színtkülönbségnél megnyit-
ják a turbinák beömlő zsilipéit, az energiatermelés megindul és tart addig, 
amíg a színtkülönbség ismét 1'5 méterre süllyedt. Az időközben a turbinák-
ból a medencébe folyt vizet zsilipeken át kiengedik, hogy annak színtje 
újból a régi mélypontra szálljon le. 

Az egy medencével dolgozó dagályerőműnek hátránya, hogy a változó 

2. ábra. A Bristol-csatorna bejáratánál, a Severn folyó 
torkolatában terveiett dagály-erőmű helyszínrajza. 

A folyó torkolatát lezáró „k" és „u" duzzasztó gátakon 
át, a „z" kamarazsilip közreműködésével történik a hajóközle-
kedés. A külső „g" gátakba önműködő zsilipek, a „T" gá-
takba pedig az erőtermelő turbogenerátorok vannak beépítve. 
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szintkülönbség következtében az energiatermelés sem lehet egyenletes, s 
hogy naponként csak 10 órát volna üzemben. 

Az áramtermelés folytonosságának biztosítása céljából a 26 km távol-
ságú Haycock-ban, 40 méter magasságban fekvő pótmedencét építettek, me-
lyet a tengerparton elhelyezett szivattyúkkal töltenek. Dagály idején a Cobs-
cook-ban termelt árammal hajtják a szivatyúmotorokat, míg apály, illetve 
csendesvíz idején a kisegítő vízmű turbinái termelnek kb, 45.000 kw áramot. 
Ezt az egész dagály-erőművet az állam építteti kb. 35 millió dollár költséggel. 

3. ábra. A San José-öbölben tervezett dagály-erőmű gátjának harántmetszete. 
Dagálynál a viz „B" csatornán át, a „T" turbinán és az alsó „K" csatornán keresz-
tül a belső vízmedencébe ömlik. „L." a turbina vezető-lapátjait ábrázolja. Apály idején a 
víz a magasszintü belső medencéből, a „3" zsilipen át áramlik a turbinába és innen az 

„1" zsilipen keresztül a tengerbe. 

A gátak építésénél különösen a tetemes dagályáramlási sebesség fog 
nagy nehézséget okozni, amely középértékben 11 kilóméter óránként. A gaz-
daságosságot illetőleg megemlítjük, hogy a termelt áram kilowattórája kb. 
1 centbe fog kerülni. 

Az eredeti tervezetet, mely szerint a felső víztároló medencét a Pas-
samaquoddy-öbölben létesítették volna 310 km2 felülettel, úgyszintén Cobs-
cook-ban az alsó 96 km2 felületű tárolót — azért, mert részben Kanadába, 
tehát idegen államterületre esett volna, — elejtették. 

Az említett kísérleti dagály-erőművek létesítése az energiatermelés terén 
új korszaknak hajnalhasadását jelenti. Nem fog néhány évtized sem lepe-
regni az idő rokkáján és már ott zakatolnak-búgnak az óceánok kies öblei-
ben milliós lóerejű erőművek nagy gépcsoportjai, hogy leigázva halványfényű 
bolygónknak a tenger árjában megnyilvánuló vonzóerejét, szerte ágazó, több-
százezer voltos huzalokon keresztül, messze tájakra szállítsák az erő, a meleg 
és a fény éltető forrásait. 



Ánconai kikőtőrésilef. Háttérben a Traianus diadalíve. A szerző f e lv . 

EGY NAP ANCONABAN. 
í r ta : CSANYI JÓZSEF dr. 

ügyvéd (Tapolca) 
— 3 képpel — 

Anconát, az Olaszországot járó magyarok nagyrésze alig ismeri. 
Kívül esik a nagyforgalmú túrista-útvonalakon, hírneve sem ér fel 
Velence, Firenze, Bologna és a többi középkori fénnyel övezett várossal. 
Legfeljebb azok ejtik útba, akik rászánják magukat, hogy Rómába, vagy 
Nápolyba utazva, Triesztig, esetleg Fiúméig mennek vonaton, innen 
Anconáig hajón. De az ilyen utasok is a hajóról leszállva, nyomban fel-
lépnek a római gyorsvonatra és néhány perc múlva mögöttük marad 
Ancona, az átszálló-állomás. Pedig megérdemli, hogy legalább egy napot 
töltsön benne az idegen. Vonzó kép tárul a városhoz hajón közeledő 
utas elé. Már messziről felbukkan a tengerből a város felett uralkodó 
hegy, a Colle Cuasco, szép dómjával és világítótornyával, s utána gyor-
san bontakozik ki a hegy oldalában elterülő ó-város (citta vecchia) és 
végül az egész anconai tengerpart. 

Eddig magam is csak átszálló-helyként ismertem Anconát. Mert a 
mólótól alig pár lépés és máris beszállhatunk a pályaudvarról ide — 
Ancona-Marittimába, — kitolt vonatra, s a városból alig látunk valamit. 
De amit látunk, az is elég ahhoz, hogy felkeltse a kíváncsiságot. Nekem 
legalább elegendő volt, s így töltöttem egy napot Anconában. 

Félnapi fiumei kószálás után, alaposan kifáradva, este szálltam a 
régebbről ismerős „Lazzaro Mocenigo" hajóra. Alig indultunk, máris 
végig nyújtóztam a hófehér ágyon és pillanatok alatt álomba ringattak 
a hajóhoz ütődő, csacsogó hullámok. Pompásan kipihenve szálltam ki 
kora reggel Anconában. A város akkor kezdett ébredezni, csak a porto 
peschereccio (halász-kikötő) volt élénk. Hordták a halászbárkákról a 
zsákmányt: különféle halakat, rákokat és előttem ismeretlen egyéb tengeri 
állatokat. A nagy hangzavarban egynek sem tudtam megjegyezni a 
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nevét. Egyrészük hamarosan elkelt, más részüket az osztályozó raktá-
rakba vitték feldolgozásra. Közben a napsugár áttörte a reggeli ködöt 
és előttem állt a város megkapó ellentéteivel: egymás mellett a hajdani 
falak és az ú j modern épületek; a hallgatag mult és a lüktető jelen. 

Ancona ősrégi város. Neve görög eredetű. Hajdan „Acon Dorica" 
volt. Állítólag szirakuzai Dionisios alapította a Kr. e. 3. században, aki 
hadállásait a Pó torkolatáig tólta előre. A római uralom alatt már hadi-
kikötő volt; ma is fontos tengeri erőd, katonai állomáshely és Közép-
olaszország gazdasági vérkeringésének egyik föere. Lakosainak száma 

meghaladja a nyolcvanhétezret. 
Forgalma nagyméretű, amit az 
első benyomásokból is könnyű 
megítélni; elegendő egy séta a 
vasútállomás és kikötő között. 
Vonatok robognak, hajók jön-
nek-mennek, szirénák búgnak, 
elevátorok dolgoznak, a tárhá-
zak körül megrakott teherautók 
nyüzsögnek, s erre a mozgal-
mas életre méltóságosan tekint 
le Traianusnak az északi mólón 
álló diadalíve (Arco Traiano). 
A mult és jelen megkapó talál-
kozása. Közelében áll — szinte 
indulásra készen — egy modern 
csatahajó, odább pedig dübörgő 
zajjal egy öreg hadikolosszust 
bontanak. 

Domináló műemlékei Anco-
nának a templomai. Ezek között 

„Santa Maria della piazza" templom kapuzata, legrégibb a Colle CuaSCOn álló 
román stílusú bazilika, melynek egyes részei még a VI. századból valók. 
A város védőszentjének, Santo Ciriaconak a temploma. Ugyancsak régi 
templom a Santa Maria della piazza. Részben a X., részben a XIII . szá-
zadban épült. Különösen szép a román stílusú, ma is ép kapuzata. Méltó 
párja a XIV. századbeli Santa Maria della misericordia templom, de érde-
mes megnézni a szintén XIV. században épült ferencrendi templomot is. 
Sajnos az idő rövid és a részletek megtekintése nem futja. 

Impozáns műemlék a XV. században épült kereskedelmi csarnok 
— Loggia dei Mercanti — homlokzata. Remek faragású csúcsívei, lovas 
alakot ábrázoló domborműve és a Bátorságot, Mérsékletet, Okosságot és 
Könyörületességet szimbolizáló szobrai méltó hirdetői Ancona ősrégi 
kereskedelmi életének és erkölcsi felfogásának. Ennél még régebbi épü-
let a Palazzo degli Anziani (jelenleg kormányzósági palota), mely még 
a III. századból való. Régi épületek még a Palazzo Senatorio, Palazzo 
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del Comune, Palnzzo Ferretti, Palazzo Benincasa és a Palazzo Trionfi. 
A Palazzo Ferretti-t Angelo Ferretti, IX. Károly francia király kapitánya 
építtette, a Palazzo Trionfi pedig arról neveztes, hogy járt benne Napo-
leon, Mnrat és savoiai Károly Emánuel. 

Érdemes egy kis pihenőt tartani a Piazza Roma melletti szökő-
kút nál (fontana delle 13 cannelle), mely egyik ház falában olyképen van 
elhelyezve, hogy 13 dombormü-fej szájából sugárzik a víz. 

Anconának és vidékének számos, régi történelmi dokumentumát 
őrzi z archeológiai múzeum. Képtárában több régi mester képe talál-
ható. Legnevezetesebb köztük 
Tiziano „Madonna in Glória e 
Santi" festménye. 

A Piazza del Plebiscito-n cso-
dálattal szemléljük VII. Kele-
men pápa hatalmas méretű 
szobrát. Az ember észre sem 
veszi, hogy néhány lépéssel 
odébb már új, modern városban 
jár, mely tele van pompás épü-
letekkel. jobbnál-jobb üzletek-
kel. Szüntelenül folyik az ú j 
építkezés, utcák, terek rende-
zése, s gyorsan bontakozik a 
mind messzebbre terjeszkedő 
élet. Az új város (citta nuova) 
legszebb része a Piazza Ca-
vour, melynek folytatása a 
Viale della Vittoria; egyik ol-
dalán a postapalota, másikon 
a Palazzo del Littorio nyitja 
meg a szebbnél-szebb házak, 
villák hosszú sorát. A gyönyörű 
út végén létesített ú j téren — Piazza IV. novembre — áll az anconai hősi 
halottak lenyűgöző hatású emlékmüve. 

Ezentúl ismét az Adria végtelen tükre olvad egybe az ég kékségé-
vel. Míg a város kikötő felöli részén a lüktető életre tekint Traianus 
diadalíve és új, impozáns szobra, addig itt, ahol a város újra elérte az 
Adria partját, s ahová a város zaja elhalkulva ér el: az emberi kéz mun-
kájának és az őstermészet alkotásainak a határán áll a nagy háború 
némán is beszédes mementója. Talán éppen azért állították itt fel, hogy 
a tenger felé minden időkben akadály nélkül tekinthessen, soha ne fon-
hassa körül az élők zaja. 

Az egy napra összezsúfolt látnivalók mellett jól esik egy kis pihe-
nés a Piazza Duomon, vagy az állomás felett épülő villanegyed pázsit-
ján, ahonnan messze belátni Marche-tartomány vidékére. Sok szépet, 

A szcryő felv 

Anconai utcarészlet. Háttérben az erőd. 
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érdekeset rejt magában Ancona, de a vidéke is szép, gyönyörködtető. 
Az Appenini-hegylánc szerteágazó nyúlványai rajzolódnak a horizontra, 
s a völgyekben és síkságokon kisebb-nagyobb helységek fehérlenek. 
Valamennyi beszédes emléke a régmúlt időknek és élő tanuja a „Duce" 
alkotóerejének. Mert mindenütt ott van a fascista uralomnak, az újjá-
születésnek bélyege. S ha a szemünk ebben is elfárad, megpihentetjük 
az Adriának a fél látóhatárt átfogó, végtelennek látszó kékségén . . . 

Mint a film, lepergett a nap, s amikor este beszálltam a Brindisi 
felé induló vonatba, úgy éreztem, alig láttam valamit Anconából. Csak 
annyit, amennyi arra késztet, hogy újra útba ejtsem és beljebb hatoljak 
a mult emlékeit őrző, a jövőért hatalmas alkotómunkával harcoló város 
életének megismerésébe. 
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HALÁSZ-KIRÁNDULÁS AZ ADRIÁN 
Irta: Ifj. IIESZ FERENC 

banktisztviselő 
— 3 képpel — 

Egy szép tavaszi napon értesítést kaptam megboldogult Garády 
Viktortól, hogy másnap reggel a „Vontató" nevü hatósági gőzösön 
halász-kirándulásra kísérhetem. Gyakran mentünk ilyen kirándulásokra 
a „Vontató" és az „Előre" nevü kis hatósági gőzösökön. Mert Garády-
nak nemcsak a fiumei biológiai állomás részére kellett állományt gyűj-
tenie (vezetője volt az állomásnak), hanem a székesfővárosi állatkert 
részére is szállított halakat, rákokat. Mindig örömmel kaptam az ilyen 
alkalmakon, mert nemcsak a halászattal járó izgalmak gyönyörűsége 
jutott osztályrészemül, de a tengeren való kóborlás élvezete is. 

Másnap reggel halászati szerszámaimmal felszerelve siettem a 
biológiai állomásra. Közvetlen közelében már ott horgonyzott a „Von-
tató". Hamarosan megkezdték a halászati eszközök — a fenékhálók, a 
palangari, a halak részére szolgáló nagy tartályok, stb. — berakását. 
Rövidesen indultunk, s kiérve a „molo lungo" végére, irányt vettünk 
Cherso szigete felé. Egyelőre olvasással, beszélgetéssel töltöttük az időt. 
Kicseréltük nézeteinket az egyes halászati eszközök használhatóságá-
ról, bizonyos hal- és rákfajták fogásáról, s mialatt felelevenítettük régi 
halász-élményeinket, szinte észrevétlenül érkeztünk Cherso szigete alá. 

Itt három révaltiszt csónakba szállt, s tőlünk mintegy hallótávol-
ságra evezve leeresztette a kis fenékhálót. Amint a háló feneket ért, a 
csónakban ülök nekifeküdtek az evezőknek s addig eveztek, míg Garády-
tól meg nem kapták a parancsot a háló kiemelésére. Halászember részére 
ez egyike a legizgalmasabb perceknek: vájjon lesz-e zsákmány, s ha igen, 
milyen? Garádyt különösen az érdekelte, lesznek-e a hálóban olyan 
fajok, amelyek a biológiai állomás akváriumába kerülhetnek, illetve 
amelyekre a budapesti állatkertnek van szüksége. Az egyik révaltiszt 
— Rogic nevü hosszii dalmát, akivel gyakran voltam kettesben halásza-
ton — nagyban izzadt társaival a háló húzása közben; minket a hajón 
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kifeszített „tenda" védett a nap izzó sugaraitól. Végre feltűnt a háló széle. 
A „Vontató" egész közel ment a csónakhoz. Mereven figyeltük a hálót. 
Valami nagyobb hal nem lehetett benne, mert a kiemelése nagyon egyen-
letes, nagyon csendes volt. Végre kint volt az egész háló, s a csónak 
pillanatok alatt a kis gőzös oldalához simult. Rogic intett nekem a kezé-
vel, hogy „semmi", üres a háló. Sajnos, ezt mi már a hajóról is láttuk. 
Amint azonban a hálót összerakták, kiderült, hogy valami mégis csak 
mozog a hálószemek között: három, vagy négy „vakrák". 

Csalódottan folytattuk utunkat Cirkvenica irányába. Garády ott 
akarta végigfektetni a körülbelül fél kilóméter hosszúságú „palangari"-t; 

hátha ott nagyobb szeren-
csénk lesz. Az ebédrevalót 
a fenékhalászattal akartuk 
megszerezni, ettől azonban 
felkopott az állunk. Bizton-
ság kedvéért hoztunk ma-
gunkkal húst, otthon előre 
elkészített főzeléket. A jó-
étvággyal elfogyasztott ebéd 
után horvátoktól lakott kis 
telep mellett kötöttünk ki, 
hogy gyümölcsöt vegyünk, 
majd tovább hajókáztunk s 
a parttól néhány kilóméterre 
megkezdtük a „palangari" 
leeresztését. 

Mi is az a „palangari"? 
Több száz méter hosszú, 
erős zsineg, melyre — egy-
mástól 30—40 cm. távolság-
ban — rövid, kb. 20 cm. 
hosszúságban zsinegek van-

nak erősítve, a végükön horoggal. A palangari elejére vasnehezék, 
ehhez pedig hosszú kötél van erősítve. A kötélnél fogva leeresztik 
a nehezéket a tenger fenekére, s amint feneket ér, a kötél vízfeletti 
végére jelzöbóját erősítenek. Ezután a csónak egyenes irányban las-
san halad, s eközben megkezdődik a palangari lebocsátása. Ennek 
végén, miként az elején, vasnehezék és kötéllel hozzáerősített bója van. 
A palangari-nak órákig kell a fenéken maradnia. Megtörtént, hogy 
az este 8 órakor leeresztett palangarit éjfél után szedtük fel. Igaz, hogy 
ilyenkor néhány korán a csalétekre ment hal addig rángatta a horgot, 
míg el nem szabadult róla. Úgy tapasztaltam azonban, hogy az ily módon 
elveszett halmennyiség mindig kevesebb volt, mint amennyivel nőtt a 
zsákmány, ha a palangari hosszabb ideig feküdt a fenéken. 

A palangari felszerelése nagy türelmet és hosszú időt igényel. 

G a r á d y Vik to r í e lv . 
A parti háló kihúzása. 
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Minden egyes horogra oly módon kell rátenni a csalétket, hogy a rámenö 
hal azt egyszeri rántással le ne húzhassa, vagy a tenger fenekén esetleg 
végbemenő vízáramlás le ne moshassa. A palangari felszerelését a hajó 
indulásakor kezdi meg az ember, csalétek gyanánt kisebb halakat hasz-
nálva. Ugyancsak sok időt vesz igénybe a palangari kiszedése alkal-
mával a horgok letisztítása és az eszköznek oly módon való összerakása, 
hogy a horgok össze ne keveredjenek. 

A palangari lerakása után a partnak vettük utunkat, s attól olyan 
távolságra, amely már alkalmas volt 
a lehorgonyzásra, a „Vontató" hor-
gonyt vetett, mi pedig csónakba 
szálltunk s a révaltisztek kihúzták 
a hálót. Ennél a második hálókive-
tésnél több szerencsénk volt, mint 
a kis fenékhálóval való próbálga-
tásnál. A zsákmány néhány szikla-
hal és több más, a part közelében 
élő, sekélyebb vizet kedvelő halfaj 
volt. Akadt közöttük a sziklahalak 
nak egy faja, amellyel óvatosan 
kell bánni, mert ha közelebbi érint-
kezésbe kerülünk a testét egyes 
helyeken borító tüskékkel, ezeknek 
szúrása a legtöbb esetben elmérge-
sedő, sokáig gyógyuló sebet okoz. 

Elérkezett rövidesen a palangari 
felszedésének ideje is. Én is csó-
nakba szálltam. Aki nem halász-
ember, nem ismeri azt az érzést, 
amely eltölti a halászt, amidőn a 
zsineg kiemelése alkalmával még 
csak érzi — mert még nem lát sem-
mit, — hogy rángatja valami a zsi-
neget. A rángatásról már azt is 
meg tudja állapítani a gyakorlott 
halász, hogy körülbelül milyen nagyságú és milyen fajta hal akadt horogra. 

Leszedtem az uszóboját s elkezdtem húzni a kötelet. Lassanként 
a kezembe kerültek az első horgok. Már vagy 10—15 üres horgot tűztem 
a palangarit tartó láda peremébe, amikor gyenge, majd mindjobban 
erősödő rángatás késztett kellő vigyázatra. Ügyelnem kellett, hogy a zsi-
neg állandóan meg legyen feszítve, nehogy a zsákmány esetleg leszaba-
duljon. Vigyázni kellett arra is, nehogy egy hirtelen erös rándítás nyo-
mán visszafelé csússzon a zsineg, mert ebben az esetben nagyon köny-
nyen megesik, hogy 1—2 utoljára kivett horog a halász újjaiba vagy 
tenyerébe fúródik. Rogic már észrevette a tiszta vízben a horgon evickélő 
s mindenáron megszabadulni igyekvő halat. Figyeltem én is, de a nap 

G a r á d y V ik to r fe lv . 
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visszaverődése miatt még nem láthattam. Egyszerre csak észrevettem, 
s már tudtam, hogy macska-cápa akadt a horogra. Mindenre gondoltam, 
csak a kisebb halaknak erre a nagy ellenségére, erre a ragadozóra nem, 
mert ez sokkal erösebb ellenállást szokott kifejteni. A kis cápák, ha 
horogra kerülnek, hirtelen fölfelé úsznak, hogy a zsineg meglazuljon, 
s ép olyan hirtelen végzik az ellenkező, lefelé irányuló úszást, hogy 
a horogtól megszabaduljanak. Rövidesen a csónakban volt a cápa s 
Rogi; már szedte is ki belőle a horgot. Ezalatt én csak a zsineget tar-
tottam, több horgot nem emeltem ki mindaddig, míg az a horog, amely 
a zsákmányt fogta, nem volt a helyére tűzve. Mihelyt a csónakban volt 
a zsákmány, már tudtuk, hogy miért nem fejtett ki nagyobb ellenállást. 
Olyan erővel és mélyen 
nyelte le a horgot, hogy 
csak álkapcsának szétvá-
gása s torkának szétnyi-
tása után sikerült belőle 
kivenni. 

További zsákmányunk 
2 rája és 8—10 drb. ki-
sebb-nagyobb hal volt. 
Sokra nem is számítot-
tunk, mert a nagy forró-
sággal tűző, mélyen a 
vízbe behatoló s az egész 
tengert megvilágító nap-
fény nem kedvez a halá-
szatnak. Baj volt az is, 
hogy a palangari irányában, nagyon közel a lefektetési helyhez, három, 

katonaságot és élelmet szállító gőzös haladt el egy torpedóhalászhajótól 
kísérve; ezek a halakat megzavarták. A palangari sem feküdt elég ideig 
a vízben, amit bizonyított az is, hogy a később felszedett horgok nagy-
részén a csalétek még érintetlen volt. Belenyugodva a megváltozhatat-
lanba, kevés, de ritka zsákmányunkkal elindultunk hazafelé. 

A hajón megkérdeztem a révaltiszteket, mi az oka, hogy a külön-
böző cápa-fajták, pld. a macska-cápa húsát nem eszik? Kóstolták-e már? 
Általános válasz az volt, hogy nem ettek még, mert nem is hallották, 
hogy ezt valaki elkészítette volna. Garády felvilágosított, hogy a cápa-
hús ehetetlen, de ö még sohasem próbálta meg. Elkértem a súlyos sebe-
sülése miatt már kimúlt macska-cápát, hogy én majd megpróbálom, 
ehető-e. Másnap, amint ebédidején hazatértem, hihetetlen bűz csapta 
meg az orromat. Kiderült, hogy a cápa-húst tűzhelyre tették, s amint 
elkezdték sütni, mindinkább érezhetővé vált a gyomorémelyítö szag. 
Egyetlen megoldás volt csak: levenni a tűzről és bedobni a csatornába. 

Most már megértettem, miért nem készíti el a partmenti lakosság 
ezeket a halakat. 

G a r á d y Vik to r f e lv . 
Zsákmány. 



TORZHAJÓK. 
I r ta : GRAMANTIK MIHÁLY, 

tengerész-kapitány 

Amíg a hajóépítés a fejlődés során Noe bárkájától a mai luxus 
óriáshajóig eljutott, több olyan építményt hozott létre, amely a hajó-
építés általános elveitől annyira eltért, hogy bátran torzszülött ideák 
megvalósításának, torzhajónak nevezhetjük. Akiknek agyában az ilyen 
hajók terve megszületett, legjobb szándékkal eltelve hitték, hogy talál-
mányuk a hajóépítést foradalmosítani fogja. Kétségtelen, hogy voltak 
olyan ötletek, amelyekre a szakértők is felfigyeltek, voltak olyanok is, 
amelyek az első, kísérleti hajó megépítésén túl további eredményre nem 
vezettek, s végül voltak olyan elgondolások is, amelyeknek megvalósu-
lása torzhajó lett ugyan, de annak egy bizonyos célra történő felhasz-
nálása indokolttá tette a megépítést. Sőt tovább megyek, vannak olyan 
különleges követelményeket megkívánó szállítási igények, amelyeknek 
egy normális rendszer szerint megépített hajó nem, csak egy torzhajó 
képes eleget tenni. Ez annyit jelent, hogy a torzszülött eszme megvaló-
sítása — talán kötelezően is — szükséges volt még akkor is, ha a hajó-
nak üzleti szempontból való kihasználása jövedelmező soha sem lehetett. 

Angliában 1863-ban építettek egy hajót — a neve „Connector" 
volt, — amelyet annak idején „a legkülönlegesebb hajó, melyet valaha 
építettek" hangzatos jelzővel reklámoztak. Három, egyenként külön-
külön úszóképes részből állott, melyeket „különleges" kapcsokkal csatol-
tak egymás mögé. Az elgondolás az volt, hogy a hajó középső részét, az 
abban lévő rakománnyal, az első rendeltetési kikötőben lekapcsolják, 
majd a másik két részt újból egymásba kapcsolják, s a hajó folytatja 
útját a következő rendeltetési kikötő felé. A tervező azért is jónak tar-
totta a gondolatot, mert ha a hajó egyik x-észe megsérül, vagy abban tüz 
támad, le lehet kapcsolni, s a másik rész, mintha mi sem történt volna, 
tovább dolgozhat. A próbaút kitűnően sikerült — amint azt az érdekel-
tek jelentették, — de a „Connector11-ról többet senki sem hallott. 

Érdekesnek tartom itt megemlíteni egyik tanulságos megfigyelé-
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semet. 1902-ben, Quebec kikötőjében, hajóm fedélzetén ácsorogva figyel-
tem a kikötő forgalmát. Egyszerre észrevettem, hogy egy vontató gőzös 
két, egymás mellé kötött hajót vontat lefelé a Szent-Lörinc folyón. Amint 
a vontatmány közelebb jött, láttam, hogy nem két hajót, hanem egy közé-
pen kettészelt gőzös egymás mellé kötött két részét húzza a vontató. Na, 
gondoltam magamban, aki ennek nekiment, alapos munkát végzett. De 
ekkor legnagyobb meglepetésemre a vontatóhajó elengedte a kötelet, az 
egyik félhajóról, illetve a kettészelt hajó elülső részéről horgonyt dobtak, 
s amikor a horgony fogott, a másik félhajó félkört leírva az első mögé 
állt. S ekkor magam előtt láttam egy kb. 1000—1200 tonnás gőzöst, mely-
nek gépje a hajó hátsó végében volt elhelyezve. Illetékes helyen érdek-
lődtem a különös hajó felöl, s a következő felvilágosítást kaptam: Egy 
ízben a Nagytavakat összekötő valamelyik csatornán, éppen a gabona-
export idején, amikor önjárók és vontatmányok szakadatlan sora jön 
Montrealba és Quebecbe, egy hajónak elszakadt a kormánylánca. A hajó 
orrával az egyik partra és — mert elég hosszú volt — farával a másik 
partra futott s elzárta a forgalmat. Leszabadítani csak úgy tudták, hogy 
az egyik végét felrobbantották. Ez a müvelet olyan hosszú ideig tartott, 
hogy az illetékesek az eset kapcsán jónak látták a forgalom zavartalansága 
érdekében intézkedni. Rendeletet adtak ki, mely szerint a Nagytavakat 
összekötő csatornákon csakis több egymásba kapcsolható részből álló 
jármű közlekedhetik, feltéve, hogy a hossza a csatornák fél szélességét 
meghaladja. Ebben az esetben tehát a helyi követelmény tette szüksé-
gessé szokásostól eltérő szerkezetű hajó építését. Ez annál is inkább 
megbocsátható volt, mert ezek a jármüvek nem mentek ki a tengerre. 

Körülbelül tíz évvel a „Connector" megjelenése után egy IJicey 
nevű kapitánynak ausztráliai útján nagyon megtetszett az ott divatos 
outrigger-es (vendégoldalas) canoe. Pmnek alapelvén két egyenlő nagy-
ságú és kereszt-gerendázattal egymáshoz kötött hajót építtetett. Ezzel 
a jármüvei a La-Manche csatornán személyszállítást akart lebonyolítani. 
A majdnem 100 méter hosszú és 20 méter széles hajó alig merült 2 métert. 
A 20 méter szélesség azonban úgy értendő, hogy a két, egyenként kb. 
7 méter széles hajótest 7 méter távolságra volt egymástól s az összekötő 
gerendázat felett épült fedélzet szélessége volt 20 méter. „Castilia"-nak 
nevezték a különös hajót. Bár 15 mérföldes sebességre tervezték, oly 
lassan járt, hogy az utasok alig vették igénybe, s így nem volt jövedel-
mező. 1907-ben szét is bontották. A „Castilia" mellett szólt az a körül-
mény, hogy az outrigger-elgondolás folytán alig himbálózott, s rend-
kívül sekély járata lehetővé tette, hogy több olyan kikötőt is érinthes-
sen, ahová mélyjáratú hajók nem mehettek be. Ilyen ikertestű hajókkal 
mások is kísérleteztek abban az időben. Ilyen volt a „Calais-Douvres" 
nevű hajó (könnyű kitalálni, hogy hol közlekedett) és a „Gemini". Ez 
utóbbi az elődeihez hasonlóan oldalkerekes hajó volt, de abban külön-
bözött a többitől, hogy a kerék a két hajótest között volt. 

A „Bessemer" nevű nagy kerekes hajót a tengeri betegség kikü-



TORZHAJŐK 31 

szöbolésére úgy építették, hogy elsöosztályú szalonja cardan-rendszer-
rel volt felfüggesztve. így a hajónak ez a helyisége nem himbálózott, 
nem bukdácsolt, s az utasok a tetején levő sétafedélzeten még erösebb 
hullámzásnál is kellemesen érezhették magukat, feltéve, hogy a nyugod-
tan álló felépítményt körülvevő és dülöngözö hajórészen elhelyezett 
III. osztály tengeri betegeinek látása nem befolyásolta a közérzetüket. 

A hajóépítés annaleseiben, mint egyedülálló a maga nemében sze-
repel a „Cleopntra" nevü „hajó". Ezt 1877-ben azért építették, hogy 
„Cleopatra tűje" néven ismert obeliszket Alexandriából Londonba szállít-
sák. Ez az obeliszk Alexandriától néhány kilóméterre, félig a homokba 
sülyedve feküdt és kb. 300 tonna volt a súlya. Több mint 70 év alatt 
számos kísérletezés után sem bírták a tengerpartig vinni. Végre úgy 
határoztak, hogy az obeliszk köré vashengert építenek, azt vízhatlanul 
lezárják és legurítják a tengerbe, hogy Angliába vontassák. A terv sike-
rült, s az úszó vashenger, belsejében az értékes műkinccsel, 120 napi 
út után megérkezett Londonba. 

Voltak torzhajók a hadihajók sorában is. Ilyen volt pld. az 
„Admiral Popov", melyet 1875-ben Nikolajevben építettek. A tervező 
olyan uszóerödöt akart építeni, amely nem himbálózik és nem bukdácsol. 
Megoldásul a kerek hajótestet választotta, melynek vízalatti része jóval 
nagyobb átmérőjű volt, mint a vízfeletti. Ugylátszik, ezzel a hajóval, 
mint kísérlettel, valami eredményt sikerült elérni, mert Sándor cár ilyen 
alakú yachtot is építtetett. De az „Admiral Popov" mint hadihajó nem 
vált be, többek között azért sem, mert az ágyúi rögzítve voltak s mozgó 
célra való tüzelésnél nem az ágyukat, hanem az egész hajót kellett for-
gatni. Az oroszok egyébként már 1833-ban kísérleteztek hasonló építésű 
— víz alatt szélesebb hajókkal. 

Bizonyos fokig torzhajóknak nevezhetjük a mai repülőgép anya-
hajók egyikét-másikát, mert — legalább is a felépítményeik elhelyezésé-
vel — a hajóépítészet legszebb alapelvét, a szimetriát egyenesen meg-
csúfolják. Deliát itt is „a szükség törvényt bont" elv alapján csúfították 
el a hajókat. 

Napjainkban is volt egy torzhajó, melynek feltalálója szintén azt 
hitte, hogy forradalmasítani fogja a tengerhajózást. Ez Flettner német 
mérnök rotorhajó-ja. Meglepő, hogy ez a találmány, bár híján volt minden 
bizarr, lehetetlen elgondolásnak, sőt egyszerűsége és olcsósága (hiszen 
mindössze egy 20 1IP motor kellett, a 2—3000 tonnás hajó rotorjainak 
hajtásához, esetleg szélcsend napokra egy segéd-hajtómotor) a leg-
szebb reményekre jogosította a feltalálót, mégsem bizonyult jövedel-
mezőnek. 

A hajóépítés az itt említett torzhajókon kívül még számos külön-
leges kísérletezést ismer, de a végeredményben megállapítható, hogy a 
normális építésű hajóktól való mindennemű eltérés a jövedelmezőség 
szempontjából kudarcra vezetett. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Új Duna—tengerjáró hajó épül. A közvetlen Duna—tengeri forga-
lom növekedő igényeinek kielégítésére a kereskedelmi minisztérium 
nagyobb hajó építését határozta el, mely még ez év őszén forgalomba 
is kerül. A hajó föméretei lényegesen nagyobbak az eddig épülteknél. 
A legnagyobb hossz 73'3 m, a szélesség ÍO'O ni, a merülés, 425 tonna 
rakománnyal, 1'9 m és legnagyobb terheléssel, vagyis 1180 tonna árúval, 
3'1 m. Holtvízsebessége, a fenti kisebb rakománnyal, a Dunán 17"2 km 
óránkint, tengeri sebessége pedig, közepes 640 tonna rakománnyal, 10'25 
tengeri mérföld. A hajó két csavarjának meghajtása két gyorsjárású, 
350 lóerejü Dieselmotorral történik. A négy áruraktárt nyolc kéttonnás, 
fix-oszlopos árbócdarú látja el, melyekhez összesen négy villamosmotor 
által hajtott nyolc csörlő tartozik. Az összes segédmotorok számára 
szükséges villamosáramot a két 25 kilowattos, 220 Volt feszültségű segéd-
Diesel-dinamo-csoport szolgáltatja. A hajó közepén egy 310 tonnás 
ballasztvíztank van elhelyezve, hogy a hajó a tengeri úton, árúhiány 
esetén, könnyen kedvezőbb mélyjáratra legyen hozható. — A személyzet 
lakóhelyéül korszerű berendezésű fülkék szolgálnak; a tisztek a középső 
felépítményben és a farhelyiségekben, a legénység tagjai pedig a mellső 
helyiségekben nyernek elhelyezést. Központi villamos fűtés, három-
lapátos Hitzler-kormány, fényszórók, két teljes csónakmüveleti berende-
zés, hűtőgép és villamos parancsátviteli készülékek egészítik ki a fel-
szerelést. M. J. 

Nilus-duzzaszló gát építése. Kairo-tól 24 kilóméterre északfelé meg-
kezdték az ú j Mohammed-Aly-gát építését, melynek célja a Nílus deltájá-
ban a vízszintnek állandósítása. Az új duzzasztó mű az 1835—85-ig épült 
régi „Barrage"-okat fogja pótolni és az asszuani duzzasztó gátak mellett 
a föld legnagyobb ilyen jellegű gátépítménye lesz. 

A Szuez-csatorna forgalma az elmúlt 1936. évben lényegesen emel-
kedett. Mindkét irányban áthaladt a csatornán összesen 5877 hajó. 
A lerótt illetékek pedig 942 millió frankra rúgtak az előző évi 887 millió 
frankkal szemben. M. J. 
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Új transatlanti gőzösök. A Cunard-White-Star-Line hajózási társa-
ság két új személyszállító hajó építésére adott megbízást a Cammell Laird 
et Co., Birkenhead hajóépítő cégnek. A kb. 86.000 tonnás hajók sebessége 
23 tg. mfld. lesz és egyenkint kb. 2 8 millió fontba fognak kerülni. — M. J. 

Német Rajna-tengeri hajók. A német folyamvidéket a tengerrel 
összekötő folyam-tengeri hajók száma rohamosan szaporodik. A Gute-
hoffnungshütte Walsum-ban alig egy év alatt két ilyen típusú motoros 
hajót épített a Haniel és társa hajózási vállalat számára: a „Duisburg" 
és „Ruhrort" hajókat, melyek Hamburg és a Rajna kikötői között fogják 
a forgalmat lebonyolítani. A hajók hossza 73"65 m, szélessége 10'6 m, 
merülése 3"3 m és teherbírása 1400 tonna. A meghajtó erőt egy 450 lóerős 
motor szolgáltatja. M. J. 

* 

E. Strand norvég tudós ünneplése. A tudományos világ nem régen 
meleg ünneplésben részesítette E. Strand rigai egyetemi tanárt, a világ-
hírű zoológust, az exotikus rovarvilág legjelesebb kutatóját. Tanítványai-
nak és tudóstársainak az adott alkalmat E. Strand ünneplésére, hogy 
1936 júniusában töltötte be hatvanadik életévét. Barátai és tisztelői 
háromkötetes, 1800 oldalas „Festschrift"-ben fejezték ki a legméltóbb 
módon elismerésüket és megbecsülésüket. Strand professzor — ha mun-
kásságának súlypontja az entomológia területére esik is, — mint a 
rigai oceanográfiái intézet igazgatója, a tengertan terén is értékes tevé-
kenységet fejtett és fejt ki. Ez az oka annak, hogy „A TENGER" hasáb-
jain is megemlékezünk róla; de erre kötelez az is, hogy a nagy norvég 
tudós meleg érdeklődéssel viseltetett mindig a magyarság iránt és állandó 
összeköttetést tartott és tart fenn a magyar szaktudósokkal. Szoros 
jóbaráti viszonyban volt a mi Biró Lajos-unkkal, nemkülönben Anisits-
sal, akinek immenzis hymenoptera-gyüjteményét is feldolgozta. — E. 
Strand Oslóban végezte egyetemi tanulmányait és belföldi ösztöndíjjal 
évekig búvárkodott hazájában, majd Korschelt mellett a magdeburgi 
egyetemen dolgozott. Innen Stuttgartba került, ahol pókok immenzis 
anyagát dolgozta fel. Stuttgart után Berlin következett; itt töltötte éle-
tének és tudományos munkásságának legszebb és eredményekben leg-
gazdagabb korszakát. Kutatómunkája mellett szerkesztette éveken át az 
„Archív für Natúr geschichteu-t, melynek 24 vaskos kötete került ki az 
ö keze alól (1910—1929). Ennek az archívumnak a tüskebörüekröl szóló 
évi jelentéseit („Jahresberichte über Echinodermaten") sok éven át ö 
írta összesen 1200 oldalon. Ezenkívül szerkesztette és szerkeszti ma is 
a „Lepidopterum Catalogus"-t. 1929-ben iij folyóiratot indított „Fólia 
Zoologica et Hydrobiologica" címmel; ennek eddig kilenc kötete jelent 
meg. — Az ünnepelt norvég tudós húsz tudományos társulat tiszteleti 
tagja, s tisztelői közel ezer állatfajt neveztek el róla. A tudósvilág 
általános nagy elismerését egyéniségének kiválóságával érdemelte ki. 
Rendkívül szívós, konstruktív, higgadt, lelkes, koncentrált szellemiségű 
búvár, erős kritikai tehetséggel és eredeti képességekkel. Széles látóköre 
van; az állatvilág valamennyi csoportjában járatos, de otthon van a 
természettudományok más területein is. A tengertani irodalomban a 
rigai öböl hidrográfiai viszonyairól írt sorozatos tanulmányaival örökí-
tette meg a nevét. K. G. 
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Olajforrások a Káspi-tó fenekén. Az oroszok á Kaspi-tó fenekén 
gazdag olajforrásokat találtak és azoknak kiaknázásához, pénzt és mun-
kát nem kímélve, teljes erővel hozzáfogtak. Egy ú j készülék segítségével 
400 méter mélységig meg tudják állapítani a lelőhelyet, s a fúrótornyokat 
a vízben, illetve a víz alatt építik. Különösen gazdag lelőhelyekre buk-
kantak Artem-sziget mellett. Itt azonban a tenger feneke sziklás, azért 
a faszerkezetű fúrótornyok helyett betonnal töltött vascsövekből kellett 
a fúrótornyokat építeni. A legújabban feltárt lelőhely napi 400 tonna 
olajat ad. Ebben az évben összesen 80 fúrótornyot szerelnek fel, illetve 
helyeznek üzembe. Az évi kitermelést kb. 400.000 tonnára becsülik. — G. M. 

Az oroszok kijelölték az északi hajózási utat. Az orosz haditenge-
részet tengerkutatási célokra felszerelt Torosa nevű hajója, 23 tagból álló 
expedícióval, az Északi Jegestengeren, a Nordenskjöld-szigetek mellett 
telelt, hogy az európai kontinens északi partja mentén a hajózási útvo-
nalat kijelölje. Az expedíció tagjai több mint 1100 km útvonalon végez-
tek méréseket és jelölték meg a hajózható utat. Ezzel a munkával nagy-
ban elősegítették ennek az útvonalnak hajózhatóvá tételét, ami gazdasági 
és stratégiai szempontból egyaránt rendkívül fontos. G. M. 

Gibraltar, vagy Ceuta? A légi haderő fontosságának teljes elisme-
rését jelenti az a vita, amely az angol katonai szakértők között most 
folyik, s amelynek tárgya nem kisebb kérdés, mint az eddig bevehetetlen-
nek, minden szempontból legerősebb stratégiai pontnak ismert Gibraltar 
teljes feladása és elhagyása. A helyzet ugyanis az, hogy a gibraltari hegy 
közelében nincsen megfelelő sík terep, ahol repülőteret lehetne létesíteni. 
Viszont az afrikai parton álló Ceuta ebből a szempontból sokkal jobban 
megfelelne az angol érdekeknek. Minthogy Gibraltar amúgy is szálka 
a spanyolok szemében, meggondolandó, hogy nem kellene-e szorost védő 
erődítményt Ceutába áthelyezni. A tervet többen ellenzik, mert Ceiitának 
megfelelő erőddé való kiépítése sok millió fontba kerülne, s mit szólna 
a többi nagyhatalom, ha Anglia Észak-Afrikának ezen a pontján meg-
vetné a lábát. Az ellenpárt véleménye szerint Gibraltár a jövőben is meg 
fog felelni céljának, ha ott egy kisebb flotta és néhány repiilögépanya-
hajó állandó készültségben áll. G. M. 

A budapesti vámmentes kikötő forgalma az 1936. naptári évben 
— mint azt a vitéz Vargha Vilmos miniszteri tanácsos, igazgató közlésé-
ben megjelent jelentésében olvassuk — kielégítő volt. Az előző 1935. év 
7,472.944 q-t kitevő forgalmához képest az 1936. év 7,672.160 q-nyi for-
galma 2'7°/o emelkedést jelent. Ez a szerény forgalomszaporulat a hajó-
és közúti árúforgalom emelkedésének tulajdonítható, ahol különösen a 
külföldről behozott nagy mennyiségű tengeri játszott szerepet. A for-
galom főként a kitárolás terén erősödött a mult évhez képest 6'6%-al, 
míg a betárolásnál csak l'5°/o emelkedés, az árúátrakásnál pedig 0'16°/o 
visszaesés mutatkozott. A közvetlen Duna—tengeri árúszállítás lebonyo-
lítása körében a vámmentes kikötő továbbra is megfelelt kijelölt felada-
tának, mint kiindulási és honi állomás. Ebben a forgalomban mérsékelt 
emelkedés tapasztalható, annál is inkább, mert már három jármű köz-
lekedik meghatározott menetrenddel Budapest és a levantei kikötök 
között. 
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WerdendesXLand o m ' Meer. Landerhal-
tung und Landgewinnung an der Nordsee-
küste. — Das Meer in volkstümlichen Dar-
stellung 5. Bánd. Herausge geben, im Auf-
trage des Instituts fiir Meereslamde zu 
Berlin, von Georg Wüst. Verlag von E. S. 
Mittler et Sohn, Berlin, 1937. 

A berlini „Institut fü r Meereskunde" 
értékes sorozatának újabb kötető az emberi 
technikának a tengerről szemben vivőt I 
győzelmes harcát mutatja bo K. Gripp, B. 
Stadermann, B. Schmidt ós K. H. Jacob-
Friesen érdekes tanulmányainak megvilágí-
tásában. A régebbi évszázadokban az 
Északi-tenger lapos, viharos partjain nagy-
területű termőföldet nyelt el a tenger. A 
tenger előnyomulásának megakadályozása 
és az elveszett területeknek rendszeres mun-
kával való visszahóditása a mai Német-
országnak egyik nagy nemzeti feladata. 
Hogy ennek a munkának a jelentőségét ós 
nehéz voltát a német néppel megértessék, 
kiadták a fenti című könyvet, amelyben a 
vonatkozó problémák legkiválóbb ismerői 
szóval, képekkel és térképekkel világítják 
ineg a tenger elleni küzdelem célját ós mód-
ját. — Az Északi-tenger keletkezésének 
ismertetése után, népszerű tanulmányok 
szólnak a területvédelem és területnyerés 
erdekében végzett munkálatokról, valamint 
n part- és szigetvédelemről. Külön fejezet 
foglalkozik az Északi-tenger partjain egy-
kor virágzó kultúrával, amelynek tanúi a 
mostanság napvilágra hozott ősi őrtornyok. 
— Az értékes kötetet számos szövegközti 
ábra. továbbá külön táblákra nyomott fény-
képreprodukciók illusztrálják. Nagyon érté-

kes melléklete a könyvnek egy színes tér-
kép, amely a Schleswig-Holstein nyugati 
partján annakidején keresztülvitt és terve-
zett területvédelmi és területnyerési mun-
kálatokat mutatja be. K. N. 

Leidenforst Gyula: Kék Adria. —308 oldal. 
Könyvbarátok Nagy Könyvei. A Királyi 
Magyar Egyetemi Nyomda kiadása. Buda-
ve sr. 1036. Ara díszes kötésben 8 pengő 

A TENGER legutóbbi számában mutat-
ványt közöltünk Leidenfrost Gyula legújabb 
könyvéből, amely a mult óv vógén került 
.i könyvpiacra. Azóta nagy élvezettel olvas-
suk végig a tenger kitűnő tollú interprotá-
torának ezt az újabb szóp kötetét, s meg-
állapítottuk, hogy a szerző előadás-
modora újabb színekkel, ötletekkel gaz-
dagodott, anélkül, hogy a könnyed stílus 
bármit is ár tana a könyv tudományos 
alapon nyugvó, ismeretközlő tartalmának, 
í r v é s magyar tudóst említhetünk, aki a 
maga gazdag ismeretanyagából, tudomá-
nyos kutatómunkájának értékes tapaszta-
lataiból oly sokat tudna átadni a laikus 
közönségnek, mint Leidenfrost Ggula. 
Könyvei nagy sikerének titka, hogy amit 
n tudós szemével meglátott, azt a jó tanító-
mester és a kvalitásos író helyes meg-
érzésével, kristálytisztán tudja az olvasók 
elé vetíteni. Mindig érdekes mondanivalóit 
a tanító szándók elrejtésével, a szellemes 
csovogő soha nem fárasztó modorában adja 
elő. Szórakoztatva tanít s tanításával gyö-
nyörködtet. — Mint eddigi könyveiben, leg-
újabb művében is készakarva kerüli a rend-
szerességet. Fejezetei ötletszerűen sorakoz-
nak. llol egy-egy kedves emléket vesz elő 
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élményekben gazdag tengerkutatói múltjá-
ból, hol pedig a feljegyzései közé nyul, hogy 
amit egy-egy kérdésre vonatkozóan évek 
hosszú során át, gondos forráskutatással 
összegyűjtött, formába öntse. Élénk emlé-
kezőtehetsége, nagy olvasottsága és szor-
galmas adatgyűjtő munkája teszi lehetővé, 
hogy a tengerre vonatkozó bármely kérdés-
hez határozott kézzel tudjon hozzányúlni, 
s minden kérdést élénk megvilágításban 
tudjon az olvasók elé állítani. Ez a biztos 
fellépés avatja Leidenfrost Gyulát kedvelt 
vezetőnkké a tenger világában. De kedveltté 
leszi őt a soraiból áradó derű és kedves 
humor, valamint a nagy szeretet is, amely-
lyel beszél, ír a mi felejthetetlen Adriánk-
ról. Belletrisztikai szempontból igen érté-
kes egyéni színt ad a könyvnek Veprinae 
apónak, ennek az érdekes adriai hajós-
típusnak a szerepeltetése. Ez alkalmat nyúj t 
a szerzőnek arra, hogy mondanivalóinak 
egyrészét humoros párbeszédek formájá-
ban adhassa elő s ezzel ébren tartsa az 
olvasók érdeklődését és figyelmét. — A 
könyv gazdag tartalmából kiemeljük a 
magyar tengeri sporthajózás múltjáról 
szóló, A TENGER-ben is leközölt fejezetet. 
A többi fejezet hasonlóan érdekes, egyik-
másik pedig valósággal élmény az olvasó 
számára is. A szerző megeleveníti a magyar 
tengerjárók kalandjait, elénk vetíti a dalmát 
szigetvilág történeti és természeti nevezetes-
ségeit, megvilágít egy-egy tengeri vonatko-
zású problémát, s a tudomány fényében 
szertefoszlatja a hajósok és halászok babo-
náit. Érdekes fejezetek szólanak a cápák 
életmódjáról, valamint az Adriában élő 
fókákról. — A szöveg tartalmasságával 
lépést tart a könyv illusztrációja. Számos, 
krétapapíroson nyomott, kitűnő fénykép-
reprodukció mutatja be azokat az adriai 
tájakat, városokat és természeti objektumo-
kat, amelyekről a szövegben szó esik. 

K. 1V. 
Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten. — 

Lehmanns Verlag, München, 1937. Ara 
7.50 márka. 

