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Egyesületi mondanivalók.
Bizalommal kérjük t. Tagtársainkat, m é l t ó z t a s s a n a k e g y e s ü l e t ü n k nagy kulturális é s
n e m z e t i j e l e n t ő s é g ű törekvéseire ismerőseik f i g y e l m é t minél t ö b b alkalommal felhívni s
e g y e s ü l e t ü n k részére új pártfogó, alapító és rendes t a g o k a t toborzani.
A n y o m d a i előállítási k ö l t s é g e k t ö b b mint 25U°/o-os e m e l k e d é s e mellett A ' T e n g e r - t
kellő terjedelemmel csak úgy leszünk k é p e s e k kiállítani, ha tagjaink száma megkétszereződik.
Aki tehát szívén viseli azokat a n a g y nemzeti érdekeket, amelyek A T e n g e r propagatív
m ű k ö d é s é h e z fűződnek, igyekezzék az egyesületi tagok szaporításával hazafias törekvéseink
sikerét minél h a t h a t ó s a b b a n előmozdítani.
R e n d e s tagjainknak szíves f i g y e l m é b e ajánljuk alapszabályaink azon rendelkezését, mely
szerint a t a g s á g i k ö t e l e z e t t s é g három évig tart s azon é v első napjától számíttatik, melyben a felvétel történt. Aki az e g y e s ü l e t b ő l kilépni kíván, tartozik ezen szándékát a harmadik év leteltét m e g e l ő z ő l e g legalább két hónappal (tehát okt. 30.-ig) az igazgatótanácsnak
bejelenteni, ellenkező e s e t b e n tagsági k ö t e l e z e t t s é g e a k ö v e t k e z ő három évre is kiterjed.
Felkérjük t. tagtársainkat, hogy 1918. é v i t a g d i j u k a t m i e l ő b b b e k ü l d e n i méltóztassanak. Akik tagdíjjal az előző évekről m é g hátralékban vannak, azokat k ü l ö n ö s e n is kérjük,
hogy a h á t r a l é k o s t a g d i j a t is mielőbb küldjék be.
A T e n g e r 1911. é s 1912. é v f o l y a m á b ó l n a g y o b b s z á m ú teljes példány áll rendelkezésünkre. E z e k e t — míg a készlet tart — a 12 K rendes ár helyett é v f o l y a m o n k é n t 8 K-ért
kiárusítjuk. U j a b b tagtársainknak ezt a k e d v e z ő alkalmat szíves f i g y e l m é b e ajánljuk.
A T e n g e r k ü l ö n b ö z ő évfolyamainak e g y e s füzeteiből pár száz példány visszamaradván, ezeket 10-enként c s o p o r t o s í t v a 5 K-ért árúba bocsátjuk. A m i n t h o g y a legtöbb füzet
tartalma önálló b e f e j e z e t t e g é s z e t képez, ezek f ő l e g a f e l s ő b b osztályú tanulóifjúság részére
igen alkalmas ismeretterjesztő olvasmányul szolgálhatnak. Különösen tanár-tagtársainkat
kérjük, h o g y erre tanítványaik f i g y e l m é t felhívni szíveskedjenek.
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A DÉLSZLÁVOK ES A TENGER.
Irta: Dr. NÉMETH J Ó Z S E F min. tanácsos.

E

zt a kifejezést, hogy : délszláv, nem szívesen használjuk. Mert nem
természetes, valóságot, realitást kifejező nyelvi fejlemény, nem fejez
ki egységes nemzeti vagy állami fogalmat. Hanem irántunk ellenséges politikai agitáció szülöttje, mely elsősorban azt akarja kifejezni,
hogy a horvátok, szerbek és szlovének, mint a nagy tömegű szláv népek politikai törekvéseinek Magyarországtól és Ausztriától délre lakó
osztályosai, együttesen nagy erőt képviselnek s ez az erő is ellenünk tör.
Magyarország és Ausztria területének csonkításával külön államban akarja
egyesíteni a horvátokat, szerbeket és szlovéneket. Tehát monarchiaellenes
aspirációi nemcsak a szárazföldre, de a tengerre is kiterjednek. Ezek az
aspirációk ma ugyan még csak tervek, óhajok, részben politikai pártprogrammok, mint az úgynevezett délszlávok egyesítése általában. Mivel azonban az új idők politikai divatja — főleg az angol-orosz-francia befolyás
alatt — meghonosította a délszláv
kifejezést a politikai, néprajzi és
geográfiai irodalomban, mink is használjuk. Főleg azért, hogy rámutassunk lehetetlen voltára. A cimen kívül ugyanis nincs módunkban továbbra
is gyűjtőnévként használni. Hanem külön kell szólanunk a horvát és szerb
tengeri aspirációkról, melyek a Magyarország és Ausztria által tényleg
birtokolt, Olaszország által pedig igényelt
adriai partrészekre vonatkoznak. 1
1
A szlovének csak mint csatlakozók, helyesebben csatlakoztatandók szerepelnek
a délszláv machinációkban. Még röviden utalunk a délszláv kifejezés tartalmát illető
következő érdekes körülményre. A magyarellenes osztrák politikai iskola s a horvátszerb koalició szerb-horvát népről beszél. A belgrádi katonai kormányzóság Landessprache-ú\ a serbo-kroatisch-1 állapította meg. A horvátországi jogpárt és parasztpárt
csak horvát népet ismer s a szerbeket ebbe tartozónak mondja. A nagyszerb irodalom
csak szerbekről tud s a horvátokat katholizált szerbekül tekinti, tehát horvátságot