Ennek a kitűnő haditengerészeti zseb-
könyvnek most megjelent 31-ik évfolyama, 
eddigi tradícióihoz híven, a gondosan fel-
dolgozott adatok és számban megnöveke-
dett hajóvázlatok és fényképek gazdag tár-
házát alkotja. Ilymódon hű képet ad a 
nagyobb nemzetek haditengerészetének je-

lenlegi állapotáról, valamint a tengerészeti 
fegyverkezés minden eddigit felülmúló mér-
tékéről. A washingtoni (1922) és a londoni 
(1930) flottaegyezmény 1936 végével hatá-
lyát veszítve, most már csak az Anglia, 
az Egyesült Alamok és Franciaország 
által aláírt újabb londoni flottaegyezmény 
(1936) szabályozza e három nagyhatalom 
közt némikép a tengeri fegyverkezést, míg 
Olaszország, Németország és Japán továbbra 
is külön utakon halad. Ez az új egyez-
mény, mely 1942-ig marad érvényben, a 
hajótípusok ú j meghatározásáról is intéz-
kedik, ami a zsebkönyv adatainak újszerű 
csoportosítását vonta maga után. Kiterjed 
a könyv továbbá a tengerészet légi harci 
eszközeire, közli a hadihajók elosztását a 
különböző állomáshelyekre, a tengerészeti 
tüzérség főbb adatait, a hajózás és hajó-
építészet fontosabb statisztikáját, mindezt 
korszerű és gyorsan áttekinthető tábláza-
tokban. M. J. 

Beebe William : Félmérföldnyire a ten-
ger színe alatt. — Fordította dr. Wolslcy 
Sándor és dr. Sebestyén Olga; a fordítást 
átnézte dr. Entz Géza egyet. ny. r. tanár. 
Kiadta a Kir. Magy. Természettudományi 
Társulat, Budapest, 1937. 

A Természettudományi Társulat könyv-
kiadóvállalatának ezévi első kötete Beebe 
William korszakalkotó mélytengeri kutatá-
sait eleveníti meg magyar nyelven. A világ-
hírű kutató bravúros teljesítményei közül 
eddig kétségkívül a legnagyobb az a mély-
tengeri „utazás" volt, amely a sok világot 
bejárt, nyugtalan vérű tudóst elvezette az 
óceánnak olyan mélységeibe, amelyeknek 
élő ember által való megközelíthetősége 
eddig a megvalósíthatatlan utópiák közé 
tartozott. Am a mai technika és a mai 
kutató-tudomány — miként azt Piccard 
professzor sztratoszféra-repülése után 
lieebe mélytengeri utazása is bizonyítja. — 
nem torpan meg a természeti akadályok 
előtt. Ha fel lehetett szállni a felhőőv feletti 
régiókba, miért ne lehetne leszállani a 
búvároktól eddig még el nem ért nagy mély-
ségekbe Így gondolkozhatott Beebe, ami-
kor kisebb mélységekben végzett búvár-
kirándulásainak sikerei nyomán tudás-
szomja és kalandvágya az örök sötétség 
felé fordította mindig éber figyelmét. A 
tudós fantasztikusnak látszó elgondolását 
az amerikai technika realizálta; elkészült 
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a mélytengeri búvárkészülék, a híres „ba-
tiszféra", s Bcebc előtt megnyílt a tenger 
nagy mélységeibe vezető út. Mi sem ter-
mészetesebb, hogy olyan kiváló kutatónak 
és biztosszemű megfigyelőnek, mint amilyen 
Beebe, a mély tengerbe való leszállások 
egy sereg újszerű meglátásra és meglepő 
megállapításra adtak alkalmat, annál is 
inkább, mert ez a rettenthetetlen bátorságú 
tudós már az első leszállás alkalmával és 
később a 932 méteres óriási mélységben is 
minden izgalom nélkül, teljes otthonosság-
gal szemlélődött az ismeretlen világban. 

Mélytengeri kutatásainak előkészítésé-
ről és végrehajtásáról, a tenger mélyén 
végzett érdekes megfigyeléseiről, valamint 
azokról a törekvésekről és kísérletekről, 
amelyek az ő leszállásait megelőzően a 
mélytenger közvetlen megfigyelésére irá-
nyultak, Beebe pompás kötetben számolt be. 
Ezt, a tudományos és laikus körökben egy-
aránt nagy feltűnést keltő munkát hozza 
most a magyar olvasóközönség elé a Ter-
mészettudományi Társulat, amely a múlt-

ban is már több, a tengerre vonatkozó 
nevezetes műnek magyar nyelvű kiadásá-
val ajándékozta meg a természettudományok 
iránt érdeklődőket. Beebe nevezetes köny-
vének átültetése kitűnően sikerült. A for-
dítók arra törekedtek, hogy lehetőleg hűen 
adják vissza a kiváló szerző gondolatmene-
tét, s a magyar szöveg simuljon Beebe szí-
nes, fordulatos előadásmodorához és a nem 
szakembernek is könnyen érthető legyen. 
Az érthetőség kedvéért a fordítók néhány 
magyarázó megjegyzést is fűztek a szöveg-
hez ott, ahol ennek szüksége mutatkozott. 
A kiadó Természettudományi Társulat 
áldozatkészségéből 36 szövegközti kép és 
két színes tábla díszíti a vaskos kötetet. 
A képeket a fordítók úgy válogatták ki az 
eredeti mű gazdag illusztrációs anyagából, 
hogy azok a szöveg érthetőségét és a könyv 
érdekességét minél jobban növeljék. A tar-
talmi és formai tekintetben egyaránt sike-
rült „magyar Beebe" nagyon értékes újabb 
kötettel gazdagítja e Természettudományi 
Társulat kitűnő könyvsorozatát. K. N. 

M E G H Í V Ó 

A Magyar Adria Egyesület f. évi április hó 17-én délután 6 órakor, 
illetőleg határozatképtelenség eselén április hó 25-én délelőtt 11 órakor, az 
egyesüleli helyiségben (VIII. Baross-utca 13. sz., földszint) tartja 

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 
a következő tárgysorozattal: 

1. Elnöki megnyitó. 
2. Jelentés az egyesület 1936. évi működéséről. 
3. Az 1936. évi pénztári zárszámadások előterjesztése. 
4. Az 1937. évi költségelőirányzat előterjesztése. 
5. Elnök-választás. 
6. A kisorsolt választmányi tagok helyének betöltése. 
7. Esetleges indítványok. 

A közgyűlésre az Egyesület tagjait tisztelettel meghívja 
Budapest, 1937 április hó 7-én. 

az ELNÖKSÉG. 

A Magyar Adria Egyesület Igazgatótanácsa és választmánya folyó évi április hó 
25-én délelőtt 10 órakor az egyesület helyiségében együttes ülést tart. A tanács és a választ-
mány tagjainak szíves megjelenését kéri — az Elnökség. 



EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

A Magyar Adria Egyesület ez évi ismeretterjesztő előadás-sorozata február 20-án 
kezdődött. A megnyitó előadást elnökünk, Entz Géza dr. egyetemi ny. r. tanár tartotta 
Tengeri állatok a szárazon és szárazföldiek a tengeren címmel. Az crdekes tárgy mindvégig 
lekötötte a nagyszámú közönség figyelmét. Az előadást A TENGER legközelebbi számában 
teljes egészében közöljük. — Az előadássorozat további előadásainak előkészítése folyamatban 
van; azokra kölön meghívóval fogjuk t. Tagtársainkat meghívni. 

* 
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készülő üjabb füzetéről, Gramantik Mihály titkár a pályázat állásáról, Visontai József dr. az 
egyesület pénzügyeiről számolt be. Az Igazgatótanács szükségesnek tartja a hátralevő pályázati 
kérdések gyorsabb ütemben való szétküldését, hogy a pályadíjnyertesek utazása ebben az 
évben lebonyolítható legyen. Az Igazgatótanács elhatározta, hogy a Magyar Hajózási Szövet-
ségtől felvilágosítást kér arról, hogy a Szövetség közgyűlésén a M. A. E. tagjai közül kiket 
választottak meg szövetségi tisztségre, ill. választmányi tagoknak. Tudomásul vette az Igazgató-
tanács a következő uraknak a tagok sorába való belépését ; Hegedűs László gépészmérnök 
(Gödöllő), Németh József könyvkereskedő (Budapest), Szalai Tibor dr. nemzeti muzeumi őr 
tBudapest), Varga Lajos dr. egyet, magántanár (Sopron), Visontai József dr. (Budapest). A pénz-
)árosi teendők ideiglenes ellátására az Igazgatótanács Visontai József dr. rendes tagot kérte fel. 
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DIE KRUSTENANEMONEN DER UNGAR1SCHEN 
TERMINFAHRTEN DER „NAJADE" 

von FERDINÁND PAX (Breslau) 

Durch das ausserordentliche Entgegenkommen des Ungarischen 
Nationalmuseums in Budapest war es mir möglich, die auf der 1. und 
2. Ungarischen Terminfahrt der „Najade" in den Jahren 1913 und 1914 in 
der Adria gesammelten Krustenanemonen zu untersuchen. Es ist mir ein 
aufrichtiges Bedürfnis, sowohl der Direktion des Budapester National-
museums, die die Genehmigung zur Versendung des kostbaren Materials 
erteilte, wie Herrn DR. GÁBOR KOLOSVARY, der sich der grossen Mühe 
unterzog, die Ausbeute der „Najade"-Fahrten für mich durchzusehen, 
auch an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank auszusprechen. Des-
gleichen bin ich Herrn DR. L . TÓTH (Budapest) zu Dank verpflichtet, 
der die Güte hatte, meinen Aufsatz ins Magyarische zu tibersetzen. 

Auf den Ungarischen Terminfahrten der „Najade" wurden nur 
wenige Zoantharien gesammelt. Da sie aber samtlich Fundorten entstam-
inen, von denen bisher keine Krustenanemonen bekannt waren, und 
ausserdem Arten angehören, iiber deren Biologie wir noch recht wenig 
wissen, dürfte es nicht überflüssig sein, hier über das Ergebnis der 
Ungarischen Terminfahrten, soweit es sich auf die Korallenordnung 
der Zoantharien bezieht, kurz zu berichten. 

Bisher sind aus der Adria 5 Arten Krustenanemonen beschrieben 
worden, aber davon hat man 3 nur je einmal gefunden. Unter diesen 
Umstánden wird man es als ein verhaltnismiissig günstiges Ergebnis 
betrachten müssen, wenn die Ausbeute der Ungarischen Terminfahrten 
aus 3 Species besteht. Die Österreichischen Terminfahrten der „Najade" 
habén, wie eine von mir im September 1936 vorgenommene Durchsicht 
des gesammelten Materials im Naturhistorischen Museuin in Wien ergab, 
keine Zoantharien geliefert. 
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Epizoanthus arenaceus (S. ÜELLE C H I Á J E , 1 9 3 6 ) . , 

1. Ungarische Terminfalirt der „Najade": Station B. 11 zwiéchen 
Isola Incoronata und der Insel Kurva vela, in 25 m Tiefe (November 
1913). Substrat nicht angegeben. 

Ungarisches Nationalmuseum: Coelenterata 1243/1918. 
Von dieser Art liegt mir eine kleine, aus 10 Individuen bestehende 

Kolonie vor, die sich auf Kalkalgen angesiedelt hat. Ausserdem fanden 
sich in demselben Dredgezug noch 2 Exemplare von Epizoanthus arena-
ceus, die auf einem aus Corallineen, Schwiimmen und Tunicaten beste-
henden Konglomerat sitzon. Diese Funde bestatigen meine bisherige 
Erfahrung, dass Epizoanthus arenaceus auf Substraten, die ihm nicht 
ganz zusagen, im allgemeinen kleinwüchsig bleibt und offenbar infolge 
ungünstiger Wachstumsbedingungen nur schtittere, aus wcnigen Einzel-
tieren bestehende Kolonien bildet. In der Mehrzahl der Falle findet 
man die Species námlich in der Adria als Epök von Mollusken 
(Aporrhais, Murex) oder Manteltieren (Microcosmus). Vergl. hierzu PAX 
(1935, S. 340). 

Ich selbst sammelte die Art im Sommer 1936 in der Umgebung 
von Sansego und Lussin; im Schrifttum wird Lesina als Fundort ange-
geben. Von d e r I s o l a I n c o r o n a t a l a g e n b i s h e r ke ine Beleg-
s t ü c k e vor. 

Epizoanthus vatovai F. PAX et H. LOCHTER, 1935. 
2. Ungarische Terminfahrt der „Najade": Station B. 11 zwischen 

Busi und Sant' Andrea, in 100 m Tiefe (24. April 1914). Substrat nicht 
angegeben. 

Ungarisches Nationalmuseum: Coelenterata 1243/1918. 
Die Art wurde bisher nur ein einziges Mai zwei Seemeilen vor 

Bagnole bei Rovigno d'Istria in etwa 20 m Tiefe nachgewiesen (PAX 
u. LOCHTER 1935, S. 1). D u r c h den F u n d d e r 2. U n g a r i s c h e n 
T e r m i n f a h r t e r f á h r t a l s ó das V e r b r e i t u n g s g e b i e t de r Spe-
c ies s o w o h l in h o r i z o n t a l e r w i e in v e r t i k a l e r B e z i e h u n g 
e ine w e s e n t l i c h e E r w e i t e r u n g . Habituell erinnert das vorlie-
gende Stück ein wenig an den von CARLGREN (1935) beschriebe-
nen Epizoanthus mediterraneus, stimmt aber sonst in allén wesent-
lichen Merkmalen mit dem Typus von Epizoanthus vatovai überein. 
Das deutlich in eine Dorsalseite und eine Ventralseite differenzierte Car-
cinoecium umschliesst das Geháuse eines Aporrhais pes pelecani (L.). 
Seine Gesamtlánge betrágt (einschliesslich der ausgestreckten Polypen) 
4.1 cm, seine maximale Breite 2.9 cm, seine Höhe 1.4 cm. In den Maszen 
unterscheidet sich alsó das südlich des Pomo-Beckens gesammelte Stück 
nicht wesentlich von dem aus den istrischen Gewássern stammenden 
Typus, obwohl die Zahl seiner Polypen erheblich kleiner ist. Unter den 
27 Polypen, die ich zahlte, befanden sich 8 primáre Randpolypen, die 
eine deutlich wahrnehmbare akropetale Krümmung zeigen. Zwischen 
sie schieben sich 4 gleichfalls marginal stehende Polypen zweiter Ord-
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nung ein. Ausserdom sind noch 12 unregelmássig vertoilte Ventralpoly-
pen und 1 dorsal stehender Polyp entwickelt. Der grösste Polyp erreicht 
eine maximale Liinge von 12 mm. Der Durclimesser des Scapus erreicht 
0.4, derjenige des Capitulums 0.5 cm. Das Capitulum ist alsó nur ganz 
schwach' angeschwollen. Die Zahl der Capitularfurchen betragt durch-
schnittlich 15. Die Farhe des Carcinoeciums und der Polypen ist (in 
konserviertem Zustande) graubraun, das Capitulum nicht heller als 
der Scapus und das Coenenchym. Schwarzliche Punkte unterhrechen 
allenthalben die einheitliche Grundfarbe. Leider ist das Objekt sehr 
brüchig, so dass die Untersuchung nicht ohne Beschádigung des Stückes 
vorgenommen werden konnte. 

Parazoanthus axinellae (0. SCIIMIDT, 1862). 
2. Ungarische Terminfahrt der „Najade": Station B. 12 zwischen 

Pelagosa und Cajola, in 82—89 m Tiefe (25. April 1914). 
Ungarisches Nationalmuseum: Coelenterata 1243/1918. 
Von dieser Art liegt mir eine aus 39 annahernd gleich grossen 

Einzeltieren bestehende Kolonie von unregelmiissigem Umriss und 
polsterförmigen Wuchs vor, die sich auf einer im wesentlichen aus 
Corallineen und Bryozoen bestehenden Breccie angesiedelt hat. Die 
Polypen sind samtlich kontrahiert, ihr Capitulum ist in diesem Zustande 
angeschwollen. Die Capitularfurchen sind undeutlich entwickelt. Da ich 
aixf dem Querschnitt durch einen Polypen 32 Mesenterien zahlte, dürfte 
die Zahl der Capitularfurchen 16 betragen. Die Farbe der kontrahierten 
Tiere ist einförmig gelbbraun. Das hellgraue, leicht abfallende Inkru-
stat ist mit schwarzlichen Punkten durchsetzt. Das Capitulum ist auffal-
lend schwach inkrustiert. Im Bau des Ringsinus und des Sphincters 
weist die vorliegende Kolonie keine Besonderheiten auf. 

Normalerweise ist Parazoanthus axinellae spongiobiont, und zwar 
fungieren innerhalb des gesamten Verbreitungsgebietes als Wirte Axi-
nella damicornis (ESPER) und Axinella verrucosa 0. SCÍTMIDT: andere 
Axinella-Arten werden von der Krustenanemone nicht befallen. In sel-
tenen Ausnahmefállen werden Angehörige der Gattungen Hircinia und 
Thenea als Ersatzwirte angenommen (ARNDT U. PAX 1936, S. 25). Ich 
selbst habe nur ein einziges Mai beobachtet, dass Parazoanthus axinellae 
sich auf einem anderen Organismus als einem Schwamm ansiedelt. Diese 
Feststellung bezieht sich auf die von mir (1935, S. 339) beschriebenen 
Parazoanthus-tragenden Hircinien von San Giovanni in Pelago, die an 
ihrer Basis an einen abgestorbenen Bryozoenstock grenzten. Auf diesem 
sassen mehrere Polypen. Wie schon erwahnt wurde, stellt das Substrat 
der zwischen Pelagosa und Cajola gefundenen Kolonie ein Gemisch 
abgestorbener Corallineen und Bryozonen dar. Meines Wissens ist dies 
der z w e i t e N a c h w e i s e i n e s d e r a r t i g a b w e i c h e n d e n ökolo-
g i s c h e n V e r h a l t e n s von Parazoanthus axinellae. BABIG (1922, S. 
239) fand Stöcke von Axinella damicornis (EsPER) in der Ausbeute der 
1. Ungarischen Terminfahrt der „Najade" aus dem Canale di Mezzo 
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(Srednji-Kanal) zwischen Isola Lunga (Dugi otok) und Ugliano (Ugl-
jan) in 50—54 in und in dem Material der 2. Ungarischen Terminfahrt 
von der Insel Pelagosa in 89 m Tiefe, sowie von zwci Stellen in der Nühe 
der Isola Incornonata (Krunjenica) aus 35 und 62 m Tiefe. „Auf vielen 
sitzt Palythoa auf". Auch auf cinem von der Isola Incoronata' aus 62 m 
stammenden Exemplar von Axinella verrucosa O. SCHMIDT „war 
Palythoa angehcftet", wic BAÜIC berichtet. Da Vertrcter der Gattung 
Palythoa in der Adria nicht vorkommen, die einzigc spongiobionte 
Krustenanemone jenes Gebietcs aber Parazoanthus axinellae ist, díirf-
ten sicli die BABICschen Angaben wohl auf unsere Art bezieben, die 
ursprünglich als Palythoa axinellae beschrieben worden ist. Offenbar 
entstammt einer der von B ABIC untersucliten Schwámme dem gleichen 
Standort (Pelagosa, 89 m) wie das mir vorliegende Material. Eine 
Nachprüfung der BABICschen Befunde war nicht möglich, da seine 
Belegstücke sich nicht im Budapester Museum befinden. Exemplare von 
Thenea schmidti SGLL. aus dem nördlichen Teile des Pomo-Beckens 
südlich von Lucietta aus 200 m Tiefe, die mir vorlagen, waren frei von 
Parazoanthus axinellae. 
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A „NAJADE" MAGYAR IDŐSZAKI ÚTJAIN GYŰJTÖTT 
KÉREG-ANEMONIAK 

írta: PAX FERDINÁND 
egyetemi tanár (Breslau) 

A Magyar Nemzeti Múzeum előzékenysége folytán alkalmam nyí-
lott a „Najade" első és második időszaki út ján az Adriából gyűjtött 
kéreg-anemoniák megvizsgálására. Eddig mindössze 5 kéreg-anemonia 
fajt ismerünk az Adriából és a magyar expedíció ezek közül hármat egy-
egy alkalommal gyűjtött. Az osztrák „Najade"-expedició út jain kéreg-
anemoniát gyűjteni nem sikerült. Ilyen körülmények között a „Najade" 
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magyar kutatóútjainak eredményét — az öt közül három faj begyűjté-
sét — jelentősnek tekinthetjük. 

Epizoanthus arenaceus (S. ÜELLE CHIAJE, 1836). 
„Najade" 1. magyar időszaki útja: B. 11. állomás, Isola Incoronata 

és Kurva vela sziget között; mélység 25 m, 1913 november. Substratum 
nincsen megadva. — Magy. Nemzeti Múzeum: Coelenterata 1243/1918. sz. 

Tíz egyedből álló kis kolónia, amely mész-algákon települt meg. 
Ugyanebből a dredge-huzásból még két Epizoanthus arenaceus került 
elő, ezek korallból, szivacsból és zsákállatokból képződött konglomerá-
tumon ülnek. Ezek a leletek megerősítik azt a tapasztalatomat, hogy 
Epizoanthus arenaceus a neki kevésbé megfelelő substratumon kisnövésü 
marad és nyilván a kedvezőtlen növekedési feltételek következtében gyé-
rebb, kevesebb állategyedböl álló telepet alkot. A legtöbb esetben az 
Adriában ez a faj puhatestűek (Aporrhais, Murex) és zsákállatok 
(Microcosmus) „epök"-jeként található (1. PAX 1935, p. 340). 

Ezt a fajt 1936 nyarán Sansego és Liissin között magam is meg-
megtaláltam, az irodalom pedig Lesiná-t említi meg lelőhelyeként. Az 
I s o l a I n c o r o n a t a k ö r n y é k é r ő l e d d i g nem vol t a d a t u n k . 

Epizoanthus vatovai (F. PAX et H. LociITER, 1935). 
„Najade" 2. magyar időszaki útja: B. 11. állomás, Busi és Sant' 

Andrea között, mélység 100 m., 1914 apr. 24. Substratum nincsen meg-
adva. — Magyar Nemzeti Múzeum: Coelenterata 1243/1918. sz. 

Ezt a fajt eddig egyetlen egy esetben sikerült gyűjteni, két tengeri 
mérföldnyire a Rovigno d'Istria melletti Bagnolenél, 20 m. mélységben 
(PAX és LOCHTER, 1935, p. 1). A m á s o d i k m a g y a r i d ő s z a k i út 
l e l e t e t e h á t e n n e k a f a j n a k az e l t e r j e d é s i k ö r é t mind ver-
t i k á l i s , mind h o r i z o n t á l i s i r á n y b a n l é n y e g e s e n k ibőv í t i . 
Alakra nézve a magyar példány némileg emlékeztet a Carlgren 
által leírt (193-5) Epizoanthus mediterraneus-r&, egyébként azon-
ban minden jellege megegyezik a Epizoanthus vatovai típusáéval. 
A kifejezetten dorzális és ventrális részre elkülönülő carcinoecium 
egy Aporrhais pes pelecani (L.) házat zár körül. Teljes hossza 
(a kinyújtott polipokkal együtt) 4.1 cm., legnagyobb szélessége 2.9 cm., 
magassága 1.4 cm. Méreteiben tehát a Pomo-medencétöl délre gyűjtött 
példány nem üt el lényegesen az istriai származású típustól, dacára 
annak, hogy polipjainak száma jóval kisebb. A kiszámlált 27 polip közül 
a 8 elsődleges kerületi polip kifejezett akropetális görbületet mutat. 
Közibük ékelődik négy további, szintén marginális állású másodosztályú 
polip. Ezen kívül még 12 szabálytalan elosztású ventrális polip és egy 
dorzális polip van kifejlődve. A legnagyobb polip hossza 12 mm. 
A scapus átmérője 0.4, a capitulumé 0.5 cm. A capitulum-barázdák száma 
átlagosan 15. A carcinoecium és a polipok színe (konzervált állapotban) 
szürkés barna, a capituluni nem világosabb, mint a scapus és a coe-
nenchym. Az egységes alapszínt hellyel-közzel feketés pontok szakítják 
meg. Sajnos, az anyag nagyon törékeny volta miatt, tanulmányozás köz-
ben a példány megrongálódása nem volt elkerülhető. 

Parazoanthus axinellae (O. SCHMIDT, 1862). 
„Najade" 2. magyar időszaki útja; B. 12. állomás, Pelagosa és 

Cajola között, mélység 82—89 m., 1914 ápr. 25. — Magyar Nemzeti 
Múzeum: Coelenterata 124-3/1918. sz. 

Ezt a fajt 39, megközelítőleg egyenlő nagyságú egyedből álló 
telep képviseli. A szabálytalan kerületű, párnaszerü kolónia főképen 
korallok-ból és briozoák-hó 1 álló breccián települt meg. Az összes poli-
pok vissza vannak húzódva, a capitulum ebben az állapotban meg van 
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duzzadva. A capitulum-barázdák nincsenek jellegzetesen kifejlődve. 
Mivel egy polip keresztmetszetén 32 mezentériumot számoltam, a capi-
tulum-barázdák száma valószínűleg 16 lesz. Az összehúzódott állat színe 
egyenletesen sárgás-barna. A világosszürke, könnyen lehulló bekér-
gezést feketés pontok tarkítják. A capitulum feltűnően gyengén kérge-
zödött. A körsinus és sphincter szerkezete ennél a koloniánál semmi-
féle különlegességet nem mutat. 

A Parazoanthus axinellae rendszerint szivacson él, és pedig az 
Axinella damicornis (ESPER) és Axinella verrucosa (0. SCHMLDT) 
fajokon. Más Axinella-í&ion nem telepszik meg. Egészen kivételesen 
Hircinia és Thenea pótolhatják a rendes gazdaszivacsokat. (ARNDT és 
PAX 1936, p. 25). Arról, hogy nem szivacson, hanem valamilyen más 
szervezeten települt volna meg, egyetlen egy megfigyelés számol be. 
E megfigyelés szerint, amely tőlem származik (1935, p. 339), a San 
Giovanni-nál gyűjtött Hircinián megtelepült Parazoanthus néhány 
polipja a Hirciniá-val szomszédos, elhalt briozoa-telepre is átterjedt. Mint 
már említettem, a Pelagosa és Cajola között gyűjtött kolónia substratu-
mát elhalt korallok és briozoák keveréke alkotja. Tudomásom szerint 
ez a második eset, amikor Parazoanthus axinellae ennyire eltérő 
ökologiai viselkedést mutat. BABIC (1922, p. 239) Axinella damicornis 
( E s P E R ) telepeket írt le a „Najade" 1. magyar időszaki útjának anyagá-
ból, a Canale di Mezzo-nak lsola Lunga és Ugliano közötti szakaszából, 
50—54 m mélységből; valamint a 2. magyar időszaki út anyagából, 
Pelagosa szigetről, 89 m. mélységből, továbbá még két helyről, az lsola 
íncoronata közelében 35 m és 62 m mélységből. E telepek közül sokon 
Palythoa telepedett meg, BABIC megállapítása szerint. Az lsola íncoro-
nata közeléből 62 m mélységből származó Axinella verrucosa (0. 
SCHMIDT) példányán is talált rátapadt Palythoá-1. Mivel Palythoa az 
Adriában nem fordul elő és mivel ennek a környéknek csak egyetlen 
spongiobiont kéreg-anemoniája van, és pedig a Parazoanthus axinellae, 
így a BABIC-féle adatok is valószínűleg erre a fajra vonatkoznak, ame-
lyet eredetileg Palythoa axinellae néven írtak le. A BABIC által meg-
vizsgált szivacsok egyike nyilvánvalóan ugyanarról a termőhelyről szár-
mazik — Pelagosa-mélység 89 m — mint az általam megvizsgált anyag. 
Sajnos, BABIG leleteit nem tudtam utólagosan áttanulmányozni, mivel 
— úgy látszik — az ö bizonyíték-darabjai nincsenek a budapesti 
múzeumban. A rendelkezésemre álló, a Pomo-medence északi részéből, 
Luciettától délre 200 m mélységből származó Thenea schmidti (SOLL.) 
példányokon nem volt Parazoanthus axinellae. 

Kiadja: a Magyar Adria Egyesület 
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FIUME AZ ÖSSZEOMLÁS UTÁN 
írta: id. HESZ FERENC 

ny. MÁV főfelügyelő 

A világháború szerencsétlen kimenetele következtében Fiume 
elvesztette ;i szilárd alapot, amit a magyar impérium biztosított számára, 
amely alatt jelentéktelen halász-faluból a Quarnero egyik legfontosabb 
kikötője lett. 

Ez a fejlődés óriási pénzáldozatába került Magyarországnak, mert 
nemcsak a növekvő forgalomnak megfelelő kikötőt kellett építeni, de a 
vasúti pályaudvar, sőt a modern városrész területét is a tengertől feltöl-
téssel kellett elhódítani. A nagy anyagi áldozatot még növelte, hogy a 
kikötőt az országgal összekötő vasúti vonalat a Karszt-hegységen át kel-
lett megépíteni. 

A hozott áldozatok nem voltak hiábavalók, mert Magyarország a 
fiumei kikötőn át kapcsolódott bele a világforgalomba. Fiume, mint az 
ország egyetlen tengeri kikötője, hatalmas fejlődése mellett is alig tudott 
már a ki- és beviteli forgalomnak megfeleni. Az évről-évre ismétlődő for-
galmi torlódások miatt évtizedeken át bővíteni kellett mind a kikötőt, mind 
pedig a vasúti pályaudvart. A forgalom ilyen nagyarányú fejlődése jelen-
tékenyen emelte nemcsak az ország, de Fiume lakosságának jólétét is. A 
világháború kitörése szakította meg a fejlődés további folyamatát. Ekkor 
még Magyarország elég erős volt ahhoz, hogy az idegen aspirációk 
ne kívánjanak hangosan jelentkezni, de a háború szerencsétlen kimenetele 
után annál élénkebben nyilvánult meg a vetélkedés Fiume birtokáért. 

Horvátország a földrajzi fekvés és történelmi kapcsolatok, Olasz-
ország pedig a nyelvi és érzelmi közösség jogán tartott igényt Fiumére. 
Horvátország 1918 október 29-én proklamálta Magyaroszágtól való elsza-
kadást és függetlenségét. Zágrábban megalakult a „Nemzeti Tanács", 
melynek egyik feladata lett volna a belső rend fenntartása is. Fegyveres 
szökött katonák bandái veszélyeztették Horvátországban az élet- és a 
vagyonbiztonságot. Ezek a bandák megtámadták és kirabolták a falvakat 
és megütköztek az üldözésükre küldött katonasággal. Fiúméban egye-
lőre csak az érkező vonatok vériül bemocskolt és dulakodás nyomait 
viselő fülkéi mutatták garázdálkodásukat, de csakhamar ízelítőt kapott a 
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sorsáért aggódó város is. A fiumei eseményekről és a város sorsának 
további alakulásáról kronologikus sorrendben, naplószerűen számolok be, 
ahogyan az eseményeknek szem- és fültanuja voltam, vagy azokról köz-
vetlenül értesültem. 

1918 október 23'-án a szomszéd Susákról horvát katonák jöttek át 
Fiúméba horvát nemzeti zászlóval. 

A Fiumara hidjánál a fiumei rendőrség a zászló bevonását köve-
telte. Ebből összeütközés támadt. Lövöldözés, sortüzek. A rendőrség a 
közelben levő őrszobában keresett fedezéket. A horvát katonák megostro-
molták az örszobát. Egy rendőr lövéstől halálosan megsebesült. Az 
óriási túlsúlyban levő horvát katonaság a rendőröket lefegyverezte, fog-
lyul ejtett és az örszobát szétdúlta, azután a honvéd-kaszárnyához vonult. 
Itt horvát honvédek voltak elszállásolva. Ezek csatlakoztak a lázadókhoz 
és velük együtt vonultak Fiume egyik legszebb épülete felé, mely hom-
lokzatán büszkén viselte ezt a feliratot: „Magyar kir. Törvényház." 

A horvát katonaság behatolt az épületbe, az őrséget lefegyverezték, 
a börtönök ajtóit megnyitották és a rabokat szabadon bocsátották. A 
berendezési tárgyakat és a bennlakó alkalmazottak bútorait az ablakon 
keresztül dobálták az utcára, ahol a prédára leső csőcselék patkány-
hada vijjogva rohanta meg és cipelte szanaszét. Mialatt a katonaság rom-
bolási dühe minden ellenállás nélkül zajongva tombolta ki magát, a beálló 
esthomályban a közeben álló kormányzósági palota teljes némaságban 
várta a bekövetkezendőket. 

Véletlenül Fiúméban talált az összeomlás egy magyar katonákból 
álló gépfegyver-osztagot, mely a frontra való indulása előtt a cambieri-
téri polgári iskola épületében volt elszállásolva. Ez vonult ki a kormány-
zósági palota védelmére és felállított gépfegyverrel várta a palota megtá-
madására készülő horvát katonaságot. A már-már elkerülhetetlennek 
látszó összeütközést és vérfürdőt azonban Teslic kapitánynak, Istvanic 
tábornok, helyőrségi parancsnok segédtisztjének közbelépése elhárította. 

A lázadó katonaság visszavonult a laktanyába, melyet a magyar 
katonaság körülzárt, a lázadókat megadásra szólította fel és lefegyve-
rezte. A foglyul ejtett fiumei rendőröket és rendőr-tisztviselőket a susáki 
kerületi hatóság és értelmiség közbenjárására szabadon bocsátották. 

Ez volt Fiume első megrohanása a háború elvesztése után. Mire 
leszállt az éj, ismét csend és nyugalom borult a városra, de a lakosság az 
elkövetkezendő viszontagságok nyugtalanító érzetével tért pihenőre. 

A fentvázolt események után néhány aránylag nyugodt napja volt 
Fiumének. Külsőleg semmi jele se volt az izgalomnak és nyugtalanság-
nak, mely a lakosságot hatalmába ejtette. Mindenki több aggodalommal, 
mint reménykedéssel várta az elkövetkezendő eseményeket. 

Azon a napon, mikor a Horvát Nemzeti Tanács Horvátország füg-
getlenségét proklamálta (1918 október 29.), délután 3 és 4 óra között egy, 
a Horvát Nemzeti Tanács helyi bizottsága által vezetett horvát katona-
csapat a nép óriási tömegétől kísérve, horvát, szerb és olasz nemzeti lobo-
gók alatt vonult fel a fiumei kormányzósági palota elé. A palota ormán 
még a magyar nemzeti lobogó lengett. Pár perc múlva nemzeti önállósá-
gunk szimbóluma a csőcselék ujjongása közepette letépve, a sárba ta-
posva hevert a palota előtt, helyébe pedig a palota ormára felrepült a hor-
vát nemzeti lobogó. 

Még aznap délután Jekelfalussy kir. kormányzó családjával együtt 
elhagyta Fiumét. A déli vasút vonatával Budapestre utazott. Bennünk, 
magyarokban az elhagyottság, a kiszolgáltatottság érzése még fokozó-
dott. Az eltávozott m. kir. kormányzó helyét Lenaz Richárd dr. fiumei 
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ügyvéd, a zágrábi jugoszláv Nemzeti Tanács tagja foglalta el. Ugyan-
ebben az órában egy jugoszláv csoport dr. Mikulicic susáki ügyvéd 
vezetése alatt a vasúti állomást szállta meg. Itt az összes feliratokat, 
amelyek magyar és olasz nyelven jelölték meg az egyes helyiségek 
rendeltetését, a megszállás előtt el kellett távolítani, illetve átragasztani, 
nehogy ezek a tömeg-szenvedély kitörésére okot szolgáltassanak. 

Mikulicic az összegyűlt vasúti személyzetet felszólította, hogy min-
denki maradjon a helyén és szolgálatát lássa el. Kijelentettem neki, 
hogy kényszer-helyzetben lévén, de a fontos közérdekre való tekintettel 
is a vasúti személyzet nevében megígérem, hogy amíg felsöbbségünk 
nem rendelkezik, mindenki a helyén marad, ha élet- és vagyonbiztonsá-
gunkat garantálják. Mikulicic tört magyarsággal kijelentette, hogy élete 
árán is megvédi a szolgálatot teljesítő személyzet életét és vagyonát. 

Ettől kezdve a Narodne Viece helyi kirendeltségének egy tagja az 
állomásfönöki irodában éjjel-nappal felügyeleti szolgálatot teljesített. Az 
irodában nyalábszámra hordták be a puskákat és töltényeket s ott fegy-
verezték fel az állomási polgárőrséget, mely túlnyomólag gyermek-
ifjakból állt. Előbb ott az irodában a fegyverkezelésre oktatták ki őket, 
azután mindegyik kapott egy-egy puskát és néhány tölténytárt. Azt a 
vállára vetette, ezeket pedig kabátja zsebébe süllyesztette és indult ki 
a pályaudvarra, már előre kijelölt helyére. Néhány gépfegyvert is fel-
állítottak a pályaudvaron. Ezek kezelésére és a polgárőrség vezetésére 
a felszabadított és felfegyverzett szerb hadifoglyokat rendelték ki. 

Mihelyt az est leszállt, megindult a vasúti állomás egész területén 
a puskaropogás és a gépfegyverek kereplésq. Ez azonban nem akadá-
lyozta meg, hogy a raktárakba be ne törjenek és az árúval megrakodt 
vasúti teherkocsikat fel ne törjék és meg ne dézsmálják; sőt, mintha a 
rablásokhoz ezek a lövöldözések szolgáltatták volna a kisérö zenét. A 
városban is nagyon megingott a vagyonbiztonság, mióta az a felsza-
badított szerb hadifoglyokra volt bízva. Aki elkerülhette, mihelyt be-
sötétedett, nem ment ki az utcára, különösen a mellékutcákba. 

A városi polgárság küldöttsége felkereste Lenaz Richárd jugoszláv 
kormányzót. Bejelentette, hogy tudomásul veszi a város ideiglenes el-
foglalását, azzal a fenntartással, hogy Fiume sorsáról az általános béke-
konferencia fog határozni. Az elutazott államrendőrség helyett a városi 
hatóság ismét felállította a városi rendőrséget. 

Este fél 8 órakor a „Filarmonio drammatico" egyesület ülést tartott 
és megalakította a „Fiumei Olasz Nemzeti Tanácsot" (Consiglio Nazio-
nale Italiano di Fiume) körülbelül 100 taggal. Elnökévé Grossich Antal 
dr. nyugalmazott kórházi főorvost választották meg. Az alakuló gyűlésen 
Ossoinack András, Fiume országgyűlési képviselője kijelentette, hogy 
leteszi mandátumát és tekintettel arra, hogy Fiume ideiglenesen Jugosz-
láviához csatoltatott, ajánlja a teljes elszakadást Magyarországtól. Az 
utcákon lelkesült, ujongó tömeg hullámzott. Mindenki kokárdát viselt. 
Fiumei, horvát és olasz színű, sőt horvát és olasz színekből összeállí-
tott kokárdákat is lehetett látni. Felszabadított orosz, szerb és olasz 
hadifoglyok csoportosan vonultak végig az utcákon. 

Érdekes egyes zágrábi és fiumei hírlapnak a következtetése: „Miután 
most Jugoszláviával ideiglenesen együtt vagyunk, amelyet az antant 
szövetségesnek ismert el, tehát mostantól fogva mi az antant szövet-
ségesei vagyunk." 

Erre a naiv felfogásra az események csakhamar rácáfoltak, ép úgy, 
mint a természetellenes olasz-délszláv barátkozásra is. Október 30-án 
horvát hatósági kiküldöttek érkeztek Fiumébe, hogy a tartománygyülés 
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által hozott törvénycikkre való hivatkozással birtokba vegyék a várost. 
A „Fiumei Olasz Nemzeti Tanács" ez ellen állást foglalt és ezt még 
ugyanazon napon a következő olasz szövegű kiáltvánnyal hozta a lakos-
ság tudomására: 

A Fiumei Olasz Nemzeti Tanács a mai napon tartott teljes 
ülésében kinyilatkoztatja, hogy azon jog erejénél fogva, amely min-
den népnek biztosítja a függetlenséget és szabadságot, Fiume városa, 
mely eddig alkotmányos külön testként olasz nemzeti község volt, 
szintén megköveteli maga részére a népek önrendelkezési jogát. 

Tekintettel ezen jogára, a Nemzeti Tanács proklamálja Fiume 
egyesülését anyaországával, Olaszországgal. A Fiumei Olasz Nem-
zeti Tanács az 1918. október 29-én bekövetkezett állapotot ideigle-
nesnek tekinti, határozatát Amerikának, a szabadság anyjának párt-
fogása alá helyezi és szentesítését a békekongresszustól várja. 

Fiume, 1918. október 30-án. 
A Fiumei Olasz Nemzeti Tanács nevében: 

az igazgató választmány: Dr. Grossich A., Schittar G., Gotthardi 
Adolf, Blau Hannibal, Dr. Gigante Silvio, Dr. Springhetti Elpidio, 
Dr. Bellasich Salvatore. 

Az Adamich-tér Fiume leglátogatottabb tere volt. Ennek „Piazza 
Adamich" feliratát „Piazza Dante" feliratú táblával cserélték ki. 14 óra 
-30 perckor nagy körmenet vonult végig a városon, mely tüntetve köve-
telte Fiumének Olaszországhoz való csatolását. A kormányzói palotába 
egy Rajcevic nevü egyén költözött be, mint jugoszláv népbiztos. Elren-
delte, hogy a palota díszoromzatán a magyar címert és koronát egy 
amerikai csillagos lobogóval takarják el. 

Rajcevic népbiztos 13 órakor megjelent a városi hatóságnál és 
közölte a podestával a szerb-horvát-szlovén Nemzeti Tanács nevében a 
város birtokbavételét. Vio Antal podesta felolvasta neki a Fiumei Olasz 
Nemzeti Tanács fentebb közölt kiáltványát, mire a jugoszláv népbiztos 
kijelentette, hogy a város birtokbavétele végleges és Jugoszlávia Fiume 
hovatartozandóságának kérdését megoldottnak tekinti. 

Ugyanezen a napon, október 30-án a fiumei szocialisták megalakí-
tották a munkástanácsot, amely a következő pontokba foglalta követe-
léseit: 

1. Wilson programjának megfelelően a hovatartozandóságot nép-
szavazás útján döntsék el. Felhívta a Consiglio Nazionale-t a népszava-
zás előkészítésére. Követelte a választójogi reformot az általános, egyenlő, 
titkos, közvetlen, a nőkre is kiterjedő választójog alapján. Ez a jog meg-
adandó lenne minden fiumei lakosnak, ki egy év óta Fiúméban lakik, 
a 18-ik életévtől kezdve nemzetiségre való tekintet nélkül. 

2. Adják meg a teljes szólás- és sajtószabadságot, valamint a gyü-
lekezési jogot. 

3. A Consiglio Nazionale javasolja haladéktalanul a nemzetiségi 
elnyomatás megszüntetését és biztosítsa minden nemzetiség részére saját 
anyanyelvének szabad és korlátlan használatát. 

4. A munkástanács fenntartotta magának a jogot, hogy az ese-
mények fejlődésének megfelelően, ezekhez még más pontokat csatoljon. 

November 1-én nagy szocialista gyűlés és tüntető körmenet. Zág-
rábból egy iskolafelügyelö érkezett és a délszláv kormány nevében bir-
tokába vette Fiúméban az összes állami iskolákat. A városi iskolák zárva 
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voltak. Révkapitánnyá Cellipoi Antal tengerészkapitányt nevezték ki. 
A horvát kormányzó és a „Fiumei Olasz Nemzeti Tanács" engedélyével 
megalakult a „Magyarokat. Segítő Egyesület". 

A horvát bán Fiúméban is elrendelte az ostromállapotot. 
A vagyonbiztonság gyenge lábon állt. Sok a lopás, betörés, foszto-

gatás. 1918 október 4-én délelőtt 9 órakor befutott a kikötőbe a „F. 
Stocco" nevü olasz torpedóvadász. Nagv örömrivalgással fogadták. Vele 
érkeztek meg Prodam Attilio és Petrich Mario fiumei lakosok, akik az 
olasz flotta ideküldése végett utaztak Itáliába. A „Fiumei Olasz Nemzeti 
Tanács" Grossich elnök vezetésével a hajóra ment üdvözölte a parancs-
nokot. Utána befutott a „Sirtari" olasz torpedóvadász, fedélzetén Rainer 
admirálissal. Lelkes üdvözlés a lakosság részéről. 

Néhánv perc múlva beérkezett az ..Emanuele Filiberto" dreadnaught, 
melv a Mária Terézia-móló mellett vetett borgonvt. Rainer admirális a 
haióra ment és 11 óra tájban motorcsónakon visszatért az Adamich-
mólóra. Itt Vio nolgármester, Grossich, a -Fiumei Olasz Nemzeti Tanács" 
elnöke Lena,z Richárd horvát főispán. Raicevic Konstantin, a Horvát 
Nemzeti Tanács biztosa és Téslic vezérkari kapitány üdvözölték. Rainer 
admiralis az üdvözlésre válaszul azt mondta, hogy az olasz király nevé-
ben érkezett és minden áron megvédelmezi az olasz lakosságnak és Olasz-
országnak az érdekeit. 

Délután 2 órakor nagy jugoszláv körmenet az olasz flotta tiszte-
letére, sok horvát és szerb nemzeti színű zászlóval, a körmenet közepén 
nagy olasz nemzeti zászló,. A helyi hatóságok engedélvével a via Man-
zoni 2. sz. alatt megnyílt néhánv önzetlen magyar emberbarát vezetése 
alatt a fiumei magyarok segélyzö- és tanácsadó irodáia, mely az ottani 
magyarok körében pár százezer koronát gyűjtött a segélvre szoruló hely-
beli magvarok és a frontról visszaözönlö magvar katonák segélyezésére. 
Albániából, Montenegróból hajókon hazatérő katonák élelmezése hiányos. 
Magvar vasutas-családok a nem zárt vonatokban, halókkal érkező katona-
ságot ismételten meleg étellel, gulyással, kávéval, teával vendégelték meg. 

A hírlapokból értesültünk Diaz tábornok hadiielentéséröl, melv 
nagy olasz győzelemről, 80.000 fogolyról, 1.600 zsákmányolt ágyúról 
számolt be. Ugyanekkor Lmder magvar hadügyminiszter telefon útján 
elrendelte az összes frontokon a fegyverletételt. 

Szomorú látvánv volt Fiúméban a frontról hazatérő katonák ki-
fosztása. A jugoszláv katonai iái-őrök a kisebb csoportokban hazatérő 
magyar katonáktól m'nrlent elvettok amire rá lehetett mondani, hogy 
..kincstári". Szemem láttára, ültették le az utcán a járda kövezetére a 
magyar katonát és az úinak látszó bakancsot lehúzták a lábáról. Fuvar-
szekerekkel szállították a városon keresztül a zsákmányolt fegyvereket 
és különféle katonai felszerelési tárgvakat Susakra. 

Hogy milyen őszinte volt Fiume olasz- és horvátaikú lakosságának 
közös tüntetése az olasz flottaegységek befutása után, megmutatta a 
zászló csete-paté. melv a hajók megérkezése után kitört. 

A fiumei városi tornvon minden vasár- és ünnepnapon a Fiume 
város színeit viselő lobogó szokott lengeni. A délszláv megszállás óta 
azonban helvette a jugoszláv lobogót tűzték ki. 

Képzelhető fiumei olasz testvéreink felháborodása, akik közjogi 
sérelmet láttak abban, mikor a magyar kormány annak idején elrendelte, 
hogy a fiumei városi lobogó mellé a magyar nemzeti lobogót is ki kell 
tűzni. Siettek is a. raituk esett sérelemre felhívni Rainer admiralis figyel-
mét. aki a megérkezését követő napon levétette a jugoszláv lobogót és 
helyébe az olasz trikolort tűzette ki. De mekkora volt a következő napon 
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Fiume olasz érzelmű lakosságának meglepetése és felháborodása, mikor 
reggel ismét délszláv lobogót látott az olasz helyén. Néhány vállalkozó 
szellemű jugoszláv honfinak sikerült az éj leple alatt a lobogókat ismét 
kicserélni. Rainer admirális a jugoszláv lobogó eltávolítása után most 
már katonai tisztelgés mellett helyeztette vissza az olasz trikolort. Egy 
százados vezetése alatt olasz katonai különítmény jelent meg a toronynál; 
miután a jugoszláv lobogót eltávolították, helyébe kitűzték az olasz lobo-
gót, a kivonult katonai különítmény tisztelgése és díszsortüze mellett. 
Délután 2 órakor Teslic kapitány és egy tengerész kapitány vezetése alatt 
jugoszláv katonai különítmény jelent meg és a jugoszláv lobogót ugyan-
csak katonai tisztelgés mellett odatüzte az olasz lobogó mellé. 

Mialatt Fiúméban ilyen uralom- és tekintély-versenyzés folyt, 
az olasz flotta a jugoszláv tiltakozás ellenére elfoglalta az egész isztriai 
tengerpartot és Zárát, november 6-án pedig Abbáziát is. 

A vonatokkal olasz hadifoglyok érkeztek Horvátországból, hogy 
hazájukba térjenek vissza. A város gondoskodott róluk. Albániából a 
hajókkal hazatérő katonák között sok súlyos beteg volt, akik nem tud-
tak tovább utazni. Fiúméban több száz ilyen beteg katona halt meg malá-
riában. A városban nem volt elég koporsó, mert a városban is járványos 
betegség dühöngött, melynek a lakosság közül is sokan estek áldozatul. 
A halottakat koporsó nélkül földelték el. A sírásók nem győzték a mun-
kát és sztrájkba léptek. Katonaságot rendeltek ki a hullák elföldelésére. 
Ezek immel-ámmal végezték munkájukat. Végül a szocialista munkás-
szervezet rendelte ki munkás tagjait, kik megfeszített nrankával tömeg-
sírokba helyezték el a holttesteket. 

November 9-én hirdetmények jelentek meg, melyekben felhívták a 
magyar állami iskolákat látogató tanulókat, hogy a tisztán olasz nyelvű 
városi iskolákba iratkozzanak be, amelyek néhány nap múlva ismét meg-
nyílnak. Magyar iskola nem lesz többé Fiúméban. 

November 10-én Fiume küldöttsége, mely Sprinqhetti Elpidio, Bella-
sich Salvatore és Marcuzzi Emilio újságíróból állt, Velencében üdvözölte 
az olasz királyt és feliratot nyújtott át neki, melyben a város kinyilatkoz-
tatta, hogy a független Fiume az október 30-iki népszavazás alapján 
Olaszországhoz kíván csatlakozni. 

1918 november 11-én befutott a kikötőbe a „Francesco Ferruccio" 
olasz hadihajó és az „Emmanuele Filiberto" mellett vetett horgonyt. 
Ugyanezen a napon érkezett Fiúméba a Károlyi-kormány Svájcba küldött 
propagandabizottsága Kéri Pál, Bölöny György, Ernst Ottó hírlapírók 
és Vadász Miklós festőművész személyében. Látogatásokat tettek a helyi 
hatóságoknál és Rainer tengernagynál, az olasz flotta parancsnokánál is, 
kinek támogatását kérték, hogy továbbutazhassanak Bernbe. Az Admi-
rális az olasz kormány engedélyével egy torpedo-vadászhajón Olasz-
országba szállíttatta őket és innen folytatták útjukat Svájcba. 

November 16-án szolgálati ügyekben Karlovácra és Zágrábba kel-
lett utaznom s onnan november 19-én indultam vissza Fmméba, de 
Komorske-Moravice állomáson megháltam, mert arról értesültünk, hogy 
november 17-én olasz csapatok szállták meg Fiumét; a vasúti forgalom 
Fiume és Bakar állomások között megszakadt és a vonatok most már 
csak ez utóbbi állomásig közlekednek. November 20-án reggel indultam 
Komorske-Moraviceröl Bakarig vonattal, onnan pedig gyalog Fiúméba. 
A szembe jövő vonatok menekülő vonatok benyomását keltették. A vasiiti 
vonal mentén általános ijedelem. A zágrábi Nemzeti Tanács Modrus-
Fiume vármegye kiürítését rendelte el, mert az olaszok elönyomulásától 
és a vasúti vonal megszállásától tartott. 
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Bakartól Fiúméig az utasok gyalog-karavánja Velünk szemben a 
Fiuméből elutazni szándékozók jöttek hasonló össze-visszaságban. A 
Draga-vőlgyből kiérkezve, olasz őrszemek csoportokba verődve beszél-
gettek egymással a gúlákba rakott fegyverek és géppuskák mellett. A 
ki- és befelé utazó közönséggel nem törődtek. Fiume nyugodt volt; 
bizonyos ünnepies hangulat ömlött el rajta. Az olasz lobogók száma meg-
szaporodott, a horvát lobogóké csökkent. Az utcákon nemzetközi száraz-
földi- és tengerész katonaság: olasz, francia, angol, amerikai. A szerb 
katonaság eltűnt. A vasúti forgalom Fiume és Bakar állomások között 
a fiumei bérkocsisok örömére két hétig szünetelt. 

Budapestről egyre ritkábban és rendetlenebbül kaptunk hírlapokat, 
ellenben a „Corriere della Sera". „II Secolo", „Messaggero", „Idea 
Nazionale", „Giornale d'Italia", „Popolo d'Italia". című olasz lapo'kat 
naponta rikkancsok árusították az utcákon és tereken. 

1928 november 21-én Fiume város katonai parancsnoka, Enrico di 
San Marzano olasz tábornok rendeletet adott ki, mely a korona értékét 
40 centesimiben állapította meg, az osztrák-magvar papírpénz behozata-
lát pedig 3-tól 7 évig terjedhető börtönbüntetés terhe mellett megtiltotta. 

November 22-én pedig rendeletet adott ki, mellyel megállapította 
az antant-csapatok demarkációs vonalát és elrendelte, hogy az ezen belül 
lévő területet 24 órán belül el kell hagyni mindazoknak, akik a volt 
osztrák-magyar hadseregben szolgáltak, hacsak itteni illetőségüket, vagy 
azt, hogy a háboni kitörése előtt már itt laktak, igazolni nem tudják. 
A rendelét ellen vétőket letartóztatják és hadifoglyokként kezelik. 

Beérkezett az amerikai torpedóvadász „Israel" és az angol cirkáló 
„Dortmonth". 

November 24-én Fisher ezredes és Cambefort kapitány francia 
vezérkari tisztek érkeztek Fiumébe a római francia követségtől a fiume— 
belgrád—bukarest—budapesti vasúti vonal állapotának és teljesítőképes-
ségének tanulmányozása, valamint a vonal és a forgalom katonai fel-
ügyeletének és ellenőrzésének megszervezése végett. Kíséretükben novem-
ber 26-án külön vonattal utaztam Zágrábba, ahol az SHS igazgatóság 
(a volt MÁV üzletvezetöség) tanácstermében a vasúti igazgatósággal és 
a horvát Nemzeti Tanács vasúti biztosával. Wilder dr.-ral, együttes érte-
kezlet volt. Ezen az értekezleten a vezérkari tisztek előadták, hogy a 
vasúti vonalak ellenőrzésére és forgalmára nézve milyen irányelveket 
fognak követni, hogy Fiúméban és Zágrábban ,.Base franőaise " elneve-
zéssel e célból katonai kirendeltségeket állítanak fel. 

A két vezérkari tiszt hangsúlyozta, hogy a forgalom zavartalan 
ellátása érdekében nem respektálják az újonnan felállított politikai hatá-
rokat és azt, hogy a mostani vasúti személyzetnek teljes létszámban 
a helyén kell maradnia. 

Pár nap múlva a zágrábi vasúti vezérigazgató a Fiúméban szer-
vezett francia „Soucomission de Reseu" technikai vezetésével bízott meg. 
Ezt a tisztséget azonban sohasem töltöttem be, mert időközben a „Fiumei 
Olasz Nemzeti Tanács" kinevezett vasúti delegátusa, kinek hivatalos 
alárendeltje voltam, nem járult hozzá, hogy ennek a Zágrábban felállí-
tott francia katonai szállítási szervezetnek fiumei kirendeltségénél bár-
minő tisztséget vállaljak. Miután most már az antant összes államainak 
hadihajói Fiume kikötőjében horgonyoztak és az olasz-megszállást az 
antant-megszállás váltotta fel, az olasz gránátosok mellett megjelentek 
az utcákon a francia, angol és amerikai csapatok is. Franciaország meg-
szálló haderejének egy része annamita gyarmati katonaság volt. 
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Az antant-megszállás után némi javulás állt be Fiume élelmezésé-
ben is. A kenyér-adagot 20 dg.-ról fejenként 80 dg.-ra emelték. Olasz-
ország a város szegénysorsú lakossága között ingyen kenyeret és húst 
osztatott ki. 

November 28-án Umberto Cagni olasz tengernagy látogatást tett 
Fiumében. Nagy ünnepléssel fogadták. A „Fiumei Olasz Nemzeti Tanács" 
nevében Grossich elnök üdvözölte. Válaszában a tengernagy többek 
között a következő kijelentéseket: „Questa e terra nostra e sara nostra". 
(Ez a mi földünk és az is marad.) „Non parlo come soldato, ma come 
cittadino: Nessuna potenza, nessuna concussione, nessuna prepotenza 
potranno mai menomare il nostro diritto". (Nem mint katona, hanem mint 
polgár mondom: Semmi hatalom, semmi földrengés, semmi erőszak nem 
fogja csökkenthetni a mi jogunkat.) 

November 29-én a helyzet tanulmányozása végett angol-amerikai-
bizottság érkezett Fiúméba. December 5-én Fiúméba érkezett Olaszor-
szágból Zanella Richárd, a fiumei autonomista párt vezére, kinek Fiumé-
ben sok híve volt és a háború kitörése előtti időben egy cikluson a ma-
gyar parlamentben Fiume országgyűlési képviselője volt. Zanella esküdt 
ellensége volt a magyar uralomnak. Mint fiumei illetőségű magyar állam-
polgárt a háború alatt besorozták katonának. Orosz fogságba esett. 
Annak idején az a hír volt elterjedve, hogy átszökött az oroszokhoz. 
Miután olasz honosságára hivatkozott, kiszolgáltatták Olaszországnak, 
ahol az összeomlásig tartózkodott. Később huzamosabb időt töltött Fran-
ciaországban, a Párisban tartott békeértekezleten antant-körökben 
Fiume önállósága érdekében igyekezett propagandát kifejteni és eszmé-
inek híveket szerezni. Most hazaérkezett, hogy politikai párthíveivel 
személyes érintkezést keresvén, otthon indítsa meg a harcot eszméje 
diadaláért. Így az olasz és horvát versengés mellé harmadiknak az auto-
nóm független Fiume propagálása csatlakozott. 

Az antant csapatok megszállása után némi nyugalom állapota 
következett. A közbiztonság javult, de mindenki aggódva és reménykedve 
várta a helyzet végleges megoldását. 

A „Fiumei Olasz Nemzeti Tanács" a vasúti ügyek vezetésével, mint 
delegátust, Ossoinack András volt magyar országgyűlési képviselőt bízta 
meg, aki ezt személyesen adta a vasúti szolgálati főnökök tudomására 
és úgy intézkedett, hogy elnöklete alatt a szolgálati főnökök minden nap 
d. e. 10 órakor ülést tartanak a vasúti központi épület tanácstermében 
a folyó ügyek elintézése és a további teendők megbeszélése végett. 

Az én helyzetem kényes és tarthatatlan, mert mint osztályfőnök a 
„Fiumei Olasz Nemzeti Tanács"-nak voltam alárendelve. Illetményeimet 
és az egész vasúti személyzet illetményeit ez folyósította, mert a Magyar 
Ivir. Államvasutakkal kötött jegyzőkönyvi megállapodás szerint a Nem-
zeti Tanács az illetmények folyósítását magára vállalta, de ugyanez a 
jegyzőkönyvi megállapodás a vasúti személyzetet a Nemzeti Tanács ren-
deleteinek végrehajtására kötelezte. 

Én azonban, mint fiumei forgalmi főnök, a zágrábi délszláv vasúti 
igazgatóság alá tartozó bakar—zágrábi, ogulin—vrhovinci, karlovac— 
capragi és karlovac—bubnjarei vonalak közvetlen ellenőrzésével is meg 
voltam bízva, ettől a megbízatásomtól pedig mindeddig nem mentettek fel. 
Rendeleteket kaptam mind a fiumei Nemzeti Tanácstól, mind a zágrábi 
jugoszláv vasutigazgatóságtól. Én erre a tarthatatlan helyzetre mindkét 
helyen rámutattam, de egyik helyen sem tettek lépést ennek az állapotnak 
megszüntetésére és türelemre intettek, míg az átmeneti állapot valahogy 
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kialakul. Ennek az átmeneti állapotnak a vasxiton utazó- és szállító 
közönség is hátrányát látta. 

Fiume állomás a régi MÁV állomások bármelyikére adott ki az 
utasoknak vasúti iegveket. mert a fiumei fűtőház mozdonvt, Fiume állo-
más pedig vonatszemélvzetet Zágráb állomásisr állított ki. A zágrábi 
iugoszláv vasutigazgatósáe azonban Bakar állomástól a rendeltetési 
állomásig esedékes menetdíiakat az utasoktól úiból beszedte és ígv a 
Fiúméból induló utasok kétszer fizették meg n vasúti jegyek árát. A dél-
szláv állomások szintén Fiume állomásig adtak ki vasúti menetiegve-
ket. de az utasoknak a bakar-fiumei útszakaszra esedékes menetdíjakat 
Fiúméban úira meg kellett fizetniök. 

Hasonló tarthatatlan helvzet volt a gvors- és teheráru szállítás 
körül is. Ezek a kezelési és elszámolási helytelenségek az utazó- és szál-
lítóközönség részéről sok felszólamlásra adtak okot. 

A fiumei Nemzeti Tanács is belátta, hogy a kérdést a zágrábi Nem-
zeti Tanáccsal megegyezően rendezni kell és ezért azzal a megbízással 
küldött Zágrábba, hogy a jugoszláv vasutigazgatóságot nevében a köz-
vetlen érintkezés felvételére kériem fel. 

"December 19 én utaztam Zágrábba és felkerestem a iugoszláv vasút 
vezetőit. Voltak hívei a közvetlen érintkezés felvételének, de voltak ellen-
zői is. Minthogy Wilder, a, zágrábi Nemzeti Tanács vasutügyi biztosa 
nem volt otthon, Masirevich vezérigazgató azzal bocsátott el, hogv 
Wilder hazaérkezte után igyekezni fog öt a gondolatnak megnyerni. 
Hetek multak el zágrábi tárgyalásom után és már azt hittük, hogv semmi 
kilátás sincs az ügyek közös tárgyalására, mikor a fiumei Nemzeti 
Tanács táviratot kanott. melvben a zágrábi Nemzeti Tanács vasutügyi 
biztosa delegátus kiküldését kérte. 

1919. január 24-én a fiumei Nemzeti Tanács engem küldött Zág-
rábba. hogy az ottani Nemzeti Tanáccsal a közös értekezlet helvére és 
ideiére nézve megállanodiam. Az időközben megalakult ú j belgrádi kor-
mány közlekedési minisztere. Vulovic megszüntette a vasútügyi biztos 
hatáskörét és minden intézkedést magának tartott fenn. 1919 ianuár 26-án 
mutatott be Masirevich vezérigozgató Vulovic miniszternek a zágrábi 
Roval-szállóban lévő lakásán. Raitunk kívül ielen volt Petrovic zágrábi 
vasutigazgató is. Küldetésem céliát előadván a miniszter kiielentette. 
hogv a fiumei Nemzeti Tanács illetékességét a szerb kormánnyal való 
tárgyalásra nem ismeri el. Ha a Nemzeti Tanács a vasúti kérdésben a 
szerb kormánnyal tárgyalni kíván, ngv kívánságát az olasz kir. kormány 
útián. vagy mint megszállott terület, az antant-főparancsnokság és a 
keleti hadsereg főparancsnoka, Franchet d'Exverey tábornok útián 
terjessze elő,. Kiielentette még, hogy a fiumei forgalmi főnökség és a 
fiumei osztálvfőnökség működését a iugoszláv vonalakon megszünteti. 
Miután kijelentettem hogy az üzenetet megbízóimnak át fogom adni, a 
jugoszláv vonalak átévételére pedig írásbeli rendeletet várok, búcsút 
vettem és a legelső vonattal elutaztam Zágrábból. 

Hónanok multak azonban, mire a vonatkozó rendelet megérkezett, 
mely április 15-től kezdve a fiumei forgalmi főnökség működését a 
jugoszláv vonalakon megszünteti. 

A távirati rendelet ellenőrző utamon Komorske-Maravice állomáson 
talált, amelynek tudomásulvétele után ellenőrző utamat megszakítva, a 
legelső vonattal visszatértem Fiumébe és örömmel jelentettem a Nemzeti 
Tanács vasúti delegátusának, hogy a iugoszláv vonalak ellenőrzése alól 
felmentettek és ígv megszűnt ez a reám nézve tarthatatlan helyzet. 

Feltűnő volt az angol és amerikai tisztek tartózkodó magaviselete 
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az olasz tisztekkel szemben. De a francia és olasz tisztek, valamint a 
legénység is már szinte ellenséges érzülettel viseltettek egymás irányá-
ban. Az oly sokszor hangoztatott latin testvériségnek nyomát sem 
láttuk. Az olasz katonaság Fiume olaszajkú és olaszérzelmü lakossá-
gának és Olaszország érdekeinek védelmére volt iderendelve, a francia 
katonaság pedig a francia kormány szlavofil politikájának itteni expo-
nense volt. 

A legfőbb parancsnokok között látszólag megvolt az „entente cor-
diale" és az időközben San Marzano helyébe Fiúméba rendelt Grazioli 
olasz tábornok, a fiumei antant-katonaság főparancsnoka és Savy tábor-
nak, a francia csapatok parancsnoka mindent elkövettek, hogy a súrló-
dásoknak elejét, vegyék, de minden igyekezetük hajótörést szenvedett a 
horvát patrióták aknamunkájával szemben, kik a fiumei horvát olvasó-
körben és a szomszédos horvát községben, Susákon, igen barátságos 
érintkezést tartottak fenn a francia katonasággal. Francia katonák gyak-
ran tértek vissza Susákról pityókás állpotban s ilyenkor nem egyszer 
adtak nviltan kifejezést a jugoszlávok iránti rokonszenvüknek és az 
olaszok iránt érzett ellenszenvüknek. 

1919 június 29-én francia katonák Susákról jövet. Fiume legnépe-
sebb utcáin .,Élien Jugoszlávia, le Olaszországgal" kiáltások mellett 
vonultak végig. Ez érthető felháborodást váltott ki Fiume olaszérzelmü 
lakosságából és olasz katonaságából egyaránt. Ezúttal ennek a tapintat-
lan magaviseletnek nem lett semmi következménye, csak a lelkek mélyén 
háborgott az indulatok és elkeseredés, mint távoli villámai a kitörni 
készülő zivatarnak. 

Július 2-án egy. a horvát olvasókörben leitatott katona Fiume leg-
népesebb utcáján, a Corson letéute egy fiumei nő kebléről az olasz nem-
zeti színekből összeállított jelvényt, rátaposott és futásnak eredt. A 
sétáló tömeg üldözőbe vette, elfogta és kegyetlenül elverte. Az utcán 
mutatkozó minden francia katonát és francia katonatisztet megtámadtak 
és üldözőbe vettek; behatoltak a horvát olvasókör helyiségébe és beren-
dezését az ablakon át az utcára szórták. A rendet a kivonult katonaság 
állította helyre. 

Három nap múlva, július 5-én este 8 óra 30 perckor hatalmas rob-
banás és géppuska kerepelése hallatszott a vasúti állomás közelében. A 
nép a via Pomerio-n levő régi katonai laktanya felé rohant, melynek 
udvaráról menekülő tömeg özönlött vele szembe. 

Olasz katonaság vonult ki és megszállta a laktanya tágas udvarát, 
ahol valamikor az újoncokat képezték ki. Az épület ablakaiból az ott 
elszállásolt francia katonaság nézte a ziir-zavart. Szemtanúk azt beszél-
ték, hogy valaki kézibombát hajított az udvaron futballozó fiumei lakosok 
közé s amikor azok menekültek, a laktanya ablakaiból gépfegyverrel 
lőttek rájuk. Az áldoztok számáról egymással ellentmondó hírek voltak 
forgalomban. A laktanyához vezető utcákat katonai kordonnal zárják el, 
hogy megakadálvozzák a bosszúért lihegő nép ostromát a franciák ellen. 
A kávéházakat és vendéglőket kiürítették és megerősített katonai őrjára-
tok cirkáltak a városban. Az éjszaka nyugodtan telt el, de a következő 
napon kitört a lakosság elfojtott dühe a francia katonaság ellen, amely-
nek — sajnos — ártatlan gyarmati katonák estek áldozatul. A Baross-
kikötőben volt a „Base francaise". A tengeren beérkezett pótlást, legény-
séget. hadianyagot, élelmiszert innen indították útnak Jugoszláviába és 
Romániába. A raktárakat és a megrakott vasúti kocsikat gyarmati 
annamita katonaság őrizte, mely egyáltalában nem vett részt a francia 
katonaság politikai manővereiben. 
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Július 6-áíi este 8 és 9 óra között a lakosság nagy tömege tüntetett 
a „Base francaise" ellen. Közápor zúdult az annamita örségre, mire 
riasztó lövéseket adott le. A tömeg, melyben — állítólag — olasz kato-
nák is voltak, lövésekkel válaszolt. Erre az annamita-örség sortüzet adott 
a tömegre. Fegyverropogástól lett hangos a kikötő. A Mária-Terézia 
mólon horgonyzó „Dante Alighieri" olasz hadihajó legénysége futólépés-
ben érkezett a harc színhelyére és golyózáporral borította el az örséget, 
mely az utolsó emberig áldozatul esett a mások által felidézett tömeg-
szenvedéynek. Mire a szövetséges katonaság felvonult, a tömeg szét-
oszlott; magával vitte halottait és sebesültjeit, csak 17 véznatestü. man-
dulaszemű kis annamita katona holteste feküdt a barakkok között. Kihűlt 
ajkaikon mintha a halál némaságában is ott lebegett volna a kérdés: 
Miért? 

Az egyetértésnek ilyen kézzelfogható megnyilvánulása, kínos meg-
lepetést keltett a párisi konferencián. Szövetségközi vizsgáló bizottságot 
küldtek ki egy amerikai, egy angol, egy francia és egy olasz tábornok 
személyében. A bizottság 1919 július 15-én érkezett Fiúméba és a hete-
ken át folytatott kihallgatások eredménye a fiumei lakosság és az olasz 
katonaság elítélése lett. De különösen kemény szavakkal ítélte el a 
bizottság a fiumei városi rendőrség viselkedését és nemzetközi rendőrség 
felállítását hozta javaslatba. 

A párisi konferencia ezer főből álló máltai rendőrség Fiúméba kül 
dését határozta el és híre futott a városban, hogy az első 500 főből álló 
rendőrség Maltában már hajóra szállt és útban van Fiume felé. Ez a hír 
nagy izgalmat keltett Fiúméban és siettette a titokban már folyamatban 
levő előkészületeket az antant-megszállás megszüntetésére. 

1919. szeptember 12-én reggel még semmi sem árulta el, hogy a 
város sorsára nézve döntő események köszöbén áll. Csak a beavatottak 
tudták, hogy Gabrielle D'Annunzio légiójával megindult Ronchiból és 
útban van Fiume felé. A Viale Francesco Deák, mely az olasz grana-
tierik mult évi bevonulása emlékére a Viale XVII. Novembre nevet 
kapta s amely Fiumenek a legszebb és legforgalmasabb utcája, a megszo-
kott képet mutatta. 

Egyszerre különös menet tiint fel a Via Alassandrina felöl. Elől 
egy katona haladt, kezében az olasz királyság címeres trikolorját tar-
totta. Utána kettős sorban nők és férfiak vegvesen. de túlnyomóan nők. 
mindegyik kezében néhány szál virág vagy babérág. Szótlanul, némán 
haladt a hosszú menet a platánsor alatt a Viale XVII. November végéig 
Cantrida felé. A Giardino pubblicónál nagy csoportosulás támadt. Az 
üzleteket és kávéházakat bezárták. A francia tábornoknak a Gorup-villá-
ban levő lakását olasz katonaság vette körül. Kíváncsiság, kétkedés, 
reménykedés ül az. arcokon. Egyszerre örömrivalgás harsant fel az 
isztriai út felöl és porfelhők között örült iramban, katonákkal tömve 
megjelent az első teherautó, melyet pár percnyi időközben a teher- és 
páncélos gépkocsik egész sora követett, mind megrakva katonákkal és a 
fogadásukra kivonult fiumei néppel. 

„Evviva Fiume italiana" (Éljen az olasz Fiume) harsogott a kato-
naság és polgárság ajkán, mialatt az autók befutottak a városba. Maid 
portól lepett gyalogos- és lovascsapatok érkeztek: granatierek, arditik, 
lanzierik, bersaglierik összekeveredve. Csapattesteiktöl dezertált csopor-
tok tisztjeikkel együtt, Fiume színeiből összeállított kokárdákkal, melye-
ken „Fiume o morte" (Fiume vagy halál) felirat volt. 

Végre egetverő evviva kiáltások között megérkezett D'Annunzio 
olasz ezredesi egyenruhában. Kis vézna, törékeny ember, arcán a kifá-
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radás, kimerültség nyomaival, de mosolygott és barátságos integetéssel 
viszonozta a tömeg viharos üdvözlését. A tömeg megrohanta autóiát, 
mindenki meg akarta ölelni, különösen a nök. akik virággal árasztották 
el kocsiiát és szinte őrjöngve, magukból kikelve kiabálták: „Evviva 
nostro salvatore" (Éljen a mi szabadítónk). Az autó csak lépésben tudott 
a tömegen átvergődni, azután gvors iramban felkanyargott a kormányzói 
palota elé. melynek angol örségét elvonulásra kénvszerítették. A palota 
ormáról a.z angol és francia lobogót katonai tisztelgés mellett bevonták, 
csak az olasz lobogó maradt fenn. 

Este 6 órakor D'Annunzio a palota erkélyéről beszédet mondott, 
melynek végén kiielentette, hogy az olasz nép nevében Olaszország 
annektálta Fiumét. Rendzavarás nem volt. Az angol és francia őrségeket 
mindenütt bevonták. Az éjszaka folyamán egyre érkeznek dezertált 
olasz katonai csapatok és legionáriusok Dalmácia és Isztria egves 
városaiból; néhány ágyút is hoztak, melyeket a tengerparton állítottak 
fel. Szeptember 13.-án az „Emanuele Filiberto" olasz hadihaió az angol 
és amerikai hadihajókkal egvütt a kikötőn kívül foglalt állást. A francia 
hadihajók csak másnan követték őket. A hadihajók úgy álltak fel, hogy 
Fiume a tenger felöl teljesen el volt zárva. Ugyancsak szeptember 13-án 
D'Annunzio proklamálta, hogy a város feletti katonai parancsnokságot 
átvette. 

Híre járt, hogy D'Annunzio felszólította a szövetségeseket, hogy 
katonaságuk 24 óra alatt hagyja el Fiumét, a szövetségesek pedig 
D'Annunziónak küldtek ultimátumot, hogy a városból csapataival együtt 
24 óra alatt vonuljon el. Hogy mi igaz ezekből a híresztelésekből, nem 
lehetett megtxidni, tény azonban, hogy D'Annunzio légióinak beérkezte 
után az angol katonaság, felszerelése egv részének hátrahagyásával 
elhagyta Fiumét az amerikai katonaság már D'Annunzio megérkezte 
előtt eltávozott Fiúméból, a francia katonaság pedig a kikötőnek „uj 
punto franco" név alatt ismert részébe vonult vissza, hol hadikészletei 
el voltak raktározva. Ennek a területnek a szárazföldi felöli minden 
kapuját lezárták és körös-körül gépfegyvereket állítottak fel. készen, 
hogy minden ellenséges támadással szembeszálljanak. Csak egy hét 
múlva, mikor minden felszerelésüket hajóra rakták, távoztak el 
Fiúméból. 

D'Annunzio rendeletére Jugoszlávia felé a vasúti összeköttetést 
megszakították olv módon, hogy Fiume és Bakar állomások között egy 
darabon felszedték a síneket. 

Fiumét a tenger felöl antant-hajók blokád alá vették, egyik forgalmi 
életereje Jugoszlávia felé elvágva, csak az Olaszország felé vezető 
vasúti vonalon volt gyér közlekedés. 

D'Annunzio irreguláris csapata egyre növekedett. Éjjel-nappal 
iöttek kisebb-nagyobb, különféle fegyvernemhez tartozó katonacsopor-
tok és a katonai parancsnokság rendelkezésére bocsátották magukat. 
Már 10.000 emberre növekedett D'Annunzio katonasága és tartani lehet 
tőle, hogy a város élelmezésében zavarok keletkeznek. D'Annunzio kiált-
ványt intézett az olasz hadsereghez, hogy maradjon mindenki a helyén és 
otthon csináljon Fiume szent ügyének propagandát. Badoplio tábornok, 
ki az olasz kormány kirendeltjeként Voloscában tartózkodott és tárgyalá-
sokat folytatott Fiume katonai parancsnokságával, szintén kiáltványban 
szólította fel az olasz katonaságot, hogy dezertálásukkal ne növeljék 
Fiume élelmezési nehézségeit. De ennek sem volt eredménye. 

Hogy a további beözönlést megakadályozzák, most már nemcsak a 
kormánycsapatok zárták körül Fiumét, hanem ezekkel szemben 
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D'Annuzio csapatai is kordont vontak. Szórványosan még eme kettős 
örvonalon keresztül is érkeztek szökött katonák a városba. 

Mi vonzotta ezeket a katonákat Fiúméba? 
A katonákat tisztjeik rábeszélése, a tiszteket pedig a hazafias lelke-

sedésen kívül a D'Annunziohoz való ragaszkodásuk késztette, hogy Fiume 
ügyéért síkra szálljanak. 

D' Annunzio ól éves, gyengén fejlett testalkatú, csupa ideg-ember. 
Távolról nézve kamaszkorban levő ifjúnak látszott, de közelről aszoti, 
fáradt arca, kopasz feje elárulták korát. Végigküzdötte a háborút: har-
colt szárazon, vízen, víz alatt és levegőben. Ezért a „poeta-soldato" 
(katona-költő) jelzővel tisztelték meg. 

Törhetetlen akaraterő, dac és becsvágy lakott ebben a törékeny 
testben. Midőn — nézete szerint — az olasz kormány nem elég erélye-
sen szállt szembe szövetségeseinek azzal a mesterkedésével, hogy az 
olasz aspirációkat alaposan megnyirbálják, szembeszállt ö nemcsak az 
olasz kormánnyal, hanem az egész párisi konferenciával is. 

Mikor látta, hogy az olasz kormányt nem tudja Fiume és a dalmát 
tengerpart birtokáért erélyes beavatkozásra bírni, maga vette kezébe; 
Fiume ügyét. Irreguláris csapataival meglepetésszerűen megszállta Fiu-
mét és ezzel a párisi békekomerenciát beiejezett tény elé állította. 

Annak ellenére, hogy az olasz Vörös Kereszt hol egy hajórako-
mány, hol egy vasúti vonat élelmiszert küldött Fiúméba, az élelmiszerek 
hiánya egyre érezhetőbbé vált. Ennek enyhítésére a Fiumei Olasz 
Nemzeti Tanács elhatározta az idegenek hazaszállítását. Ezek az ide-
genek mi, magyarok voltunk. Rövid idő alatt 12 vonat indult, túlnyomólag 
vasúti alkalmazottak családjaival Olaszországon és Ausztrián keresztül 
Magyarországba. Télen az élelmezési zavarokkal a tüzelőszer hiánya is 
együtt járt. A katonaság letarolta a Fiume környékén nagy áldozatok-
kal ültetett erdöcskéket, szétszedte a fából épült vasúti raktárakat. A 
pusztításban segített a katonaságnak a szegényebb városi néposztály is. 

Pénz háromféle volt forgalomban: a Fiume által kétszer lebélyeg-
zett, továbbá a Jugoszlávia által egyszer lebélyegzett osztrák-magyar 
bankjegy és az olasz lira. 

Általánosságban egy lira 5 fiumei és 10 jugoszláv lebélyegzésü 
koronával volt egyenlő értékű. Ez azonban nem volt hatóságilag meg-
állapítva. A magánforgalomban a házbérfizetések alkalmával emelkedett 
a líra értéke legmagasabbra, mert a közhivataloknál és a háztulajdonosok-
nál is csak „Gitta di Fiume" lebélyegzésü bankjeggyel, vagy olasz lírával 
lehetett fizetni és ilyenkor egy „Oitta di Fiume" lebélyegzésü koronáért 
5—10 jugoszláv lebélyegzésü koronát is adtak a megszorult adósok. 

A valuta-spekuláció orgiákat ült, s mivel üzérkedés még növelte 
a drágaságot, a carabinierik kissé erélyesebben láttak hozzá az úgyneve-
zett „pescecanik" (cápák) üdvözléséhez, s akit valuta-üzérkedésen értek, 
letartóztatták és jelentékeny pénzbírságra ítélték. 

A szigorú rendeletek és a város területére kihirdetett ostromállapot 
ellenére a betörések és a lopások elég gyakoriak voltak. 

Hogy a nyomor és éhség tűrhetőbb legyen, ü'Annunzio gondosko-
dott narkotikumról: naponta kétszer volt zenés katonai felvonulás; a 
katonai ünnepségeknek, a lelkesítő, hazafias szónaklatoknak vége-hossza 
nem volt. Ezalatt a vasútállomás vágányzata begyepesedett, a sinek a 
forgalom szünetelése miatt megrozsdásodtak. A kikötőbe nagy ritkán 
érkezett egy-egy hajó, melyet ü'Annunzio emberei a tengeren'zsákmá-
nyoltak. ü 'Annunzio táborkara is kiegészült időközben. Fiúméba érkéz-
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tek Ceccherini és Tamaio olasz tábornokok és Luigi Rizzo tengerész-
kapitány, a „Szent István" dreadnought elsülyesztöje, s felajánlották 
szolgálataikat D'Annunzionak. 

Fiume mindjárt Magyarországtól való elszakadásának, proklamálá-
sakor kijelentette, hogy egyesülni óhajt Olaszországgal, fürdött az olasz 
nacionalizmus hullámaiban, mikor azonban D'Annunzio bevonult, a 
túlzóknak ez nem volt elég. Lemondásra kényszerítették Vio polgármes-
tert, iij képviselőtestületet választottak az általános, a nőkre is kiter-
jesztett választójog alapján. A képviselőtestületbe csupa új ember, köztük 
három nő, került be. 

Az új képviselőtestület 1919 november 11-én tartott ülésén Riccardo 
Gigantet, az olasz nacionalizmus tántoríthatatlan képviselőjét választot-
ták meg polgármesternek, ki mind az annexiós politikának, mind 
D'Annunzionak törhetetlen híve volt. 

Ez Fiume lakosságának zömét megnyugtatta, de nem szüntette meg 
az élelmiszer-hiányt, az egyre fokozódó drágaságot és a tömegnyomort. 

Olaszország nyíltan nem támogathatta Fiumét, de a Rómával foly-
tatott tanácskozások során megtalálták a segítés módját. Amit az olasz 
kormány szövetségeseire való tekintettel nem tehetett nyíltan, megtette 
burkolt tonnában. Az olasz Vörös Kereszt megkapta a kormánytól az 
engedélyt, hogy Fiume éhező polgári lakossága részére élelmiszereket 
szállítson. Természetes, hogy a légionáriusok részére is ilyen úton jutott 
élelmiszer. 

Ezeket az élelmiszereket drágán kellett megfizetni. De miből? A 
városban megszűnt minden forgalom. A gyárüzemek szünetelése miatt 
sok volt a foglalkozás nélküli munkás. Ezeket a város segélyezte ugyan, 
de a segély nem állott arányban a fokozódó drágasággal. A munkásság 
forrongott s elégedetlensége a közüzemek alkalmazottait is magával 
ragadó, többször megismételt sztrájkban nyilvánult meg. A baj növe-
lésére még tifusz-járvány is keletkezett a városban. A lelkesítő, hazafias 
szónaklatok, a zenés katonai felvonulások már nem tudták narkotizálni 
a lakosságot^erösebb narkotikumot kellett alkalmazni. 

November 14-én éjjel a „Nullo" torpedóvadász, több hajóegység 
kíséretével, 5000 emberrel, D'Annunzio parancsnoksága alatt elhagyta a 
kikötőt és megszállta Zárát. Zárában Enrico Millo admirális, a megszálló 
olasz kormánycsapatok parancsnoka nem fejtett ki ellenállást, sőt kato-
náival együtt letette D'Annunzio kezébe a hűségesküt, D'Annunzio pedig 
kinevezte öt az olasz csapatok által megszállt Dalmácia kormányzójává 
és mint diadalmas hadvezér tér vissza Fiúméba. 

November 16-án Luigi Rizzo tengerészkapitányt, olasz állampolgárt 
megválasztják Fiume képviselőjének az olasz parlamentbe, ahová azon-
ban soha sem tehette be a lábát. Csak demonstráció volt ez is, mint 
D'Annunzio zárai expedíciója. Közben a város kiküldöttei állandóan 
tárgyaltak az olasz kormány megbízottjával, Badoglio tábornokkal. Ez 
végre a kormány nevében olyan ajánlatot tett a városnak, melyben az 
Olaszország általi annektálás kivételével a város minden kívánságát 
megvalósulva láthatta. A város képveslötestíilete napokon át folytatott 
tanácskozás és vitatkozás után, 47 közül 38 szavazattal elfogadhatónak 
találta az olasz kormány ajánlatát. A döntést a Consiglio Nazionalehoz 
terjesztették fel, mely hozzájárulván, végső fokon való döntés végett a 
város katonai parancsnokához, D'Annunziohoz küldte. Ha ezt a legális 
úton hozott határozatot végrehajtják, Fiume sok szenvedéstől és nyomo-
rúságtól menekült volna meg, de D'Annunzio, akinek kezébe Fiume 
letette sorsát, meghiúsította a határozat végrehajtását. 
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Teresa Ruelles belga propagandistanö felolvasást tartott a „Teatro 
Verdi"-ben; itt D'Annunzio is megjelent és a felolvasás végeztével 
tudtára adta a hallgatóságnak, hogy a Consiglio Nazionale határozata 
következtében neki el kell hagynia Fiumét. A közönség lelkesen tüntetett 
mellette és folyton megújuló tüntetések között kísérte a kormányzói 
palotáig. Egyszerre megszólaltak a harangok és a hajószirénák, a nép 
a Dante-térre özönlött s onnan felvonult a palota elé. D'Annunzio meg-
jelent az erkélyen és beszédet intézett a tüntető tömeghez, kijelentvén, 
hogy mivel úgy látja, hogy a lakosság nem ért egyet a Consiglio Nazio-
nale határozatával, népszavazást fog elrendelni. 

December 17-én a polgármester már kihirdette a következő napon 
megtartandó népszavazást. Este a Teatro Fenicében népgyűlés, melyen 
Italo Bacich, egyik leglelkesebb nacionalista, a „La Vedetta dTtaúa" 
szerkesztője beszédet tartott és a Consiglio Nazionale határozata mellett 
foglalt állást. Légionárius tisztek megakadályozták beszéde folytatásá-
ban. A „La Vedetta d'Italia" aznapi számát a Consiglio Nazionale hatá-
rozata melletti állásfoglalásáért elkobozták. D'Annunzio szűkebb kör-
nyezetében is voltak, akik az olasz kormány javaslatának elfogadását 
ajánlották. Ilyen volt Reina őrnagy és Repetta ezredes. D Annunzio mind-
kettőt elfogatta és fogságra ítélte. Ilyen előzmények után kezdődött meg 
1919 december 18-án a népszavazás, hogy elfogadja-e a lakosság az 
olasz kormánynak a városi képviselöestület és a Consiglio Nazionale 
által már elfogadott javaslatát, vagy nem. Délután 4 órakor felfüggesz-
tették a népszavazást. Kiszivárgott hírek szerint azért, mert a lakosság 
óriási többsége szavazott az olasz kormány javaslatának elfogadása 
mellett. D'Annunzio a „La Vedetta d'Italia"-ban nyilatkozott a szavazás 
felfüggesztésének okáról, de meggyőzni senkit sem tudott. Akkor mái-
diktátor volt, de nem akart annak látszani. A Consiglio Nazionale és a 
városi képviselőtestület csak spanyolfalak, melyek a diktátorság elfedé-
sére szolgálnak. Rájuk bízta a döntést, de annak nem volt szabad az ö 
akaratával ellenkezni. Az általa elrendelt és felfüggesztett népszavazás 
megmutatta, hogy a lakosság túlnyomó része a városi képviselőtestület 
mögött áll. Ennek a képviselőtestületnek a határozata, hogy az olasz 
kormány javaslatát elfogadja, érvényben van. Itt valamit tenni kell. 

D" Annunzio hívei a városi képviselőtestület határozatával szemben 
élénk propagandát fejtettek ki. 1919. december 23-án népgyűlést tartottak 
a Dante-téren, hogy tiltakozzanak Modigliuno olasz képviselő állítása 
ellen, ki az olasz képviselőházban tartott beszédében rámutatott arra, 
hogy a Consiglio Nazionale és D'Annunzio között ellentét van. A nép-
gyűlés végeztével pár ezer emberből álló tömeg, mely fiatalemberekből, 
leányokból, asszonyokból és katonákból állott, a palota elé vonult és 
zajos tüntetéssel D'Annunziót akarta hallani. 

A költő megjelent az erkélyen és megkérdezte a tömeget, hogy mit 
kíván. „Resistere" (ellenállni) kiáltották a tüntetők. Erre D'Annunzio 
kijelentette, mivel úgy látja, hogy a lakosság többsége nincs a városi kép-
viselőtestülettel egy véleményen, továbbra is ellenállnak és az olasz kor-
mány javaslatait elutasítják. Így is történt. Ezzel a visszautasítással 
D'Annunzio és hívei egy évvel meghosszabbították Fiume feletti 
uralmukat. 

Zanella, a fiumei autonómpárt Fiúméból száműzött vezére, Olasz-
országban megjelent röpiratában éles támadást intézett D'Annunzio és a 
Consiglio Nazionale ellen. Fiumét bolodokházának nevezte. A vezető-
embereket a város érdekeinek elárulásával, a közvagyon elherdálásával 
vádolta meg és szemükbe vágta, hogy azért ragaszkodnak olyan görcsö-



60 A TENGER 

sen az uralkodáshoz, mert félnek, hogy egy másik rezsim felelősségre 
fogja őket vonni. 

Annak, hogy Fiume a függetlenségének kikiáltása óta eltelt másfél 
év alatt anyagilag tönkremenjen, vezetőinek teljes önzetlensége mellett is 
be kellett következnie. Bevétele alig volt, mert mind vasúti, mind tengeri 
iorgalma szünetelt, kiadása pedig óriási volt, mert a városi alkalmazotta-
kat és a katonaságot fizetni kellett. A munkanélküliség óriási méreteket 
öltött. A ioglalkozasnélküli munkások, valamint a hadi árvák és özvegyek 
ezreit segéyezte a város. Es mibe került a lakosság élelmezése! Ezeket 
a kiadásokat csak hitellel lehetett fedezni, melynek ellenében zálogként 
lekötötték a vasutálomást, a kikötőt, a középüeteket, a vasúti mozdonyo-
kat és mindent, ami csak elzálogosítható volt. 

Miután D'Annunzio az olasz kormánynak a békés megegyezésre 
vonatkozó javaslatát elutasította, a fegyveres összeütközés előrelátható 
volt. Fiume város politikai vezetősége, a Consiglio Nazionale, katonai 
kiképzés végett behívta az öt legfiatalabb kororszályt. Az olasz kormány 
pedig — látva, hogy D'Annunzióval megegyezni nem sikerül, — szö-
vetségeseinek nyomására a jugoszláv kormánnyal keresett megegyezést. 

A tárgyalások 1919 év május 11-én Pallanzaban kezdődtek meg, de 
az olasz kormány lemondása folytán megszakadtak, csak 1920 novem-
ber 4-én folytatódtak s Rapallóban 4 nap alatt be is fejeződtek. Olasz-
ország nagy áldozatot hozott azért, hogy J ugoszlávia elismerte Fiume 
függetlenségét, mert ezért lemondott Jugoszlávia javára egész Dalmáciá-
ról és a dalmát szigetekről, sőt Jugoszlávia részére Fiume kikötőjének 
egy részét, a Baross-kikötőt is át kellett engednie. 192U november 19-én 
írták alá a rapallói szerződést az olasz és jugoszláv miniszterek s ezzel 
D'Annunziót befejezett tény elé állították. 

Mialatt Rapallóban folytak a tárgyalások, D'Annunzio megszállta 
Veglia-szigetét, a rapallói szerződést nem ismerte el és kijelentette, hogy 
Fiume jogait fegyverrel is kész megvédeni. Az olasz kormánynak most 
már tekintélykérüése volt, hogy akaratának és a rapallói szerződésnek 
érvényt szerezzen. A kormánycsapatok szorosabbra vonták a zárt a 
város körül, s minthogy D'Annunzio a város békés átadását megtagadta, 
1920 december 23-án a kormánycsapatok élénk utcai harcok között beha-
toltak a városba. A házak erkélyein elhelyezett géppuskák sortüze fogadta 
a benyomuló csapatokat, a sörtüzek ropogásába hatalmas robbanások 
dörgése vegyült, melyek nyomán a vasúti hidak vastartói és vasívei 
recsegve-ropogva omlottak össze és zuhantak a mélységbe; egy olasz 
hadihajó ágyuja bömbölt bele a pokoli hangversenybe és kilőtt gránátja 
hatalmas rést vágott a kormányzói palota homlokzatába. 

D'Annunzio nem érezte magát többé biztonságba az exponált 
kormányzói palotában, kivonult onnan és magánházakban húzta ineg 
magát, míg a felidézett vihar, melynek mind a két oldalon több száz halott 
és sebesült áldozata volt, elvonult Fiume felett. Azután elment a Garda-tó 
mellé, hogy emlékiratba foglalja élményeit, Fiume pedig sok szenvedés 
árán eljutott oda, hogy mint független szabad állani, egy időre maga 
vegye kezébe sorsának intézését. Az önállóság nem tartott soká: Fiumét 
az olasz államhoz csatolták. 

Hogy milyen lesz Fiume jövendő sorsa, hogy elfogja-e érni a fej-
lődésnek és jólétnek azt a fokát, amelyre a magyar állam bőkezűsége 
emelte, a jövő titka. Mi a messzeségből érdeklődéssel figyeljük egykori 
egyetlen kikötővárosunk létért való küzdelmét. 



Nápoly nyugati része, előtérben a Mergellina-öböl 

A KAGYLÓK JELENTŐSÉGE A TÁPLÁLKOZÁSBAN 
ÉS A KAGYLÓ-EVÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ BETEGSÉGEK 

Irta: HARANGHY LÁSZLÓ dr. 
egyetemi magántanár, főorvos 

Hazánkban a közfelfogás szerint az osztriga-evés ínyenckedés 
jele és a vagyonos osztály kiváltsága, holott valójában a kagylók az 
emberiség legősibb és egyik legelterjedtebb táplálékai közé tartoznak. 
A kagyló evése szinte egyidős az emberiséggel. Észak-Európa Lithorina 
időszakában, Obermeyer szerint körülbelül 8000 évvel Krisztus előtt, 
képződtek Jüttland keleti partjain s a Dán szigeteken az átlagban 300 
méter hosszú, 3 méter magas, úgynevezett „kjökkenmödyngerek", vagy 
szilhalmok, melyek az ősember konyhahulladékából támadt szemétdom-
boknak felelnek meg és hamuból, szénből, halszálkából, lerágott és meg-
rágott csontokból és az elfogyasztott kagylók héjainak millióiból álla-
nak. De nemcsak az északeurópai tengerparti ősember volt kagylóevö, 
hanem — amint a sardegnai Monté Urpino és az Iglesiente partmenti pos-
ványaiban feltalálható szilhalmok mutatják — a földközi-tengeri ősem-
ber is; az északamerikai kontinens belsejének őslakói pedig az édesvízi 
kagylókat is nagymennyiségben fogyasztották, s héjaikból a Mississippi 
és több más nagy amerikai folyó mellett valóságos dombokat emeltek. 

A rómaiak, a konyhaművészet elhanyagolását a póriasság jelének 
tekintették, s ők voltak az elsők, akik fényűzést csináltak a kagylóevés-
böl. Közrejátszott ebben az a hiedelem is, hogy az osztrigáknak a férfiúi 
erőt növelő hatása van. A római császárok asztaláról az osztriga soha-
sem hiányzott. A tengerszíne felett 334 m magasan fekvő caprii Tiberius-
villa ásatásainál az osztriga és a fekete kagyló héjai óriási tömegekben 
kerültek elő. A monda egyes római császárok osztrigafogyasztó képes-
ségéről egyenesen csodákat regél: így például, hogy a falánkságáról híres 
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Vitellius császár minden étkezésnél 4800 darab osztrigát evett. A halászat 
a nagy fogyasztást megfelelő minőségű kagylókkal fedezni nem tudta; 
emellett az ínyencek az omlósság, íz, stb. szerint osztriga és osztriga 
között nagy különbséget tettek s a finomabb minőségűeket hatalmas 
összegekkel fizették meg. Nem csoda tehát, hogy egyes élelmes üzlet-
emberek az osztriga nevelésére, hízlalására rendezkedtek be. Plinius 
szerint Sergius Orata már körülbelül Krisztus előtt 100 évvel medencét 
készített az osztrigák hízlalására. Az osztriga-kereskedelein fejlődésével 
a különböző helyekről kihalászott osztrigákat a Baiae melletti Lucri-

1. ábra. Osztriga-teknők Nápolyból: 1. torontói ehető osztriga (Ostrea edulis), 2. fusaro 
ehető osztriga, 3. Ostrea plicata, 4. ivaréretlen O. plicata. 

niumi-tóban hizlalták és sokan az innen származó kagylókat tartották a 
legjobbaknak. A rómaiak alapították a brundisiumi (Brindisi) és a 
tarentumi (Taranto) osztriga-nevelö-helyeket, de nagymennyiségben 
hoztak osztrigát a távoli provinciákból is. Az osztrigahalászat és neve-
lés valószínűleg ezután már nem ment soha feledésbe, bár erre vonat-
kozó adataink a középkorból alig vannak. Tudjuk azonban, hogy 
III. Eduárd angol király már 1375-ben törvénnyel szabályozta az osztriga-
gyüjtést, s az osztriga, mint böjtös eledel, a középkorban, különösen a 
világi papság és szerzetesség körében közkedveltségnek örvendett. A 
francia királyi udvar az osztriga-evésben a római császárok korára 
emlékeztető fényűzést fejtett ki és nagy összeget fizettek egy-egy ízlete-
sebb, vagy különösebb minőségű darabért. 
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Napjainkban az osztriga és több más különbözö kagyló a világgaz-
daság egyik fontos tényezője. Neresheimer szerint a világgazdaságban 
az élelmiszerek tíz nagy csoportja játszik irányító szerepet, és pedig: a 
gabona, a rizs, a burgonya, a szárnyas, a juh, a szarvasmarha, a disznó, 
a tökehalfélék, a hering és a kagylók. A kagyló sok országban ma mái-
ugyanolyan tömegélelmezési cikk, mint például a hering, s a kagyló-
tenyésztés és kereskedelem az emberek százezreinek ad kenyeret. Az 

2. ábra. Mytilus-héjak Nápolyból: 1. tarantói ehető fekete-kagyló (Mytilus golloprovincialis), 2. 
terranovai ehető fekete-kagyló, 3. mergellinai Mytilus minimus, 4. ivarérellen M. minimus. 