2

DR. NÉMETH JÓZSEF

Hogy előbb a Horvát-Szlavonországokban megnyilvánult tengeri aspirációkról szóljunk, ezeknek veleje az, hogy Fiume és a magyar-horvát
tengerpart kerüljön a hozzátartozó tengerrészekkel együtt az autonóm
horvát kormányhatóság alá. Vagyis az Adriának ne magyar, de horvát
tenger legyen az illető része.
E tekintetben a horvátok, amennyiben kívánságuk a tenger birtoklására vonatkozik, nyitott ajtókat döngetnek. Mint magyar állampolgároknak az Adria illető része éppen úgy birtokuk, mint az állam többi polgárainak. Amennyiben kívánságuk azt jelenti, hogy a tengernek bármi
része helyhatósági igazgatás alá kerüljön, ez naiv és lehetetlen kívánság.
Mert a tengernek sok nemzetközi vonatkozása van, tehát csak a szuverén. állami hatóság intézheti a dolgait. Külön horvát állami szuverénitás
nincs. A kikötőépítés és kezelés rengeteg anyagi erőt igényel, amivel
csak egy nagyobb állam rendelkezik. Amennyiben pedig azt jelentenék a
horvát tengeri aspirációk, hogy a tengeri uralom a magyar állam ellen és
rovásána menjen át horvát k é z r e ; ez nyilt felségárulással lenne egyértelmű, mellyel nem - lehet vitatkozni s mely a büntetőbíróság hatáskörébe tartozik.
A drávántúli szerbségnek, helyesebben a szerb királyságnak a tengerre vonatkozó követelődzésében három fázist különböztethetünk meg.
Az elsőben, mely az annexiós krízistől a balkáni háborúig terjedt, Bosznia
és Hercegovina keleti szélén egy földsávot követeltek, mely a Drina
mentén haladt volna le a novibazári szandzsák, majd Montenegró határához, s ezek mellett Castelnouvónál az Adriához. E földsáv Brcska, Bjelina, Tuzla, Visegrád, Uvac, Focsa, Neveszinye, Gacko, Bilek, Trebinje
városokat foglalta volna magában. Cvijics János dr., a belgrádi egyetem
geográfusa, dolgozta ki a tervet, melyet úgy a Karagyorgyevics-dinasztia,
mint a szerb kormány és törvényhozás a magáévá tett. Ez a tengerhez
vezető sáv azért kellett, hogy Szerbia és Montenegró a mi kettős monarchiánk politikai és gazdasági nyomásától függetleníttessék. Hatalmasan pártolták e követelést, bár egyelőre csak diplomáciai úton, Oroszország, Franciaország és Anglia. A monarchia intéző körei azonban, mint
utóbb a fejlemények igazolták, egészen helyesen, ebben a követelésben
nem annyira Szerbiának gazdasági fejlődését előmozdító expedienst láttak, mint inkább annak az előkészítését, hogy Oroszország a maga hatalmi törekvéseivel, szerb közvetítés útján, az Adriára jusson és bár
Szerbia 1910-ben a háborús feszültség legvégső határáig ment e követelés erőltetésében, az annexiós krízis Szerbia főprotektorának, Oroszországnak akkori kimerültsége folytán, mint tudjuk, Szerbiára nézve eredménytelenül végződött.
A második fázisban, mely a balkáni háborúra, 1913—14-re esett,
Szerbia egy Albánián át vezető „korridort" kívánt az Adriai-tengerig,
nem ismer. A bolgár nyelvtudomány, mint az dr. Conev Bóján szófiai egyet, tanár
munkáiból kitűnik, szerb-bolgár nyelvről és népről értekezik s a balkáni szlávokat
éppen úgy bolgárnak jelöli, mint pl. Gopcsevics Spiridion szerbnek
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amelyen San Giovanni di Medua vagy Durazzo végponttal vasútat épített
volna ki. A szerb politikai irodalom francia és angol nyelven is igyekezett
ezt a követelést történelmileg megvilágítani. A szerb írók és politikusok
hivatkoztak Girecsele bécsi cseh történetíróra, aki szerint a szerb uralkodók hatalma, a Nemanya-dinasztia idejében kiterjedt az albán tengerpartra is, ahová Szerbia belsejéből több fontos kereskedelmi út vezetett.
Ebben a korban tulajdonképpen Raguza (Dubrovnik) is szerb kereskedelmi város volt. A szerbek Alessziót, az albán tengerpart egyik fontos
kikötőjét Lyes-nek, a másikat, Durazzót pedig Dvacs-nak hívták. A tengerparthoz vezető szerb kereskedelmi utakon cserélték ki' portékáikat a
raguzai és velencei kalmárok a szerb bányatermékekkel, melyek között