ínyencek által elfogyasztott kagylók száma csupán csekély töredéke a 
szegény néposztály kagylófogyasztásának. Az európai és amerikai ten-
geri államok halásznépeinek és kikötömunkásainak a kagyló éppen olyan 
fontos, olcsó táplálék, mint a japánnak, vagy a kínainak. Egyes vidé-
keken a kagyló ma is teljesen nélkülözhetetlen népeledel, hiszen például 
a Ilebridák és Skócia északnyugati részeinek partmenti lakossága ínsé-
ges esztendőkben a szívkagylók nélkül éhenhalásra volna ítélve. 

A kagylófogyasztás és kereskedelem előttünk szinte hihetetlen 
méreteiről szolgáljon például a következő néhány adat: A francia 
osztriga-kereskedelem forgalma, a tengerészeti minisztérium jelentése 
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szerint, 1879-töl 1887-ig évente átlag 11 millió frankot tett ki, mely ösz-
szeg — hol emelkedve, hol süllyedve — 1898-ban 20 és fél millió frankra 
növekedett. 1912-ben a francia osztriga-termelés 2 milliárd darab osztrigát 
eredményezett. 1920-ban és 1921-ben, a szokatlanul nagy osztriga-
pusztulás következtében, a termelés csökkent, azonban 1927-ben már 
ismét másfél milliárd osztrigát dobtak piacra és 1934-ben 8.7 millió 
frank értékű osztrigát exportáltak. Az osztriga-tenyésztésböl és keres-

3. ábra. Különféle kagylóhéjak Nápolyból: 1. bolyhos kagyló (Modiola t barbola), 2. kőda-
tolya (Lithodomus lifhophagus), 3. és 4. fésű-kagylók (Pecfen opercularis és'P. varius). 

kedelemböl élö emberek számát egyedül Franciaországban 300.000-re 
becsülik. Az Egyesült-Államok nyugati partjain, a halászati jelentések 
szerint, a háború előtti években, évente átlag 2,300.000 bushel (1 amerikai 
bushel = 35'23 liter = 1400—1500 darab osztriga) osztrigát fogtak ki. 
Amerika legnagyobb osztriga-telepei azonban a Chesapeake-öbölben, az 
Atlanti-óceánban vannak s ezeknek évi termése átlagban 11,500.000 
bushel. Az öböl partjain már a háború előtti években mintegy 225.000 
ember élt az osztriga halászatából, illetve tenyésztéséből. Az Egyesült 
Államok osztriga-kivitele igen nagy; pédául 1924-ben meghaladta a 2'3 
millió kilogrammot. Az itteni lakosság által évente elfogyasztott osztrigák 
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számát többen legalább 1 milliárdra becsülik. Egyesek szerint az évi 
szükséglet ennél sokkal nagyobb, s már a világháború előtt az évi átla-
gos osztriga-fogyasztás 4—5 milliárd darabra volt tehető. A nagyobb váro-
sokban külön osztriga-vendéglök, „oyster-saloon"-ok, „oyster-bar"-ok 
vannak s a new-yorki osztriga-vendéglök napi forgalma már a mult szá-
zad utolsó éveiben elérte a napi 30.000 dollárt. Emellett Amerikának 
virágzó osztriga-konserv-ipara is van s ennek termékei nemcsak az 

4. ábra. Különféle kagylóhéjak Nápolyból: 1. és 2. szívkagylók (Cardium edule és C. 
tuberculatum), 3. Venusz-kagyló (Venus verucosa), 4. Tapes decusafus, 5. teknő-kagyló 

(Macira shiltorum). 

amerikai kontinens belsejébe, hanem Európába is eljutnak. Az amerikai 
osztriga-ipar már 1913-ban 80 millió dollár értéket képviselt. Német-
ország nem tartozik a sok kagylót fogyasztó államok; közé, mégis a 
német kincstári osztriga-telepek évente körülbelül 3 millió osztrigát ter-
melnek. Ez azonban nem fedezi az ország szükségletét s a háború előtti 
években Németország osztriga-behozatala évente körülbelül 1 millió 
márkát tett ki. A világháború és az azt követő ínséges évek a behozatal 
csökkenését eredményezték, de 1928-ban az import ismét 932.000 biro-
dalmi márkára emelkedett. Emellett 1927-ben a honi vizekből több mint 
1 millió kg. ehető fekete kagylót termeltek ki, s ebből a kagylóból Hollan-
diából több mint 3 millió kg-ot hoztak be. 



66 A TENGER 

Az elmondottakból megállapítható, hogy a kagyló sok helyen igen 
fontos népeledel, melynek tápértéke is jelentős. A kagylótest fehérjében és 
zsírban gazdag, koncentrált táplálék, melynek ezen felül nagy vitamin-
tartalma is van, fogyasztása tehát különösen a gyermekek és a silányan 
táplálkozó szegényebb néposztály számára óriási előnyt jelent. A rosszul, 
vagy egyoldalúan táplálkozó kikötömunkás, világvárosi gyermek, kínai 
kuli, északamerikai indián számára a vitamindús kagyló éppen olyan 
rendkívüli fontosságú élelmezési cikk, mint nálunk a zöld főzelék, paprika, 
vaj, nyers gyümölcs, stb. Elég ilyen szempontból arra hivatkozni, hogy 
London évi átlagos osztriga-fogyasztása legalább 5—6 millió kilógramm 
vitamindús húsnak felel meg s ezenkívül itt még nagymennyiségű más-
fajta kagyló is piacra kerül, tehát még a legszegényebb munkásosztály 
is olcsó vitamindús táplálékhoz jut. 

Általában a kagylóhéjban helyetfoglaló egész állat élvezhető, 
különösen az osztriga, melynek lába nincsen. Egyes kagylóknál a szívós 
lábat és a kagylóselyem durva fonalát el szokták távolítani, más kagy-
lóknál, például a Tridacna elongata-nál, éppen a láb a legízletesebb falat. 

A kagylók, különösen az osztriga legáltalánosabb és legrégibb 
fogyasztási módja a nyers állapotban való fogyasztás; de már a primitív 
ember konyhájának kagylóhéjmaradványain kimutatható a másik ősi 
elkészítési mód: a kagyló megpörkölése, megsütése. A szakácsművészet 
ókori mesterei, a rómaiak, majd később a franciák is a kagylókból szá-
mos különféle, ízletes ételt tudtak készíteni. Napjainkban nyersen, meg-
citromozva, főzve, pörkölve, olajban, vagy vajban kisütve, pácolva, 
ragout-szerüen, különféle körítéssel és konserv alakjában egyaránt eszik 
a kagylókat. 

A fogyasztásra kerülő kagylófajok között finomság és gazdasági 
jelentőség tekintetében az osztrigáé a vezető szerep, de népélelmezési 
szempontból egyes vidékeken a közönségesebb kagylók fontossága még 
nagyobb. Méltán mondja Neresheimer, hogy a tengerparti lakosok válo-
gatás nélkül esznek mindenféle kagylót és csigát s minden egyes kagyló 
faj, mely olyan mennyiségben fordul elő, hogy gyűjtése kifizetődik, a 
népélelmezés nagy jelentőségű tényezője. Miután egyes kagylófajok 
elterjedése földrajzi helyek, sőt időszakok szerint különböző, érthető, 
hogy a fogyasztásra kerülő kagylófajok minősége és mennyisége vidékek 
és helyek szerint nagyon változó. Ez a jelenség különösen azoknál a 
kagylóknál szembetűnő, melyek ismeretlen okból hirtelen óriási tömeg-
ben jelennek meg, majd egy idő múlva ugyanolyan gyorsan el is tűnnek, 
így viselkedik egyes helyeken a fésű-kagyló, szív-kagyló, stb. Például 
a Nápolyi-öbölben bizonyos fésü-kagyló-fajok néha rendkívüli számban 
fordulnak elő. 1877-ben az öböl egy körülírt kis részletén, egy hónapon 
át 1500 kg fésű-kagylót halásztak. Azután a kagylók száma rohamosan 
csökkent. 

A nagy kikötővárosok halpiacain tehát, az általánosan elterjedt 
osztriga és az ehető fekete-kagyló mellett, a legkülönbözőbb kagylók 
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kerülnek eladásra. Maga az osztriga is más és más válfajokban jut a 
forgalomba. Európában a válfajok legnagyobb részt csupán az ehető 
osztriga (Ostrea edulis) tenyésztő padok szerint különböző változatai, 
amelyek közül különösen az angol whitstablei, colchesteri és kenti, a 
francia marennesi (az elfogyasztott algáktól zöld színű), a Rocher de 
Cancale-i, a belga ostendei, az olasz tarantói, fusarói, speziai, a német 

5. ábra. Különféle kagylóhéjak Nápolyból: 1. és 2. hüvely-kagyló (Solen siliqua), 3. Sole-
curtus strigilatus. 

úgynevezett flensburgi, a hollandi stb. osztrigák a híresek. Az osztriga-
telepeken nem szívesen látott válfaj a csupán főzött állapotban fogyasz-
tott úgynevezett folyami, vagy portugál osztriga, amelyet a portugál part-
ról állítólag hajók hurcoltak el a Garonne torkolatába. A legfontosabb 
amerikai osztriga, az Ostrea virginica, mely az európainál jóval termé-
kenyebb, önálló alak- Az amerikai tenyésztők azonban meghonosították 
a Jesszo szigetéről behozott óriás osztrigát (Ostrea gigast) is, mely 
kedvező körülmények között, héjával együtt gyakran több mint 2.200 
gr-ot nyom. Japánban, ahol az osztriga rendkívül elterjedt néptáplálék, 
az óriás osztrigán kívül az Ostrea cucullata-t is nagyban tenyésztik. 
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Az osztriga mellett legáltalánosabban elterjedt ehető kagyló, az 
úgynevezett ehető fekete-kagyló (Mytilus edulis). A kagyló legjobban 
tenyészik az Északi-tengerben és az észak-európai vizekben, de otthonos 
a Földközi-tengerben is. A kékes-fekete háromszögű kagyló különösen 
az észak-németországi halpiacokon kedvelt árú, de nagymennyisógben 
fogyasztják délen is. Híres a tarantói fekete-kagyló-telep. A fekete-
kagyló közeli rokona a Földközi-tengerben közönséges kődatolya 
(Lithodomus litophagus), amely mészkösziklákba vájt lyukakban él. A 
kagyló a legízletesebbek közé tartozik, tömeges fogyasztását szedésük 
körülményessége akadályozza. Egyes tengerpartokon, például Angliá-
ban, igen fontos néptáplálék a sziv-kagyló (Cardium), amely az európai 
vizekben helyenként almanagyságúra nő. Számos ehető alakja van a 
Venus-kagylónak s a Tellina-féléknek. Déli vidékeken nagy mennyiség 
ben fogyasztják a fésű-kagylót (Pecten); főleg Olaszország déli részén 
a szegényebb néposztály kedveli a tetemes nagyságú, 50—60 cm hosszú • 
ságot elérő, azonban kevésbbé ízletes sonka-kagylót (Pinna). Kiváló 
minőségű és ínyenc falatnak számít a féregszerü testtel bíró hü vely -
kagyló (Solen) és a héjjal tökéletlenül takart Solecurtus; ezek egyéb 
tengeri állatokkal együttesen az olasz tengeri csemegét („frutti di mare") 
szolgáltatják. Az édesvízi kagylókat főként a kínaiak és a természeti 
népek: négerek, indiánok fogyasztják; Európában az édesvízi kagylókat 
nem eszik, bár, Simroth szerint egy Trier közelében levő község lakos-
sága még 1918-ban is vajban kisütve ette a Saar mellékfolyójából kifogott 
kagylókat. 

A felsorolt kagylófajokon kívül egyes vidékeken számos más kagy-
lóféle kerül közfogyasztásra, úgyhogy a kikötővárosok halpiacai való-
ságos kagylógyüjtemények. Például a nápolyi hal- és kagylópiacokon 
1936 júliusában az 1—5. ábrákon is bemutatott alábbi kagylókat láttam 
nagyobb tömegben: tarantói osztriga, fusarói osztriga, tarantói ehető 
fekete-kagyló (Mytilus galloprovincialis), terranovai fekete-kagyló, 
bolyhos kagyló (Modiola barbata), kődatolya, fésű-kagyló, (a 3. ábrán 
feltüntetett Pecten opercularisnál és Pecten variusnál jóval nagyobb pél-
dányok kerültek eladásra), szivkagyló (Cardium edule és Cardium 
tuberculatum), Venus-kagyló (Venus verucosa), Tape$ decussatus, 
teknő-kagyló (Mactra stultorum), hüvely-kagyló (Solen siliqua), Sole-
curtus strigilatus. A felsoroltakon kívül egyszer-egyszer még hat más-
fajta kagylót is láttam kisebb számban eladni. 

Minthogy a kagylóevés világszerte rendkívül el van terjedve, a kagy-
lók fogyasztásával összefüggő megbetegedések méltán tarthatnak számot 
általános érdeklődésre. Régóta ismeretes, hogy a kagyló-evés olykor 
ártalmas lehet, sőt egyes kagylók, különösen a fekete-kagyló, súlyos 
mérgezést válthatnak ki. Azonban a kagylómérgezésröl sokáig tiszta 
képet nyerni nem lehetett, mert kezdetben a romlott, vagy fertőzött kagy-
lók által okozott élelmiszer-mérgezéseket és a friss kagyló elfogyasztása 
után támadt megbetegedéseket egyformán a kagylómérgezés fogalma alá 
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vonták. Ma már a kagyló-evés után támadt bántalmakat a kiváltó ok és 
a kórlefolyás tekintetében egymástól teljesen elkülönített három csoportra 
osztjuk, nevezetesen: 1. a kagyló-evés által kiváltott túlérzékenységi 
állapotok, 2. a fertőzött, vagy romlott kagyló által okozott élelmiszer-
mérgezések, illetve fertőző betegségek, 3. a friss kagyló elfogyasztása 
után támadt bénulásos kagyló-mérgezések. 

A kagyló iránti túlérzékenység teljesen azonos a különböző idio-
szinkraziás állapotokkal. Tudjuk, hogy a legtöbb ember teljesen zavar-
talanul ehet szamócát, rákot, halat, kagylót, vajat, tejet, stb., ellenben 
egyeseknél egyik-másik élelmiszercikk elfogyasztása után viszkető kiütés 

6. óbra. A kagyló szervezete. Baloldalt: tavi-kagyló oz alsó oldaláról nézve (a héja el 
van távolítva); jobb oldalt: ehető fekete-kagyló felnyitva, az alsó oldaláról nézve. 

(A jelele magyarázata a szövegben.) 

(csalán-kiütés), vizenyős dúzzanat, bágyadtság, esetleg láz, émelygés, 
szédülés, izom- és ízületi fájdalom, olykor nehéz lélegzés mutatkozik. 
A tünetek száma és hevessége egyének szerint nagyon változó. Egye-
seknél a kórjelenség magányosan csak bőrkiütés, vagy vizenyős dúzza-
nat, olykor émelygés, stb. formájában jelentkezik, másoknál viszont a 
tünetek csoportosan lépnek fél. A kagyló iránti túlérzékenység oka 
egyes egyéneknek a kagylófehérje iránti fokozott érzékenysége s ez az 
állapot, mint az idioszinkraziák általában, gyakran családi jelleget mu-
tató, egyéni sajátosság. A kagyló iránti túlérzékenység semmivel sem 
gyakoribb, mint például a rák, vagy hal iránti túlérzékenység s az 
elmondottak alapján nyilvánvaló, hogy a kórkép kialakulásánál a 
kagyló frisseségének, vagy tisztaságának foka nem játszik szerepet. 

A kagylófogyasztás nyomán keletkezett megbetegedések másik 
csoportját a kagyló romlott, vagy fertőzött volta okozza. A fehérjékben, 

i 
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zsírokban gazdag, elhalt kagylótest a baktériumok számára rendkívül 
kedvező táptalaj, s ha a vízből kifogott kagyló hosszabb ideig meleg he-
lyen áll, különösen pedig, ha még szennyeződik is, könnyen megromlik. 
A romlott kagyló élvezete természetesen éppúgy megbetegedést vált ki, 
mint a romlott halé s enyhe bélhurutoktól kezdve a legsúlyosabb kór-
képek támadhatnak, aszerint, hogy a romlott kagylóban milyen bakté-
riumok szaporodtak el. A kagylók azonban nemcsak romlott állapotban, 
vagy szennyesen kezelve okozhatnak élelmiszer mérgezést, vagy tífuszt 
és egyéb fertőző betegségeket, hanem teljesen frissen és tisztán elárúsítva 
is. A fertőző csíráknak a kagylókba való jutását csak akkor érthetjük 
meg, ha ismerjük a kagylók lélegzésének és táplálásának módját, 
ezért ilyen irányú ismereteink felújítását ezen a helyen se mellőzzük. 

Mint tudjuk, a kagylók fejetlen puhatestűek, melyeknek testét 
rugalmas pánttal összetartott meszes héj, a kagyló teknöje fedi. A tek-
nők belső felszínét a köpeny borítja, ezen belül mindkét oldalt páros 
kopoltyúlemezek következnek. A köpeny és a kopoltyúlemezek hátul úgy 
egyesülnek a kagyló zsigerzacskójával, mint ahogyan a könyv táblája és 
lapjai a könyv sarkával. A 6. ábra ezeket a viszonyokat szemlélteti. A bal-
oldali kép olyan tavi kagylót ábrázol, melynek teknői el vannak távolítva 
s a köpenylemezek szét vannak tárva. A zsigerzacskó folytatását képező 
láb a-val, a kopoltyúlemezek d-vel és e-vel, a köpenylemezek gr-vel vannak 
jelezve. A fejetlen állatnak a rajzban felül fekvő elülső végén, a fc-vel jel-
zett helyen van elrejtve a száj, melynek mindkét oldalán az ábrán csupán 
egyik oldalt látható, c-vel jelzett szájvitorlák foglalnak helyet. A hátulsó 
testvégen (a képen alul) a sarokpánt közelében fekszik a kloáka-nyílás 
és ez alatt, a fe-val jelzett helyen jut be a víz az állat üregébe. — A jobb-
oldali ábra a széttárt ehető fekete kagyló köpenytiregi szerveit mutatja. 
Az ábrán a köpeny h-\al, a kopoltyúlemezek i-vel és j-vel, a szájvitorlák 
<7-vel vannak jelezve. A láb ennél az állatnál újjszerti nyujtványt (b) 
alkot, amely alatt enyves váladékot termelő, úgynevezett byssus-mirígy 
található, melynek c-vel jelzett váladéka a vízben kagylóselyemmé mere-
vedik. A kagylóselyem segítségével az állat különféle tárgyakhoz rögzít-
heti magát. 

Már a kagylók élettanával foglalkozó első kutatók észrevették, hogy 
a nyugalomban levő kagyló közelében a víz állandóan mozgásban van. 
A víz a hátulsó testfél alsó részén jut az állat testüregébe és miután a 
kopoltyúlemezeket és a lábat körüláramlotta, a kopoltyúréseken keresztül 
a kopoltyú belsejébe kerül és a hátulsó testfél felső részén levő nyíláson 
át, a kloáka termékeivel együtt távozik az állatból. Ezt az úgynevezett 
lélegző áramot kizárólag a kopoltyúréseket és a kopoltyú belső felszínét 
fedő csillangós hámsejtek tartják fenn. Az áramlás célja, hogy a víz 
oxigénjét a kopoltyúkhoz juttassa és a termelődő széndioxidot elszállítsa, 
miközben a szüröszeriileg működő kopoltyúk a víz táplálórészecskéit 
visszatartják. A tápanyagokat a kopoltyú mirígysejtjei nyákos anyagba 
ágyazzák s a nyákfonalakat a kopoltyúkat fedő csillószőrős hámsejtek 
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mozgása a szájhoz továbbítja. A táplálékfelvétel a kagylóknál sem foly-
tonos, hanem időszakos. Ha a kagyló táplálékot szándékozik felvenni, a 
szájnyílás kitárul és a nyákos anyag a bárzsingon keresztül a gyo-
morba. majd a májba jut, ahol megemésztődik és a salakanyag a kacska-
ringós bélen át, a nemi szervek váladékaival és a lélegző áramnál felhasz-
nálódott vízzel együtt, távozik a testből. Ha a táplálékfelvétel szünetel, a 
száj körül felgyülemlett nyákba ágyazott felesleges tápanyagot a köpeny 
belső felszínét és a lábat fedő csillószörös hámsejtek távolítják el s a 
nyákos anyagot a teknő széléhez, vagy a köpeny olyan részéhez sodor-
ják, ahonnan a teknők erős összecsapásával eltávolítható. Tehát a kagyló 

7. c h i c . 

KÜLÖN Borii TtNSffti KAtYlOK WTtSniTÓ KCmStUNOc ViznÁUHA 

vízáramlása a vízben levő élő és élettelen részecskéket a kagyló üregébe 
sodorja és ott vagy a tápcsatornába kerülnek, vagy nyákkal össze-
tapasztva újra a külvilágba jutnak. Miután a nyákkal összetapasztott élő 
és élettelen szemcsék, baktériumok a víz fenekére üllepednek, végered-
ményben a kagyló vízárama a víz tisztulását eredményezi. 

A kagyló víztisztító hatása különösen akkor szembetűnő, ha a víz-
hez nehezen ülepedő anyagot adunk. A 7. ábra egy ilyen kísérlet mene-
tét ábrázolja. A görbék az alsó kis táblázatban megjelölt tengeri kagylók 
víztisztító képességét mutatják 1 gr aluminiumporral és 1 gr agyag-
porral (bolus alba) kevert 1 liter tengervízben. A koordinata-rendszer 
függőleges szára a kísérleti folyadék zavarosságát jelzi zavarosságmérö 
műszerrel (nephelometer) meghatározva, a vízszintes egyenes pedig a 
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leolvasás percekben kifejezett időpontját mutatja. A görbék adataiból 
kitűnik, hogy a tengeri kagylók víztisztító képessége fajok szerint külön-
böző erősségű ugyan, azonban még a leglassabban tisztító kagylóknál 
is aránylag igen erős. Ugyanis tíz és fél óra alatt az 1 liternyi kísérleti 
folyadékot a 2 gr idegen anyagtól valamennyi kagyló teljesen megtisztí-
totta, holott — a felső ellenőrző kísérlet vonalának tanúsága szerint — a 
víz zavarossága a természetes ülepedés következtében ugyanakkor alig 
csökkent 40%-al. 

Ezek szerint a kagylók környezetük vizét aránylag gyorsan keresz-
tül szűrik magukon, s ha a vízben kórnemző baktériumok vannak, azok 
is hamarosan a kagylók belsejébe kerülnek. A kagylók tápláléka szétesö-
félben levő szerves anyagokból, mikroszkopikus állati szervezetekből, 
algákból és valószínűleg baktériumokból áll. Egyesek szerint a baktériu-
mok teste teljesen emészthetetlen anyagból áll és tápláléknak nem hasz-
nálható. Ez a megállapítás azonban minden bizonnyal nem általános 
érvényű, mert a baktériumok teste korántsem olyan állandó összetételű, 
mint a magasabbrendü szervezeteké, s így a baktérium tápanyagként 
való felhasználásának lehetőségével a kagylóknál is számolni kell. 

Vizsgálataim szerint az osztriga és az ehető fekete-kagyló a bak-
tériumokat csak akkor emészti meg, ha az oxidációs viszonyok nem 
nagyon rosszak, s ha egyéb tápanyag nem áll kellő mennyiségben ren-
delkezésre. Mivel a tengervízben algák, véglények, stb. rendszerint bőven 
vannak, a gyomorba, májba és bélcsatornába jutott baktériumok legtöbb-
ször elkerülik a megemésztödést s a kagyló zsigerzacskójában hosszabb 
ideig életképes állapotban maradhatnak. Ha emellett figyelembe vesszük, 
hogy a szüröszerüen működő kopoltyúrések között is számos kórnemző 
baktérium maradhat vissza, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a kagylók 
szennyes, fertőzött vízben valóságos rezervoárjai a különböző kórnemző 
baktériumoknak. 

(Folytatjuk.) 



ú j a b b m a g y a r á l l a t t a n i k u t a t ó ú t a z a d r i á n 
írta: KOLOSVARY GÁBOR dr. 

egyetemi magántanár, a Nemzeti Múzeum alsobbrangú állatai gyűjteményének őre. 

1937. április 11. — Kiérve az Alpesek nyúlványaiból, s elhagyva 
a jugoszláv határt, az olasz karszton, dolinákban, mélyebb völgyekben, 
zugokban itt-ott még fehér hóleplek hirdették az elmúlt telet és a rend-
kívül hűvös tavaszt. Végig a Trieszt feletti karsztplatón a növényzet még 
alig bontakozik. Feltűnő sok helyütt a hasonlatosság e terület és a 
bakonyi, zire-környéki karsztosodás jelenségei között. Némelykor úgy 
érezzük, mintha otthon volnánk. Aurisinánál a vonat lefut a tengerpartra. 
Sok-sok szomorú és viszontagságos esztendő után 'itt pillantottuk meg 
először a tenger nagy kék felületét. Végtelen széle ködösen olvadt össze 
a párás levegő homályával. Miramare-nál a növényzet már egy hónap-
pal előbb jár. Minden zöld; a hűvös levegő a karszton maradt; a parton, 
Triesztben kellemes meleg fogadott. 

Trieszttől Rovignóig, hová álattani kutató-útunk vitt, a tájkép még 
érdekesebb. Karszt minden felé. Egyre-másra emlékeztetett minket a már 
említett bakonyi karsztosodásra, valamint a nagyharsányi karsztos 
hegység jellemvonásaira. Csak a kis dolinák és azok mélyén a sokszor 
csak néhány négyzetméternyi megművelt, bevetett területek képe szokat-
lan, egészen idegen. Mily küzködés ez itt az élettel, a sivársággal! 

Confanare-ban egy óránk volt, mert az autóbusz Rovigno felé köz-
vetlenül nem csatlakozott vonatunkhoz. Megragadtuk a kedvező alkalmat 
és hozzáfogtunk a szárazföldi fauna megszemléléséhez. A szlovén 
lakosság élénk kíváncsiskodása és a bennünket követő gyermektömeg 
kísérete mellett forgattuk a köveket és szedtük a hatalmas százlábúakat, 
skorpiókat, ászkarákokat, csigákat stb. . . . 

Késő délután érkeztünk Rovignóba. A község mögött feltűntek a 
híres macchiás hegyoldalak, melyeknek sűrű boróka-foltjai a magyar-
országi szép borókásokat juttatták eszünkbe. A községhez közelebb eső 
oldalakon az olajfás kertek és a „terra rossá"-val borított vöröslő terű-
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letek jellemző képe tárul elénk. Az autóbusz végigrohant a szíik rovignói 
utcakon, s a végállomáson, a Hotel Adriatico-nái állt meg velünk, üiste 
a szálló étkezőjében a biológiai intézet több külföldi szakember-vendégé-
nek társaságában megkezdtük az „örökös" menüt, mely ottartózkodá-
sunk alatt ügyszólván egyetlen „kenyerünk" maradt: spaghetti con 
burro, son tomato, calamari, pesce grandé és narancs. Ebéd és vacsora 
után teketekávé, ü. n. expresso; ennek párját finomság és erősség tekin-
tetében itthon nem találjuk meg. 

Rovignóról magáról és a biológiai intézetről lapunkban néhai 
Garády Viktor már részletes és élvezetes beszámolót írt, ezért ismétlé-
sekbe itt nem bocsátkozom. Annyit mégis megemlítek, hogy iogadtatá 
sunk a rovignói biológiai íntézetoen a lehető legkedvezőbb volt. Kitűnő 
szivélyességgel és készséggel támogattak és segítettek mindenben; örül-
tek, hogy végre magyar kutatók is leikeresik az intézetet, mert mi voltunk 
az első magyarok, akik ide tudományosan gyűjteni és dolgozni jöttünk. 
Kértek minket, hogy ezentúl sűrűbben jöjjünk ide mi magyarok is. 
Közöltem, hogy ez az utunk csak próba-út, megismerni a körülményeket, 
közvetlen tapasztalataink révén a gyűjtési lehetőségekről áttekintést sze-
rezni, megismerni nagyjában közvetlenül Revignó tengeri és szárazföldi 
launaját, s gyűjtéseinkkel a Magyar Nemzeti Muzeum és a pécsi egyetem 
biológiai intezetének gyűjteményét gyarapítani. E sorok írója a Nemzeti 
Muzeum részére, társa (jfebkardt Antal dr. pedig a pécsi egyetem részére 
gyűjtött. Mindketten államköltségen mentünk ki, mint a kultuszminisz-
térium kiküldöttei, s a kapott összeget az utolsó fillérig gyűjtéseinkkel 
kapcsolatos és mellőzhetetlen kiadásokra fordítottuk. A zsákmány 
ugyanis két ember teljesítményéhez képest oly gazdag volt, hogy azt 
nem hozhattuk magunkkal, hanem nagy ládába csomagolva magunk után 
küldettük. A nagyobb mennyiségű alkoholt, a nagy bádogdobozokat, a 
csomagolást és szállítást mind fizetnünk kellett. Az intézet igazgatója 
Dr. Adolf Steuer professzor és kedves asszisztense, Dr. Félix Roch állan-
dóan elláttak minket gyakorlati és tudományos tanácsaikkal, s minden 
nap érdeklődtek kutatásaink és gyűjtéseink eredményéről. Búcsúzáskor 
meg is jegyezték, hogy túlságosan szerények voltunk, miért nem kértünk 
többet, miért nem követelőztünk? Viszont mindennek meg van a maga 
határa, különösképpen, ha a szívességnek és áldozatkész támogatásnak 
oly nagy fokával találkozunk, aminőre nem is mertünk számítani. 

Gyűjtéseink nagyon kielégítöek voltak. Csaknem valamennyi hal-
fajból hoztunk egyet-egyet, a dredzselésekkel azonban csak egy-két talaj-
féleséget stráfoltunk át, s így a fenéklakó állatoknak nem mindegyik 
fajából tudtunk szerezni. Tekintettel azonban arra, hogy a Nemzeti 
Múzeumnak az ilyen közönségesebb fajokkal szemben is határozott igé. 
nyei voltak, a pécsi biológiai intézetnek pedig eleddig semmiféle tengeri 
gyűjtése nem volt, minden egyes darab értéket, sőt sokszor novumot jelen-
tett számunkra. A gyűjtött anyag szakszerű feldolgozása alkalmával 
természetesen az anyagnak újabb átértékelése fog következni, hiszen 
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minden zoológus jól tudja, hogy többnyire csak a lupe, vagy a mikrosz-
kóp vizsgáló üvege alatt derül ki sokminden, ami a szabad szem elöl el 
van rejtve. Nem kis elégtétellel állapíthatjuk meg azonban már mos is, 
hogy a makroszkopikus anyagban is akadtak érdekességek. így pl. a 
Canale di Leme tündériesen szép és bájos vizéből kifogtuk a Drymonema 
dalmatina Haeckel-nevü nieduzafajt 3 példányban. Egyik példányunk, 
sajnos, tönkrement, mert a hullámoktól hányt-vetett kutatóhajónkban a 
tartály, amelyben az állat volt, feldűlt és a medúza szétszakadt. Ezt a 
medúza-fajt eddig csak a dalmát partokról ismerték, mint ottani endemiz-
must. Maga Steuer igazgató úr jelentette ki előttünk, hogy ezt az állatot 
még nem látta soha, a rovignói fauna-jegyzékből hiányzott, ott vezették 
be előttünk az öt medúza faj közé hatodiknak. Egyik példányunkat az 
intézet le is foglalta, csak a másikat hozhattam haza a Nemzeti Muzeum 
számára. A rovinói intézeti múzeumnak volt ugyan egy példánya ebből a 
fajból, de az 1908-as évből való, termőhelye bizonytalan, ezért eddig 
nem is vették jegyzékbe. Az első hiteles adatot tehát mi szolgáltattuk. 

A szárazföldi faunáról kutatásaink során teljes képet nyertünk. 
Erre a szárazföldi karsztfaunára jellemző a fedelesszárnyú bogarak 
nagyon csekély egyén- és faj-száma, ezzel szemben a 6—7 fajú százlábúak, 
sporpiók, ászakrákok, Amaurobius-pókok, hangyák, csigák uralkodó 
előfordulása. Valamennyi kőalatti, úgynevezett terricol faunaelem. A 
planticol, SLZic&Z Si növényzet-lakó fauna rendkívül gyér. Ez a szegénység 
azzal magyarázható, hogy rendes körülmények között ezen a vidéken a 
nyár hamar beköszön s az egész növényzet úgyszólván leperzselödik. 
A nagy nyári meleg és a téli hideg miatt a nüvényzetlakó fauna nem 
tud úgy kifejlődni, mint minálunk; azért az 1937. évi esős tavaszban szo-
katlanul buja növényzeten hiába kerestük a planticol rovarfaunát. 

A Rovignó előtti szép sziget dús növényzete, parkja, ligete sem 
tudott ezen a faunaképen változást előidézni. Itt is eredménytelen maradt 
a fák és babérbokrok hálózása. A Bagnole-sziget északi, bórás és déli, 
naptüzésnek kitett oldala nemcsak fauna, hanem flóra tekintetében is 
szegény, valósággal teljesen kopasz! Csupán a délnyugati oldalán látható 
növényi tenyészet, néhány fenyővel és átjárhatatlan niacchiával, ezek 
között a gyíkok és a csigák alkotják a jellemző faunát. 

A szárazföldi fauna gyűjtésekor a legtöbb gyönyörűséget a botsás-
kák elfogása okozta. Ezek még ezen a vidéken is ritkák; a biológiai inté-
zet évek óta mindössze kettőt tart élve terrariumban, mint ritkaságot. Mi 
is kettőt fogtunk a tüdöbetegszanatórium mögött elterülő macchiás hegy 
oldalakon. A gyíkfauna igen gazdag, akad vipera is, de hiányzanak a 
kis emlősök s ezzel együtt a nagy szárazföldi ragadozó madarak. A 
Leme-csatorna északi partján lévő barlangban új Pholcus-pókfajt gyűj-
töttem. A tengerparti moszatokból rostáltunk, s a rostált anyagban több 
ritkaság akadt. Vizsgálata már is folyamatban van, s nagy a reményünk, 
hogy az eredmény nem lesz mindennapi. 

* 
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Harmadszor történt meg tehát, hogy magyar szakemberek az 
Adrán tudományos zoológiai munkát végeztek. Az utunk a két „Najade" 
expedíció arányai mellett eltörpült ugyan, de újabb kezdetnek, újabb 
próbakutatásnak mindenesetre megfelelt. Hiszen ma pénz és egyéb anya-
giak tekintetében is jóval szegényebbek vagyunk, mint voltunk a háború 
előtt, de lelkesedéssel és ügyszeretettel sokmindent pótolni lehet. Ha 
kitartásunk nem csökken, kisebb és szerényebb vállalkozásokkal, de 
azoknak sürübb ismétlésével behozhatunk sok hiányt, amit eddig önhi-
bánkon kívül szenvedtünk, magyar sorsunkhoz híven. Ez a legújabb 
magyar kutatóút is több olyan zoológiai eredménnyel zárult, melyre min-
den öndicsekvés nélkül büszkék lehetünk, hiszen nemcsak közgyűjtemé-
nyeinket gyarapítottuk (még ha kismértékben is), hanem a tudományra 
nézve ú j és érdekes adatokkal tértünk haza. 

S ü r g ö n y c í m : K ö t é l g y á r a k . 
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SZÜLETÉSÉNEK HATVANADIK ÉVFORDULÓJÁRA 

írta: WOLSKY SÁNDOR dr. 
egyetemi magántanár 

— 2 képpel — 

Július 29-én tölti be hatvanadik életévét a mélytengerek világának 
egyik legkiválóbb ma élö kutatója, akinek népszerűségével talán egyet-
len biológusé sem vetekszik. Amikor néhány évvel ezelőtt, körülbelül 
Piccard sztratoszféra-repülésével egyidöben, végrehajtotta bravúros mély-
tengeri leszállásait, a sajtó a „mélység Piccardja" nevet adta neki. A 
hírnév inkább a merész teljesítmény hősét övezi, pedig Beebe komoly 
tudományos munkássága és írásainak belső értéke miatt is megérdemli 
a világhírt. 

Már korán specializálta magát a tenger életének kutatására. Mint 
telivér new-yorki (Brooklynban, New-York elővárosában született), a 
híres new-yorki Columbia-egyetemen végezte tanulmányait és 32 éves 
kora óta a new-yorki állattani társulat (New-York Zoological Society) 
kebelében fejti ki működését. Előbb kurátora volt az intézetnek, majd 
később igazgatója lett és ebben a minőségben tevékenykedik ma is. 
A mélytengeri biológia terén elért kiváló eredményei arra indították a 
new-yorki társulatot, hogy a Bermuda-szigetcsoporthoz tartozó Nonsuch-
szigeten levő biológiai állomását Beebe vezetése alatt elsőrangú intéz-
ménnyé fejlessze. Mint kutató, Beebe már korán kivált az ángolnák fejlő-
désére vonatkozó vizsgálataival. Ismeretes, hogy az ángolnák, amelyek 
folyókban, patakokban élnek, nem ott szaporodnak, mert soha ángolna-
petét, vagy fiatal ángolnát ezekben a vizekben nem sikerült felfedezni. 
Beebe expedíciót szervezett a Bermuda-szigetektől keletre elterülő ú. n. 
Sargasso-tengerre, ahol a tengeri szöllöhinár (Sargassum) valóságos 
őserdőket alkot. Beebe-nak sikerült felfedeznie ezekben az úszó őserdők-
ben az ángolnák ívóhelyeit. Ezzel beigazolta Joh. Schmidt kopenhágai 
egyetemi tanár ángolna-fejlödési elméletét, bár számos részletkérdés 
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továbbra is tisztázatlan maradt. Később hasonló ángolna-telepeket fedez-
tek fel az India-óceánban és egyebütt is. Beebe az ángolna-expedició 
kalandjait mesterien írta meg „Arcturus Adventure" (Arcurus-kaland) 
című könyvében (német fordításban is megjelent F. A. Brockhaus 
kiadásában). „Arcturus" volt ugyanis a neve az expedicíó hajójának. 

William Beebe (balról) és Otis Barton mérnök (jobbról) a búvárgömbbel. 
W. Beebe ,932 Méter unfer dem Meeresspiegel' c. művéből. (Broclchaus-kiadás, Leipzig, 1935.) 

Mélytengeri kutatásai során Beebe egvre gyakrabban tapasztalta, 
hogy milyen kevéssé megfelelők azok a módszerek, amelyekkel a tenger-
biológia dolgozik, hogy még a lektitiinöbb vontatóhálók és méröfelszere-
lések is csak nagyon kevés bepillantást engednek a tenger igazi életébe, 
így fogamzott meg a búvárkészülékkel való leszállás gondolata. Beebe 
megértő társra akadt Otis Barton mérnök személyében, aki hajlandó 
volt alkalmas búvárkészüléket szerkeszteni, azzal a feltétellel, hogy ö is 
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résztvehet a leszállásokban. 1930-ban végezték az első leszállásokat a 
kitűnően sikerült gömbalakú búvárkészülékkel, amelyben két ember 
hosszabb időn át tartózkodhatott a víz alatt, vastag kvareablakon keresz-
tül a kívül nyüzsgő életet figyelve, s megfigyeléseiről telefon útján a felső 
világot tájékoztatva. A búvárkészüléket „bathysphaera"-nak nevezték el 

William Beebe a búvárgömb belsejében. 
W. Beebe ,932 Méter unter dem Meeresspiegel ' c. művéből (Brockhaus-lciadás, Leipzig, 1936.) 

és már az első évben 435 méter mélységet értek el vele. 1932-ben már 750 
méter mélységig jutottak és ebben az évben még egy, valóban amerikai 
ízii bravúrt is végrehajtottak, amennyiben a „bathysphaera"-ból helyszíni 
rádióközvetítést adtak, amelyet Amerika csaknem valamennyi rádió-
állomása átvett. Sok százezer rádióhallgató figyelhette tehát, amint Beebe 
megfigyeléseit, diktálta asszisztensének a búvárgömb belsejéből. A rákö-
vetkező két évben további javításokat eszközöltek a búvárgömbön, úgy-
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hogy 1934-ben iijabb mélységi rekord született: Beebe és Barton elérték 
a 932 méter mélységet. 

Ezek a mélytengeri leszállások számos érdekes tudományos meg-
figyelésre vezettek. Egész sereg olyan állatot írt le Beebe, amely sem 
azelőtt, sem azóta nem került hálóba, s egyik legérdekesebb megállapí-
tása az. hogy a nagy mélységekben a tenger egyáltalán nem kihalt, 
hanem sokkal sűrűbben népesítik be a bizarr élőlények, mint azt a 
vontatóhálók zsákmánya alapján következtetni lehetnek. Nagy feltűnést 
keltett mélytengeri leszállásairól is könyvalakban számolt be Beebe olva-
sóinak. Könyve nemrég magyar fordításban is megjelent „Félmérföld-
nyire a tenger színe alatt" címmel, a Természettudományi Társulat kiadá-
sában. Többi munkáit („Galápagos, das Ende der Welt", „Dschungel-
leben", „Logbuch der Sonne", stb.), amelyekben éppoly kitűnő írónak, 
mint kiváló kutatónak mutatkozik, sajnos, legfeljebb német fordításból 
ismeri a magyar közönség. 

A bátor kutató töretlen erőben éri meg hatvanadik születésnapját és 
lankadatlanul folytatja értékes tevékenységét a tengeri élet titokzatos 
jelenségeinek felderítése körül. El lehetünk készülve, hogy hamarosan 
újabb bravúrjairól fog értesülni a világ. 
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Két évvel ezelőtt, indult meg a Magyar Adria Egyesület nagyarányú 
földrajzi rejtvénypályázata, melynek díjául ingyenes adriai hajóutazást 
tűztünk ki. A pályázat iránt országszerte óriási érdeklődés nyilvánult 
meg, nemcsak a kilátásba helyezett szép hajóút miatt, hanem azért is, 
mert a feltételek érdekes és nehéz feladat elé állították a pályázókat. 
Tizenkét, egymást rövidebb-hosszabb időközökben követő alkalommal 
földrajzi kérdéseket (egy-egy alkalommal 2—3 kérdést) küldtünk szét, 
ezeket kellett megfejteni, de a megfejtőknek mindig csak a fele jutott 
tovább a pályázat következő fokára. A pályázati feltételek szerint ugyanis 
a bírálóbizottságnak joga volt az 1—11. kérdéscsoport megfejtőinek 50 
százalékát, és pedig azokat, akiknek a kérdésekre adott válasza nem volt 
eléggé világos, vagy teljesen pontos, kiselejtezni és csak a minden tekin-
tetben kifogástalan megfejtést produkáló pályázókat bocsátani tovább. 
Ez a körülmény fokozta a versengés érdekességét és izgalmát, s mint-
hogy a kérdések fokozatosan nehezebbek lettek, egyre fogyott a pályá-
zat résztvevőinek száma. Végül csak azok maradtak versenyben, akik 
mindvégig a legnagyobb buzgalommal igyekeztek a problémákat ismere-
teik és olvasottságuk felhasználásával, szorgalmas utánajárással, köny-
vek böngészésével, vagy szakemberek megkérdezésével megoldani. A 12-ik, 
utolsó kérdést már csak tizennégyen fejtették meg teljesen hibátlanul; 
ezek valamennyien megnyerték az értékes díjat, vagyis ingyenesen részt-
vehetnek a Magyar Adria Egyesület adriai hajóutazásán. A szerencsés, 
helyesebben: érdemes nyertesek, akik széleskörű földrajzi ismereteik-
nek és kitartó szorgalmuknak köszönhetik a győzelmet, a következők: 

vitéz Baló Zoltán (Szeged) 
Demes Béla (Miskolc) 
Ferencz László dr. (Adony) 
vitéz Gáspár Rezsőné (Budapest) 
Györffy Pál dr. (Kecskemét) 
Heiner Lajos dr. (Szeged) 
vitéz Hubay Bertalan (Szeged) 

Inokay Tóth Dénes (Nagykörös) 
Özv. Lehőcz Pálné (Gyömrö) 
Márton Béláné (Budapest) 
Rajnoga Ambrus (Budapest) 
Simon Ferencné (Biidapest) 
Szókéné Zánkay Cornélia dr. (Pécs) 
Várady Irén (Szeged) 

Eleinte úgy terveztük, hogy pályázatunk tizennégy győztesét vala-
melyik Adriát járó luxtisgözösre ültetjük és úgy utaztatjuk végig 
Dalmácián, de később oly megoldás kínálkozott, amely az utazást érde-
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kesebbé és tanulságosabbá teszi, egyúttal pedig lehetőséget ad arra, hogy 
a pályázatból kiesettek egy része és azoknak egy-egy kísérője is mérsé-
kelt díj mellett résztvehessen a dalmáciai hajóutazásban. 

Á kirándulás céljára kibéreltük a „STROSSMAYER" nevü 1200 
tonnás délszláv sportyachtot, amelyen 40 utas számára van férőhely. Ez 
a kis yacht viszi tehát végig Dalmácián a Magyar Adria Egyesület pályá-
zatának nyerteseit és azokat, akik a hajóutazásban saját költségükön 
vesznek részt. Ha a .,STOSSMAYER" nem is luxusgőzös, mégis elég 
kényelmet, jó kiszolgálást és bőséges ellátást nyújt utasainak. De nyújt 
még valamit, amit a kötött útvonalakon közlekedő luxusgözösökön nem 
kaphat meg az utazóközönség: nevezetesen azt az előnyt, hogy az uti-
programmot a Magyar Adria Egyesület állapíthatta meg, s ez az útiterv 
olyan látnivalókat is felölel, amelyekhez egyébként nem juthatna hozzá a 
Dalmáciát járó turista. Hajóutunk útvonala csaknem azonos azzal az 
útvonallal, amit 1913-ban és 1914-ben a Magyar Adria Egyesület tenger-
kutató expedíciója a „Najade" hadihajón befutott. Ez az útvonal érinti 
egyrészt Dalmácia történelmi nevezetességű kikötővárosait, másrészt el-
vezet az Adria több természeti „csodájához", s végül — ha az időjárás 
kedvező — alkalmat ad arra is, hogy bemutató halászatot rendezzünk s 
a kirándulás résztvevőinek szeme elé varázsoljuk az Adria mélyén élő 
állatok színes sokaságát. 

A hajóutazást az 1913—1914. évi „Najade"-expedició vezetője, Lei-
denfrost Gyula dr. egyetemi magántanár irányítja, s ott lesz a „Najade" 
expedíció hidrográfiai munkálatainak vezetője, Koch Nándor dr. egyetemi 
magántanár is. Mindketten jól ismerik Dalmáciát és járatosak a tenger 
világában, s így a hajó utasainak érdeklődését minden tekinetben ki tud-
ják elégíteni. 

Az útiterv a következő: 
Július 20-án, kedden este 19 órakor: elutazás Budapest Keleti-pálya-

udvarról; vacsora az étkezőkocsiban. 
Július 21-én, szerdán reggel 8 órakor: megérkezés Susákra; 8 óra 

20 perckor: beszállás a „STROSSMAYER" hajóra; 8 óra 30 perckor: 
elindulás Susakról; reggeli a hajón. 

Július 21-től 30-án este 19 óra 30 percig: hajóutazás. — A hajón 
naponta háromszori étkezés: reggeli (kávé vagy tea péksüteménnyel és 
vajjal vagy mézzel), ebéd (leves vagy előétel, sült körítéssel, gyümölcs 
vagy kompót), vacsora (sült vagy hal körítéssel, gyümölcs vagy sajt); 
ebédhez és vacsorához 2—2 dl bor. 

A hajóút a következő történelmi nevezetességű városokba és kikö-
tőkbe vezet: ARBE (Rab), SEBENICO (Sibenik), SPALATO (Split), 
TRAU (Trogir), GRAVOSA (Gruzs), RAGUSA (Dubronvik), CAT-
TARO (Kotor), LESINA (Hvar). Mindenütt elegendő idő lesz a város 
nevezetességeinek kényelmes megtekintésére. Ezenkívül kirándulást tesz 
a társaság a bűbájos LACROMÁ (Lacrum) szigetére, valamint BUSI-
sziget híres kékbarlangjába és fókabarlangjába. 

Július 30-án, pénteken este 19 óra 30 perckor: megérkezés Susákra, 
kihajózás; 20 óra 23 perckor: elindulás Budapest felé. 

Július 31-én: reggeli az étkezőkocsiban; 9 óra 49 perckor: megér-
kezés Budapest Kelei-páyaudvarra. 

A pályázat nyerteseinek ingyenesen, a többi résztvevőnek pedig a 
megállapított mérsékelt részvételi díjért (A. kategória: 160 P, B. kategó-
ria: 198 P, C. kategória: 240 P) a következő szolgáltatásokat nyujtjuk: 
1. vasúti utazás gyorsvonat III. osztályon Budapestről Susakra és vissza; 
2. egy vacsora és egy reggeli az étkezőkocsiban; 3. tíznapos hajóutazás, 
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naponta háromszori étkezéssel a hajón, valamint a kiválasztott kabinok-
ban való elhelyezés; 4. a délszláv vízum költségei, balesetbiztosítás, pod-
gyászbiztosítás, hordárköltség Susakon, mindennemű adók, illetékek és 
borravalók. 

Nem áll elegendő hely rendelkezésünkre, hogy a hajóút részleteit 
ismertessük. A résztvevők előzetes tájékozódást szerezhetnek az út egyes 
állomásairól a rendelkezésükre bocsátott kis útikalauzból, a további 
felvilágosításokat pedig a hajón az utazás vezetőitől kapják majd meg. 
Akinek pedig nem áll módjában résztvenni a sokatigérö hajóutazásban, 
a fent vázolt programmból is megállapíthatják, hogy a Magyar Adria 
Egyesület első adriai társasutazása minden bizonnyal tanulságos és kel-
lemes élménye lesz mindazoknak, akik akár mint a pályázat jutalmazott-
jai, akár mint önköltséges utasok a „STROSSMATER" hajó fedélzetén 
bejárják a szépséges dalmát szigetvilágot. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

A Magyar Adria Egyesület közgyűlése 
Jegyzőkönyv. Felvétetett a Magyar Adria Egyesület 1937. évi április hó 25-én az 

egyesületi helyiségben (Budapest, VIII., Baross-utca 13.) tartott évi rendes közgyűlésén. 
Jelen vannak: Leidenfrost Gyula dr. alelnök, mint a közgyűlés elnöke, továbbá Halten-
berger Mihály dr. alelnök, Koch Nándor dr. alelnök-főtitkár, Gramantik Mihály titkár, 
Krepuska Gyula dr. könyvtáros, Gallay Jenő rendes tag, a Bajtársi Emlékszako. ztály 
igazgatója és Visontay József rendes tag. 

I. Elnöklő Leidenfrost Gyula dr. alelnök megnyitja a közgyűlést; bejelenti, hogy 
az elsőízben 1937 április 17.-re összehívott közgyűlés a megjelent tagok kis létszáma 
miatt nem volt határozatképes, miért is az elnökség a mai napra újból összehívta a köz-
gyűlést, amely a megjelent tagok számára való tekintet nélkül határozatképes. Bejelenti 
továbbá, hogy az Egyesület elnöke Entz Géza dr. betegsége miatt a mai közgyűlésen nem 
jelenhetett meg. Ezt a közgyűlés őszinte sajnálattal veszi tudomásul. —- Az elnök a jegy-
zőkönyv vezetésére Gramantik Mihály titkárt, hitelesítésére Krepuska Gyula dr. és Vison-
tai József rendes tagokat kéri fel. 

II. Az elnöklő alelnök megnyitó szavai után Koch Nándor dr. alelnök-főtitár beszá-
mol az egyesület 1936. évi működéséről. Mint az év egyik nevezetes eseményét kiemeli 
az egyesület tudományos kiadványának („A Magyar Tengerkutató Bizottság Közlemé-
nyei") újból való megindítását, amely lehetővé teszi, hogy a „Najade"-expedició már 
feldolgozott és feldolgozás alatt álló anyagáról kisebb-nagyobb dolgozatokban beszámol-
hassunk a hazai és külföldi szakköröknek. A TENGER c. folyóiratunk az 1936. évben, 
az egyesület pénzügyi helyzetére való tekintettel, csak 6 ív terjedelemben jelent meg. 
Hat u j munkatárs kapcsolódott értékes dolgozatokkal folyóiratunk életébe, nevezetesen 
Brunner Vilmos vezérigazgató, bácsszentiványi Michailovits György ny. huszárkapitány, 
Sebestyén Olga dr. biológus (Tihany), Szalay Tibor dr. a Magy. Nemzeti Múzeum őre, 
Vargha Lajos dr. egyetemi m. tanár (Sopron) és Wolsky Sándor dr. egyetemi m. tanár 
(Tihany). A régi lelkes Írógárdából Entz Géza dr. egyetemi ny. r. tanár, az egyesület 
elnöke, Leidenfrost Gyula dr. egyetemi m. tanár, alelnök, Mladiáta János főkapitány, 
alelnök és Szilbert József dr. légügyi igazgató támogatták a szerkesztőt értékes munkás-
ságukkal. — Az egyesület könyvtára az 1936. évben csupán olyan könyvekkel gyara-
podott., amelyeket hazai és külföldi kiadók A TENGER-ben való ismertetésre küldtek 
meg az egyesületnek. Anyagi fedezet híjján az egyesület 1936-ban sem áldozhatott köny-
vek vásárlására s csupán az értékesebb kötetek bekötésére és a könyvtár katalogizálására 
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fordíthatott kisebb összeget. A folyóiratok csereforgalmában az 1936. évben bizonyos meg-
állapodottság következett; tisztázódott, hogy mely hazai és külföldi folyóiratok kíván-
ják A TENGER-rel fenntartani a csereviszonyt, s így az egyesület folyóiratának csere-
példányai már sehová sem küldetnek a viszonzás reménye nélkül. — Az egyesület tagjai 
és A TENGER munkatársai közül többen a mult évben is számos dolgozatot és cikket 
jelentettek meg más folyóiratokban és szaklapokban tengeri vonatkozású kérdésekről. 
Ezen kívül Leidenfrost Gyulának két érdekes könyve („Keserű tenger" és Kék Adria") 
jelent meg a könyvpiacon. Sebestyén Olga dr. és Wolsky Sándor dr. pedig lefordították 
William Beebe egyik kitűnő művét, s a fordítás átnézésével elnökünk, Entz Géza dr. 
is közreműködött a kiválóan sikerült átültetésben. (A könyvet „Félmérföldnyire a ten-
ger színe alatt" címmel a Természettudományi Társulat adta ki.) Az 1936. évben az 
egyesület néhány ismeretterjesztő előadóestét tartott; közülük az egyiket a Bajtársi 
Emlékszakosztály rendezte. Az előadóestéken nagyszámú közönség jelent meg. — A 
Bajtársi Emlékszakosztály és az egyesület Szorosabb együttműködése elé, a két testület 
munkaprogrammjának eltérő volta miatt, akadályok gördültek, de az önálló munkakör-
rel működő szakosztály és egyesület között a jóviszony továbbra is fennmaradt, annál 
is inkább, mert végső célkitűzéseik azonosak. — Az egyesület 1936. évi tagforgalma 
az előző évhez képest kedvező volt. A kilépések száma csökkent, viszont több ú j tag 
jelentkezett s így a taglétszám az év végére 250-ben rögzítődött. 

I I I . Az dlelnök-főtitkár jelentése után a pénztárosi teendők ellátásával megbízott 
Visontai József r. tag előterjeszti a pénztári jelentést. E szerint az 1936. óv az egyesület 
jövedelmeiben változást nem jelentett. Az általános gazdasági helyzet javulása az egye-
sület bevételeiben azért nem volt érezhető, mert a tagok legnagyobb része fixfizetésből 
élő köztisztviselő, akinek az évi 8 pengő tagdíj megfizetése is sokszor terhet jelentett. 
Ezért évtizedek óta hűséges tagjaink közül sokan kénytelenek voltak kilépésüket beje-
lenteni. Az elmúlt év bevételei felülmúlták ugyan az előirányzatot, de ez nem a tag-
létszám emelkedésének, hanem annak volt a következménye, hogy erélyesebb tagdíj-
behajtást eszközöltünk és így sikerült a régi tagdíjhátralékok egy részét is bevételeznünk. 
— A kiadások tekintetében lényeges eltérés mutatkozik A TENGER előállításának és 
expediálásának előirányzott és tényleges költségei között. A különbség onnan származik, 
hogy a budapesti Bethlen-nyomdával a régóta fennálló összeköttetést kénytelenek voltunk 
megszakítani s a nyomdával szemben fennmaradt hátralékot egyszerre kifizetni. A 
nyomdaváltoztatás következtében a lapkiadás költségei mintegy 30°/o-al csökkentek. — 
A részletes elszámolás adatai a következők: 

I. Bevételek : 
1. Tagdíjak és előfizetések . . 1481 P 26 f. 
2. Adományok 161 P 48 f. 
3. Könyvekért 8 P 10 f. 
4. Vegyes bevétel 13 P 56 f. 

Összes bevétel: 1664 P 40 í. 

II. Kiadások : 
1. A TENGER költségei . . 
2. Egyesületi helyiség . . . . 
3. Rendkívüli kiadások . . . 
4. Vegyes kiadások 
5. Ügyvitel, portó, nyomtatvá-

nyok 

Összes kiadás: 

1716 P 25 f. 
180 P — f. 
135 P 86 f. 
79 P 10 f. 

195 P 79 f. 

2307 P 
III. Összesítés: 

Vagyonállag 1935. december 31-én . 1487 P 80 f. 
Összes bevétel 1936-ban 1664 P 40 f. 

Összesen: 3152 P 20 f. 
összes kiadás 1936-ban 2307 P — f. 

Maradvány 1936. december 31-én: 845 P 20 f. 

Visontai József ezután előterjeszti az 1937. évre szóló költségelőirányzatot. 
IV. A közgyűlés a jelentéseket, valamint a pénztári zárszámadást és a költség-

előirányzatot tudomásul veszi és a felmentvényt megadja. 
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V. Az elnök jelenti, hogy Entz Géza dr. egyesületi elnök mandátuma lejárt; java-
solja, hogy a közgyűlés újra válassza meg elnöknek a következő két évre, amikor az 
egész tisztikar megbízatása lejár és teljes tisztújításra kerül a sor. — A közgyűlés egy-
hangúlag ismét elnökké választja Entz Géza dr. egyetemi ny. r. tanárt. 

Az elnök jelenti, hagy Halász József dr. pénztáros-titkár tisztségéről lemondott. Az 
elnök javaslatára a közgyűlés Visontai József r. tagot választja meg pénztáros-titkárnak. 

VI. Az elnök jelenti, hogy az alapszabályok értelmében a választmányi tagok egy-
harmadát ki kell sorsolni és a választmányt ú j választással kiegészíteni. A sorsolást az 
igazgató-tanács a közgyűlést megelőző ülésén már elvégezte és azt a javaslatot terjeszti 
a közgyűlés elé, hogy a kisorsolt választmányi tagokat újra válassza meg. — A köz-
gyűlés Cholnoky Jenő dr., Hankó Béla dr. (Debrecen), Kovács Teodor (Rákosszent-
mihály), Quastler Vilmos, Rónay Tibor dr., Scholtz Andor, Skripecz Dezső és Szilber 
József dr. kisorsolt választmányi tagokat újból megválasztja a választmány tagjainak. 

VII. Az indítványok során a közgyűlés elfogadja Koch Nándor dr. alelnök-főtitkár-
nak azt az indítványát, hogy közép- és középfokú iskolák, valamint főiskolai hallgatók 
részére A TENGER évi előfizetési díja 4 pengőben állapíttassák meg. Ugyancsak Koch 
Nándor dr. indítványára az egyesületi alapszabályok 1. §-át a közgyűlés a következő 
szöveg betoldásával módosítja: Az egyesület jelvénye: ovális mentőöv, benne vitorlás 
hajó, a mentőövön „Magyar Adria Egyesület" felírás, a mentőöv fölött a magyar szent 
korona. — Elnöklő alelnök javaslatára a közgyűlés a nyári adriai utazás megszervezésére 
bizottságot küld .ki, melynek elnöke Leidenfrost Gyula dr., tagjai Koch Nándor dr., 
Gramantik Mihály, Krepuska Gyula dr. és Visontay József. 

Más tárgy nem lévén elnök a közgyűlést berekeszti. 
K. m. f. 

Gramantik Mihály s. k. Dr. Leidenfrost Gyula s. k. 
j e g y z ő k ö n y v v e z e t ő . a közgyű lés e lnöke . 

Dr. Krepuska Gyula s. k. 
Visontai József s. k. 

—^^•rjw — 

Címadományozás. A kormányzó Koch Nándor dr. c. tanügyi tanácsosnak, egye-
sületünk alelnök-főtitkárának és A TENGER szerkesztőjének a tanügyi főtanácsosi 
címet adományozta. 

Az igazgatótanács és választmány f. évi április 25-én tartott ülésén letárgyalta a 
közgyűlés előkészítéséül szolgáló ügyeket; felhatalmazást adott Gramantik Mihály tit-
kárnak, hogy az egyesület nyári adriai utazására alkalmas hajót keressen olasz és 
jugoszláv hajózási vállalatoknál, s ha ilyent talál, a bérlés ügyét elintézze; a Magyar 
Hajózási Szövetség alelnöki tisztségére Mladiáta János főkapitányt, egyesületünk alelnö-
két jelölte; s végül elhatározta, hogy a közgyűlésnek javaslatot tesz az alapszabályoknak 
az egyesületi jelvényre vonatkozó ponttal való kiegészítésére. 

íV 
Halálozás. A magyar tudós-társadalmat ez év május 14-én érzékeny veszteség érte 

konyhai és kisbotskói Maros Imre m. kir. főgeológus halálával. Maros Imre, mint a 
m. kir. Földtani Intézet tagja, a geológiai kutatás terén tevékenykedett, de munka-
erejét és lelkes ügyszeretetét a tudományos egyesületeknek és a szaklapoknak is szol-
gálatába állította. Hosszabb időn át titkára volt a Magyarhoni Földtani Társulatnak, 
több mint egy évtizeden át egyik szerkesztője volt a „Földtani Közlöny"-nek és a 
„Hidrológiai Közlöny"-nek, s e szaklapok németnyelvű részét szerkesztette kiváló kész-
séggel. A Magyar Adria Egyesületnek nem volt tagja, de egyesületünkkel mégis szoros 
kapcsolatba került a második adriai kutatóúton, amelyen a m. kir. Földtani Intézet 
megbízásából vett részt, mint az expedíció geológusa. Halálát őszinte szomorúsággal 
gyászolta és rokonszenves egyéniségének emlékét kegyelettel fogja megőrizni egyesü-
letünk is. 
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Prinz Gyula é s gróí Teleki P á l : A 
magyar munka földrajza. — .4 Kir. 
Magyar Egyetemi Nyomda kiadása. Buda-
pest, 1937. 

A fenti címmel megjelent a „Magyar 
Föld, Magyar Faj" c. nagy könyvsorozat 
„Magyar Földrajz"-kötetének második része 
is. Az első részben (Prinz: Magyarország 
tájrajza) a kiváló szerző a modern földrajz-
tudomány tükrében bemutatta hazánk ter-
mészeti tájait; a második kötetben pedig 
megrajzolja a magyar földnek az emberi 
munka átalakító hatása alatt kialakult ké-
pét. A kötetet gr. Teleki Pál nak „A ma-
gyarság hazája" című kitűnő tanulmánya 
vezeti be, majd Prinz Gyula tizenhat érde-
kes fejezetben állítja az olvasó elé a hatal-
mas munkát, amit a magyar nép a honfog-
lalás óta végzett a természettől egységes-
nek teremtett országban, s a fokozatos 
haladást, amely a magyarságot az európai 
műveltség és polgárosodás oly magas 
színtjére emelte. A tudós szerző előbb meg-
határozza Magyarország helyzetét az euró-
pai haladás területén, majd mesteri tollal 
megrajzolja a termelés nyers térszínét: 
annak geológiai kialakulását, növénytakaró-
jának tájankénti változatait, erdőségeinek 
eredeti kiterjedését és az emberi beavatko-
zás folytán kialakult határait. Azután az 
ország vízrajzi helyzetéről és vízgazdál-
kodásáról kapunk világos képet s egyúttal 
méltatását a világviszonylatban is nagy-
szabású munkának, amit a magyarság az 
ország belvizeinek szabályozásával végzett. 
A magyar medencék állóvizeinek fejlődése 
az ősi állapotból a mai kultúrált állapotig 

ugyancsak nagyon érdekes fejezete a könyv-
nek. A következő fejezetben a magyar föld 
nagyobb tájegységeinek gazdaságföldrajzi 
képe rajzolódik határozott vonásokkal 
elénk, majd az ősfoglalkozások (halászat, 
vadászat) tájrajzi szerepét világítja meg a 
szerző. A magyar mezőgazdaság fejlődésé-
nek természetes, földrajzi alapjairól, a bá-
nyászkodás és az iparosodás tájrajzi sze-
repéről kapunk felvilágosítást a következő 
fejezetekben. Végül öt fejezetben az ország 
településföldrajzának pompás szintézisét s 
a magyar kultúrtájat kialakító tényezők 
plasztikus rajzát élvezhetjük. — A szerző 
biztos tudással kezeli, formálja, rendezi a 
sokrétű anyagot, hogy minél világosabban 
állítsa az olvasó elé a magyar földnek és 
a magyar munkának kölcsönhatását. A 
442 oldalas kötetet 63 szövegközti ábra 
(valamennyi a szerzőtől szerkesztett kitű-
nően szemléltető vázlat), ezen kívül kréta-
papirosra nyomott 30 kitűnő fényképmá-
solat, mint képmelléklet díszíti. Magyar-
ország növénytakarójának színes térképe 
teszi teljessé nagyszabású mű illusztráló 
anyagát. K. N. 

Gábriel von Kolosváry: Die Echi-
nodermen des Adriat ischen Meeres 
— Festschrift zum Geburtstage von Prof.. 
Dr. Embrik Strand. Vol. II. Riga, 1936— 
1937. 

Kolosváry Gábor dr. egyetemi magán-
tanár, a Magyar Nemzeti Múzeum alsóbb 
rendű állatai gyűjteményének őre, 1936-ban 
„A Magyar Tengerkutató Bizottság Köz-
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leményéi" c. kiadványunk új sorozatában 
előzetes beszámolót közölt azokról a vizs-
gálatokról, amelyeket a Magyar Adria 
Egyesület 1913—1914. évi „Najade"-expedi-
ciója által az Adrián gyűjtött tüskebőrű-
anyagon végzett. Most előttünk fekszik az 
értékes zoológiai anyag teljes feldolgozását 
összefoglaló munka, mely a Strand pro-
fesszor tiszteletére kiadott „Festschrift" 
I I . füzetében jelent meg. Kolosváry dr. 
hézagpótló munkát végzett, amikor a 
„Najade"-expedició csaknem 25 évig pihenő 
gazdag gyűjtését a Nemzeti Múzeum fel-
dolgozatlan gyüjteményanyagából elővette, 
s a mintegy 2000 darab gondos átvizsgálá-
sával és a vonatkozó irodalom alapos tanul-
mányozásával megállapította, hogy a tüskc-
bőrűeknek mely csoportjai és milyen fa-
jokkal vannak képviselve az Adriában. A 
szerző szerint eddig a tüskebőrűeknek 75 
faja ismeretes az Adriából s ezek közül kb. 
50 fajt a magyar „Najade"-expedició is 
gyűjtött, sőt több fajt eleddig csak a ma-
gyar kutatóknak sikerült az Adriában 
megtalálni. Kolosváry Gábor dr. kitűnő 
munkája nagy jelentőségű az Adria fau-
nisztikai megismerése szempontjából, hi-
szen az adriai tüskebőrűek első teljes rend-
szertani feldolgozását jelenti és számos 
értékes kiegészítő adatot szolgáltat az 
Adria faunakatalógusához. Magyar szem-
pontból azért kell nagyra értékelnünk a 
szerző munkáját, mert a hazai és külföldi 
szakkörök előtt élénken bizonyítja a háború 
előtti magyar tengerkutatásnak nagy tudo-
mányos értékét, s rámutat arra. hogy a 
magyar tudósoknak a nemzetközi tenger-
kutatásban való további részvétele mennyire 
szükséges és kívánatos. K. N. 

Sztrókai Kálmán: A természet tit-
kai nyomában. Kir. Magyar Egyetemi 
Nyomda. Budapest, 1937. 286 l. 

Sztrókai Kálmán arra a nehéz feladatra 
vállalkozott, hogy a mai fizika-tudományos 
eredményeinek megvilágítása mellett mu-
tassa be olvasójának a természet csodála-
tos rendjét és a tudós elmék nagyszerű 
teljesítményeit. A fizikában járatlan, vagy 
alig tájékozott nagyközönség igényeihez 
mérte népszerűsítő munkáját. A könyv 
tanúsága szerint, Sztrókai elég jól ismeri 
az olvasók lelkületét és a tudomány ered-

ményeit ahhoz, hogy őket bizalmas közel-
ségbe hozza egymáshoz. A barátkozás 
színhelyéül nem a kutató tudós maga-
alkotta rendszerének nehezen járható labi-
rintusait választotta, hanem magát a ter-
mészetet, amelyben a laikus olvasó maga 
is él. amelyet a fizikus felfed és a techni-
kus mindnyájunk kényére alakítgat. — Már 
az első fejezetek után láthatjuk, hogy a 
mechanikai fogalmak a körülöttünk zajló 
hétköznapi élet jelenségeinek megértését és 
leírását teszik lehetővé. Természeti érde-
kességek, gyakorlati praktikusságok köz-
ben oldódnak fel és világosodnak meg a 
bevezetéshez szükséges alapfogalmak. Ezt 
az előadási modort tartja meg szerzőnk 
továbbra is, amikor az atomok és elektro-
nok mozgalmas világába, vagy a hullám-
mozgás változatosan érdekes jelenségeibe 
viszi olvasóját. Könnyen érthető hasonla-
tok, szellemes leírások közt követhetjük azt 
a munkát, amelyet a relativitás elméletének, 
vagy a quantummeehanikának megalkotói 
végeztek el. így kerülnek sprra a ma élő, 
fejlődő modern fizika mindazon kérdései, 
amelyek a legkiválóbb elméket ma is fog-
lalkoztatják és bőségesen termelik a még 
megoldásra váró kérdéseket. — Könnyen 
gördülő, sokszor mosolyt keltő közvetlen 
nyelv, jól áttekinthető vázlatos rajzok, 
derűs és demonstratív karikatúrák igye-
keznek a természeténél fogva komoly tár-
gyat színessé és vonzóvvá tenni. Olyan 
érzéssel tesszük le ezt kedves külsejű kis 
könyvet, ahogyan a szellemes társaságot 
elhagyni szoktuk: a jól töltött órák után 
is mindnyájunk számára nyújtott egy kis 
elgondolkozni valót. A laikust megfogja 
annyira, hogy szívesen tér vissza az olva-
sott gondolatokhoz, a szakember pedig sok 
hasznosat kap ahhoz, hogy tudását szem-
léletesebbé és a továbbadásra közvetlenebbé 
tegye. Masszi Ferenc. 

Joshua Slocum: Erdumseglung — 
ganz alléin. Leipzig, F. A. Brockhaus 
kiadása. 

Joshua Slocum amerikai kapitány út-
törő volt azok közt, akik kis vitorlás ha-
jón egyesegyedül vágtak neki az oceánok 
veszélyeinek. Világkörüli utazása három 
esztendeig tartott. Egymaga volt minden: 
kapitány, kormányos, matróz és szakács 
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vissza az örök jég világából. Lélegzet-
fojtva várta az egész világ a híreket 
Adréeról és társairól, de egy postagalam-
bon kívül, — amely július 13-án délben 
hagyta el a léggömböt és július 15-én 
hajnalban, teljesen kimerült állapotban egy 
norvég rozmárvadász-hajó árbocára eresz-
kedett. — egyéb életjelt nem adtak maguk-
ról. Több mint 33 év telt el anélkül, hogy 
az expedíció sorsára világosság derűit 
volna. Mindenki meg volt győződve, hogy 
a bátor férfiak a tenger mélyén alusszák 
örök álmukat, amikor is szerencsés vé-
letlen folytán egy norvég hajó személy-
zete rátalált az északi sark három tragikus-
sorsú hősének földi maradványaira. Meg-
találták az expedíció naplóit és fénykép-
felvételeit is. Egy emberöltő multán tehát 
fellebbent a fátyol a tudásvágy vértanúi-
nak utolsó óráiról. A svéd és norvég kor-
mány nemzeti üggyé tette a hátrahagyott 
feljegyzések feldolgozását, s az eredményt 
a svéd anthropológiai és földrajzi társaság 
vaskos kötetben tette közkinccsé. — A jég 
és hó alatt több mint három évtizeden át 
megmaradt feljegyzések alapján készült ós 
részben az expedíció eredeti felvételeivel 
gazdagon illusztrált mű a sarkkutatások 
hőskorának egyik páratlan érdekességü 
fejezetét tárgyalja. A lipcsei F. A. Brock-
Ikius könyvkiadó cég. melynek tudományos 
kiadványai az egész világon kitűnő hírnév-
nek örvendenek, áldozatot nem kímélve, 
pompás kiállítású, 122 remek felvétellel 
díszített, 278 oldal terjedelmű kötetben né-
met nyelven is kiadta az expedíció történe-
tét. A lebilincselő olvasmányt olvasóink 
figyelmébe ajánljuk. H. J. 

egy személyben. Hajója, az egyárbocos kis 
„Spray", amely ezzel az úttal világhírre 
tett szert, 1895 április 24-én indult el 
Glouceíterből. A hajót 13 hónap alatt maga 
Slocum kapitány építette. Amint a hajó 
Gibraltárt elhagyta, mór kalózhajó vette 
üldözőbe. Csak úgy menekült meg, hogy 
a hirtelen kitört vihar megfosztotta árbocá-
tól az üldözőt. A Tűzföld partjain indiánok 
ostromolták meg. Egy ízben magas lázban 
fentergett kabinjában, míg a fedélzeten a 
tomboló vihar egyik hullámot a másik után 
sodorta végig. A kapitányt, ahol csak meg-
fordult, mindenütt csodálattal és vendég-
szeretően fogadták. Útközben a magános-
ságot könyveivel enyhítette. Slocum össze-
sen 46.000 mérföldet tett meg és 1898 júliiis 
3-án érkezett vissza anyakikötőjébe. Slocum 
kapitány rekordot ért el, anélkül, hogy erre 
törekedett volna. Űtleírása tele van érdek-
feszítő kalandokkal és az élvezetes olvas-
mány arról tanúskodik, hogy Slocum nem-
csak a vitorla-, hanem tollkezelésliez is 
kitűnően értett. Munkáját annak idején a 
világsajtó nagy elismeréssel fogadta, s 
ebben részesült a kitűnő német fordítás is. 

—st. 

S. A. Andrée : Dem Pol entgegen. — 
F. A. Brockhaus, Leipzig, 1937. 

1897 július 11-én az egész tudományos 
világ feszült érdeklődésétől kísérve három 
rettenthetetlen férfiú kelt útra a Spitzbergák 
egyik kis szigetéről, a Dán-szigetről az 
északi sark felé. Tervük az volt, hogy 
léggömbön kísérlik meg az akkor még 
ismeretlen pólus meghódítását. A tudomány 
három hőse: a svéd nemzetiségű S. A. 
Andrée, N. Strindberg és K. Fraenkel ked-
vező kilátások között indult a „Svea" (Sas.) 
léggömbön célja felé, de — sajnos — azt 
sohasem érték el és nem is tértek többé 

Kiadja: a Magyar Adria Egyesület 
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A Magyar Adria Egyesület csak úgy tudhat megfelelni fel-
adatainak, ha tagjai hűségesen kitartanak mellette és tagsági 
díjuknak nem nagy anyagi áldozatot jelentő pontos fizetésével biz-
tosítják az Egyesület fenntartásának és „A TENGER" megjelen-
tetésének anyagi alapját. Felkérjük tehát t. Tagtársainkat, szíves-
kedjenek 

az 1937. évre szóló tagdíjukat és esetleges tagdíjhátralékukat 
a Magyar Adria Egyesület 27.236. számú postatakarékpénztári 
számlájára csokklapon mielőbb befizetni 
s az Egyesület céljait, ha tehetik, külön adománnyal is támogatni. 



a k a g y l ó k j e l e n t ő s é g e a t á p l á l k o z á s b a n 
é s a k a g y l ó - e v é s s e l ö s s z e f ü g g ő b e t e g s é g e k 

Irta: IIARANGHY LÁSZLÓ dr. 
egyetemi magántanár, főorvos. 

(Befejező közlemény.) 

A kagylókkal foglalkozó kutatók eleinte nem tulajdonítottak jelen-
tőséget a kagylók baktérium-tartalmának. A régebbi vizsgálatok ugyanis 
határozottan állították, hogy a kagylók belsejében a baktériumok felöl 
dódnak, mert a kagylók szöveteinek baktériumölő tulajdonsága van. A 
vizsgálók elsősorban abból a hibás megfigyelésből indultak ki, hogy a 
kagylóba jutott tífusz-bacillusok néhány nap múlva nem tenyészthetők ki, 
ezenfelül egyesek a kagyló szövetnedveinek táptalajokhoz való adásával 
a baktériumtelepek csökevényes fejlődését vélték megállapítani. A bakte-
riológiai technika fejlődésével ezek a vélemények teljes egészükben meg-
dőltek. Az újabb vizsgálatok szerint a kagylókban a tífusz-bacillusok és 
egyéb kórnemzö baktériumok élettartama aránylag igen hosszú, olykor 
több hétre tehető. Krumwiede, Park, Cooper s több amerikai szerző hatá-
rozottan bebizonyította, hogy a száraz állapotban őrzött osztrigákban a 
tífusz-bacillus legalább addig él, míg az állat, s 41 napig is kimutatható. 
Ugyanezek a szerzők azt is kimutatták, hogy ha a kagylókat 16 ízben 
változtatott tiszta vízben tartották, a tífusz-bacillusok az állatból 21 napig 
ki voltak tenyészthetők. Ha pedig a kagylókat úgy helyezték alacsony 
hömérsékü vízbe, hogy a héjaikat összezárták, még 51 nap múlva is ki 
lehetett mutatni a tífusz-bacillusokat. Jordán kutatásai azt is bebizonyí-
tották, hogy ha az osztrigák mindössze egy órán keresztül álltak tífusz-
tartalmú tengervízben, a kagylók még 24 nap múlva is élő bacillusokat 
tartalmaztak. Viszont Tarbett megállapításai szerint a kagylóhéjban 
helyetfoglaló folyadék a baktfjr^imok számára kitünö táptalaj és Mc. 

t ' KÖ/Vi/ŷ n 
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Kinley a régiek nézetével ellentétben bebizonyította, hogy a magas vita-
mintartalmú osztrigák testéből a legkitűnőbb baktérium-táptalaj készít-
hető. Vagyis az újabb kutatások alapján a kagylók szövetének baktérium-
ölő képességéről beszélni nem lehet. Amíg tehát régebben a kutatók jelen-
tékeny része úgy vélekedett, hogy csak a fertőzött vízből frissen kihalá-
szott, vagy utólagosan nagymértékben szennyeződött, vagy megromlott 
kagylók okozhatnak betegséget, addig ina már határozottan állíthatjuk, 
hogy a szennyes vízből származó kagylók akkor is fertőzés forrásaivá 
válhatnak, ha csak hosszabb idő múlva kerülnek fogyasztásra s külsőleg 
a romlottság, vagy szennyezettség jeleit nem mutatják. 

A szennyezett, vagy fertőzött kagylók elfogyasztása után támadt 
megbetegedések két csoportra oszthatók, nevezetesen nem fajlagos bakté-
riumok által kiváltott heveny gyomor- és bélbajokra, továbbá határozott 
kórnemző csirák, tífusz, paratífusz, kolera stb. baktériumok által okozott 
fertőzésekre. Az újabb járványtani vizsgálatok kétséget kizárólag iga-
zolták, hogy a szennyezett kagylók élvezete után mindkét említett cso-
portba tartozó megbetegedések külön-külön, vagy együttesen nagy tömeg-
ben léphetnek fel. Az ilyen irányú közlemények sorozatából példaképpen 
említhető, hogy Stiles közlése szerint New-Yorkban egy ünnepi ebéden 
szennyvízcsatornák közeléből szedett osztrigákat fogyasztottak s utána 
83-an hasmenéses bélhurutot, 17-en pedig tífuszt kaptak. Bertin-Sans és 
Carrien pontos járványtani vizsgálatai szerint Montpellierben 1926-ban 
164 tífuszos eset közül 84-nél határozottan meg lehetett állapítani, 
hogy osztriga és ehető fekete-kagyló elfogyasztásával állottak össze-
függésben. Fisher 1927-ben megjelent közleményében 26 kisebb-nagyobb 
járványt, közöttük több amerikai, főleg tífusz-járványt írt le, amelyek 
nek fellépését mind szennyezett osztrigák evésére lehetett visszavezetni. 

A fentemlítettek értelmében nemcsak az eldöglött, megromlott, szeny-
nyesen kezelt kagylók fogyasztása veszedelmes, hanem a szennyvízcsa-
tornák közeléből kihalászott, vagy szennyezett vízben tartott kagylóké is. 
Minthogy a kagylók sok helyen az élelmezés fontos tényezői, egyes álla-
mok a fertőzés megakadályozása érdekében mindent elkövetnek. A francia 
tudományos akadémia a kérdés tanulmányozására már 1907-ben bizott-
ságot szervezett és megállapította azokat az intézkedéseket, amelyekkel 
a kagylófertözés veszélyei a legkisebbre csökkenthetők. A francia kor-
mányhoz hasonlóan az olasz, angol, amerikai, német, holland kormány 
is szigorúan ellenőrzi az osztriga-tenyésztő helyeket és a szennyvíz-
csatornák közelében fekvő, szennyezett kikötővízben elterülő osztriga-
padok kagylóit forgalomba hozni nem engedik. Az osztriga-kezelés 
tisztaságát nemcsak a nagykereskedelemben, hanem, különösen a mele-
gebb időszakban, a piacokon is igyekeznek ellenőrizni, bár kétségtelen, 
hogy a halászok által gyűjtött árúknál ez gyakran éppen olyan kevéssé-
eredményes, mint nálunk a piaci tejárúsoknál. 

Emellett állandó kísérletezés folyik a fogyasztásra kerülő kagylók 
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sterilizálását célzó eljárás kidolgozására is. A kísérletek főleg két irány-
ban folynak. Dodgson angol kutató az osztrigákat 12 órára 3 milliomod-
rész aktív klórt tartalmazó tengervízzel töltött, nagy tartóba helyezi, majd 
a klórnyomokat nátriumhiposzulfittal távolítja el, s a kagylók kimosott 
állapotban, leplombázott zsákokban kerülnek forgalomba. Dodgson eljá-
rását az angol földmüvelésügyi és halászati minisztérium széles körben 
kipróbálta és eredményesnek találta. Az amerikai kutatók jelentékeny 
része a klórozást nem tartja megfelelőnek, hanem inkább azt az eljárási 
javasolja, hogy a frissen kifogott kagylókat négy hétig megfelelő hömér-
sékü és kifogástalan tisztaságú osztrigapadon tartsuk, hogy a kagyló víz-
árama a szennyező baktériumoktól a kagylót lassan megtisztítsa. Az 
eljárás tökéletes formája a francia tudományos akadémia által kiküldött 
bizottság régebbi módszerének, mely a szennyezett osztrigákat hosz-
szabb időre többször cserélt, tiszta vízü tartályba kívánta helyezni. A 
szennyezett kagylóknak a közfogyasztásból való kirekesztését célozzák 
azok a kísérletek is, amelyek rendszeres bakteriológiai vizsgálatok (coli-
tartalom, csíraszám, stb.) útján igyekeznek a forgalomba kerülő árúk 
tisztaságát és frissességét elbírálni. A felsorolt eljárásokról ma még vég-
leges véleményt mondani nem lehet, azonban bizonyos, hogy a fertőzés 
veszélye a kagyló fogyasztására épp oly kevéssé lehet kihatással, mint 
egyéb könnyen romlandó élelmiszerekére. Tudjuk, hogy a tej a baktéri-
umoknak kitűnő táptalaj, így könnyen megromolhat, azonfelül beteg 
állatoktól származhat, tífusz-bacillusgazdák által könnyen beszennyez-
hető, aránylag egyszerű módon hamisítható, s a tejfogyasztás korlátozá-
sára mégsem gondol senki, hanem csupán a tejforgalom felügyeletének 
tökéletesítésére törekszünk. A kagylófogyasztásban a helyzet teljesen 
azonos, s az aránylag ritkán előforduló fertőzések nem a kagyló-evés 
abbahagyására, hanem csupán óvatosságra és főleg meleg időszakban 
bizonytalan eredetű áruk visszautasítására intenek. 

A kagylók élvezeté után támadt bakteriális eredetű betegségek kelet-
kezési módja tehát ma már pontosan ismeretes és a védekezés tekinteté-
ben is jelentős előrehaladás történt. Ezzel szemben a bénulásos kagyló-
mérgezés okát illetően ma is találgatásokra vagyunk utalva. A mérgezés-
ről első leírásaink még a XVIII. századból származnak. Harlem 1762-ben, 
De Costa 1778-ban említi a bénulásos-kagylómérgezést és Frank 1787-ben 
megjelent rendörorvosi kézikönyvében a mérgezések elhárítására rend-
szabályokat ismertet. A mérgezés pontosabb leírását először D. Burrows 
és Forbes Sylvius adják, akik azt is helyesen állapítják meg, hogy a mér-
ges kagyló megfőzve nem válik ártalmatlanná és a mérgezés teljesen friss 
kagylótól is bekövetkezhet. Miután azonban a mérgezés kórképe alatt töb-
ben romlott, vagy fertőzött kagyló által kiváltott megbetegedéseket írtak 
le, a friss kagylók által okozott, nem bakteriális eredetű kagyló-mérgezés 
létezését egyesek kétségbevonták. 

1885-ben azonban Wilhelmshavenban olyan kagylómérgezést ész-
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leltek, amely határozottan igazolta, hogy bizonyos esetekben a teljesen 
friss kagylók is önálló kórképknek tekinthető, gyorsan lefolyó, bénulás 
képében lezajló súlyos mérgezést okozhatnak. A nevezett helyen ugyanis 
október 17-én a hadikikötönek egy elzárt részéből kisebb hajót húztak 
ki és a hajó fenekén megtapadó ehető fekete-kagylókat leszedve, főzött 
állapotban többen elfogyasztották. Az éj folyamán tizenkilencen megbete-
gedtek, mégpedig négyen halálosan, tizen súlyosan és öten könnyebben. 
Aki sok kagylót fogyasztott, annál rögtön az étkezés után súlyos mérge-
zési tünetek léptek föl. Akik kevesebbet ettek, csak órák múlva betegedtek 
meg. A mérgezés torokszárazsággal kezdődött, majd a végtagokban szúró, 
égető érzés mutatkozott, amelyet hidegérzés váltott föl és a végtagok 
megbénultak. A bénulásokat izzadás, szorongó érzés, beszédzavar kisérte, 
s a halál, megtartott eszmélet mellett, súlyos légzési nehézségek közepette 
állott be. A mérgezéseket Virchow, Brieger, Wolff, Salkowsky, Schmidl-
mann vették vizsgálat alá. Megállapították, hogy a mérges kagylók kizá-
rólag a wilhelmshaveni kiköö zsilipekkel elzárt részletén voltak talál-
hatók. A kikötőnek ez a része teljesen álló vizet képezett s friss víz az 
öbölbe csak akkor került, ha a hadihajók előtt a zsilipet kinyitották. Az 
öböl vize azonban a szennyezésektől meg volt védve és a tengerészek csak 
a parton levő árnyékszéket használhatták. A vizsgálatok kimutatták, 
hogy 5—6 ehető fekete-kagyló elfogyasztása már súlyos mérgezési tüne-
teket váltott ki. Az egereknél U'Ul—0'02 cm3 kagylókivonat böralatti be-
fecskendezése után, néhány perc múlva a hátsó láb bénulása mutatkozott, 
majd teljes liüdés képében súlyos légzési nehézség közepette az állat 
további néhány perc alatt eldöglött. 

A wilhelmshaveni mérgezések bebizonyították, hogy a kagylómér-
gezés bénulásos formája önálló kórkép, mely a romlott, fertőzött kagylók 
által okozott megbetegedésektől és kagyló iránti túlérzékenységi állapo-
toktól élesen elkülönítendő. A mérgezések nagyon ritkák, azonban a 
wilhelmshaveni mérgezésekhez hasonló tömeges mérgezéseket azóta is 
többször észleltek. 1890-ben Dublinban egy család, (az anya, öt gyermeke 
és a szolgálólány) evett fekete-kagylókat és az étkezés után 20 perc múlva 
már felléptek a mérgezési tünetek. A családból csupán egye'tlen gyermek 
és a szolgálólány maradt életben. 1901-ben Kristiániában egy matróz halt 
meg kagylómérgezésben; utóbb egy hét tagból álló család szedett ugyan-
ezen a helyen kagylót, közülük hatan megbetegedtek, s a család egyik 
tagja súlyos mérgezés tünetei között halt el. A mérgezéseket Thesen rend-
kívül részletesen átvizsgálta és megállapította, hogy itt is az elzárt kikötő 
belsejében voltak a mérges kagylók találhatók, ellenben a nyilt tenger-
ből kifogottak nem bizonyultak mérgeseknek. A mérgezések száma, tekin-
tetbevéve a rendkívül nagy kagylófogyasztást, aránylag igen kicsiny. 
Dodgson 1928-ban megjelent munkájában mindössze nyolc, legfeljebb 1.0 
különböző alkalommal látja bizonyítottnak a bénulásos kagylómérgezé* 
elöforlulását. IJjabb időben azonban Amerikából több kétségtelen kagyló-
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mérgezést írtak le. Például Meyer szerint 1927-ben Kaliforniában számos 
mérgezés fordult elő s ezek közül hat halálosan végződött. 

Osztriga-fogyasztás után fellépett kagylómérgezést már 1821-
ből említenek, de első pontos leírását Brosch-tói 1896-ból kapjuk. 
Közlése szerint egy tiszt 1895-ben Bécsben állítólag romlott osztrigát 
evett s másnapra súlyos mérgezési tünetek között meghalt. A mér-
gezés képe azonban a bénulásos kagylómérgezés képétől több irány-
ban eltért s inkább a botulismusra emlékeztet. A további közlemé-
nyeknél szintén nehéz eldönteni, hogy az esetek mennyiben felelnek meg 
bénulásos kagylómérgezéseknek, vagy mennyiben tekinthetők romlott 
kagyló fogyasztása után támadt közönsges élelmiszermérgezésnek. 
Ezért Thesen 1902-ben és Buchholz 1912-ben megjelent munkájában 
egyáltalában nem látja bizonyítottnak, hogy sült, vagy főtt osztriga után 
bénulásos kagylómérgezést valaha is észleltek volna. Brieger vizsgálatai 
szerint a kagylómérgezések hatóanyagát az általa mytilotoxin-nak 
nevezett méreg alkotja. Vizsgálatait a későbbi kutatók megerősíteni 
nem tudták s a valódi mérget tulajdonképpen csak 1936-ban izolálta 
Müller, s ő, valamint több kutató megállapították, hogy a méreg rend-
kívül ellenálló anyag, amely savanyú közegben a forralást órákon 
át eltűri, ellenben lúgos közegben hamarosan elpusztul. A főzés tehát a 
bénulásos kagylómérgezés ellen nem véd, legfeljebb mint Salkowsky 
ajánlja, a szódás vízben való hosszabb forralás. A méreg alkohollal jól 
kivonható és hatásossága alkoholos közegben a legnagyobb. A méreg az 
alkaloida, szénhidrát és protein próbákat nem adja. Meyer, Müller való-
színűnek tartják, hogy a méreg quartaerammoniumbasis. 

A kagylóméreg keletkezését illetően határozott megállapításaink 
máig sincsenek. A wilhelmshaveni mérges kagylókat Crumpe külön 
fajnak, Mytilus venenosus-nak, Lohmeyer különálló változatnak tekintette, 
azonban kiderült, hogy a wilhelmshaveni kagylókon leírt külső saját-
ságok a fekete-kagylónál rendkívül gyakori egyéni változatoknak felel-
nek meg s a kagylók tökéletesen azonosak a nem mérgező fekete-kagy-
lókkal. Egyébként is kitűnt, hogyha a wilhelmshaveni kagylókat 2—3 
hétig tiszta vízben tartják, mérgező sajátosságukat elvesztik, viszont a 
más helyről származó kagylók az elzárt wilhelmshaveni öbölben ugyan-
annyi idő alatt mérgezőkké válnak. Ilyen módon egyesek arra gondoltak, 
hogy a wilhelmshaveni tengervíz tartalmaz mérgező anyagot, esetleg a 
hajók vázából kioldott rezet, s a kagylók a mérget csupán magukba 
veszik. Azonban a tengervíz 100 liternyi mennyisége bepárologtatva sem 
mutatott mérgező hatást, s bár Thesen s mások vizsgálatai bebizonyí-
tották, hogy a kagylók a vízhez adott mérgeket (strychnint, curarat, 
stb.) magukba veszik, a kagylóméreg ilyen eredete eddig határozottan 
bizonyítható nem volt. 

A bénulásos kagylómérgezés legelső leírói a mérget a kagylóban 
élő, apró táskarákkal, vagy a kagylókon megtapadó tengeri csillagokkal 
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hozták összefüggésbe. Wolff a wilhelmshaveni elzárt öbölben vizsgála-
tokat végezve, arra a megállapításra jutott, hogy a kagyló-méreghez 
hasonló anyag a tengeri csillagokban is feltalálható, söt a méreg kis 
mennyisége a garnelában is kimutatható. Sommer 1933-ban viszont azt 
találta, hogy az Emerita tarisznyarákban ugyanolyan mérgező anyag 
van, mint a mérgező fekete-kagylóban. Egyesek tehát arra gondoltak, 
hogy a tengeri csillagok és a rákok ugyanúgy a tengervízből veszik 
magukba a mérget, mint a kagylók. A kagylóméreg, továbbá a tengeri 
csillagok és a fenti rákok mérgező anyagainak összefüggése tisztázva 
a mai napig sincsen, azonban nagyon lehetséges, hogy, mint Wolf is 
felveti, a tengeri csillagok mérgező hatása egyszerűen onnan származik, 
hogy a kagylókat nagy mennyiségben fogyasztó állatokban a kagylók 
méreganyaga felhalmozódik. Legújabban az a nézet is felmerült, hogy 
a fekete-kagyló és az említett tarisznyarák közös mérgező sajátságát 
az állatok bélcsatornájában található mérges véglények (dinoflagel-
láták) okozzák. Kísérleteim azonban kimutatták, hogy a kagylók ilyen 
flagelláták nélkül is mérgesekké válhatnak. 

A wilhelmshaveni mérgezésekkel kapcsolatos vizsgálatok azt mutat-
ták, hogy a kagylók mérgező sajátsága csupán időszakos jelenség. 
Legerősebb mérgező hatást mutattak a kagylók októbertől decemberig, 
ellenben januárban és februárban a mérgező hatás nagymértékben 
csökkent. A krisztiániai mérgezések alkalmával Thesen május végén és 
június közepéig találta a kagylókat mérgezőknek, ellenben június 22-töl 
szeptember 16-ig ugyanezeken a helyeken alig, vagy egyáltalán nem 
talált mérges kagylókat. Meyer szerint Kaliforniában decembertől 
márciusig mérges kagylók egyáltalán nem fordulnak elő. Tehát a kagylók 
mérgező tulajdonsága bizonyos idöszakosságot mutat s így kézenfekvő 
volt a gondolat, hogy a méreg, a fugu halméreghez hasonlóan, az 
ivarmirigyek mérge. A gondolat szinte egyidős a kagylómérgezésre 
vonatkozó kutatásokkal. Az osztrigák szaporodása a Földközi-tengeren 
és a franciaországi partokon kora tavasszal megy végbe, s a köpeny-
ürben levő álcák májustól- június végéig rajzanak ki. Az ikrás osztri 
gákat a közhiedelem mérgeseknek tartotta s a XVIII. században úgy 
vélték, hogy az álcák kirajzása után az állatok jelentékeny része megbe-
tegszik. Frank 1787-ben le is írja a nyáron található beteg állatok saját-
ságait s azokat kékes színüeknek, szokatlanul lazáknak, puháknak 
mondja. Ez a hiedelem vezette a francia hatóságokat, amikor 1732 április 
hó 25-én rendelkezést bocsátottak ki, hogy Párisban májustól szeptem-
berig kagylókat elárusítani nem szabad. Röviddel ezxitán hasonló intéz-
kedéseket tettek Spanyolországban is, s idővel általánossá vált a nézet, 
hogy az osztriga csak az r-es hónapokban fogyasztható. A kagylók 
nyári forgalomba hozatalának szabályozása kétségtelenül célszerű intéz-
kedés, mert a kagylók megromlásának veszedelme, élelmiszermérgezések, 
tifusz-fertözések keletkezésének lehetősége nyáron a legnagyobb. Az 
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intézkedés alapgondolata azonban, hogy a kagylómérgezés az ivar 
mirigyek működésével, a kagyló szaporodásával áll összefüggésben, 
mindinkább valószínűtlenebbé válik. Elég arra hivatkozni, hogy Wilhelms-
havenben októbertől decemberig, tehát nem a szaporodási idő alatt 
váltak a kagylók a legmérgezöbbekké. Wolff azonfelül megállapította, 
hogy ugyanekkor a mérges állatok nagyrésze fejletlen petefészekkel és 
herével bíró állat volt és a mérgező hatás a májhoz volt kötve s a nemi 
mirigyek mérget nem tartalmaztak. Nápolyban végzett vizsgálataim 
szerint, a biztosan ivaréretlen, apró fekete-kagylók és a biztosan ivar-
éretlen osztrigák egyformán mérgessé válhatnak, sőt az ivaréretlen pél-
dányok mérgező hatása az ivarérettekét még felülmúlhatja. Tehát a 
kagylók mérgező hatását nem az ivarszervek működése, vagy a kagyló 
szaporodása váltja ki. 

Egyes kutatók a wihelmshaveni mérgezésekkel kapcsolatban fel-
vetették azt a gondolatot, hogy a mérgező tulajdonságot a kagyló anyag-
csere-megbetegedése,. esetleg a kagyló májának hibás működése okozza. 
A nézet máig fentartotta magát s Meyer a kaliforniai mérgezésekkel 
kapcsolatban újra felvetette a gondolatot, hogy a kagylók anyagcsere-
bántalma a nemi éréssel, vagy a táplálkozással áll összefüggésben. 
Egyesek lehetségesnek tartották, hogy a méreg akkor keletkezik, amikor 
a kagylók hosszabb ideig összecsukódva, szárazon fekszenek. Méltán 
mutat reá azonban Heath, hogy az utóbbi körülmény a méreg kialaku-
lásánál szerepet nem játszhat, hiszen Kaliforniában az apálynál vissza-
maradt úgynevezett „apálykagylók" gyűjtése és fogyasztása rendkívül 
el van terjedve s a mérgezések mégis nagyon ritkák. Wolff egyébként is 
már régen kimutatta, hogy a fekete-kagyló mérgező hatása csaknem tel-
jesen megszűnik, ha az állatokat 3 hétig itatóspapírba csomagolva tartjuk. 