az arany és ezüst is bőven volt képviselve. Egy ilyen kereskedelmi útra
a legújabb szerb publicisztika szerint, a modern Szerbiának is föltétlenül
szüksége van. Szerbia nem használhatja Fiumét, a magyar kikötővárost,
de nem használhatja az osztrák kikötővárosokat sem. Teljes felségjoggal
kell bírnia azt a területet, amelyen az Adriához vezető vasútat építi. Ez
a követelés azonban nagyon ügyetlenül és rosszul leplezett tendenciával
lett beállítva. Az Adriai-tengerhez vezető szerb vasút mindig mint a
Duna—Adria vasútnak egy szakasza szerepelt, vagyis mint annak a vasútnak egy szakasza, melyet Oroszország annak idején a kettős monarchiának engedélyezett, úgynevezett szandzsák-vasút ellensúlyozójául állított
föl. A vak is láthatta tehát, hogy Szerbiának „korridor"-követelésében
sem Szerbia szerepelt tulajdonképpen, hanem Oroszország. Tehát Szerbiának ezt az immár módosított tengerpartkövetelését is kénytelenek volt
tunk visszautasítani.
A harmadik fázis a most folyó világháborúra esik. Ebben Szerbia
már nem „korridort" és földsávot követelt, hanem egyszerűen az egész
osztrák tengerpartot Trieszttől kezdve, a magyar Fiumét és magyar-horvát
tengerpartot, valamint Dalmáciát is. Ez a követelés azután, hogy Olaszország is beállott a ránk törő rablószövetségbe, az olaszok részéről élénk
tiltakozással találkozott. Pasicsnak igen sokszor kellett Rómába menni,
hogy az új olasz szövetségessel az Adriai-tengerpartra nézve valamelyes
megegyezést hozzon létre. A nemzetközi sajtóügynökségek híreiből csak
annyit tudunk, hogy Pasics szerb miniszterelnök ekkor meg ekkor tárgyalni ment az olasz kormánnyal. Mély titok leple burkolja azt, hogy
sikerült-e az olaszoknak és szerbeknek megyegyezni. Szerencsére a világ
krónikásait e kérdés bontogatása ma már nem igen érdekelheti. Mert a
szerbek és olaszok által vindikált adriai tengerpart ma már a középeurópai szövetségnek birtokában van s az olaszok legalább százszor olyan
messzi vannak Trieszt birtokbavételétől, mint mink a Velencéétől.
Szerbia tengerparti igénye nem vitás jogkérdés, hanem hatalmi kérdés volt. Arra nem számíthatott Szerbia, hogy a maga erejével bennünket az ő tengeri igényeinek kielégítésére kényszeríthet. De bízott abban,
hogy egy európai konflagráció zűrzavarában, hatalmas protektorai révén,
valamit mégis csak kicsikar tőlünk.
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A legutolsó hónapok fejleménye az, hogy egyes nagyhorvát és nagyszerb álmodozók, osztrák, cseh és szlovén reichsráti képviselőktől támogatva, trialisztikus szervezetet óhajtanak adni a kettős monarchiának.
Harmadikul Ausztria és Magyarország szövetségébe egy, az adriaparti
és balkáni szerbektől és horvátoktól lakott területekből álló délszláv állam
lépne be, amely természetesen birtokába és uralma alá venné az eddig
Ausztriához és Magyarországhoz tartozó Adriai-tengerpartokat is. Ebben
a Magyarország és Ausztria elleni legújabb támadásban aránylag legártatlanabbak a szerbek és horvátok, akik, mint már egyszer ráutaltunk,
egymás között sem tudnak megegyezni abban, hogy szerb vagy horvát
legyen-e a délszláv állam jellege? A kártyát cseh- és osztrákszlovén politikusok keverik, akiknek egyik ügynöke csak nemrég lett uralkodónk közvetlen közeléből eltávolítva. A csehek azonban nyilt ellenségei Ausztriának és Magyarországnak. Hiszen sokan közülük fegyveresen is küzdöttek az orosz fronton hadseregeink ellen. Számos cseh csapat azáltal
igyekezett a magyar és osztrák haderőt veszedelembe dönteni, hogy
vagy megadta magát, vagy egyenesen átvonult az ellenséghez. Most legújabban egy hadihajónkat is átlopott az olaszokhoz cseh legénységet
A délszláv igényeknek a trializmus keretében szándékolt érvényesítésé,
tehát egyszerűen belső ellenségeink áruló mesterkedésének kell tekintenünk s velük ennek megfelelőleg elbánnunk.
* i