8. ábra. Nápoly nyugati része, előtérben a Mergellina-öbölrész. 
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Többen a mérgező tulajdonságú kagylóknál jellegzetes külső tulaj-
donságokat írtak le, amelyeket néhányan a kagyló megbetegedésével hoz-
tak kapcsolatba. Így említik, hogy a beteg kagylók húsa világosabb, 
sárga árnyalatú. A kagyló szaga és íze kellemetlenül émelygős s a kagyló 
fözövize kékes színű. Salkowsky szerint a mérges kagylók aranysárga 
színű alkoholos kivonata salétromsavval összehozva zöld színűvé válik. 
Nem mérgező kagylók halvány színű kivonata ilyen színváltozást nem 
mutat. Kísérleteimben a súlyosan mérgezővé vált kagylóknál ezek a tulaj-

9. ábra. Nápoly nyugati környékének térképe a Lago del Fusaro-val. 

donságok, többek észleletéhez hasonlóan, nem jelentkeztek. Ezzel szemben 
jellemző formában észleltem Thesen ama megállapítását, hogy a patká-
nyok a mérgező kagylókat fel tudják ismerni. A patkányok a ketrecbe 
helyezett kagylókat azonnal megrohanják és mohón megeszik. A mérgező 
kagylókat szintén azonnal körülveszik, de egyik sem harap bele. Hogy a 
patkányok ilyen viselkedése valamilyen szaggal áll összefüggésben, azt 
azzal igazoltam, hogy ha a patkányok orrát novocainnal ecseteltem 
vagyis érzéstelenítettem, az állatok a mérges kagylókat is megették 
és súlyosan mérgeződtek. 
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Ivo Bandi 1912-ben a kagylók mérgező hatását vizsgálva, azt a 
véleményét nyilvánította, hogy a kagylóméreg a kagylók által meg-
emésztett baktériumokból származik. Már a wilhelmshaveni mérgezé-
sekkel kapcsolatban felmerült az a gondolat, hogy a kagylóméreg kép-
ződésében a baktériumoknak valamilyen szerepe lehet, s egyesek meg-
kísérelték az elzárt helyen élő kagylók mérgező hatását a víz szennye-
zettségével összefüggésbe hozni. Azonban a kagylóméreg mind a mérgező 
hatás minősége, mind pedig a rendkívüli ellenálló képesség tekintetében a 

10. ábra. Tarantó látképe. 

baktérium-mérgektől lényegileg különbözik. Azonkívül a kagylók mér-
gező hatása nem halad párhuzamosan a víz szennyezettségével s például 
Krisztiániában, amikor az elzárt öböl szennyezettsége júliusban és 
auguszusban a legnagyobbnak mutatkozott s a baktériumok száma a 
legjobban emelkedett, a kagylók mérgező hatása alászállott. Egy tekin-
tetben azonban valamennyi észlelet megegyezett, hogy a mérges kagylók 
a tenger áramlásából kirekesztett, többnyire szennyezett vízü zárt helyen 
álnek s ezen körülmény a mérgező hatás kifejlődésében valamilyen 
szereppel bír. A jelenség magyarázata azonban bizonyos nehézségekbe 
ütközik. Elegendő ilyen szempontból a következőkre hivatkozni. Vizsgá-
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lataim szerint a Nápolyi-öböl Mergellinának nevezett részében a fekete-
kagyló egyik faja, a Mytilus minimus és egy ottani osztriga-féle, az 
Ostrea plicata kisfokban mérgező tulajdonságú. A Mergellina öbölrészt 
(8. ábra) a Nápolyi-öböl nyugati felében egy kisebb, kiugró földnyelv 
határolja, úgy hogy az öböl észak felé nyitott. Az öbölrész bejárata szé-
les, mivel azonban vize aránylag sekély, nagyobb hajók nem használják. 
Az öböl belsejében levő mólók mellett rendszerint számos halász-
hajó és csónak tartózkodik s a part a halászok állandó gyülekező helye. 
Vagyis a szennyezéseknek kitett öbölrész nem alkot ugyan teljesen nyílt 
vízterületet, de széles kapun át a nagy öböl vizével állandóan közlekedik. 
Ezzel szemben a Nápoly melletti Baja közelében levő osztriga-telep, a 
Lago del Fusaro (9. ábra) keskeny földsávval a nyilt tengertől teljesen 
el van zárva. A tó csupán keskeny csatornákkal függ össze a nyilc 
tengerrel s a benne levő kagylók mégsem mutatnak mérgező hatást. 
Hasonló a helyzet a tarantói fekete-kagylóknál és osztrigáknál is. 
A híres tarantói fekete-kagyló és osztrigatenyészet a. Mare Piccolóban 
(10. ábra) van. Ez a mély öböl mindössze két keskeny csatornán át 
közlekedik a nyilt tengerrel s az öböl belsejében a viszonyok még annál 
kedvezőtlenebbek, mert míg a Fusaro-tó mellett nagyobb település nincs, 
addig a kb. 55.000 lakosú Tarantó közvetlenül a Mare Piccolo belső 
oldalán terül el s itt van Olaszország egyik legnagyobb hadikikötője. 

A leírtak szerint magában véve az a körülmény, hogy a mérgező 
tulajdonságú kagylók a víz áramlásából kirekesztett és kisebb-nagyobb 
fokban szennyezett, zárt helyen élnek, a mérgező hatás keletkezését még 
nem magyarázza. A kérdés vizsgálata céljából különböző kagylókat, 
különböző oxigén-tartalmú és bakteriumszürőn átszűrt s utólag nagy 
mennyiségű baktériummal kevert tengervízben tartottam. A nápolyi zoo-
logiai állomáson végzett kísérletek arra az érdekes eredményre vezettek, 
hogy a kagylók, ha rossz oxidációs viszonyok között élnek, tehát gáz-
cseréjük, lélegzési viszonyaik nem kielégítöek s kizárólag, vagy túlnyo-
mólag baktériumokkal táplálkoznak, mérgezővé válnak. Ha az ilyen fekete 
kagylóból készült kivonatból 0.01 cm'-t 20 gr. súlyú fehér egér hasüregébe 
fecskendezünk, a 11. ábrán látható jelenségeket észleljük. A befecsken-
dezés után 1—2 perc múlva az állat nyugtalan lessz, szőrét borzolja, majd 
újabb 1—2 perc nmlva hátsó láb-bénulás mutatkozik, s az állat menés 
közben a lábát húzza (bal felső kép), 2—3 perc múlva a bénulás fokozó-
dik, s az állat imbolyog, bizonytalan járással féregszerüen mozog (jobb 
felső kép). Végül az állat a fejét nem tudja tartani, féloldalra dől, (bal alsó 
kép), néhány perc után laposan elterül, vagy a hátára fordul (jobb alsó 
kép), s többnyire néhány perc múlva légzési nehézségek között elpusztul. 
Vizsgálataim azt is mutatták, hogy az ehető fekete kagylók akkor 
válnak a legjobban mérgezőkké, ha nagyobb mennyiségű toxicus (mé-
regtartalmú) baktériumot, például paratifusz B-bacillust tartalmazó 
vízben élnek. Ilyenkor már a kagylókból készült kivonat 0.001 cm2-e 
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megöli a fehér egeret. Miután a kagylóméreg említett rendkívüli ellen-
álló képessége és jellegzetes bénító hatása a paratifusz-méreggel 
való azonosságot kizárja, a jelenség csak azzal magyarázható, hogy 
a kagyló a paratifusz csírákat megemészti és a bakteriumtestből fel-
szabaduló méreganyag a kagyló anyagcseréjét, esetleg máját károsan 
befolyásolja, s ez a körülmény a mérgező hatás kifejlődésének kedvez. 
A különböző kagylókkal végzett kísérletekből az is kitűnt, hogy csak 
azok a kagylók válnak mérgezőkké, melyek az oxidációs viszonyok 
megváltozása iránt érzékenyek. Miután az ehető fekete-hagyló és az 
osztriga vizsgálataim során is ilyennek mutatkozott, érthető, hogy a 
méreg főleg ezekben a kagylókban keletkezik. Ezzel szemben a tavi-
kagyló hónapokon át a mérgezésre legkedvezőbb feltételek között 

11. áb ra . Kagylóméreggel beoltott fehéregér a mérgezés különböző időszakában. 

tartva sem válik mérgezővé, mert ennek a kagylónak oxigénszükséir-
lete igen csekély. 

Richet a fekete-kagyló mérgező hatásával foglalkozva, megálla 
pította, hogy ha a mérges kagylók kivonatával beoltott állatok a mér-
gezést kiheverik, túlérzékenyekké válnak s a méreg igen kis, egyébként 
nem mérgező adagja elegendő a mérgezés kiváltásához. Richet alapvető 
kísérleteinek segítségével különböző helyről származó kagylókat vettem 
vizsgálat alá s igyekeztem megállapítani, hogy a Nápolyi-öbölből, a Fu-
saro-tóból, a tarantói osztriga- és fekete-kagyló-telepekröl származó 
kagylók nem tartalmaznak-e méregnyomokat. Olyan módon jártam el, 
hogy a kagylóméreg nem halálos adagjával kísérleti állatokat mérgez-
tem s a mérgezésen átesett állatokat 3 hét múlva a vizsgálandó kagyló 
nagymennyiségű kivonatával oltottam be, feltételezve, hogy a túlérzé-
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kénnyé tett állatokon a méregnyomok is elegendők lesznek a mérgezés 
kiváltásához. A kísérletekből kitűnt, hogy a fusaroi és tarantói osztrigák 
illetve fekete-kagylók még méregnyomokat sem tartalmaznak, ellenben 
a Mergellina-öbölben található apró fekete-kagylókban és osztrigákban 
méregnyomok vannak. Ilyen módon érthető, hogy Nápolyban és környé-
kén, ahol a kitűnő fusaroi, tarantói és speziai kagyló nagyon olcsó, 
kagylómérgezés annál kevésbé fordul elő, mert a silány minőségű, apró 
mergellinai kagylókat még a legszegényebb néposztály sem fogyasztja. A 
nevezett kagylók méregnyomai emberi mérgezések kiváltásához külön-
ben sem elégségesek. 

A leírtak figyelembevételével az aránylag sekély Mergellina-öböl 
apró kagylóinak 1986 júliusában észlelt mérgező hatása azzal magyaráz-
ható, hogy a tenger áramlásából kirekesztett öbölben az oxidációs viszo-
nyok rosszabbak voltak, mint a nyilt tengeren, s a szennyezett vízben 
a kagylók főleg baktériumokkal táplálkoztak. A nyilt tengertől teljesen 
elrekesztett állóvizü Fusaro-tóban a kagylók mérgesekké nem válhatnak, 
mert a szennyezésektől teljesen megóvott osztriga-pad mikroplanktonja 
a kagylóknak bőséges, nem baktériumokból álló táplálékot nyújt, s a 
mérgező hatás kifejlődésének egyik előfeltétele, az egyoldalii bakteriális 
táplálék hiányzik. Viszont a szintén zártvizü és emellett szennyezésnek 
kitett tarantói-öböl egyike azoknak a földközi-tengeri kikötőknek, ame-
lyeknek bejáratánál az árapály okozta áramlás a legerősebben mutat-
kozik. Emellett az öböl állat- és növényvilága rendkívül gazdag, hiszen 
csak halat 93 különböző félét ismerünk innen. Tehát az öböl vizének 
időnkénti alapos kicserélődése és a bő és sokoldalú táplálék határozott 
biztosítéka annak, hogy az öbölben tenyésztett kagylók nem válnak 
mérgezöekké. 

A kagylók lélegzését és táplálékfölvételét a víz hömérsékc messze-
menöleg befolyásolja. Emellett az oxidációs viszonyok, a kagyló lélegzése 
és táplálkozása egymásra is hatással vannak. Ha az oxidációs viszonyok 
nagyon rosszak, a táplálékfelvétel teljesen szünetel. Miután vizsgálataim 
szerint az oxidációs viszonyok megromlása, valamint a természetes táp-
anyag hiánya és az egyoldalii, baktériumokkal való táplálkozás feltét-
lenül szükséges a mérgező hatás kifejlődéséhez, érthető, hogy a kagyló-
mérgezés nagyon ritka. Az említett tényezők kivételes, bizonyos határig 
terjedő együttes megváltozása szükséges ahhoz, hogy a kagylóméreg 
kifejlődhessen. Ilyenkor is elsősorban olyran kismennyiségü méreg kelet-
kezik, hogy a kagylók fogyasztása súlyos mérgezést nem okoz, s a halá-
los kagylómérgezés csak hosszú időn át, rendkívül kivételes viszonyok 
között élő kagylók elfogyasztása után támadhat. A kereskedelmi forga-
lomba jutó osztrigák és fekete-kagylók gondosan ellenőrzött tenyésztő-
telepei a kagylómérgezés kifejlődése ellen ma már teljes védelmet nyúj-
tanak. Mindenhol elháríthatjuk a kagylómérgezéseket, ha a kagylókiter-
melö helyeket az említett túlérzékenységi próba segítségével átvizsgáljuk 
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és a méregnyomokat tartalmazó kagylók fogyasztását eltiltjuk. Az ilyen 
helyeken az oxidációs viszonyok megjavítása, a szennyezési források 
kiküszöbölése teljes eredményt hozhat és utóbb a kagylók közfogyasz-
tásra ismét alkalmassá válhatnak. 

A tengertől elzárt csonka hazánkban a kagylóknak gazdasági jelen-
tősége nincsen, bár lehetséges, hogy az édesvízi kagylókban felhalmozott 
óriási vitamin-mennyiség a jövőben nálunk is valamilyen módon kihasz-
nálást nyer. Hazánkkal ellentétben sok országban a kagylók népélelme-
zési és gazdasági jelentősége rendkívül nagy, mert a kagyló még a leg-
szegényebb néposztály számára is szinte kimeríthetetlen vitamin-forrást 
jelent s a munkanélküliség korának idején az emberek százezreinek ad 
megélhetést. Érthető tehát, hogy a kagylófogyasztó államokban a kagyló-
evéssel összefüggő bántalmak a legfontosabb betegségek közé tartoznak, 
melyek megelőzésére az érdekelt államok minden tőlük telhetőt elkövet-
nek. Kultuszkormányzatunk áldozatkészségének köszönhető, hogy mi 
magyarok is résztvehetünk ebben a küzdelemben s Apáthy nyomdokain 
haladva, ezen a téren is bizonyságot tehetünk a magyar tudomány sok-
oldalú felkészültségéről. 

A nápolyi zoológiai állomás épülete. 



t i z n a p a z a d r i á n 
Irta: SZÓKÉNÉ DB. ZANKAY CORNÉLIA 

felső kereskedelmi iskola igazgató. 

A Magyar Adria EgyesUlet földrajzi-rejtvénypályázatot hirdetett 
s a szerencsés nyerőket adriai utazással ju ta lmazta . . . így jutottam 
— sok fejtörés és izgalom után — egy csodaszép és örökké feledhetet-
len dalmáciai úthoz. 

Július 21. Bérelt hajónknak, a „Strossmayer" nevű délszláv sport-
yachtnak a susáki kikötőbe való befutásáig és indulásáig bőven volt 
időnk a Susák feletti Tersatto (Trsat) liegy tetején a Frangepán-vár-
kastély megtekintésére. A hegy csúcsáról elbűvölő kilátás nyílik a 
Fiumei-öbölre és az Eneo szurdokára. Megcsodáltuk Napoleon maren-
gói oszlopát, amelyet a Nugent grófok, a későbbi tulajdonosok, hozat-
tak ide. A várban a Bécsújhelyt kivégzett Frangepán Ferenc elkobzott 
vagyonából is őriznek egy kis gyűjteményt. . . Tersatto különben híres 
búcsújáró-hely, a tenger Madonnájának fogadalmi helye, amelyet a 
háború előtt 400 lépcső megmászásával közelíthettünk csak meg. Ma 
kényelmes autó-út vezet hozzá. A templom fogadalmi képei között ott 
láttuk Györök Leónak, a kiváló magyar tengeri festőnek fogadalmi 
képét is. 

Hajónk indulásakor bizonyos szorongó és fájó érzés fogott el. 
Be fogom most járni azt a tengert, amelyhez bennünket, magyarokat 
annyi kötelék fűz. 

A Cannle di Meszon indultunk ki a kikötőből. Egyik oldalon Cherzo 
(olasz), a másikon Veglia (délszláv) szigete. Gondolataim a múltban 
kalandoznak: Mátyás királyunk idején Magyar Balázs 400 vitézével 
lóháton úsztatott át e csatornán és harcolt Veglia szigetén . . . Estére 
befutottunk utunk első állomására, Arbe (Rab) kikötőjébe. 

Július 22. Arbe Dalmácia legészakibb és legtermékenyebb szigete; 
a bóra felöl nagy hegyvonulat védi. Apácakolostorának kertjében datolya-
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pálma virít. Magaslaton áll a kolostor, közvetlenül a tenger mellett; agávék, 
jukkák, hatalmas pálmák veszik körül. Mennyi felemelő szépség! Az 
ember önkénytelenül imára kulcsolja a kezét. Milyen könnyű is lehet 
ebben a környezetben a kolostori élet . . . Arbe város az Adria 
„gyöngye"; gyönyörű szállodái zsúfoltak tavasztól-őszig. Dómja a 
XIII. századból való; ereklyetartója Nagy Lajos feleségének, Erzsébet-
nek ajándéka; Szent Kristóf koponyáját őrzik benne. A sok szépség 
lenyűgöz bennünket, alig tudunk megválni tőlük. Majd csónakon felkeres-
sük a strandot s a tenger hűvös hullámaitól felüdülve, folytatjuk utunkat. 

Zára előtt elhajózva (olasz birtok) éjjel 11 órakor érünk Seberiico 
(Sibenik) kikötőjébe. Ritka, csodás látványban van részünk. Gyö-
nyörű, holdvilágos éjjel; a holdvilágtól és a repülőket állandóan kém-
lelő reflektoroktól meg-
világított ezüstfényü 
tengeren siklik hajónk 
a kikötőbe. 

Július 28. Sebenico 
a monarchia nagy hadi-
kikötője volt, a világ-
háború tengeri harcai-
ból is kivette részét, Ma 
már erősen balkáni jel-
legű; egészben sült bir-
kák lógnak a mészár-
szék ajtófélfáin, majd-
nem közvetlenül a tör-
ténelmi értékű emlékek 
mellett. Legszebb műemléke a székesegyház; a velencei gótika legnagyobb 
méretű alkotása itt, a keleti parton. Építője Antonio velencei mester, de 
a szentély, az apszisz és a sekrestye Giorgio müve. Az építkezést a 
firenzei Nikolo mester, majd a mestrei Bartolommeo folytatta, és a zárai 
Mestichevich János fejezte be. Egyedül álló Európában ez a dóm, mert 
építéséhez sem fát, sem téglát nem használtak; teljesen köböl épült. 

Érdekes látványt nyújtott a sok sikátorszerű, szük utca, a piac 
a maga élénkségével és balkáni jellegzetességével. Színes csapatokban 
álltak itt az emberek, fantasztikus népviseletben: bordófezes bosz-
niai parasztok, mohamedán kereskedők bozontos szakállal, fehér 
báránybör-kucsmájú, szükreszabott nadrágú, szikár albánok, kacér, 
piros sapkás, karcsú parasztlányok tarka tömege tette változatossá a 
különben is szokatlan és nem mindennapi képet. 

A városból háromnegyed órai autó-út vezet a Krka folyó liét-
terraszos, gyönyörű zuhatagához. Az út odáig kopár, kietlen; egyhan-
gúságát csak egy-egy hazatörekvö, megterhelt öszvér szakítja meg . . . 
Vájjon érdemes volt idejönni? . . . De hirtelen tündérvilág tárul 

Arbei partrészlet. 
Lengyel A n n a (Ujfehér ló) íelv. 



104 A TENGER 

szemeink elé. A gyönyörű vízesés mindenért kárpótol. Meseszerű kép . . . 
A vízesést teljes pompájában csak akkor élvezhetjük, amikor a közelben 
lakó őr kinyitja előttünk a közvetlen hozzávezető ajtót. Még a termé-
szet is segít az idegenforgalomból élőknek és a . . . technika. Mária-
zellben pl. a vezető a „Marienfall"-t pár perc alatt úgy hozta műkö-
désbe, hogy hatalmassá dagadt az addig csak elég gyéren működő víz-
esés. Persze ezt itt már bajosan lehetne megtenni, mert a víz kb. 38 
helyről esik le s minden tekintetben természetes. 

Utunk Sebenicoból tovább vezet dél felé. Szomorú emlékeket idéz 
fel bennünk a bájos Trau (Trogir) városka; a tatárok elöl menekülő IV. 

Béla királyunk itt talált menedéket 
rövid időre. Két szépséges leánya, 
Margit és Katalin, menekülés közben 
a pestis áldozata lett. Szegény honta-
lan király, szegény porig sújtott apa 
itt se talál nyugtot; futnia, menekül-
nie kell tovább, de . . . 

„ lelke n.ern törik meg, 
Gyémántból alkotá azt. a nagy ég, 
Magas tökéllet lángja kél szívében, 
Tökélletében esküt esküvék. 
Rákos mezőjén mondá el imáját: 
Üjjáteremtni hamvából hazáját." 

Traui híveinek hagyta hálából koro-
názó palástját, amelyet kegyelettel őriz 
s áhítattal mutogat ma is a kis város 
derék népe . . . 

A kis városkán leginkább meglát-
szik a középkori hatalmas Velence 
hatása. Főtere, a dóm körül, egészen 

a velencei Márkus-tér —- kicsinyben. A dóm tiszta román, a jáki temp-
lom mása. Építési költségeihez IV. Béla is hozzájárult. Itt van a tanács-
ház is Szent Márkus oroszlánjával (Velence nagyhatalmának szimbó-
luma), amelyet különben majdnem minden dalmát városban megtalálunk. 
Hiszen többé-kevésbbé majdnem valamennyi behódolt Velencének. A tér 
harmadik oldalán a velencei loggia áll, amelyet a Szent Barbara bazilika 
tornya egészít ki. A Szent János kapu vezet a tengerhez. A kapu fölött 
is ott van a velencei oroszlán, de már csukott könyvre helyezi a lábát: 
szimbolikus jele ez Velence hatalmi aláhanyatlásának. 

A kapuval szemben vasszerkezetű forgatható híd vezet Traunak 
Bua szigetén elterülő másik városrészébe. Hajónk áthalad a feltárt 
hídon, hogy folytassa útját Dalmácia legnagyobb kikötője, Spalato 
(Split) felé. Keresztezzük a „hét kastély" öblét, melynek délszaki virág-

Sebenicoi fapiac. Háttérben az erőd. 
özv. P o p p F é l i x n é (Pécs) fe lv . 
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díszben pompázó partján (Riviéra degli sette castelli) középkori kasté-
lyok, az egykori spalatói polgárok jólétének hirdetői sorakoznak. Csak 
messziről gyönyörködhetünk a „dalmát Riviéra" szépségeiben, mert már 
esteledik s kikötőt kell keresni. 

Hajónk a spalatói kikötő északi részét körülölelő Marian-félsziget 
csúcsán, a spalatói biológiai intézet kis mólójánál köt ki. Az inté-
zet vezetője, Vouk zágrábi egyetemi tanár és két asszisztense kedves 
közvetlenséggel fogadnak és vezetnek végig a tudománynak ebben a 
csendes, gyönyörű birodalmában. Az intézet főépülete közvetlenül a 
parton épült, de esak 1938-ban lesz teljesen készen. Fent, a meredek 
esésű sziklafok tetején azonban már évek óta áll az igazgatóság épü-
let, valamint a tudós kutatóknak hajlékot és ellátást adó szálló. A tudo-
mányos munka egyelőre az igazgatósági épület laboratóriumaiban 
folyik, míg a főépület elkészül és teljesen berendezik. Az igazgatósági 
épületben ideiglenes akváriumot is be-
rendeztek, amely a tenger csodás állatvi-
lágának szűk térben megférő kisebb 
állatfajait és növényeit mutatja be az 
intézetet látogató közönségnek. 

Július 24. Másnap már a hajnali 
órákban a hajó fedélzetén volt társasá-
gunknak csaknem valamennyi tagja. 
A biológiai intézet ugyanis halászatot 
rendezett okulásunkra. Motoros halász-
bárka lassú ütemben hosszú ideig von-
tatta maga után a fenékre leeresztett 
kotróhálót, "amely kövérre dagadva jött 
fel a mélyből, magával hozva a tenger 
különféle érdekes élőlényeit: halak vál-
tozatos sokaságát, tengeri uborkákat, sünöket, csillagokat, korallokat, stb. 
Társaságunk tagjai nagy érdeklődéssel nézték ezt a nyüzsgő, tarka soka-
ságot, amely a tenger mélyének életét varázsolta a szemünk elé. A bioló-
giai állomás tudósai, valamint „expedíciónk" vezetői, dr. Leidenfrost 
Gyula és dr. Koch Nándor egyetemi magántanárok nemcsak a tenger 
életének rejtelmeibe vezettek be bennünket szakavatott magyarázatukkal, 
hanem bemutatták a tengerkutatás eszközeit is. 

Érdekes megfigyeléseink után elbúcsúztunk a biológiai államás 
tudósaitól, s hajónk befutott a spalatói kikötőbe. A tengeri strandfür-
dőben felüdülve indultunk a nagymultú város megtekintésére. 

Spalató ó-városa Diokletian császár palotájának helyén épült. 
Elképzelhető, milyen hatalmas arányai lehettek ennek a palotának; 
terjedelme nagyobb volt, mint a római Colosseumé... A császári 
palota ott áll még a parton, hatalmas falai és oszlopai közé emeletes 
házakat emelt az utókor. A palota korintusi peristilje: a dómtér, a 

A Krka zuhatagai. 
D r . Teész F r igyes (Budapes t ) felv. 



106 A TENGER 

császár építtette kupolás mauzóleum: a dóm. Kiugró homlokzatán a 
magyar koronás, kis koporsó, IV. Béla szerencsétlen sorsú leánykái-
nak hamvaival. A régi Jupiter-templom ma baptisterium. A palota 
peristiljében áll Spalató első püspökének, Gregornak újabban emelt 
hatalmas szobra, Iván Mestrovich alkotása. Spalató modern része is-
szép; hatalmas kikötője a jugoszláv tengeri kereskedelem központja. 

Július 25. Éjfél után 2 órakor hagytuk el Spalatót, s mintegy 
kilenc órai hajózás után befutottunk Curzola (Korzul) sziget hasonló nevü 
városkájának kikötőjébe. Itt is volt érdekes látnivaló; fürödni is lehetett, 
de csak sietve, mert hajónk kürtje türelmetlenül hívott vissza a fedélzetre. 
Tovább kellett indulnunk, hogy estére elérjük Raguza kikötőjét, Gravo-

zát (Gruzs). Hajónk a külső kikötő-
ben, hatalmas faraktárak közelében 

•i kapott helyet. Innen bizony kissé 
messze volt a Raguzába vezető villamos 

^ • h b állomása, vacsora után mégis felkere-
kedett az egész társaság, hogy mielőbb 
meglássa Dalmácia legszebb városát. 

TCflaiB ^ Július 26. Esti világításban is festői 
P ^ j - ' L i f f $ képet mutatott ez a gyönyörű város, 

g g | g | | (le igazi pompájában csak másnap dél-

J ^ f - nem lel irt ' s z ab adat Ír íi ̂ a itt ó I a 
I v S É ^ ^ M j dolattól, hogy bástyáit, citadelláit is bi-

• zonyos dekoratív hatással építették. Mai 
ilA*- birtokosai, úgy látszik, rá akartak erre 
I M B I ^ M l B i B W B ^ ^ ^ ^ j J B J cáfolni, mert utitársnöm, a szenvedé-

Trau Santa Barbara bazilika matör-fényképész, majdnem bajba 
T r a u b E m i i (Bicske) íe iv . jutott, amikor előző este az egyik bás-

tyát és a várat lefényképezni készült. . . 
Eredetileg védöcélt szolgáltak a hatalmas erődítések a szláv betörés 
ellen; Ragusa}, a független köztársaság, mégis szláv várossá lett, a 
nevét Dubrovnik-ra változtatták. 

Ragusa az álmok városa. Székesegyházának gyönyörű márvány-
mozaik oltáraival, Tizian, Veronese, a Correggio-iskola. képeivel, Bol-
dogasszony templomával, a ferences és dominikánus szerzetesek oszlopos 
folyosóinak freskóival nem tud betelni szemünk. Onofrio di la Bava 
kútjáért és Szent Szalvator templomáért magáért is érdemes Raguzát 
felkeresni. Templomaiban magyar királyok (Szent István és Szent 
László) ereklyéit is őrzik. A sok értékhez még délszaki növényzetének 
dús pompája is hozzájárul: a narancs-, citrom-, füge- és cédrusfák, a 
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jukkák, a pompás agavék hatalmas virágaikkal, a kaktuszok különféle 
fajai, a gyönyörű pálmák, olaj- és leánderfák az elképzelhető legtöbb 
színváltozatban, csodás szöllöfák, közülük egyik-másik két emelet 
magasságnyira is felkúszik és az erkélyről csünggnek le érett, dús 
fürtjei. 

Délután motoros csónakra szállott a társaság, hogy a Lapnd-
félszigeten levő gyönyörű strandfürdőt élvezze, majd behatoljon a 
Gravozánál a tengerbe torkoló Ombla-io\yób&. Gyönyörű völgyön át 
vezet az utunk az enyhén kanyargó folyón, de egyszerre hatalmas 
sziklafal mered elénk . . . s a folyónak nincs tovább folytatása. Innen, 
az égnek meredő hatalmas hegy tövéből tör elő az Ombla. Hogy hol 
az eredete, nem tudjuk biztosan; a Dinári-Alpok sziklarengetegének 
buvópatakai, földalatti vízerei hordják 
össze a vízét, amely a hegység lábánál 
kész folyóvá duzzadva buggyan elö a 
sziklákból. Az Ombla völgye kedves 
nyaralóhelye a raguzaiaknak. Itt terem 
a híres „epidauro", a finom bor, amely 
bizonyára szintén vonz a természet 
szépsége mellett. 

Június 'cl. Reggel újabb motoros 
kirándulásra készülődtünk. Meg is 
érkezett két motoros csónakunk, de 
egyelőre nem indulhattunk, mert a 
gravozai kikötőt megrohanta ennek a 
vidéknek jellegzetes ciklónszerü szele, 
a „nemere". Alaposan megtáncoltatta 
kis hajónkat, de amilyen gyorsan jött, 
olyan hirtelen el is múlott, s így baj 
nélkül jutottunk el a Raguzával szem-
közt fekvő kis Lacroma (Lokrum) 
szigetre. Bejártuk gyönyörű ligeteit, 
tele tüdővel szívtuk magunkba változatos növényzetének, pálmáinak 
kábitó illatát. Kis pálmahajtást hoztam is magammal; szeretettel, gond-
dal ápolgattam a hajón s elhoztam haza is. Most itt várjuk, lessük, 
gyökeret ver-e a neki szokatlan talajban és éghajlat alatt. 

Lacroma meredek sziklapartjai, titokzatos barlangjai, pompázó 
erdősége, mediterrán növényzetének bujasága csodálatos varázzsal volt 
reánk. Pedig Lacromát a közhit elátkozott szigetnek tartja, mert állí-
tólag az innen egykor elűzött barátok átkot mondtak a sziget jövendő 
tulajdonosaira . . . A tragédiák egész sora fűződik hozzá. A nikápolyi 
vereség után ide menekült Zsigmond királyunk Bajazid szultán elöl, 
az itteni Szent Benedek kolostorba . . . A sziklapárkányon fehér kőke-
reszt emlékeztet a „Triton" hadihajó bátor tergerészeinek borzalmas 

Spalató: Diocletián palotájának peri-
stilje Gregor püspök szobrával 

özv. P o p p Fé l i xné (Pécs) f e lv . 
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katasztrófájára . . . Sokat tartózkodott e szigeten Miksa főherceg, a 
szerencsétlen mexikói császár, aki a Szent Benedek kolostor düledező 
romjain pompás kastélyt építtetett; tragikus halálát a babonás kép-
zelet e szigettel hozza kapcsolatba. . . Rudolf, a mayerlingi tragédia 
hőse és Erzsébet királyné is birtokosai voltak e szigetnek. Ezek a 
szomorú emlékek csendes melancholiába ringatnak bennünket és hatá-
suk mintha beárnyékolná a tündérszép sziget varázsát . . . 

Jelenleg állami gyermekmenhelye Jugoszláviának . . . Vájjon az 
ártatlan gyermekek megváltják-e az „átoktól" e földi paradicsomot?! . . . 

Délután már messze járunk Raguzától. Az égbenyúló hegyektől 
határolt, festői cattaroi öböl mindenkit felcsal a fedélzetre. A magyar 
mult itt is felbukkanik: az öböl legkeskenyebb részét „Le Catene" 
névvel jelölték, mert a tengert itt láncokkal záratta el Nagy Lajos 

a velenceiek elől. 
Cattaro (Kotor) volt 

utunk legdélibb része. 
A velencei dogék taná-
csa ide száműzte a 
legnagyobb bűnösöket. 
Látásán szomorú han-
gulat fogja el az embert. 
A zord magány és zord 
fenség szimbóluma a 
sok, szűk, kihalt utca 
és udvar, ahol a törté-
nelein egyik szomorú 
korszakának legszomo-
rúbb árnyai kísértenek. 

A város felett a Lovcseu, a montenegróiak „szent hegye". Égbemenö, 
kopár, kietlen sziklafala a világháború harcainak volt színhelye. Ma 
gyönyörű autóút vezet rajta Centinjébe, amelyet a rövid tartózkodás 
miatt — sajnos — nem tekinthettünk meg. Nem a kis városkára voltunk 
kíváncsiak, hanem a Lovcsenröl a kilátást szerettük volna látni, mert 
hallottuk, hogy elképzelhetetlenül szép. 

Különben Cattaro sem szűkölködik látnivalókban. Kéttornyú székes-
egyházában Szent Trifun relikváit őrzik. Főoltára és a szentély három 
lógólámpája színezüst; kb. 600 kg. a templom ezüstkészletének súlya. 
Értékes görögkeleti temploma is. Citadellája magas kősziklán épült. . . 

Esti továbbutazásunk előtt már vihar volt készülőben. Éjjel 
11 órakor ki is tört az orkán. Mint „tengerimádó" minden éjszakát a 
fedélzeten töltöttem; most is ott ért a vihar. A hatalmas szél gyenge 
játékszerként dobálta hajónkat. A habok, a hullámok és a szél moraja 
wagneri zeneként érte fülünket. Sötét volt a tenger, sötét a fedélzet; 
egy-egy villám cikkázása fénybe borította egy pillanatra a láthatárt; 
a tenger irtózatosan háborgott. 

Curzola : Templomtér. 
Staud Irén ( S o m s á l y b á n y a ) íelv. 
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Július 28. Gyönyörű reggelre virradtunk, bár a szél még most se 
szűnt meg teljesen. Orebics városka érintésével, ahol ivóvizet vettünk 
fel, este Lesina (Hvar) szigetére, a „dalmát Madeirába" érkeztünk. Enyhe 
klímája után kapta e nevet. Növényzete pompázó. A hasonló nevű 
kis kikötőváros feren-

tott a mólón, gyö- p T V v j ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
nyörü szállodák és pál- - ' • - ; . 
mák között a sok szik- REnÉM*},! . , '* 
latömb és ^kőtörmelék. ' 

gen látogatja a tenger- ^ t ^ S S s S ^ ^ ' -'' - ^ ^ ^ É B ^ ^ W I ^ M M P " ™ ^ ™ " 
parti helyeket?! Haza-
. . . . , , , , , Raquza kis kikötője. 
jövet a vonaton tudtuk Staud Irén (Som54iybá„ya) Wv. 
meg, hogy néhány nap-
pal azelőtt földrengés pusztított a szigeten, ennek nyomait láttuk a mólón. 

Lesina is gazdag emlékekben. Sajnáltuk, hogy kora reggel tovább 
kellett innen utaznunk és nem láthattuk a ferencrendi kolostor 
refektóriumában Mattheo Rossini „Utolsó vacsoráját" és a templom oltár-

képeit Franc^ esco^ <ia 

Kilátás Lacroma szigetéről. gethez. Csónakon in-
özv . P o p p Fé l ixné (Pécs) f e l v . , , . . . , . , . 

dultunk a híres „kek 
barlang"-hoz. Szebb a Nápoly melletti capri-i kék barlangnál, mert a 
fizikai jelenség, amely az elbűvölő színjátékot előidézi, tökéletesebb Főleg 
délelőtt ragyogtatja azúr pompáját. Szűk sziklakapú vezet a barlangba, 
egy keskeny, homályos alagútba, majd fordul a csónak s mi meglepetten 
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tekintünk a szelíden derengő, kék fénybe, az ezüstöskék fényű tóba, 
amely fölé gótikusán csúcsos, óriási kupola borul. Tündöklő azur-színben 
pompázik a víz, a sziklafalak, a hullám, amelyet az evező felver. Mese-
szerű, káprázatos itt minden. Ha az ezüstfényü, kék vízből, a sziklahasadé-
kokból tündérek bukkannának elő, nem csodálkoznánk... Kis társaságunk 
bátor hölgyuszói, felocsúdva az elbűvölő látványból, belevetették magukat 
a tó kék vízébe s elhitették velünk, hogy nereidák is körülvesznek bennün-
ket és igazán tündérvilágban vagyunk . . . Ilyen gondolatai lehettek a mi 
Petőfinknek, amikor a „kék tó, tiszta tó" életvizére bízta, hogy Jancsi 
visszanyerje Iluskáját. Pedig ö nem látta a busi-i kék barlangot. . . A 

a hajónk. Gyors menetben tesszük meg az utat visszafelé. Csak 
Arbeban töltünk délelőtt ismét néhány órát, majd Cirkvenicában 
kötünk ki néhány percre. Teljes pompájában ragyog még a nap és 
sugaraival bearanyozta a kék Adriát, amikor a susáki kikötőben búcsút 
mondunk a „Strossmayer"-nek és partra szállunk . . . 

...Gondolataim ismét a múltban kalandoznak: 17 éve még úgy 
volt, hogy a Kárpátok fenyörengetegei, a Duna és Száva örvényei, az 
Adria hullámtigrisei álltak őrt az ezeréves határokon; ma a világ-
parancs egy ú j fogalmat vert a lelkünkbe: „Csonka-Magyarország"... 
De — mint Mussolini mondta — „a trianoni béke nem sírbolt". S mi 
várjuk a feltámadást, várjuk a virradatot.. . Már pirkad ! . . . 

pompás természeti tüne-
mény fizikai oka, hogv 
a barlang egy keletnek 
néző vízalatti szikla-
ablakon keresztül kap-
ja a világítást, s a nap-
fény a vizén keresztül 
jut ide, de amíg ide jut. 
a tengervízben „meg-
szűrődik", vörös és 
sárga fénysugarait el-
nyeli a víz s megmarad 
a csodaszép smaragd-
kék. 

A busii kékbarlang bejárata. 
özv . P o p p Fé l ixné ( P é c s ) fe lv . 

Július 29—80. Egész 
délután és éjjel halad 



ÉRDEKES ALLATOK AZ ÉSZAKI ADRIABÓL 
írta: KOLOSVÁRY GÁBOR dr. 

egyet, magántanár, múzeumőr. 

„A TENGER" 1937. évi IV—VI. füzetében, „Újabb magyar állat-
tani kutatóút az Adrián" című cikkemben általános beszámolót adtam 
ez év tavaszán lefolyt rovignói kutatóutunkról. Szeptemberben ismét 
Isztriában jártam és folytattam megkezdett kutatásaimat, amelyek 
gyűjtés és tanulmány szempontjából egyaránt lényegesen kibővítették 
a tavaszi eredményt. Eddigi gyűjtésünkben van néhány igen érdekes 
állatfaj; ezeket kívánom most „A TENGER" olvasóinak bemutatni. 

A tavaszi utamról szóló cikkemben már említést tettem a Drymo-
nema dalmatina Haeckel nevű medúzáról. Ez az állat harmincévenkint 
egyszer s akkor is csak egészen rövid időre jelenik meg az Adriában. 
Tulajdonképpen atlanti-óceáni faj. Harmincévenkint a tengeri áramlások 
u. n. „szekuláris" változáson mennek keresztül, s a változott áramlások 
a tenger lebegő (planktonikus) lényeit az Atlanti-óceánból a Földközi-
tenger felé sodorják. A Drymonema dalmatina is így kerül az Atlanti-
óceánból a Gibraltári-szoroson át a Földközi-tengerbe és onnan az 
Adriába. (Erre a jelenségre vonatkozóan Thieneman-nak és Schostako-
vitsch-nak vannak érdekes feljegyzései.) A Drymonema dalmatina 
„szekuláris" megjelenéséről az Adriában az 1868., 1908. és 1937. évekből 
vannak adataink; az 1937. évi adat magyar szorgalom eredménye. 

Az érdekes meduzafajról készült és itt bemutatott eredeti rajzomon 
jól láthatjuk a kerékalaku uszókorongot. Ez hajtja tova a vízben sajátsá-
gos lüktetéssel és hulámzással az állatot. A korong alatt látható a kehely-
alakú törzs. Ennek oldaláról hosszúra kinyújtható karok csüngenek alá. 
Úszás közben a karok az úszás irányával ellenkező irányba kiterjesz-
kednek, majd az állat lassan kinyiijtja az úszás irányába eső karjait is. 
Mikor kinyújtott karokkal, testét kissé féloldalt döntve úszik, több négy-
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zetméternyi vadászterületet tart hatalmában maga körül. A fogó- és 
szívókarok alatt gömbszerüen kiképződött ivari függelékeket („egyé-
neket") látunk. A Drymonema dalmntina színe megegyezik azoknak a 
kisebb medúzáknak a színével, amelyeket zsákmányul ejt és felfal. 
A Rivogno melletti Léme-csatornában fogott Drymonemák színe meg-
egyezett a velük együtt talált Aurelia aurita nevű medúzák színével, 
amely a halvány rózsaszín és az üde ibolyaszín keveréke. A Léme-
csatorna kékes-zöldes, átlátszó vizében csodálatosan szép színhatást 
idéztek elő a medúzák. 

A Drymonemák zsákmányulejtése nem volt nehéz feladat. A fel-
színhez közel lebegtek, s így nem kellett mást tenni, mint széles szájú, 
nagy üvegedénybe meríteni őket. Természetesen ez az eljárás is kellő 
óvatosságot követel, nehogy a leheletszerűen finom szervezetű állatok 
megsérüljenek. Medúzáink rögzítése és eltevése úgy történt, hogy a 
tengervízbe, amellyel kimertük, annyi múzeumi formolt csöppentettiink, 

tak a medúzák. A 
A Drymonema dalmatina Haeckel nevű medúza a Roviqno •, , , .. . , , , , rajzon bemutatott melletti Leme-csatornabol, ( példány (a Ma-Jvo losvary u . dr . r a j z a . A «/ \ 

gyar Nemzeti Mú-
zeum tulajdona) életében kb. arasznyi volt. A Drymonemák nagysága 
egyébként változó. Az Atlanti-óceánban, Brazília partjainál asztalnyi 
nagyságúak is előfordulnak. 

Őszi kutatóutam második állattani érdekessége az volt, hogy a 
Hircinia variabilis 0. Schm. nevű szivacsban sikerült élő állapotban meg-
találni az Acasta spongites Phű. nevű szivacslakó „tengeri makk"-ot. 
(„Tengeri makk"-nak nevezik a kacslábú rákok rendjének Balanidae-
családjába tartozó rákokat, amelyek kehelyalakú mésztokban helyhez-
kötötten élnek a tengerben.) A szivacslakó „tengeri makk"-ot eddigelé 
még nem találták meg az Adriában; csak Szicília és Nápoly vizeiből 
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ismertük. Az Acasta spongites a szivacs üregeiben él. A lárvák ugyanis 
itt telepednek le, s a kifejlődött állat végleg a szivacsban marad. Olykor 
telis-tele van a szivacs a mészvázú rákocskákkal, amelyeknek tulipán-
alakú, rózsaszínben játszó házacskái azt a benyomást keltik, mintha a 
szivacstelep „kivirágzott" volna. A „virágos" szivacsokat a sirokkós 
hullámzás kiveti a partra is. Így találhatók pl. Rovignó mellett az egyik 
öbölben és a Figarola grandé szigeten. Az élö példányokat a Léme-
csatorna előtti nyilt víz fenekéről és az osztrigatelepröl a kotróháló hozta 
felszínre. " N 

Rovignói utazásunk harmadik zoológiai érdekessége a Bagnole-
sziget barlangjának állatvilága volt. A kis sziget délnyugati oldalában 
északnyugat-délkeleti irányú hatalmas tektonikus repedés tátong. Ez a 
rianásszerü hasadék a karsztmészkő pusztulásának igen érdekes példáját 
tárja elénk. A hasadék lenyúlik a tenger színe alá s a mélvben barlanggá 
tágul, amelyben tengervíz van. Egy nyugati és egy keleti nyíláson át 
a barlang összefügg a nyilt tenger vizével. Ezért hullámzás idején vesze-
delmes leereszkedni a barlangba. Ha a hol térdig, hol nyakig érő víz 
mozgásban van, könnyen a falhoz vághatja az embert. A barlang fala 
erősen kimart, s így a felülete legtöbb helven éles, mint a törtüveg. 
Ebben a barlangban él a Balanus perforatus Brug. nevü „tengeri m a k i -
nak igen érdekes és ritkább alakja, a forma angusta Gmel. Ezt a, vál-
tozatot nem gyakran találni meg, legutóbb H. Broch osloi búvár a 
marokkói tengerpartról nmtatta ki a létezését. A Balanus amphitrite 
Darw. nevü tengeri makk velencei előfordulása után a rovignói elő-
fordulás adata a második adat az északi Adriából. A rovignói osztriga-
telepen találtuk meg (Dr. Boch Félix adata). 

Még egy érdekesség, hogy az először a „Najade" expedíció által 
gviiitött és különálló fainak először általam leírt második adriai tengeri 
liliom, az Antedon adriatica v. petasoides egv néldánvban a Rovigno 
melletti St. Andrea sziget mellől is elő került. Fenékkotró háló hozta 
felszínre. Még tavasszal, áprilisban gviiitöttük dr. Gebhardt Antal gvüitö-
társammal egvütt. Ennek az ú j tengeri liliomnak eddig a ..Najade" adatok 
nyomán csak a dalmát partvidékről ismertük hírét. 



a n o r v é g r á k r ó l . 
Irta: IFJ. H E S Z FERENC. 

Norvég rák a „hivatalos" magyar neve a Quernero és az egész 
Adria halászati szempontból egyik legértékesebb állatának, a „scampi"-
nak. A magyar tengerjárók is inkább szépen hangzó olasz nevén isme-
rik és emlegetik ezt, a mi kecske-rákunkhoz hasonló, karcsú testű, 
ízletes húsú tengeri rákot. A norvég rák, vagy scampi (tudományos 
néven: Nephrops norvegicus L.) az Adrián kívül csak az északi vizek-
ben található (innen a név); ott azonban annyira értéktelen, hogy a 
norvég, német és dán halászok visszadobják a tengerbe, s — mint 
néhai Garády Viktortól hallottam — a bennünket körülvevő államokon 
kívül csak Angliában fogyasztják. 

A scampi a tenger fenekét borító iszapban, az ú. n. fango-ban 
él, mely tele van bomlásnak indult anyagokkal és apró állatokkal. A rák 
ebbe az iszapba ássa bele magát (minél fiatalabb, annál mélyebbre). 
Alighanem ez a- legjobb védekezés a tenger fenekén, ahol nagy számban 
élnek ragadozó halak. 

A scampit nemcsak a ragadozó halak pusztítják, nemcsak az 
ember tizedeli, hanem saját fajtája is pusztítja. A nagyobb és erösebb 
megtámadja s felfalja a kisebbeket. Rendesen a nőstények esnek áldo-
zatul az erősebben fejlett hímeknek. Hogy a scampik felfalják egymást, 
megerősíti a következő észlelésem: Egyik este a fenékre eresztettem a 
a varsámat. Szokásom ellenére, merő kíváncsiságból, a varsát messze 
a parttól, a már iszapos tengerrészen bocsátottam le. A hajnali kiemelés 
alkalmával három szépen fejlett scampit találtam benne. De milyen 
állapotban! Össze-vissza voltak sebezve; egyiknek mindkét, kettőnek egy-
egy ollója hiányzott. A varsában találtam rákrészeket is, jeléül annak, 
hogy több állat is volt benne, s hogy éjszakai scampi-harcnak nemcsak 
ez a három sebesültje volt, hanem egy-két halálos áldozata is. A scampik 
ellenségeskedésének tanújelét láttam a fiumei biológiai állomás egyik 
akváriumában is. Egy alkalommal két szép, erős, teljesen kifejlődött 



A NORVÉG RÁKRÓL 115 

példányt szereztem és betettem őket az egyik medencébe. Az egyik rák 
azonnal az egyik sarokba, a másik a szemközti sarokba húzódott. 
Ollóikat előre szegezve egymás felé fordultak, szinte látszott rajtuk a 
fajtájuk iránti nagy gyűlölet. Amíg ott tartózkodtam és figyeltem őket, 
nem történt semmi, meg sem mozdultak. Amikor délután ismét megnéz-
tem őket, még mindig mozdulatlanul, egymással szemben álltak. Másnap 
délelőtt, amikor beugrottam a biológiai intézetbe megnézni, hogy Garády 
Viktor jóslata bevált-e, az egyik állatot élettelenül találtam, a másiknak 
pedig csak egy ollója volt, de azt sem tudta már mozgatni. Micsoda harc 
színhelye lehetett az akvárium az éjszakai órákban! 

Bár a scampinak sok az ellensége s ezek nagy pusztítást végez-
nek soraikban, mégis a Quarnero, különösen a Morlák-csatorna bővel-
kedik bennük, mert nagyon szaporák. Ez a magyarázata annak, hogy 
az állandó halászat ellenére a scampi-halászok majdnem mindig bő 
zsákmánnyal térnek haza, feltéve, hogy az időjárás megfelelő. A fiumei 
halpiacon az év minden hónapjában kapható scampi. 

A scampik valamennyi tengeri állat közül a legkönnyebben 
szállíthatók. Nedves moha között életben tarthatók, de moha nélkül, 
egymásra dobálva is sok órán keresztül életben maradnak, ha nap nem 
éri őket; tiszta tengervízben áztatott szivacshulladékban is napokig 
elélnek. Többször megtörtén, hogy Fiúméból az esti gyorsvonattal moha 
között küldtem scampit budapesti ismerőseimnek, s amikor másnap 
délelőtt kézbesítették, valamennyi életben volt. Az eldöglött scampi csak 
n a g y o n rövid ideig marad ehető állapotban, néhány óra alatt bomlásnak 
indul és élvezhetetlenné válik. 

A scampi halászata fenékhálóval történik s különösen az éjjeli 
halászat jár bő zsákmánnyal. Ilyen éjjeli halászatra többízben elmentem 
a ,.Nekton" halásztársaság „Neptum" és „Kondor" nevű bárkáin. 
Rendszerint a Morlák-csatornát szántottuk végig a fenékhálóval s több 
nvire bőséges zsákmánnyal tértünk haza. A nappali halászat — mint 
ezt személyesen is tapasztalhattam, — sohasem jár olyan jó eredménnyel. * 
mint a késő esti, vagy éjjeli halászat. Ezért nappal csak a legritkább 
esetekben szoktak scampira halászni, és pedig akkor, ha akár a rossz 
időjárás, akár egyéb okok miatt az éjjeli halászat nem járt a kívánt 
eredménnyel, vagy ha sürgős rendelés teszi szükségessé a nappali halá-
szatot. A scampik ugyanis éjjel mennek vadászatra, nappal az iszapban 
ágyazzák be magukat. Ilyenkor a halász a fenékhálónak arra a részére, 
mely az iszapot végigszántja, vasdarabokat kötöz. A vasdarabok mélyen 
fúródnak az iszapba s vontatás közben kiemelik abból a rákokat. Hogy 
az apróbb scampik mélyebben feküsznek az iszapban, igazolja az a 
tapasztalat, hogy a nappali halászatnál csak nagyobb, kifejlett példányok 
esnek zsákmányul. A halászat végeztével a motorosok irányt vesznek 
a fiumei és trieszti kikötő felé. Útközben megtörténik a rákok kiváloga-
tása nagyság szerint, s mire a motoros a halcsarnok melletti mólóhoz 



116 A TENGER 

ér, már ládákban elkülönítve nyüzsögnek a különféle nagyságú rákok. 
A piaci árusok valósággal megrohamozzák a halászokat. Ha a motorosok 
valamely előre nem látott ok miatt késve érkeznek, a vásárlók egész 
tömege áll már a viszonteladók kiszolgáló asztalai előtt. Hogy mily nagy 
kelendősége van a scampi-nak, arra jellemző, hogy bármely nagy meny-
nyiséget el lehetett helyezni, s a legbőségesebb zsákmány sem tudja a 
kereskedelmi árát nagyon leszorítani. 

A scampi kitűnő csmege; a fogyasztása sokaknál valósággal 
szenvedéllyé válik, akárcsak az osztriga-evés. Egy ilyen szenvedélyes 
scampi-fogyasztójával egy alkalommal a fiumei tengerészeti hatóság 
„Vontató" nevü gőzösén hozott össze a sors. Egyik budapesti napilap 
évek óta állandóan Olaszországban tartózkodó munkatársa volt az 
illető. Egyik halászat alkalmával velünk tartott, s már előző este kije 
lentette, hogy ö másnap scampi-napot tart, reggel, délben csak scampit 
eszik. Garády Viktorral korán reggel, indulás előtt a halcsarnokba 
mentünk és néhány kiló scampival megrakottan tértünk vissza a hajóra. 
Tízóraira vendégünk scampit evett, délben pedig, míg mi az egyik part-
menti falucskában beszerzett s a hajón elkészített csirkepörköltet élvez-
tük, újabb nagy tál scampi vándorolt a szótlanul fogyasztó vendég gyom-
rába. Csodálkozásunk tetőfokra hágott, amikor a tál kiürülése után a 
kedves vendég végre megszólalt: „Viktor bátyám, van-e még rák? Ha 
van, csináltasd meg; mielőtt Fiúméban kikötünk, megeszem." Ilyen 
rekord scampi-evésröl huszonöt évi fiumei tartózkodásom alatt nem 
hallottam. 

V 
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ISZTRIÁT TANULMÁNYUTAK. 

Pax Ferdinánd breslaui egyetemi tanár előadása a Magyar Adria Egyesületben. 

Október 2-án előkelő vendége volt egyesületünknek. Pax Ferdinánd 
breslaui egyetemi tanár, a hírneves zoológus, az Adria élővilágának 
kiváló kutatója látogatott el hozzánk, hogy előadást tartson iszriai tanul-
mányútjairól. A Természettudományi Társulat üléstermében szépszámú 
közönség hallgatta a nagytudású, széles látókörű német tudós érdekes, 
tanulságos előadását és gyönyörködött az előadónak vetítővásznon bemu 
tátott szebbnél-szebb felvételeiben. 

Az előadó az isztriai félsziget földrajzi fekvéséből kiindulva, először 
a vidék formáit, főként a karsztjelenséget ismertette. A sziklapart rom-
bolásában — miként azt a bemutatott képek is igazolták, — jelentős részt 
vesznek a tengeri szervezetek is, így a Patella nemhez tartozó csigák és 
a Cliona nemzetség fúrószivacsai. — Isztria növényvilágának ismertetése 
alkalmat adott az előadónak arra, hogy kitérjen a citrom, narancs, 
fügefa, szöllö, ciprus és olajfa őshazájának kérdésére. Majd rámutatott 
arra, hogy az árapály jelenség az Adrián nem olyan nagyarányú 
ugyan, mint pl. az Északi-tengeren, de azért az adriai litorális állatvilág 
életében így is nagy szerepet játszik. 

Saját kutatásairól szólva, az előadó először ismertette az 1934—1937. 
években tett északadriai tanulmányutainak kiindulóállomását, a rovig-
nói német-olasz biológiai intézetet. A Steuer és Stella professzorok veze-
tése alatt álló intézet a rendszeres tudományos vizsgálatok mellett a 
biológiai ismereteknek gyakorlati hasznosításával is foglalkozik. Ennek 
igazolására rámutatott a malária ellen vívott küzdelemre, amit az intézet 
a kórterjesztö Anopheles-szúnyog lárváit pusztító amerikai halak 
betelepítésével vitt sikerre. A rovignói intézet kutatásai kiterjednek a 
hasznosítható tengeri állatok tenyésztésének és halászatának a kérdéseire 
is (osztriga-tenyésztés, trepang-halászat, a tonhalak vándorlása, stb.). 
Ezek a vizsgálatok annál is inkább fontosak, mert Rovignóban szárdinia-
gyár működik, amely a szárdiniák és szárdellák konzerválásán kívül 
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makrélák és tonhalak feldolgozásával is foglalkozik. Rovignó iparáról 
szólva, az előadó megemlítette azt is, hogy ez a szép isztriai város az 
újabb időben a bauxit-bányászata révén is nagy jelentőséget nyert 
az olasz gazdasági életben. 

Pax professzor adriai kutatásai elsősorban az Adria korall-állataira 
irányulnak, amelyeknek életmódját eddigelé nem tanulmányozták beha-
tóan. Az előadó röviden ismertette néhány jellegzetes koráll-állatra, főként 
pedig az ú. n. kéreg-anemóniákra vonatkozó megállapításait, s ezzel 
kapcsolatban kiemelte, hogy a magyar „Najade"-expedició időszakos 
útjain gyűjtött gazdag anyag nagymértékben hozzájárult az adriai 
korállállatokra vonatkozó ismeretek bővüléséhez. 

Az előadó ezután a portorosei sókerteket és egyúttal a szalinák 
sajátságos életközösségét ismertette. Majd bemutatta a rovignói biológiai 
állomás tudósainak legkedveltebb kiránduló- és gyűjtőhelyét, a Canale 
di Leme-t, ezt a lesülyedt folyóvölgyet, amely az isztriai fensík levetödése 
folytán szárazföldbe mélyen benyúló, keskeny tengeröböllé alakult. A 
Canale di Leme számos barlangjának átkutatását az előadó az elmúli 
évben kezdte meg, s a barlangok állatvilágának megismerésére irányuló 
kutatómunkát a jövőben rendszeresen folytatják. 

Az előadó ezután elvezette hallgatóit a szép Brioni szigetére, 
ahol a Maccliia, az isztriai partvidéknek ez a jellegzetes bozótja és 
annak érdekes növénytársasága, valamint a vele kapcsolatos érdekes 
állatvilág legjobban tanulmányozható. Majd bemutatta Parenzo ős-
keresztény műemlékeit s végül Póla római emlékeit. 

A kiváló előadónak Entz Géza dr. egyetemi tanár, a Magyar Adria 
Egyesület elnöke meleg szavakkal mondott köszönetet lebilincselő elő-
adásáért. 

A haditengerészeti emlékmű. Október lü-én fényes ünnepség kere-
tében leplezték le a Horthy Miklós 
híd budai pillérjén emelt haditengerészeti 
emlékmüvet. A kormányzónak, a volt csá-
szári és királyi flotta utolsó parancsno-
nokának jelenlétében lefolyt lélekemelő 
ünnepségről annak idején bőven beszá-
moltak a napilapok, s így mi csupán a 
gyönyörű emlékműnek, Szentgyörgyi 1. 
szobrászművész és Miskolczi L. építész 
mesteri alkotásának bemutatására szorít-
kozunk. Az emlékmű felállításának gon-
dolata a volt haditengerész bajtársak 
körében született meg, s az ö áldozatkész 
megmozdulásuk az Országos Haditenge-
részeti Emlékmű-Bizottság irányítása mel-
lett országos mozgalommá erősödött. A 
volt haditengerészek és a magyar társa-
dalom lelkes összefogásából meglepően 
rövid idő alatt jött létre a monumentális 
emlékmű, amely a tengerhez vezető nagy 
országutunk, a Duna mellett hirdeti volt 
haditengerészetünk dicsőségét és a magyar 
tengerészek hősiességét. 
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Norvalli Kőnek Emil és Wulff Olóf — titkos tanácsosok. A kor-
mányzó a miniszterelnök előterjesztésére, a haza szolgálatában szer-
zett kiváló érdemeik elismeréseül norvalli Konak Emil ny. altenger-
nagynak és Wulff Olóf ny. vezéríökapitánynak a magyar királyi titkos 
tanácsosi méltóságot adományozta. — Volt haditengerészetünk e két 
kiválóságában Magyar Adria Egyesület régi, lelkes tagjait és támogatóit 
tiszteli. Magas méltóságra emelésük osztatlan örömöt keltett körünkben. 

Harc a tengeren címmel Scholtz Andor folyamörkapitány, a kor-
mányzó szárnysegéde, október 8-án nagy érdeklődéssel kísért előadást 
tartott az Országos Tiszti Kaszinóban. A termet zsúfolásig megtöltő 
előkelő közönség soraiban megjelent vitéz nagybányai Horthy Miklós 
kormányzó is a feleségével, valamint József kir. herceg, Auguszta kir. 
hercegasszony, Rőder Vilmos, Fabinyi Tihamér és Bornemisza Géza 
miniszterek. — Az előadó előbb a fiúméi tengerészeti akadémiáról szólott, 
majd röviden vázolta a tengeri harc történetét; azután a tengeré-
szet jellemzésére idézte a kormányzónak Nápolyban mondott történelmi 
jelentőségű beszédét, mely szerint „a tengerészet csodálatos család, 
amely olyan nagy, mint maga a tenger, s amelyben együvé tartoznak 
egyszerű halász és admirális, akik az első pillantásra megértik egymást, 
bármely nemzet fiai legyenek is." — Az előadásnak különösen érdekes 
része volt a császári és királyi haditengerészet fejlődésének, valamint a 
világháború nevezetesebb tengeri ütközeteinek ismertetése. Az előadó 
szólott a „Zenta" cirkáló hősi küzdelméről, valamint a „Novara" cirkáló-
nak az ankonai támadásnál és a San Giovanni di Medua albán kikötőben 
véghezvitt bravúrjairól. Majd leírta a világháború és egyúttal a világiör-
ténelem legnagyobb tengeri csatáját, a skagerraki ütközetet. Végül ismer-
tette haditengerészetünk egyik legemlékezetesebb haditettét, az 1917 május 
15-én lezajlott otrantói ütközetet. — Befejezésül kiemelte a magyarok 
szerepét a haditengerészetben, s rámutatott arra, hogy a hadiflotta legény-
ségének a délszlávok mellett legjobb anyaga a magyar volt. — Az elő-
adás hallgatósága állandó élénk figyelemmel hallgatta az előadó fejtege-
téseit és ismertetéseit, s hasonló érdeklődéssel nézte a régi haditengeré-
szet és a mai külföldi flották hajóegységeit bemutató vetített képeket. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 
Beszámoló adriai trásasutazásunkról. A Magyar Adria Egyesület Igazgatótanácsa 

október 2-án ülést tartott Entz Géza dr. egyetemi tanár elnöklésével. Az ülésen 
Leidenfrost Gyula dr. egyetemi magántanár, alelnök beszámolt az egyesület nyári 
adriai társasutazásáról, amely július 20-tól 30-ig tartott. Az utazáson 42 személy 
vett részt; közülük négyen, mint az egyesület földrajzi pályázatának győztesei, juta-
lomképpen ingyen tették meg a tizenkétnapos utat. A pályázat többi tíz győztese az 
utazásról lemondott és pénzjutalomban részesült. Az utazó társaság legnagyobb része, 
Leidenfrost Gyula dr. és Koch Nándor dr. alelnökök veztésével, július 20-án este 
a fiumei gyorsvonattal indult útnak Budapestről; néhányan a közbeeső állomásokon 
csatlakoztak az „expedició"-lioz. A társaság július 21-én Susakon hajózott be az 
egyik délszláv hajózási vállalattól bérelt „Strossmayer" nevű motoros sportjachtra, 
amely délután 4 órakor hagyta el a susaki kikötőt .A hajó nem mindenben felelt meg 
a kényelmi követelményeknek, de az élelmezés teljes mértékben kielégítette a társaságot. 
Annak ellenére, hogy a hajó menetsebessége jóval alatta maradt annak, amit a hajó-
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zási társaság kilátásba helyezett, az előirányzott programmot csaknem hiánytalanul 
sikerült lebonyolítani. Az út főbb állomásai a következők voltak: Arbe, Sebenico 
(innen kirándulás a Krka vízeséseihez), Trau, spalatói biológiai intézet (itt halászat 
és tengerkutatás eszközeinek bemutatása), Spalato, Curzola, Gravoza, Raguza (kirán-
dulás a Lapad-félszigeten levő tengeri strandfürdőbe, az Ombla forrásához és Lacroma 
szigetére), Cattaro, Lesina, Busi-sziget (a kékbarlang megtekintése). Az út tehát 
elvezetet Dalmácia történelmi és művézseti szempontból legnevezetesebb városaiba és 
alkalmat adott számos természeti érdekességének megismerésére. A társaság tagjai 
a nyújtott programmal teljesen meg voltak elégedve, annál is inkább, mert az uta-
zásnak — egy éjszakai hevesebb vihartól eltekintve — mindvégig a legszebb idő kedve-
zett. Végeredményben tehát a Magyar Adria Egyesület első társasutazása sikerültnek 
mondható. Az Igazgatótanács a jelentést tudomásul vette, az utazás két vezetőjének 
köszönetet mondott. 

Halálozás. Ez év nyarán, Rákosligeten meghalt 76 éves korában Hesz Ferenc 
MAV-főfeliigyelő, Fiume utolsó magyar forgalmi főnöke. 1883-ban lépett a Magyar 
Kir. Államvasutak szolgálatába, s 1886-tól 1888-ig, majd 1896-tól 1919-ben történt 
nyugalombavonulásáig Fiúméban szolgált. Kiváló képességei és nyelvtudása jól érvé-
nyesültek a magyar kikötővárosban; pályáján gyorsan haladt előre az I. osztályú 
főfelügyelő rangig, s érdemei elismerésül 1917-ben a polgári hadi érdemkereszttel 
is kitüntették. A legsúlyosobb időkben vette át Fiume forgalmi főnökségét. Kényes, 
nehéz feladatát mintaszerűen látta el; megvédte a magyar érdekeket és ahol csak tehette, 
segített bajba jutott honfitársain. Az összeomlás után Fiúméban lezajlott történelmi 
eseményeknek éber megfigyelője volt, s azok élénken éltek emlékezetében. Akkori 
élményeit, megfigyeléseit igen érdekes és történeti szempontból nagyon értékes cikk-
ben rögzítette le az utókor számára folyóiratunk ez évi IV—VI. füzetében. Ez az 
utolsó irodalmi munkája hozta kapcsolatba Hesz Ferencet a Magyar Adria Egyesü-
lettel. Őszintén fájlaljuk, hogy a számunkra oly értékes összeköttetést oly hamar 
megszakította a kérlelhetetlen halál. — Ugyancsak nyár folyamán vesztette el egye-
sületünk egyik legrégibb tagját, Edvi-Illés Lajos törzskapitányt. Nemcsak lelkes híve 
volt a Magyar Adria Egyesületnek, hanem éveken át tevékeny részese is az egyesület 
kultúrális munkájának. 

— ^ 

KÖNYVISMERTETÉS 
A. Janssen : Tausend 3ahre deutscher Wal-

fang. — F. A. Brockhaus, Leipzig. 1937. 
A felfedezések korának nagy hajósai, 

kiket részben a tudásvágy, de igen nagy 
részben az aranyszomj is vezérelt, sok-
szor meglepetéssel tapasztalták, hogy az 
addig ismeretlennek tartott földrészben 
nem ők az első fehér emberek. Megelőz-
ték őket azok a merész hajósok, akik a 
folyékony aranyat hajszolták —- a cet-
halászok. Ezek a rettenthetetlen emberek, 
már több mint ezer év előtt vadászták a 
földkerekség legnagyobb emlősét; hiszen 
már a skandináv eposz, az Edda is meg-
énekli hőstetteiket. A cetek utáni hajszá-
ban előbb Izlandra, majd Grönlandra, 
s végül az északamerikai szárazföldre, 
Winlandra is eljutottak, mindenütt telepe-

ket létesítve, melyeknek nyomai még ma 
is feltalálhatók. — A „halzsír" mind fon-
tosabb cikke lett a kereskedelemnek, úgy-
hogy évenként már egész hajórajok keltek 
útra a becses anyagért, s azt a Jegestenger 
ezernyi veszélyével küzdve és dacolva, 
életük árán is megszerezni törekedtek. 
Ezt a viszontagságos harcot ismerteti 
Albrecht Janssen fenti művében, melyben 
első sorban a német cetvadászok szerep-
lésével foglalkozik, de más nemzetek rész-
vételét is bőven tárgyalja. Az érdekes 
és tanulságos könyvet olvasóink figyel-
mébe ajánljuk. 

Kiadja : a Magyar Adria Egyesület 
Felelős szerkesztő és kiadó : 

Dr. KOCH NÁNDOR. 

Nyomta a Kultúra KönyvnyonrcK ^űintézet Mayer A. Géza és Társai Pécs. 
FelelöfesV^eto^ayer A. Géza. 
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kedjenek 
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a Magyar Adria Egyesület 27.236. számú postatakarékpénztári 
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s az Egyesület céljait, ha tehetik, külön adománnyal is támogatni. 



TENGERI ÁLLATOK A SZÁRAZON 
SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK A TENGERBEN. 

Irta: ENTZ GÉZA DR. 
egyetemi ny. r. tanár. 

— 1 képpel. — 

Földünk őskorában, amikor a szárazulatok még csak kialakuló-
ban voltak, az őstengerben már nagyszámú gerinctelen és gerinces 
állat élt. A szárazföld kialakulásakor már az összes állattörzsek kép-
viselve voltak a tengerben, s ezért feltehetjük, hogy a szárazföldi 
állatok a tengeriektől származhattak. Ez alkalommal csupán a száraz-
földi gerincesek származásáról kívánunk elmélkedni. 

Már a föld ókorának ú. n. devon-korszakában megjelentek 
a ma élő kétéltűek ősrokonai, az őskétéltűek, amelyeket koponyá-
juk csontjainak elrendeződése miatt fedett-fejüeknek, műszóval 
Stegocephalusoknak nevezünk. A Stegoceplialusokról tudjuk, hogy 
noha kopoltyújuk volt, emellett tüdejük is lehetett. Egyeseknek csak 
fejlődésük korai szakaszában volt kopoltyújuk, más fajoknak azonban 
— úgylátszik — egész életükben megmaradt a kopoltyújuk. A ma élő 
kétéltűek vagy szárazon élnek egész életükben, vagy pedig kopol-
tyús lárváik élnek vízben, és pedig édesvízben. Ebből arra következ-
tethetünk, hogy az őskétéltűek is így élhettek. 

Ez azonban csak feltvés, amit valószínűvé tesz az a megállapítás, 
hogy az őskétéltűek maradványai más édesvízi, illetőleg szárazföldi 
szervezetek között fordulnak elő. Az őskétéltűek tehát nem lehettek 
azok az élőlények, amelyek a tengerből először nyomultak az édes-
vízbe és a száraz felé. Az ő elődeik között kell tehát az édes-
vizekbe először benyomuló szervezeteket keresnünk. Ezek nem négy-
lábú állatok, hanem halak lehettek. Valóban van a halaknak egy cso-
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portja, az ú. u. bojtuszonyúak (Crossopterygii)f amelyeknek utódai ma 
kivétel nélkül édesvízben élnek és őseik szintén ott élhettek, nlzek-
nek a halaknak a lélekzését keringés-rendszerű berendezés és kopo-
nyájuk alkotása teszi lehetővé; páros végtagjaik is feltüntethetnek 
olyan jellemvonásokat, melyek az öskétéltüekre emlékeztetnek. E tények 
alapján ma az ősélet búvárai, a paleontologusok e halakban keresik 
az összekötő kapcsot, amely a haltermetű szervezeteket a négylábú-
akkal összeköti. 

Ám, ha elfogadjuk azt a feltevést, hogy a kétéltűek a bojt-
uszonyu halból alakulhattak ki, akkor meg kell indokolnunk azt 
is, hogy ezek a halak miért hagyták el őselemüket, a tengert, s miért 
vállalkoztak arra, hogy a sokkal nehezebb létfeltételeket nyújtó 
édesvizekbe, illetőleg innen a szárazra nyomuljanak? Hiszen a moz-
gás a tengerben könnyebb, a táplálék megszerzése egyszerűbb, az 
egész élet mondhatnók kényelmesebb. Erre a kérdésre választ két 
megfontolás adhat. Először vegyük számon, mi készteti a mai tengeri 
szervezeteket arra, hogy a tengert elhagyva, édesvízbe nyomuljanak, 
vagy egyenest a szárazföldi életmódra térjenek át. Minthogy tudjuk, 
bogy az édesvizekbe és a szárazföldre nyomuló első szervezetek mind 
a föld olyan korában jutottak ú j lételemükbe, amely éghajlat tekin-
tetében a forró égövnek felel meg, ezért forró égövben élő mai álla-
tok viselkedését kell e tekintetből megvizsgálnunk. 

A forró égöv édesvízi és tengervizi állatai között számos olyan 
akad, amely elhagyja a vizet és ú j élettér után kutat. A halak között 
van olyan, amely az árapály övében él, ott, ahol a sajátságos támasztó-
és lélekzőgyökerekkel ellátott Mangrove-fák és cserjék teremnek. 
Az itt élö békahalak (Periophthalmus) sajátságosan módosult páros 
úszóik segítségével kimásznak a szárazra, sőt felkúsznak a Mangrove-
cserjék és fák gyökereire, törzsére és az ott tenyésző rovarokat 
eszik. Más halak (Anabas scandens) felmásznak a pálmák törzsére; 
ugyanezt teszi a tolvajrák (Birgus latro) is. Mindezek az állatok azért 
nyomulnak a szárazra, mert ott más állatoktól nem üldözve találnak 
zsákmányra. Hogy kimehetnek a szárazra, azt sajátságosan módosult 
lélekző-szerveik teszik lehetővé. 

De más okból is elhagyják a halak a tengert. Ismeretes, hogy 
az angolna az oceánokból nyomul a folyamokba, hogy ott táplál-
kozzék; a tokfélék, a lazac, bizonyos hering-félék (Alosa) pedig ivás 
céljából nyomulnak a folyókba. 

A folyamokba való nyomulásnak a különféle halaknál más és 
más lehet az oka; egyes estekben már meg is találták ezeket az 
okokat. Tudjuk pl., hogy a lazacok azért nyomulnak a folyókba, hogy 
petéiket tiszta és oxigénben gazdag vízbe rakhassák. Ilyen viszonyo-
kat a hegyi patakok .pisztrángövében találnak, mondhatnók ideális 



TENGERI ALLATOK A SZÁRAZON 128 

kifejlődésben, mert itt a kristálytiszta, liűvös víz oxigénben gazdag 
s így a fiatal ivadék részére pompás költető hely. — A békahalról 
előbb már említettem, hogy a Mangrove-part erdőiben bőséges 
táplálékot is talál az ott hemzsegő moszkitó-legyekben, de lehet, hogy 
ez a hal is azért hagyja el a sekély, iszapos partot apály alkalmával, 
mert a víz ilyenkor oxigénben annyira szegény, hogy lélekzési igényét 
ezzel kevésbbé jól tudja kielégíteni, mint ha a szárazra nyomul s bezárt 
kopoltyúin át a páratelt levegőben lélekzik. 

A tengerből a szárazföldre kimászó békahalak 
Mangrovefa gyökerein. 

A Mangrove-partokon általában buja az élet, mert rengeteg 
szerves törmeléket mos oda az eső. E különös létfeltételekhez pedig 
csak egy aránylag kisebb fajszámú, de nagy egyénszámú állatcso-
port tud alkalmazkodni. Jogosan feltételezhetjük, hogy a föld ős-
korában, a tengerparti ősmocsarakban, az árapály övében hasonló 
viszonyok uralkodtak. Oda is igen sok szerves törmelék kerülhetett, 
amit egyébként az ilyen ősmocsarakból képződött kőszén is bizo-
nyít. A törmelékből nyilván már ekkor is igen sok rovar táplálkozott, 
ezek viszont a szárazra nyomuló első négylábú, kétéltű állatoknak 
legalább részben táplálékul szolgáltak. Hogy ez az állítás megállja-e 
a helyét, azt úgy dönthetjük el, ha megállapítjuk, hogy az őskétéltűek 
hogyan éltek, hogyan mozogtak, miből táplálkozhattak. Életmód-
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jukra vázrészeik alkotásából, táplálkozásukra pedig fogazatukból 
következtethetünk. Vizsgáljuk meg ezeket. 

Az őskétéltűek, vázrészeik tanúsága szerint, különböző nagy-
ságúak voltak. Míg egyesek a mi szalamandráink nagyságát érték el, 
másoknak termete a rinoceroszéval vetekedett nagyság, és otromba-
ság tekintetében. A kistermetűek, akárcsak a ma élő szalamandrák 
és tritonok, elrejtőztek korhadó növénytörzsekben, elpusztult törzsek 
alá s nyilván csak a párateltség bizonyos magas íokán hagyták el 
rejtekhelyüket. Ezeknek a fogazata hegyes kúpokból állott, ami 
rovarok, illetőleg a nagyobbaknál halak megragadására alkalmas ú. n. 
megragadó íogazati berendezés. De nyilván voltak közöttük olyanok 
is, amelyek rákokat, csigákat, kagylókat ropogtattak s így szilárdabb 
zúzó fogazatuk lehetett. 

Az őskétéltűek termete és mozgásmódja, vázrészeik kifejlődése 
következtében olyanféle lehetett, mint a ma élő farkos kétéltűeké. 
Lassan haladhattak tova szétterpesztett újju, talponjáró lábaikon, 
amelyek a szintén otromba váll- és medenceőv csontjaira voltak való-
sággal felfüggesztve. Ámbár az őskétéltűek fejlődési alakjait nem 
ismerjük, mégis a kifejlettekre is sokszor jellemző kopoltyúk jelen-
létéből arra kell következtetnünk, liogy-életüknek tetemes részét 
vízben és pedig édesvízben kellett tölteniök és a fajoknak egy része 
olyan lehetett, hogy páratelt levegőben a szárazon is meg tudóit élni. 

Az őskétéltűek tehát a tengerből az édesvízbe és a szárazra 
nyomulhattak ugyan, de valódi, szárazon is minden körülményekhez 
alkalmazkodó szervezetek nem voltak. Mert a szárazon az állat, életmű-
ködéseinek biztosítására, szakadatlanul küzd a kiszáradás ellen. A szá-
razföldi életmódhoz való teljes alkalmazkodás a mai csúszómászók 
őseinek, az őscsúszómászóknak a csoportjában ment végbe. Ezeknek 
a legkezdetlegesebb alakjai azonban olyanok, hogy csak gondos vizs-
gálat után lehet megállapítani, vájjon ősliüllők-e, vagy őskétéltűek. 

A legrégibb őshüllők az őskétéltűekkel együtt éltek. Ezek is 
lassú mozgású, olyanféle otromba állatok voltak, mint a ma élő száraz-
földi teknősök. Végtagjaik szerkezete arra vall, hogy félig-meddig 
földalatti, ásó életmódot élhettek, miként a mi vakondjaink, melyek-
nek végtagjai gyors mozgásra nem, de ásásra annál alkalmasabb 
műszerek. Ezeknek az őshüllőknek a tápláléka talán rovarálcákból, 
gilisztákból és kisebb fajtársaikból állhatott. De voltak már a leg-
régibb őshüllők között gyorsabb mozgású, gyíktermetű szervezetek is. 

A tengerből a szárazra nyomult különböző gerincesek a föld tör-
ténetének egyes korszakaiban nem maradtak valamennyien a szá-
razon. A kétéltűeken kívül, a négylábú állatok (Tetrapoda) összes 
többi, szárazra nyomult osztályaiba tartozó fajok között nagy a száma 
azoknak, amelyeket a tengerben való könnyebb megélhetés ismét 
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visszacsábított az ősi környezetbe. A csúszó-mászók között a vízi 
élethez nagy mértékben alkalmazkodó egész rendek alakultak ki. Ezek 
közül a föld középkorából csupán a halalakú Ichthyosaurusakat, a hosszú-
nyakú, de különbén a teknősökre emlékeztető Plesiosaurusokat, a gyík-
és kígyószérü Másasaurúsokat, a jelenkorból pedig a krokodilusokat, 
tengeri teknősöket, a tengeri kígyókai és néhány, a tengerbe is 
benyomuló gyíkot említem meg. 

A madarak közül a föld középkorában élt Hesperornist, és Ichthy-
orni&t említem. Közülük a Hesperornis nemcsak repülni nem tudott, 
de úgylátszik teljesen hiányzott a szárnya és- csupán a hátsó végtag-
jait használta úszásra. A ma élő madarak közül kétségkívül a pingvi-
nek azok, amelyek legjobban alkalmazkodtak a tengeri életmódhoz. 
Valóságos madár-delfinekké változtak át. Mellső végtagjuk — a szár-
nyuk — repülésre nem alkalmas és csupán evezölapátként szerepet, 
miként a tengeri teknősöké és a fülesfókáké. (Otaria). A pingvinek 
lába inkább csak kormányzó-szervként szerepel. 

Az emlősök osztályában a tengeri, vagy legalább vízi életmódhoz 
alkalmazkodott képviselőket igen sok rendben találunk. Valamennyiről 
nem emlékezhetem meg. Csupán a ragadozókból kialakult fókákat, a 
a vidrákat (tengeri és édesvízi), a jegesmedvét, a rovarevők közül a 
mi vízi cickányunkat említem. Egyúttal rámutatok arra, hogy a cetek, 
a legújabb kutatások szerint, szintén a rovarevőkből és pedig az 
eocénben élt ősrovarevőkből származhattak, míg a növényevő szirén-
félék az ormányosokkal mutatnak rokoni kapcsolatot. 



„TISZA", AZ ÜJ DUNA-TENGERJÁRÓ HAJÓ. 
I r ta : MLADIÁTA A. J. 

főkapitány. 

— 3 képpel. — 

1987. október 20-án siklott a Ganz és T. cég újpesti telepén vízre 
az új folyam-tengerjáró hajó, — immár harmadik az ily típusú hajók 
sorában, — hogy tovább fejlessze az átrakodás nélküli forgalom terén 
mindinkább élénkülő kereskedelmi kapcsolatainkat a közel Kelettel. 

Az építkezési és felszerelési munkát lázas sietséggel fejezték be, hogy 
a hajó megkezdhesse próbajáratait és még a fagy beállta előtt kifut-
hasson első útjára, a tengerre, Istambul—Ismir—Beirut—Haifa— 
Jaffa—Alexandria rendeltetéssel. 

Az 1. ábra a hajó mellső részét, a 2. ábra a hajó farát, a Hitzler 
kézi kormányrendszer három lapátjával és a két csavarral, a 3. ábra 
pedig a hajót a vízre siklás pillanatában ábrázolja. 

A hajó teherbíró képessége a közepes, 2.3 m tengeri merülésnél 
640 tonna, ami a főméretekre való tekintettel (teljes hossza 73'3 m, szé-
lessége 10 m) nem túlságosan nagy. Ennek oka az, hogy a hajó szerke-
zetileg 3'1 m-re merülhet, amely esetben 1150 tonnát rakodhatna, de 
ezt a merülési lehetőséget a folyamon csak a legritkább esetben, nagyon 
magas vízállásnál használhatja ki. Ezzel a jellegzetes tulajdonságával 
azonban kiesik a hajó a tiszta folyam-tengerjárók típusából, mert átla-
gos vízállásnál teherbíróképességét a Dunán kihasználni nem tudja és 
még a 310 tonnás merülő tank megtöltése esetén is, pótlólag árút 
kellene az Aldunán felvennie, hogy, különösen viharos időben, a hajózás 
szempontjából kedvezőbb, nagyobb tengeri merülésre kerüljön. Az átra-
kodás nélküli, közvetlen hajózási forgalom elve így részben el van 
ejtve. A kereskedelmi tapasztalat fogja majd eldönteni, mennyiben 
gazdaságos az ily jellegű hajózási üzem és hogy nem célszerűbb-e az 
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amúgyis átrakodásra szoruló árúit az Alduna egyik kikötőjében, köz-
vetlenül nagyobb tengeri hajókra rakni. Másrészt kétségtelenül 
előnyben volna a folyam-tengeri típus, ha ezt a pótlólag berakodó árút 
nem Budapestről kellene utánaszállítani, hanem azt valamelyik aldu-
nai állomáson vehetné fel, ami viszont forgalmi-politikai kérdés és attól 
függ, hogy van-e ott diszponibilis árú, mely késedelem nélkül berakható. 

A hajónak — eltéröleg 
a „Szeged" tői. mely Die. WJP0"' 
sel-elektromos,1 — két . * 
400 lóerejű, 800 fordu-
latú, átkormányozható 
fö-Diesel-mótorja van, 
melyek fogaskerék-fordu-
latcsökkentö mü útján 
hajtják a 300 percenkénti 
fordulattal járó két ha-
jócsavart Tengeri ke-
reskedelmi hajón eddig 
nem alkalmaztak közvet-
len meghajtással ily nagy 
fordulatú Diesel-motoro-
kat, melyek így a hajó 
ringásánál és bukdácso-
lásánál erős teljesítmény-, 
illetve fordulat-ingado-
zásnak vannak alávetve. 
A tapasztalat fogja meg-
adni a feleletet, hogy ez 
a gépi rendszer, mely 
különben a hajógéptech-
nika fejlődési irányvona- á b r a ' A "Tisia" m e l l s ő része" 
lába esik, mennyiben felel meg a tengeri hajózás fokozottabb köve-
telményeinek. 

Az árúk ki- és berakodására — a „Szeged" korszerű forgódarújá-
val szemben — nyolc darab kéttonnás árbócdarú szolgál, melyek négy 
kürtőszerű fix oszlopra vannak szerelve. Két-két kötéldobnak egy 
közös tengelye van, melyet egy 12 lóerős mótor hajt. Nehézséget okoz 
az oszlopok kis magassága, ami a hajó megengedett fix magasságával 
adott tényező, miáltal a darukötélzet kedvezőtlenül dolgozik, nagy 
igénybevételnek és így nagyfokú kopásnak van kitéve. Hogy a hajós-
társaság kívánsága szerint beépített, lényegében elavult rakodó-beren-

Lásd: A Tenger, XXVI. évf. (1936) 36. old. és XXVII. évf. (1937) 32. oldal. 
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dezés mennyiben fogja a hozzá fűzött reményeket beváltani, azt szin-
tén a gyakorlat fogja iga.zolni. Tény azonban, hogy ugyanazt a fel-
adatot korszerű, könnyű forgódarúk és derrik kombinációjával célsze-
rűbben is meg lehetett volna oldani, különösen ami a gyors rakodást és 
a hajófedélzeten való közlekedés lehetőségét illeti. 

Súlymegtakarítás céljából a segédgépek motorjai és a világí-
tási dinamók magasabb 
áramfeszültséggel (220 
Volt) dolgoznak, ami fo-
kozottabb gondosságot 
kívánt a szigetelések 
szempontjából. A négy 
árútér térfogata összesen 
kb. 1500 m3, ami kedvező, 
mert túlnyomólag köny-
nyü fajsúlyú és terjedel-
mes árúk kerülnek szál-
lításra. Ezzel szemben a 
géptér szűkösnek mond-
ható, a segédgépek keze-
lése nem lesz könnyű 
feladat. A géptérben a 
terjedelmes két főmoto-
ron kívül el vannak he-
lyezve a Diesel-dinamó-
gépcsopor, a hűtő-, tűz-
oltó-, szennyvíz- és olaj-
szivattyúk, a mótor-
kompresszorok, a két se-

2. ábra. A „Tisza" farszerkezete a három kormánylapáttal kompre. ZOI, a 
és a két csavarral. ged-vilagítasi dinamó, az 

akkumlátor-töltö pótgép-
csoport, az összes szelepállomások, a vízszűrők, a vízhűtők, az üzemolaj-
és kenöolaj-tartányok, az akkumlátor-battéria (Nife), továbbá 6 légpa-
lack, a kapcsoló táblák, a gépjelzö készülékek, a különböző mérő- és jelző 
műszerek, valamint az elég bonyolult csővezetékek. 

Mindezek kiszolgálására és karbantar tására megfelelő tér szük-
séges. A hajó lelke a gépi berndezés, ami sok figyelmet kíván, annál 
is inkább, mert annak hibáit nemcsak a gépszemélyzet sínyli meg, 
hanem a kereskedelmi érdek is. Hiányzik egy gépműhely is, ami pedig 
ilyen nagy, teljesen magára útalt, távoli országokba járó hajón felette 
kívánatos és gazdaságos, mert így kisebb karbahelyezési és szaksze-
rűbb karbantartási munkákat végezhetne. 
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A személyzet, a középső felépítményben, a hátsó és mellső helyi-
ségekben, a kor igényeinek megfelelően van elhelyezve. A személyzet 
kényelméről bőven gondoskodtak. A villamos fűtéstől a modern hűtő-
gépig, a bután-gázzal fűtött takaréktűzhelytől a központi tartányokból 
táplált kabin-mosdókig minden megtalálható. 

A hajó hosszanti trimmjének biztosítására elől egy üzemolajtank 
van elhelyezve, melybe külön szivattyú nyomja az olajat. A hajó fenék-

3. ábra. A „Tisza" vízrebocsátása. 

űrjében végigvonuló csővezeték azonban gondos megfigyelést igényel, 
nehogy szakadás vagy tömítetlenség esetén a kiömlő olaj kárt tehes 
scn az árúkban. 

A Dunán végzett próbajáraton a hajó 2'03 m közepes merülésnél, 
535 tonna árúval, 214 dm vízállásnál óránkinti 18.5 km holtvízsebes-
séget ért el, 800 percenkénti főmótor-fordulat mellett. A gyakorlati 
üzemben ajánlatos e fordulatok némi csökkentése, de így is még meg-
haladja az előírt 17'25 km sebességet. A tengeren, illetve mély vízben 
747 tonna rakománnyal, 2'6 m merélésnél 10'15 tengeri mérföldet futott 
óránként, 750 motorfordulatnál. 

A hajó első kifutása után a tengeri kikötők közt bonyolítja le a 
forgalmat és csak akkor tér vissza Budapestre, ha a Duna jégburkától 
megszabadul. 



MAGYAR TUDÓS MÉLYSÉGMÉRŐJE 1563-BÓL. 
írta: J E L I T A I JÓZSEÍ1 DR. 

A magyar szerzőtől való első geometriai nyomtatvány1 Bajor-
országban (Diliingen) jelent meg 1563-ban. német nyelven. Előszava 
a passaui egyházmegyéhez tartozó, Szent Miklósról elnevezett ágoston-
rendi kolostorban kelt, 1561-ben. Szerzője, Pühler Kristóf „von Syclas 
in Ungern", Szinnyei József szerint siklósi (Baranya-m.) származású.3 

Geodéziai3 és asztronómiai4 szempontból igen nevezetes munka; egé-
szében 256 oldal; 72 fejezetre oszlik. A 44. fejezet a mélységmérést 
tárgyalja, harmadfél nyolcadrét oldalon, a 65—67. lapon. 

A szerző fölemlíti, hogy a felsőausztriai Traun-tó mélységét az 
ő korában nem tudták függőónnal megmérni. Ilyen esetre szerkesztette 
mélységmérőjét. (1. az ábrát.) Egyenesélű fémbárd nyele súlyos kereszt 
tartó-lábon áll. Horgára zárt, könnyű fémgömböt akasztunk. Ezt az 
óvatosan a víz színe alá merített és elengedett, súlyos fémtárgy esté-
ben magával viszi a víz fenekére. Ott a húzó súly eldől. A dőlés fel-
szabadítja a horogról a golyót, amely visszaszáll a felszínre. A inért 
mélység Pühler szerint egyenesen arányos azzal az időtartammal, amit 
a fémgömb a víz színe alatt töltött el. Ezt az időtartamot az eszköz 
elmerülésének pillanatában a víz színére helyezett alacsony, henger-
alakú edénybe szivárgó víz súlyából számítja. Az arányossági szorzót, 
ismert mélység méréséből határozza meg. Már S. Günther, a müncheni 

1 Dávid Lajos, a debreceni egyetem tanára volt szíves figyelmemet reá fölhívni 
2 Szinnyei József: Magyar írók. 11. 283. Magyarország term. tud. és math. köny-

vészete. 618. 
3 Méltatását lásd a Geodéziai Közlöny 1937. évi utolsó számában. 
4 Az újra meginduló Stella legközelebbi számában ismertetem csillagászati eszkö 

zeit és adatait. 
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műegyetem későbbi tanára is dícsérőleg emlékezik meg5 1882-ben Püh-
íernek erről a ma is érdekes, de a maga korában különösen figyelemre-
méltó eszméjétröl. Az eredeti szöveget egyéb idézetekkel, valamint a 
készüléknek Pühler müvében levő ábráját az alább következő a német-
nyelvű részben találja az olvasó. 

Eines ungarischen Gelehrten Tiefenmesser aus (lem Jahre 1563.* 
Von DR. JOSEF JELITAI. 

Die erste, und zwar praktische Geometrie von einem ungarischen 
Verfasser ist ein stattliches deutsches Bucii von 256 Seiten mit vielen 
schönen Abbildungen: „Ein kurtze und grundliche anlaytung zu dem 
rechten Verstand Geometriae. Durch Christoffen Puehler von Syclas 
in Ungern." Gedruckt in Diliingen (Bayern), 1563. Dátum des Vor-
wortes: „S. Nicola bey Passaw, den 9. tag Februarij. Anno 1561." 

Schon S. Günther betonte seine „sehr deutliche Darlegung der 
astronomischen Sphárik", „eine bemerkenswerthe Modifikation" der 
Methode der Lángenbestimmung durch Monddistanzen und „die erste, 
mit dem Namen einer wissenschaftlichen zu belegende Anleitung zur 
Bestimmung der Tiefe eines Wasserbeckcns". (Abli. d. k. böhm. Ges. 
d. Wiss. 6. Folge. 11. B. Prag, 1882. Matli. u. naturwiss. KI. 4. 114.) 

Pühler will eine Hohlkugel mit einem schwcren Blech verbinden. 
und in das Wasser hinablassen; sobald das Blech den Boden berührt, 
löst sich die Hohlkugel ab und steigt wieder an die Oberfláche empor. 
Die Zeit, die sie braucht, um wieder zu erscheinen, wird bestimmt, und 
nun glaubt Pühler, durch Versuche an einer Art Wasseruhr auf das 
zwischen dieser Zeit und der Tiefe bestehende Verhaltnis schliessen 
zu können. Schon A. G. Kástner findet Pühlers Idee „sinnreich". 
(Gesch. d. Math. I. Göttingen, 1796. S. 675.) 

Das Lichtbild des Instruments ist unter zu sehen. Der Originaltext 
der Pühlerschen Beschreibung (Blatt 66) lautet wie folgt: 

„Erstlich solt du ein rundé hole kugel von metall, als von zyn 
oder kupffer, auff das aller dinnest geschlagen, vnnd dermassen gantz 
gemacht machen, dass kein troepílin wasser darein gebe, wann die 
kugel, als du hoeren wirst, in das wasser gesenckt wirdt: vnnd soll ein 
oerlein von einem rundén messenen drat darauff geloefet sein. Dar 
nach nim ein vierecket ebengeschlagen plech, aucli von metall gemacht, 
welches lenger, dann es breit ist, soll sein: vnd an einem ort der lenge 

5 Abh. d. k. böhm. Ges. d. Wiss. 6. Folge. 11. B. Prag. 1882. Math. naturwiss, 
KI. 4. 114. 

* Für ihre liebenswiirdige Mitarbeit schulde ich Dank den Herren L. v. Dávid 
(Debrecen) und J. Nötel (Budapest). 
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breiter dann an dem andern: vnd soll auff der einen lengem seitte bey 
den breittern ort des plechs einen rundén angol fürsicli geschossen, vnd 
zuruck gebogen habén: an dem andern ort diser seitten, soll es einen 
fürgehnden fuss habén, und sich aucli von dem plech zuruck dermassen 
herdan lasse: damit das plech wenn es mit der liolen kugel gesenckt 
wirt., vnd der fuss den boden oder den grund in dem wasser erraiöhet, 
fürsich sinck, vnnd sich mit dem angel auss dem oerlein der kugel 
ziech, vnnd die kugel alsó künne von dem plech muessig vnd ledig wer-

den. Gestalt vnd furm 
1 des plechs vnd der Kugel 

hastu innanchfolgender 
Figur. Das pléh aber 
soll 011 den fuss alsó 
schwaer sein, wenn der 
fuss an dem plech nit 
waere, das es alléin dis 
kugel rincklich gen 
boden kan ziehen. Dar-
nach soltu dir ein erden 
gefaess lassen machen, 
das nit hoch, sunder 
breit, wie ein erden 
handbeck, wol gebrennet, 
vnnd glasuert sey: vnd 
mitten an dem boden, 
ein kleines loechlein 
hab: dises Instrument 
solt du zuuor alsó zube-
reiten vnd probieren, an 
einem ort des sees oder 
wasser, da du das 
instrument widerumb 
waist auss dem Wasser 
zu gewinnen: vnd die 
tieffe des wassers mit 
einer mass, als einem 
pleysenckel etlicher klaff-
ter lang kanst abmessen, 
thu das plech mit seinem 

angel in das oerlein der kugel in der liand, vnnd das plech an díe kugel 
hangé, vnd lasse ds plech in ds wasser sincken: vnd wenn du das 
erden gefaess auff ds wasser setzest vnd das wasser beruert, 
lasse die Kugel auss der liand: darnacli silie wenn die kugel 
vber ds wasser auffart: in dem selben augenblick verhalt das 
loechlein das an dem boden. des erden gefaess ist: alssdann weg 
das wasser das in dem erden gefaesse gefunden auf das aller fleyssigst, 
merek das gewicht, wie schwaer es gewegen hat: dergleichen faechte 
oder messe auch die tieffe des wassers, an dem ort da du das Instru-
ment gesenckt hast: vnnd was ftir ein Proportion die zal der schwaere 
des gewichts des wassers zu der zal der klaffter und tieffe des was-
sers hat." 



A DELFINEK VADÁSZATA. 
i r ta: HOMONNAY NÁNDOR DR. 

— 1 ábrával. — 

1937 júniusában a Magyar Nemzeti Múzeum természetrajzi tárá-
nak főigazgatója azzal bízott meg, hogy egyik dunai tengerjáró hajón-
kat kísérjem el útján Egyiptomig és állatokat gyűjtsek múzeumunk 
állattára részére. Örömmel vállaltam ezt a megbízatást. A követke-
zőkben utam egyik érdekes vadászati élményét, a delfinvadaszatot 
akarom A TENGER olvasóival megismertetni. 

A tenger emlősei közül, a nagytestű ceteken kívül, talán leg-
ismertebbek a delfinek. Úgyszólván mindenkinek, aki a tengeren 
utazik, alkalma van őket megismerni. Testszabásuk a halakéhoz hason-
lít, s akik még nem ismerik, első látásra halnak is nézik őket. A hajók 
hűséges kísérői. Élénkségük, kiváló úszóképességük, változatos úszó, 
ugró és bukó mutatványaik bámulatba ejtik a hajó utasait. A föld 
valamennyi tengerében megtalálhatók; egyes helyeken ezres csapatok 
is élnek. A hajókat gyakran nagy távolságról észreveszik, közelébe 
úsznak és kísérik. A víz felszínére azért emelkednek, hogy a koponyá-
juk tetején, a szemek között lévő lélekző-nyíláson keresztül fr iss 
levegőt szívjanak be, mert, mint a többi emlős állat, ők is tüdővel léleg-
zőnek. Legtöbbször csak annyira emelkednek ki, hogy a lélekzőnyí-
lásuk a víz felszínére érjen; ilyenkor a kicserélődő levegővel nagyo-
kat fújtatva porlasztják a vizet. Hajóról figyelve, már több száz 
méter távolságból feltűnnek. Egyesek kiszökellenek a vízből és hosszú 
sorban egymást követve, kígyóvonalban közelednek a hajóhoz. Ügy 
tűnnek fel, mintha óriáskígyó úszna a vízben. Lehet, hogy ez a saját-
ságos viselkedésük is közrejátszott a tengeri kígyó meséjének kelet-
kezésében. 
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A delfinek a vízi életmódhoz leginkább megfelelő, lialalakú, 
csupasz testükkel könnyen siklanak a vízben. Emlős állatok lévén, 
testük hőmérsékletének állandóan ugyanazon a hőfokon kell marad-
nia. Szőrnélküli testüket a hőingadozások ellen vastag szalonnaréteg 
védi. Ez a tekintélyes vastagságú zsírréteg — minthogy a zsír a víz-
nél könnyebb'fajsúlyú, — a vízben való lebegésüket és mozgásukat is 
nagyban elősegíti. 

A delfin sok gyönyörűséget okoz a hajó utasainak, bár ártatlan 
külseje mellett a tenger egyik legveszedelmesebb rablója. A halaknak 
legrettegettebb ellensége. A halászok sem szeretik a delfineket, 
mert már a megjelenésük is nagy riadalmat okoz a halak között, fej-
veszetten menekülnek és így a halászatot megzavarják. Ha a mene-
külő halcsoportot utolérik, nagy pusztítást visznek végbe soraikban. 
Ezért a delfineket üldözi a halásznép; zsírjuk értékes volta miatt 
pedig sok helyen vadásszák őket. Az elejtett állatok bőséges zsírját 
ipari célokra használják, húsát pedig a szegényebb tengerparti 
nép eszi. 

Különféle módszerekkel ejtik zsákmányul a delfineket. Nagyobb 
tengeri halászatok alkalmával a kerítőhálókba is bejut néhány, de ezek 
nem sok örömet okoznak a halászoknak, mert hálóikat gyakran szét-
szaggatják, a halakat pedig elzavarják. Csendes tengeröblökben nagy 
lármával a part felé terelik a delfineket s a megriasztott állatok 
gyakran a partra vetik magukat, ahol agyonverik őket. Lőfegyverrel 
való vadászatuk rendszerint nem eredményes, mert a jól úszó állat 
a lövedék által ejtett sebével messzire elúszik. Csekély tehát a való-
színűsége annak, hogy — ha a lövés halálos is volt, — az elejtett 
állatot megtalálják. 

Legelterjedtebb és legérdekesebb módja a delfin vadászatának a 
szigonyozás. Így lehet a delfint a legbiztosabban zsákmányul ejteni, 
mert az elvetett szigony hosszú zsineggel összeköttetésben van a hajó-
val, s a megszigonyozott állatot a szigonyhoz erősített kötél segítsé-
gével a hajóra lehet vontatni. A delfinvadászatra használt szigony kb. 
1 m hosszúságú, egyik végén lándzsahegyű acélrúd. A lándzsahegy 
előtt néhány cm-nyire könnyen mozgó nyelv van beillesztve. Mikor a 
szigony az állat testébe nyomul, a nyelv hozzásimul a szigonyrúdhoz, 
ha pedig áthaladt az állaton, lecsapódik és a szigonyrúdhoz képest 
derékszögben helyezkedik el, miért is a szigonyt nem lehet az állat 
testéből kihúzni. A szigony rúdjának a vége köralakban be van haj-
lítva, ide erősítik a szigonykötelet. Az ily módon felszerelt szi-
gonyhoz hosszabb, néhány méteres vascső vagy vasrúd van kötve, 
mely a szigonyrúd feléig ér. Ez a berendezés azért szükséges, mert 
aránylag kicsiny szigonynak nincs elegendő súlya ahhoz, hogy 
eldobáskor nyílegyenesen haladjan a célpont felé. Fontos a vasrúd azért 
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is, mert az eldobás pillanatában ez ad a szigonynak megfelelő lendületet. 
Az így felszerelt szigony kötele hozzá van erősítve a hajón lévő drót-
kötéltekercshez. A kötelet az eltalált állat vergődésekor magával ragadja, 
az a tekercsről lecsavarodik, azt az állat magával vonszolja, s a vér-
veszteség, valamint az egyre súlyosbodó drótkötél súlya által lassan-
kint kifáradva, rövid idő alatt annyira kimerül, hogy fel lehet a hajóra 
vontatni. 

A szigonyozás nem könnyű mesterség. Sok körülményt kell számba 
vennünk. így már a szigony eldobásakor ügyelnünk kell arra, nehogy 
mélyen úszó állatra dobjuk. Az átlátszó tengervíz megtéveszti az 
embert, s mire a szigony odaér, ahol a célbavett állatot láttuk, az 
sebes úszásával túljutott azon a ponton, ahová a szigonyt vetettük. Ezért 

Zsákmányul ejtett delfin. A hátán a szigony-ütötte nyílás. 

azt a pillanatot kell kivárnunk, amikor a delfin a víz felszínére nyomul 
levegőért; ilyenkor a lehető leggyorsabban, erős lendülettel kell a 
szigonyt elvetni, amely jó súlyelosztása következtében könnyen 
siklik az állaton keresztül. Az állat azonnal jelzi a találatot. Félodalra 
billen és a mélység felé igyekszik menekülni. A megszigonyozott del-
fin sebesen úszik, s a kötél gyorsan csavarodik utána a kötéltekercsről. 
A vergődő állat szigonnyal ejtett sebéből sugárszerűen lövell ki a vér 
és a hajó körül pirosra festődik a tenger vize. 

A delfinvadászok állítása szerint, a delfinek meg tudják külön-
böztetni a reájuk veszedelmet hozó hajókat és azokat elkerülik. Bár 
a delfin fejlettebb értelmű állat, a vadászok hajójától csupán azért 
menekül, mert észreveszi a szigonyost, aki a hajó orrán, kezében elvetésre 
készen tartott szigonnyal áll. Ha nincsen ilyen áruló jel a hajón, a 
delfinek még akkor is hamar visszatérnek közelébe, ha előzőleg ugyan-
ott fajtestvérük póruljárt. A delfinvadász sokszor percekig figyelheti 
meg őket, mert a delfinek nem ismerik fel a veszélyt mindaddig, míg 
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nem látják a veszedelmet jelentő mozdulatot, amellyel a vadász eldobásra 
készíti elő a szigonyt. 

A szigonyozás csúnya mesterség. A szigonyhoz kötött vasrúdat 
össze-vissza görbíti vergődésében a szerencsétlen állat, s nyögő, hörgő 
hangokat hallat. Ez olyan látvány, amit megdöbbenve szemlél minden 
természetbarát és a tengerész is. A természetbarát minden élőlényt 
szeret, a tengerész pedig a delfint szereti, sőt barátjának tartja, hiszen 
heteken át tartó egyhangú tengeri utakon a delfinek a szórakoztatói 
ficánkoló jókedvükkel. 

A delfinnek az emberen kívül alig van ellensége. Leginkább egy-
mást támadják meg, de a mohó emberi érdek pusztít el belőlük leg-
többet. Állományukat jeleideg még nem fenyegeti veszedelem, mert 
delfinek több faja nagy egyedszámban él a világ tengereiben. 

A párisi limnologiai kongresszus. Az Elméleti és Alkalmazott 
Limnologia Nemzetközi Egyesülete VIII. nemzetközi kongresszusát 
1937-ben Franciaországban tartotta M. Andre Liautey-nek, a francia 
földművelésügyi minisztérium h. államtitkárának védnöksége alatt. 
A kongresszus első része (augusztus 23—29), mely főként szakelőadá-
sokból állott, Párisban zajlott le, a „Palais du Bois" pavillonban; míg 
hidrobiologiai intézetek, halászati központok, tengertani múzeum 
(Biarritz) helyszíni tanulmányozása két nagyobb szabású kirándulás 
keretében történt az Alpok—Jura—Vogezek, illetőleg az Alpok—Pire-
neusok területén (augusztus 29—szeptember 11). Á 143 tagot szám-
láló kongresszuson 16 európai és három tengerentúli ország szakem-
berei vettek részt. Hazánkat a tihanyi Magyar Biologiai Kutatóintézet 
és a budapesti Halélettani és Szennyvíztisztító Kísérleti Állomás hiva-
talos kiküldöttjei, továbbá a Ferenc József Tudomány egyetem növény-
tani intézetének egy tagja képviselte. Kiküldötteink szakelőadásokat 
is tartottak. A kongresszus tartama alatt avatták föl a „Centre Natio-
nal d'Hydrobiologie appliquée"-t Amiens közelében, Fouencamps-ban. 

S. ü. 



ÉLETKÉP A TENGER FENEKÉRŐL. 
Ir ta: HANKÓ BÉLA dr. 

egyetemi ny. r. tanár. 

Sötétkék az Adria tükre, sima és mozdulatlan itt a zárt öbölben. 
Fönt a hegyen, a perzselő nap hevében, ott áll ódon, fehér falaival 
Castell Muschio. 

Fekszem a csónakban és lenézek a vízbe. Alattam 10—12 méter 
mélységben lehet a fenék. A víz teljesen átlátszó Mindent élesen látok. 
Szürkésfehér szikla és kőtörmelék alkotja a medret, amelyen barna, vörös 
és zöld foltokban nagylevelü moszatok tenyésznek. Nagy, narancsszínű, 
gömböyü tengeri sünök látszanak a köveken, mozdulatlanul, vagy alig-
alig mozdulva. Némelyik szük börtönben ül. Akkora kerek lyukban, 
aminő a teste Csak a teteje látszik ki belöle. 

Az egyik kő barnaszínü gumókkal van tele. Minden gumón két 
vérvörös nyílás. Zsákállatok. Mozdulatlanul élnek a fenékhez tapadva, 
egyik nyílásukon behatol, a másikon kiáramlik a víz. A beáramló víz 
parányi szervezeteket sodor magával, ezekből élnek ezek a furcsa, moz-
dulatlan állatok Van közöttük egy-kettő, amely nem barna, hanem tej-
fehér, mintha tejüvegböl lenne. Hosszú kürtökben folytatódnak a test-
nyílásai. 

A másik kövön virágok nyínak. Élénkszínü, tarka virágok, de 
mozognak. Ezek is állatok. Hosszú barna nyelük van, amely tulajdon-
képen cső, s a cső felső végéből mesebeli virág nyúlik ki. Körben 
elrendezett, hosszú fonalak alkotják szirmait és ezek spirálisan terül-
nek szét a vízben; barna, vörös és narancsszínű gyűrűk tarkítják 
őket. A virág hirtelen bezárul és behúzódik a csövébe. Csövetlakó 
férgek ezek és nem virágok. Mellettük fehér mészkő tekerődzik össze-
vissza a szürke kőre s a cső végén piros szegfű virít. Ez is féreg. 

Az egyik szikla oldalán hosszú fonalas, zöld színű, a másikon 
narancsszínű krizantenumok bólogatnak. Rövid, zömök nyélen ülnek. 
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Fonalas, koszorús bóbitájukat hol kinyújtják, hol behúzzák. Allatok 
ezek is, bár tengeri rózsák-nak hívják őket. Ezüstösen csillogó, 
szardiníaszerti halacskák raja vonul el előttünk. Az egyik túlságosan 
közel merészkedik a sziklához -és megérinti a rózsa egyik fonalas 
szirmának a szélét. Mintha villám ütötte volna, görcsösen összerándul 
és hassal fölfelé fordulva a rózsa szirmain marad. A virág most meg-
mozdul. Sziromlevelei, mind megannyi fogókar, ráborulnak a halacs-
kára és fejjel előre begyömöszölik a rózsa kelyhébe. 

Háromszögletes fekete-kagylók csoportján narancsvörös tengeri 
Csillag mászik. Ötágú testének karjaiból sokszáz apró fehér lábacska 
tapad rá az egyik kagyló fekete héjára. Egészen rágömbölyödik. 
A sokszáz lábacska addig húzza, feszegeti kétfelé a kagyló teknőjét, 
mígnem a héj izmai elernyednek, a két héj szétnyílik s a rabló tengeri 
csillag, amely oly jámbor és tehetetlen állatnak látszik, hozáférhet a 
kagyló lágy részeihez. 

A barna moszatok erdejéből apró, kárászformájú, narancsszínű 
halacskák bújnak elő és nyugodtan úsznak a fenék fölött. Hirtelen 
megmozdul az egyik szürkésbarna kő és villámgyorsan ráveti magát 
az egyik halacskára. Nyugodtan letelepszik vele a fenékre és 
elfogyasztja. Ha nem láttam volna, hova ment, nem venném észre. 
Valóban olyan, mint egy szikladarab; pedig hal. Veszedelmes, nagy-
szájú, mérgestüskés. Tengeri varangy-nak hívják a halászok. Utálják 
és valószínűleg utálatukat akarják kifejezni a halra nem illő névvel. 
Csodálatos hal. A színe mindig olyan, amilyen a környezete. Vörös-
színű sziklán vöröstarka, szürkén szürkésfoltos, fehéren világos, s 
úgy meglapul a kövek között és olyan bizonytalan zegzúgos formája 
van, hogy még a gyakorlott szem is csak akkor veszi észre, ha meg-
mozdul. Annyira bízik láthatatlanságában, hogy nem is menekül. 
A sekély partmenti vizekben gyakran rálépnek a halászok és mérges 
tüskéi beletörnek a lábukba. Valószínűleg ezért is haragusznak reá. 

A piros moszaterdő felett a szivárvány minden színében csillogó 
halacskák raja játszadozik. Kergetődznek, csipegetnek a levelekből, 
be-bebujnak közéjük és élvezik az életet. Hirtelen, mint a nyíl, egy 
kis tarkafoltos macskacápa vágódik közéjük, elkapja az egyiket s a 
ra j megrettenve bújik el a piros erdőbe. 

Amott meg egy narancsszínű virág mászik. Jobban odanézek. 
Látom, hogy nagy csigahéjon ül és a csiga mászik vele De a héj 
nyílásán nem csigatest nyúlik ki, hanem pirosszínű csápok és ollós 
lábak. Remeterák, amely páncéllal nem védett, érzékeny potrohát 
üres csigaházba rejti és ezt magával hurcolja. A ház tetejére tengeri 
rózsákat ültet és ez a veszedelmes, csípős és mérges állatvirág nyugod-
tan tűri, hogy a rák ollójával megfogja, leszedje a szikláról és a 
házára telepítse. Ezután együtt élnek. A rózsa ráborítja veszedelmes 
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sziromkarjait a rákra, mint. egy ernyőt és védi a felülről jövő táma-
dások ellen, a rák pedig zsákmányából juttat a rózsának is, felnyújtja 
a falatokat a szájához. Valóságos véd- és dacszövetség. 

Amott meg a fenék tele van vérvörös és narancsszínű, mozdu-
latlan gömbökkel. Szivacsok -ezek. Apró, sárga, zömöktestű tarisznya-
rqkok mászkálnak közöttük. Mindjárt mellettük a kő szélét barna-
sz;ínű, alaktalan tömeg vonja be. Ez is szivacs. A nap ismét lesüt a . 
fenékre, tisztán látok mindent. Gömbölyded, zöldessárga tömeg alól 
piros ráklábak nyúlnak ki. Lapostestű tarisznyarák, amely a hátára 
szivacsot telepített, hogy elfödje őt ellenségei elől. 

Amott vérvörös tollak meredeznek a fenéken, csoportosan, moz-
dulatlanul. Pici, fehér csillagok vannak rajtuk. Korallok. Korall van 
különben bőven a fenéken, ágasbogas, fehér bokrok. A piros korall 
nagyobb mélységben tanyázik. 

Most veszem észre, hogy éppen alattam egy kövekből összehor-
dott, gyűrűs sánc látszik, amelynek közepén kőszínű, alaktalan tömeg 
van. Jobban odanézek s egyszerre csak két zöldesen csillogó, élénk 
szemet látok a mozdulatlan tömeg közepén. A sziklavárából leselkedő 
nyolckarú polip ez, a rettenetes rabló, amely minden elérhető kisebb 
állatot megragad sokszáz szívókoronggal ellátott hosszú karjaival, 
hogy papagálycsőréhez hasonló éles, kemény állkapcsaival szétmar-
cangolja és fölfalja. Most maga alá húzta a karjait és mozdulatlanul 
gubbaszt. Szine is szaksztott olyan, mint a környező kőrakások, csak 
vérszomjasán csillogó, okos szemei árulják cl, hogy él. 

Három tyúktojás nagyságú, lapostestű, tarisznyarákot pillantok 
most meg, amint hol előre, hol oldalra lépegetve a kövek között 
keresgélnek. Egyre közelednek az ártatlanok a rablóhoz. Egy villám-
gyors mozdulat! A polip két karjával megragadta az egyik kis rákot 
és magához rántja. De nini, a rák három lába egyszerre leszakad s a 
rákocska bukdácsolva iszkol egy kő alá, a polip pedig csalódottan 
dobja el a három vékony ráklábat. Meglátszik rajta, hogy haragszik. 
Sötét felhők alakjában fut végig testén az indulat nyomán a festék. 
De hamar megnyugszik. Üjból elhelyezkedik és a színeit megint a 
környezetéhez hangolja. Les tovább. 

De vájjon a rák nem pusztul-e bele a szörnyű csonkításba, nem 
folyik-e el a vére, nem marad-e élte végéig nyomorék? Ne aggódjunk 
érte, semmi baja sincsen és boldogan lapul meg a kő alatt, mert három 
önként eldobott és hamar újból kinövő lába árán megmentette az életét. 

Éles fütty zavarja meg csöndes szemlélődésemet. Az öböl szűk 
bejáratán besiklik egy gőzös és odaáll a mólóhoz. Hosszú, hullámtara-
jok száguldanak végig az öböl sima vizén és megtáncoltatják a csóna-
komat. Nem látok már le a fenékre. Be is fejezem a szemlélődést, 
hiszen ezzel a hajóval akarok visszatérni. 



EMLÉKEZÉS FIÚMÉRA, 
ír ta: HESZ JENŐ DR. 

Ide s tova 20 esztendeje annak, hogy örökre búcsút mondtam szép 
szülővárosomnak, Fiúménak. Azóta legfeljebb a képzelet varázsos 
szárnyain járom a régi helyeket, melyeknek minden egyes zege-zugá-
hoz boldog gyermekkorom, szárba szökkenő ifjúságom egy-egy kedves 
emléke fűződik. Végigmegyek a platános Deák-fasoron, a csillogó Cor 
són, hogy az Adamich-mólóra jutva gyönyörködjem a sirályok játéká-
ban . . . Kimegyek a Molo lungo-ra s elnézem a védgát szikláin meg-
törő fehér hullámokat . . . Keresem az üres bárkákat, melyeken tavaszi 
vasárnapokon a gimnáziumi könyvtárból kölcsönkapott May Károly 
regényeket olvastam . . . A Tőrre Civica bolthajtása alatt besétálok a 
Cittá vecchia szűk utcácskái közé, s míg orromba jut az osteriák íny-
csiklandó, olajos halszaga, minden kis sarok, utca, tér halmozódó, 
torlódó emlékeket küld felém. Melyik volt ezek közül az első benyomás, 
melyet agyam felfogott, amint az értelem első szikrája fellobogott 
benne? Talán a Deák-fasor hatalmas platánjai egyikének percipiálása ... 
vagy valamelyik Cunard-Line óceánjáró gőzsípjának mélyen búgó 
hangja . . .? Ki tudja? 

* 

A Gambieri-téri elemi iskolában, a IV. osztály évzáró vizsgáján 
magyar nyelven szaval egyik olasz anyanyelvű osztálytársam. Nagy 
tapsot kap a kis Marsanich, aki nem is beszél tökéletesen magyarul, 
mert hiszen nem magyar, hanem — fiumei. A fiumei pedig fiumei és 
nem más! Erről szól a következő kis anekdota: 

Megkérdezik a fiumeit: „Maga magyar"? — „Nem." „Olasz"? — 
„Nem." „Horvát?" — „Nem." „Akkor talán német?" — „Nem." „Milyen 
nemzetiségű tehát?" — „Fiumei." 
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* 

A halpiacon, a „mercato"-ban 20 fillérért mutogatnak egy ember-
evő cápát, „pescecane"-t. Öt méteres bestia. Száját léccel felpeckelték 
s így láthatóvá válik recésszélü, háromszögletű fogakból álló töbszörös 
fogsora, nagy, izmos, alaktalan nyelve és aránylag szűk torka. Hogy 
tud ez lenyelni egy embert — gondolom gyerekésszel, nem ismerve 
még a cápák anatómiáját. A fogak nagyon tetszenek. Megpróbálko-
zom az egyikkel, hogy kitörjem, de a cápát őrző ember gorombán 
rámkiabál. Abbahagyom tehát a meddő kísérletet s azzal vigasztalva 
magamat, hogy úgy sem tudtam volna kitörni az állkapocsra erősen 
ránőtt fogat, otthagyom a cápát, de közben sajnálom a 20 filléremet. 

* 

Tersatto. A Fiumara hídján át Susákra jutva 504 lépcsőn kell 
felmenni a dombtetőn álló templomhoz. A régi templom falait belülről 
képek díszítik. Mindegyik egy-egy nagy veszedelemből való csodálatos 
megmenekülést ábrázol: emeletről leeső gyermeket, viharral küzdő 
hajót, stb. Mindegyik képen, valamelyik felső sarokban, a Szűzanya 
képe, akihez, íme, nem hiába imádkoztak. Az istenfélő hívő lelkek 
megnyilatkozásai ezek a többnyire művészietlen képek. Akik a tenger 
mellett élnek, akik a tengerből élnek, s akiknek nap-nap mellett 
alkalmuk nyílik megfigyelni az elemek csodás hatalmát, többnyire 
istenfélő emberek. Egy matrózról jegyzik csak fel az ellenkezőt. Nagy 
viharban volt a hajó s matrózunk térdenállva fogadta meg a Madonná-
nak, hogy ha megmenekül, csizmájába babot tesz s úgy zarándokol a 
tersattói templomhoz. A hajó megmenekült. A matróz beváltotta igére-
tét, babot tett a csizmájába s úgy zarándokolt el a tersattói Madonná-
hoz, de a ravasz fickó előbb megfőzte a babot. 

* 

A „Cittá vecchia" (óváros) keskeny, girbe-görbe, olykor vakon 
végződő utcácskáival, sikátoraival, apró tereivel tipikus olasz város-
rész. Némelyik utcája olyan szűk, hogy két ember éppen elmehet egy-
más mellett. A magasból pedig, az emeleti ablakok között kiteregetett 
fehérneműből akárhányszor egy-egy vízcsepp pottyan az utcán haladó 
nyakába. Ebben a városrészben van a 700 éves dóm, a „Chiesa del 
Duomo". Tornya, mint különálló campanile, a templom bejárata előtt 
emelkedik a magasba. Mellette van a jezsuita kolostorból átalakított 
magyar gimnázium többszázéves, kopott, vedlett, U-alakú épülete. 
Sokat mesélhetnének ezek a régi falak! Árkádos folyosóin valamikor 
szentéletű szerzetesek sétálgattak belemerülve a breviáriumba. . . 
Az idő folyásán eltűntek az épületből a jezsuiták s helyüket komoly 
professzorok, virgonc és drukkoló diákok foglalták e l . . . Az olasz 
tanítási nyelvet a szabadságharc idején a horvát váltja fel, a kiegyezés 
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korától ismét olaszul, végül magyarul tanítanak a gimnáziumban. 
Az olasz nyelv azonban a magyar gimnáziumban kötelező tantárgy. 
Az olasz irodalomtörténet érettségi tárgyként szerepel. Az olaszajkú 
tanulóknak megengedett anyanyelvük használata. Tankönyveink 
lapjai függőleges vonással két részre osztottak, a bal oldalon van a 
magyar, a jobb oldalon az olasz szöveg. 

* 

A világháború alatt magyar bakákat szállítanak Albániába. 
Most is egy ilyen magyar katonákat szállító hajó hagyja el a kikötőt. 
A hajó neve „II. Rákóczi Ferenc". Lassan halad a hajó, míg elhagyja a 
kikötőt s a fedélzetről tárogatószóval búcsúzik egy magyar legény. 
A „Krasznaliorka büszke vára" melódiájának a hajócsavar szolgáltat 
kísérő zenét. A partról integetünk a hajónak, mely lassan-lassan eltű-
nik szemeink elől. Másnap azt a hírt kapjuk, hogy Arbe szigeténél egy 
francia tengeralattjáró megtorpedózta a „II. Rákóczi Ferencet". . . 
szegény magyar bakáink fegyverrel és borjúval a hátukon ugráltak az 
előttük ismeretlen nagy vízbe, s állítólag mind odavesztek. Igaz volt 
a hír, vagy sem, ki tudja. Zavaros idők voltak azok! Egyik hír a mási-
kat követte s ellenőrizni egyiket sem lehetett. 

* 

Olasz repülőtámadás Fiume ellen. Hét Caproni-gép kering a 
levegőben. Gépfegyverek kattognak, ágyúk dörögnek, olykor mély 
buffanással esik le egy-egy bomba. A repülőgépek körül kis fehér fel-
hők látszanak, azt hiszi az ember, hogy éppen most találják el a 
mieink az ellenséges gépeket. De az ágyútűz hiábavaló. Egy gépet 
sem lőnek le tüzéreink. A bombák állandóan hullanak. Egyik a házunk 
előtt, attól mintegy 50 méterre a vasúti sínekre esik; a kiszakított 
talpfa az állomás épületen át a Deák-fasorra esik. Különböző hírek 
innen-onnan. Egyik Capronit Banfield, aki Pólától üldözi őket kis 
hidroplánján, lelövi. Aznap délután kimegyünk a Campo Marte-ra meg-
tekinteni a lelőtt gépet. Mindenki egy kis emléket akar magának, kis 
fadarabot, vásznat az összetört gépből. A gyüjtő-láz után olyan a 
Caproni, mintha nem is egyszer, de kétszer lőtték volna le. 

* 

A kikötő ugyancsak sokat mesélhetne nekünk, ha szólásra bír-
hatnánk. A régmúlt időkben a békés halászokon kívül olykor-olykor 
uszkók kalózok kötöttek ki a kiképzetlen parton, vagy a Fiumara tor-
kolatában. Ma legfeljebb a különböző halász- és borszállító bárkák 
emlékeztetnek a régi időkre, a bragozzók, brazzerák, valamint a kizá-
rólag az Adrián járó és ma is használatos trabaccolók, ezek az átlag-
ban 40 tonnás, otromba testű, lomha járású bárkák, orrukon Szűz 
Máriának, esetleg valamelyik védszentnek a tengerbe néző, színesre 
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festett faszobrával. Tulajdonképpen a hetvenes években kezdik kiépí-
teni a mostani kikötőt s egy-két évtized múlva már mólók sorakoznak 
egymás mellett s egyik raktár, tárház a másik után épül az egyre foko-
zódó forgalom zavartalan lebonyolítására. Megépítik a Baross-kikötőt 
és a mintegy másfél kilóméteres védgátat, a Molo lungo"-t. Megjelenik 
Fiúméban a hatalmas Cunard-Line hajók, a „Mauretania" az „Ivania", 
hogy a kivándorlók százait vigyék az ú j hazába szerencsét próbálni. 
Kereskedelmi hajók jönnek-mennek, s a szép sorjában álló daruk 
alig győzik ki- és berakni a bálákat, ládákat, hordókat. 

A világháború megcsappantja a forgalmat. A kereskedelmi 
hajók egyrésze csapatszállításokkal foglalkozik, olykor egyik-másik 
hadihajónk jelenik meg a kikötőben. Kiköt a „Teodo", ez a hatalmas, 
háromdarus szénszállító hajónk is s megcsodáljuk daruinak pontos 
működését. A Rudolf-mólón hangár épül az osztrák-magyar hidroplá-
noknak. Olykor megjelenik a kikötőben egy-egy német hidroplán, ten-
geralattjáró is. Az összeomlás után olasz, francia, angol és amerikai 
hadihajók állnak a kikötőben. Az amerikai „Pittsburgh"-on a tisztikar 
és a legénység minden egyes tagja a hajóra érkezéskor, vagy annak 
elhagyásakor feszesen tiszteleg a hajó tatján levő amerikai lobogónak. 
A „Dante Aligliieri" nevét viselő dreadnought fedélzetén vidám, olasz 
legénység tanyázik. Egyikük valahonnan patkányt kerít, azt madzagon 
vezeti maga mellett s élénken utasít vissza a patkány testi épsége 
ellen irányuló minden kísérletet. Az Adria-palota előtt Rizzo kis 
mótoroshajója, a „M. A. S. 22." leng a vízen. A három betű tulajdon-
képpen a „Motoscafi Anti Sommergibili" rövidítése, D'Annunzio szerint 
azonban a három betűnek más jelentése is van, és pedig „Mementó 
Audere Semper". Csodálatos dolgokat vittek végbe ezek a kis mótoros-
liajók a világháborúban s szinte lii hetetlennek látszik, hogy egy ilyen 
kis — mondhatni — csónak küldte hullámsírba a „Szent István" 
csatahajót. 

* 

D'Annunzio. Vékony kis ember törhetetlen akarattal, energiával, 
lobogó olasz tűzzel és temperamentummal. Bátor katona és nagyhírű 
költő. Az ő ajkáról hangzott először a „Fiume o morte", s ez lett 
hamarosan minden fiumei olasz jelszava. Hogy Fiume Olaszországé lett, 
elsősorban az ő érdeme. Együtt masíroz katonáival és a többórás 
menetelések után is a fáradtság minden jele nélkül halad az élen. Pár 
lépéssel előtte az olasz zászlót viszi egy katona, s nemzetiségre való 
tekintet nélkül mindenkitől megkövetelik, hogy kalaplevétellel tiszte-
legjen a trikolórnak. — A „Notturno", az „II fuoco", a „Figlio di 
Jurio" és számos szépirodalmi remekmű szerzője a szónoklásna.k is 
mestere. Entusiasmusba hozza hallgatóit. — Határozottan szeretik. 
A fiumei posta-bélyegeket az ő feje díszíti, a vasfej, a „Testa di 
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íerro", melyben nemcsak megszületett, de elhatároztatott Fiume Olasz-
országhoz való kapcsolásának gondolata. — A fiumei nőktől remekbe 
készült tőrt kap, melynek markolatára az ő, másik Fiúméra vonatkozó 
jelmondata van vésve: „Hic manebimus optime!" — Amikor Fiume dísz-
polgárává választják, fiumei dialektusban mondja: „Adesso anche mi 
son fiuman." 

* 

Indul a tehervonat a fiumei pályaudvarról, s viszi magával a 
magyarokat megcsonkított, kicsi hazájukba. Az egyik teherkocsi ajta-
jából integetünk az ittmaradt barátoknak, magyaroknak, olaszoknak. 
Beleesik valami a szemünkbe és az ö szemükbe is. Hiába voltunk pár 
évig ellenfelek, a hagyományos olasz-magyar barátság újból ébrede-
zik. Mindig messzebb visz bennünket a helytől, ahol boldogok voltunk. 
Még felvillan itt-ott egy-egy kedves, ismerős rész a városból, a kikö-
tőből s aztán . . . nem merünk egymásra nézni . . . és jó, hogy olyan 
erősen zakatolnak a kerekek. 

Kiesett a gyöngy Szent István koronájából! A multat felidéző, 
ábrándozó magyar ma már talán csak a feledés jótékony ködében 
látja hazájának egyetlen tengeri kikötőjét. Mi, fiumei magyarok, aki-
ket megejtett a tenger elbűvölő varázsa, mindig élénkebben emléke-
zünk s könnyfátyolon át látjuk a napsütötte várost hatalmas platán-
jaival, babérfáival, cipruslombos temetőjével, történelmet árasztó régi 
épületeivel. . . a kikötőt széltől duzzadó vitorlásaival, libegő sirályai-
val . . . és a Quarnero azúrkék vizét, amint a délnyugatról jövő libeccio 
fodrozza, simogatja. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

A TRANSOCEANI REPÜLÉS ÚJABB ÚTTÖRŐ EREDMÉNYEI.1 

Az orosz repülőtechnika irányítói már régebben foglalkoznak 
azzal a tervvel, hogy a Moszkva—San Francisco légi vonalon, mely az 
északi póluson át vezet, rendszeres repülőjáratokat létesítsenek. Több 
sikertelen kísérlet után, végre a négymotoros és három személyes 
„Ant 25" repülőgép 62 és félórás nonstop-repüléssel átszelte a poláris 
vidéket és 6750 km légi út után Los Angeles közelében leszállt. Ez egy-
szersmind új távolsági rekordot jelent a megszakításnélküli repülés 
terén. 

Az Egyesült Államok repülőgép gyárai (Boeing, Douglas, Mar-
tin, Sikorsky) is lázas tevékenységet fejtenek ki, hogy az északi 
Atlanti-óceán feletti útvonalon használható, nagy repülőgépeket szer-
kesszenek. A legnagyobb figyelmet e téren a Boeing-nél épülő 40 ton-
nás Clipper-ek érdemelnek, hat 1200 lóerős Wright-R-2600 típusú, tizen-
négyhengeres motorral. Az utasok száma 72, a személyzet 8 főből áll, 
azonkívül a gép vihet 2'5 t postát. A működési táv 8000 km, átlagos 
sebesség óránként 280 km. E gépeket a „Pan American Airways" 
rendelte. Hasonló nagy gépekkel lépett Anglia is a küzdelem színte-
rére. De mindkét állam a rövidebb, Űjfundland-on át vezető, északibb 
vonalon kísérletezett. Ezzel szemben a német „Lufthansa" a valamivel 
hosszabb, de tavasszal és ősszel is használható déli, az Azori-szigete-
ken át vezető légi úton végezte kísérleti repüléseit. E célra az eddigi 
Dornier-Wal típus helyett új, a Blohm és Voss-nál épült „Ha 139" 
típusú egyfedelű, négymotoros „Nordmeer" és „Nordwind" gépeket 
állította szolgálatba, melyek úszókkal vannak ellátva. 

Az 1937. augusztus 16-ikára virradó éjszakán történt az Azori— 
New-York vonalon az északi Atlanti-óceán első átrepülése e géppel, 
mely alkalommal a 3850 km hosszú útat óránként 235 km átlagos sebes-
séggel 16 és fél óra alatt, repülte be keleti-nyugati irányban. A hasznos 

• Lásd: A Tenger, XXVI. évf. (1936). 49. old. 
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teherbírás 500 kg, a működési táv 5000 km. A gép váza króm-molibdén-
acél, a szárnyak borítása részben könnyű fém (duralplat), részben szö-
vet, A fesztáv 27 m, a szárnyfelület 117 m2, az útra kész, 6 tonna üzem-
anyaggal ellátott gép súlya 20 tonna; négy 600 lóerős Junkers-Diesel-
mótor „Jumo 205 C" hajt ja. Emelkedés: 1000 m 6 mp alatt. Az anya-
hajóról katapult segítségével startolnak, s az óceánt két szakaszban 
repülik át. Újabban az amerikp.iak is ezen a déli vonalon végzik repülő 
kísérleteiket, mert itt a repülés biztonsága nagyobb, mint az északi 
útvonalon. Mindezeknek a kísérleteknek a célja menetrendszerű sze-
mélyjáratok létesítése az Atlanti-óceán felett. Különös nehézséget 
okoznak a pillanatnyilag fellépő légköri és mágneses zavarok, melyek 
alatt a rádió-tájoló nem használható, tehát a tájékozódás rendkívül 
nehéz. Ez annál súlyosabb körülmény, mert a repülés éjszaka történik. 
Hogy mi okozza e zavarokat, azt még nem sikerült felderíteni. Tény, 
hogy az Azori-szigetek 2300 méteres hegységei zavarólag hatnak a 
rádió-vételre és ezért a hortai kikötő előtt fekvő „Friesland" anya-
hajót más helyre állították, másrészt Flores-szigetén egy új rádióállo-
mást létesítettek. . 

A transóceáni repülés nagy problémája elé óriási nehézségek tor-
nyosulnak, de a mérnöki tudomány teljes felkészültséggel, az irányadó 
tényezők pedig nagy áldozatkészséggel álltak az ügy szolgálatába; így 
az eredmény nem fog elmaradni. M. J. 

* 

Az iránytű alkalmazása a hajózásban. A mágnesvasércnek vagy 
magnetitnek (Fe304) azt a tulajdonságát, hogy kisebb vastárgyakat 
magához vonz, a kínaiak már évszázadokkal időszámításunk előtt 
ismerték. A görög filozófusok is említik a 4-ik században Kr. e. a mág-
neskőnek ezt a hatását. Arról azonban, hogy azzal vaspálcikát mág-
nesezni lehet és hogy ez a pálcika az észak-déli irányban áll be, első 
ízben egy kínai lexikon (Kr. u. 121) ad hírt; a 4-ik században pedig a 
kínai hajózásban is már használták az iránytűt, Európa hajósnépei 
közül, az eddigi történelmi beállítás szerint, az olaszok használták volna 
az iránytűt elsőízben a 12-ik század vége felé. Újabb kutatások azon-
ban kétségtelenné teszik, hogy a normannok vagy vikingek már ismer-
ték a Norvégiában, a Brit szigeteken és Észak-Franciaországban lel-
hető mágnesérc poláris irányító hatását, amiért is „leidarstein" a 
későbbi angol „lcading stone" vagyis „irányt mutató kő" elnevezéssel 
illették. Nagy tengeri útjaikon, melyek során e harcias nép a Földközi 
tenger államaiba és az Északi tengeren át Izlandba, Grönlandba, sőt 
Észak-Amerikába is eljutott, kb. 1000 körül Kr. u. már használták az 
iránytűnek kezdetleges szerkezetét, mely kezdetben vízen úszó kis 
facsészébe helyezett mágnesvaskődarabból állt. Később már dobozba 
zárt mágneskő fölé egy tűn forgó vaspálcikát, iránytűt használtak, 
amint ezt Peregrinus Peter 1269-ben írt müvében említi. Ez az iránytű 
a skandináv hajózásban általánosan el volt akkor már terjedve. — 
Hogy a fejlődésnek mily magas fokán állott a nautika ennél a skandi-
náv tengerésznépnél, arra bizonyság, hogy a földrajzi szélességnek és 
a hosszúságnak meghatározására is voltak már műszereik. Az előbbi 
célra az árnyékpálcikát, a későbbi gnomo nauticus-t alkalmazták. 
A „Vinlandsaga" szerint a nap keltének és nyugvásának irányszögét 
használják a szélesség meghatározására, míg az island „Rymblega" már 
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a qüadraiist is említi. A földrajzi hosszúságot a vízi óra segítségével 
állapították meg, mely a mai kronométernek felelne meg, az árnyék-
pálcika pedig a mai sextanst pótolta. Ha még megemlítjük, hogy a látó-
határt már nyolcadokra osztották, úgy jobban érthetőkké válnak me-
rész, nagytávolságú tengeri kalandjaik is, melyeket kis méretű, de 
tengerálló, evezőkkel és vitorlákkal hajtott, jellegzetes típusú csónak-
jaikkal hajtottak végre. ^ M. J. 

Átrakodás nélküli hajóforgalom a Rajnán Hamburg és Mannheim 
között. 1937-ben kezdte meg rendszeres járatait az újonnan épült nagy, 
1400 tonnás „Duisburg" mótoros-hajó Hamburg és Mannheim között. 
Ez a Rajna-tengeri hajózásban nagy fontosságú esemény, mert ez volt 
az első eset, hogy ily nagy hajó Mannheimig eljutott. Hasonlókép úttörő 
volt a „Bernina" motorosnak az 1936. évben végzett első útja, mely 
hajó egy svájci-hollandi érdekeltség tulajdona és 400 tonna rakomány-
nyal átrakodás nélkül hajóforgalmat létesített Basel és London 
között. M. J. 

* 

Olaszok tanulmányiitja Tihanyban. A mult év novemberében elő-
kelő látogatói voltak a tihanyi Magyar Biologiai Kutatóintézetnek. 
A. Corti, a torinoi egyetem professzora s a kíséretében levő P. CasteUi 
mérnök tanulmányozták az intézet szervezetét, az épület beosztását, 
laboratóriumok berendezését, a tudományos felszerelést és könyvtá-
rat, hogy tapasztalataikat a Lago Maggiore-n létesítendő biologiai 
intézet felállításánál hasznosíthassák. Egy nemrégiben elhalt olasz 
biologus özvegye ugyanis felajánlotta Pallanza-ban levő gyönyörű vil-
láját biológiai intézet céljaira, s teljesen berendezve, felszerelve, mun-
kára készen óhajtja azt — férje emlékére — az olasz államnak adomá-
nyozni. — Tanulni jöttünk — mondták az olasz vendégek —, mert 
Olaszországban a balatoni biológiai intézetnek van a legjobb neve. — 
Pár napi tartózkodásuk alatt bejárták az intézet minden zege-zugát 
több ízben is, s megállpították, hogy az intézet minden talpalattnyi 
helye a „munkát" szolgálja Minden tekintetben elragadtatásuknak 
adtak kifejezést, s kilátásba helyezték látogatásuk megismétlését ké-
sőbb, amikor intézetük végleges felszerelése kerül sorra. Legalább egy 
félévre egyik fiatal biológusukat is Tihanyba óhajtják küldeni tudo-
mányos módszerek tanulmányozására Sebestyén Olga dr. 

KÖNYVISU 

AZ AKVÁRIUM. (Akvarista folyóirat). 
Bácsszentiváni Michailovits György nyug. 
huszárkapitány közreműködésével szer-
keszti Jakab László. 1. évf. 1. sz. 1937 no-
vember hó. 

A rohanó élet zajától fáradt ember eny-
hülést keres, szórakozást, változatosságot, 
valami pihentető, megnyugtató csendet: a 
természetet, igazságot. Az egyik, aki tevé-
kenységre s talán belül titkon romantikára 

hajlamos, az erdőt keresi fel, űzi vagy lesi 
a vadat; a másik, a filozófus, csendesen 
horgászik a vizek partján. De mit tegyen 
az, akinek nincs módjában a természetet 
felkeresni, hogy benne az örök megnyug-
vást feltalálja? Otthonába viszi azt. Ez az 
akvarista. Feladata könnyebb a szabad ter-
mészetet keresőnél, mert vágyaival alkal-
mazkodott a nagyváros által megengedett 
lehetőségekhez, de részben nehezebb is, 
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mert önmagának kell megteremtenie, helye-
sebben kombinálnia egy darab természe-
tet. — Sokszor tapasztalhatjuk, hogy az 
igazi út mindig a természethez vezet visz-
sza. Aki mindig csak keresi magát benne, 
az maga az örök kétkedés, aki pedig meg 
is találja benne énjét, az a tőle messzire 
eltávozó utakon is még mindig fel-felcsil-
lanni látja az ősigazságot: az élet meg-
másíthatatlan törvényeit. Örömmel kell kö-
szöntenünk az első magyar akvarista fo-
lyóiratot, mert reméljük, hogy még sok lel-
kes természetbarátot fog toborozni a városi 
emberek körében. — „AZ AKVARIUM". ha 
az 1. számban megjelent cikkekből helye-
sen következtetünk, három feladatot óhajt 
megoldani: van benne ismeretterjesztő (tu-
dományos), praktikus és gyönyörködtető 
cikk. A két előbbi alapjában véve eszköz 
ahhoz, hogy a harmadikat, az igazi célt, 
azaz a gyönyörködtetést szolgálja. Ahhoz, 
hogy az akvarista kedvenc szórakozását 
eredményesen űzhesse, ismereteket kell 
szereznie és el kell sajátítania az akvarium 
berendezésének gyakorlati szabályait. A ha-
zai édesvízi állatok megismerésén túl pe-
dig minden akvaristának az akvariumban 
tartható tengeri élőlényeknek a megismeré-
sét is célul kell kitűznie. Ez nehezebb fel-
adat, de hogy megoldható, azt „AZ AKVA-
IUIJM" 1. számában megjelent érdekes cik-
kek is bizonyítják. Az élet igazi ősforrása 
a víz és a vizek között is a tenger. Aki 
még csak az édesvizekben nyüzsgő életet 
látta, meg fog lepődni a tenger élőlényeinek 
szín- és alakgazdagságán, mozgásaiknak 
megkapóan érdekes vonásain. Kétségkívül 
a tengeri állatok nyújtják a nagyobb szó-
rakozást. — A folyóiratot a cikkeken kívül 
a bel- és külföldi lapok akvaristákat érdeklő 
cikkeinek ismertetése, egyesületi hírek és a 
tervezett kérdés és felelet rovat fogják vál-
tozatossá tenni. Az 1. füzet jó papíroson, 
jó kivitelű képekkel jelent meg, s így a 
kedvező kezdet után remélni lehet, hogy a 
folyóirat hivatását minden igénynek meg-
felelően be fogja tölteni. A borítólap csinos 
és ízléses Rotarides Mihály d, 

Stanley Rogers: Wunderliche Schiffe 
Brockhaus-kiadás, Leipzig, 1937. Ara kötve 
5 márka. 

Akár csak egy cirkusz-tulajdonos, aki 
az átlagtól eltérő, különleges emberi torzo-
kat gyűjti össze, úgy kutatott a szerző is 
a hajózás történetében, hogy rendellenes 
hajótípusokat találjon, melyek vagy a csa-
pongó fantázia torzszülöttei voltak, vagy 
különleges célokra épültek, vagy pedig elő-
futárjai voltak valamely új fejlődési irány-
nak. Az első csoportba sorolhatjuk Pea-
cock kapitánynak hattyú-alakú hajóját, az 
amerikai Winans és a francia Bazin hen-
gereken gördülő csodálatos alkotmányait. 
Ez utóbbi 30 mérföldes óránkénti sebes-
ségre számított, azonban hétnél többet nem 
tudott elérni. Bár a „Rouleur Bazin" — 
így nevezték el ezt a különös hajót —, az 
angol nyugati part több kikötőjét is felke-
reste, hol érthetően nagy feltűnést keltett, 
1898-ban mégis eladták és lebontották. Er-
nest Bazin pedig csalódottan szállt sírjába. 
— A különleges célokra épített hajók pél-
daképe a „Cleopátra" volt, 1877-ben ezen 
szállították Alexandriából Angliába a „Cleo-
patra tűje" néven híressé vált 300 tonna 
súlyú obeliszket, amely egykoron Heliopo-
lisben, a Nap istenének temploma előtt ál-
lott több mint másfél évezreden át, míg-
nem Octavianus Alexandriába vitette. A 
„Cleopatra" hajót viszontagságos útja után 
lebontották. —- Különleges rendeltetésű ha-
jók voltak továbbá a „Merrimac" és a „Mo-
nitor" is. Ezek az 1862-ben, a llampton 
Roads előtt vívott küzdelem után, új kor-
szakot nyitottak a hadihajók építése terén. 
Az új. töretlen útakon járó hajótípusok 
közül csak a „Great Eastern"-t említjük. 
Scott Russel ós Brunel mérnök e csodála-
tos alkotását, mely 207 méter hosszával és 
28.000 tonnatartalmával negyven évig a leg-
nagyobb hajó volt, újszerű szerkezeti fel-
építésével pedig korszakalkotó a hajóépíté-
szetben. — Külön fejezetben tárgyalja a 
szerző a nagysebességű versenycsónakokat 
és a jachtokat. 110 sikerült vázlat díszíti 
az érdekes könvvet. M. ./. 

Kiadja: a Magyar Adria Egyesület 
Szerkesztő és kiajíj j^: : : 

Dr. KOCH NANliöIÍ^. ""A 
Nyomta a Kultúra Könyvnyomdai Müintézet Mayer A Társai Pécs, Perczel-u. 17. 
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ajánljuk a következő kiadványainkat: 
M A G Y A R A D R I A K Ö N Y V T A R, 

mely áll a következő füzetekből: 
1—3. Gonda Béla: A tengeralattjáró hajók. (100 képpel.) 

4. Dr. Szabó László: Magyar Balázs hadjárata Yeglia 
szigetén. 

5. Dr. Cholnoky Jenő: A földközi-tenger és ki járói. 
(8 képpel.) 

6. Dr. Márki Sándor: Magyar uralom az Adrián. 
7—8. Dr.Cholnoky Jenő: Az Adria és partvidéke. (Képekkel.) 

9. Dr. Márki Sándor: Rákóczi adriai tervei. 
10. Dr. Prinz Gyula: Harc a tengerért. 
11. Beck Zoltán: A hadihajók tüzérsége. (Képekkel.) 
12. Tengerész-pályák. 

13—14. Dr. Szabó László: Városi élet a középkori Dalmáciában. 
A 14 füzet kedvezményes ára 7 P helyett, 

postaköltséggel együtt 2.20 P. 

Dr. Rónay Tibor: Magyar-német és német-magyar Hajós Szótár. 
Kedvezményes ára 5 P helyett, postaköltséggel együtt 1.50 P. 

Dr. Horváth Jenő: A magyar kormány Adria-politikája 1848/49-
ben. Kedvezményes ára 4 P helyett, postaköltséggel együtt 1 1*. 

Dr. Radványi Antal: Lussin (Lussin piecolo, Lussin grandé, Ci-
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Dr. Havas Rezső: Fényben. . . (Három magyar-dalmát történeti 
kép, színmű.) Kedvezményes ára 3 pengő helyett, postaköltség-

gel együtt 80 fillér. 

Aki a felsorolt kiadványokat együttesen rendeli meg, annak 
az egész sorozatot, postaköltséggel együtt 5 pengő áron adjuk. 
Megrendelések a MAGYAR ADRIA-EGYESÜLET titkárságához 

(Budapest, VIII., Baross-utca 13.) intézendők. 
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