Az úgynevezett délszláv tengeri aspirációknak nincs sem történelmi,
sem jogi alapja és semmi tekintetben sem számíthatnak az érvényesülésre. Nagy szerencse ez a tengeri közlekedés és az Adria partján lakó
nép gazdasági jövője szempontjából. Mert szomorú sorsra jut az olyan
tengeri kikötő, amely közgazdaságilag fejletlen, megfelelő technikai és
pénzeszközök felett nem rendelkező népek kezébe jut. Mi volt Trieszt,
míg csak tengerparti szláv lakossága törődött vele, mi volt Fiume, míg a
magyar birodalom egész közgazdasági és kulturális súlyával nem fogott
a fejlesztésébe, éppen úgy, mint azt valamivel előbb és nagyobb eszközökkel Ausztria Trieszttel tette? A monarchia hozzájárulásával az egyik
szerb állam, Montenegró (helyesen Crnagora) már kapott egy kikötőt:
Antivárit. Ez a kikötő egyáltalán nem szolgál montenegrói nemzeti érdekeket, sem semmiféle kulturális vagy közgazdasági érdeket. Egy kis olasz
társaság tartja üzemben a Vir Pazarig vivő 20 km-es vasúttal együtt. El
van homokosodva. Kikötői létesítményei nem érnek egy fabatkát sem,
ha tovább is olyan gondozás alatt marad mint eddig, egyáltalán megszűnik kikötő lenni. Elhomokosodott Durazzó egykor nevezetes kikötője
is, Alesszio, San Giovanni di Medua pedig csak igen nagy áldozatokkal
lenne kikötővé alakítható. Ilyen nagy áldozatokra képes lehet valamely
régi, fejlett mezőgazdasági és ipari termeléssel bíró nagy államterület, de
nem lehet sem Szerbia, sem valami képzelt délszláv államalakulás sem.
Az úgynevezett délszláv tengeri aspirációkat gyakorlatilag csak arra az
inkább érzelmi, magyar és németgyűlöleten alapuló politikára lehet
visszavezetni, hogy az Adriának eddigi osztrák és magyar partja legyen

A DÉLSZLÁVOK ÉS A TENGER

5

inkább franciáé, angolé, csak magyaré és németé nem. Láttuk e politikának — igaz, hogy csak rövid ideig, 1914 első felében — pozitív megvalósulását is Szerbiában. A szerb kormány, mivel az országban nem
volt meg a szükséges tőke, a legnagyobb vállalatokat, vasútépítést,
stb. dunai kikötőépítést, folyamszabályozást, bányaművelést stb. t francia
és angol pénzcsoportoknak kötött le. Távolabbi uzsorás idegeneknek adta el az országot, csakhogy a magyar -és osztrák tőkét kiszorítsa.
Ilyenforma lenne az úgynevezett délszláv tengeri aspirációk megvalósulásának gyakorlati következése is.
Azt hisszük, úgy Magyarországnak, mint Ausztriának mindig lesz
annyi ereje, hogy az ilyen emberség- és kultúraellenes mesterkedéseket
erőhatalommal elfojtsa.
Sem Magyarországnak, sem Ausztriának nem olyan a kormányzati
szelleme, közszabadsági berendezkedése, hogy tengeri kikötőinek használatából, az ott nyiló kereseti források kiaknázásából, akár saját szlávajkú polgárait, akár másokat kizárhasson. A törvények korlátai között
mindenki kereskedhetik, hajózhat, termelhet, úgy az osztrák, mint a magyar kikötőkben. Szívesen látjuk tehát akár horvát, akár szerb polgártársainkat a tisztességes munka versenyében, de a magyar kikötőket
éppen oly kevéssé adjuk más kézre, mint az osztrákok a magukét.

A SARGASSO-TENGER.
Irta: Dr. MOESZ GUSZTÁV.
Magyar Nemzeti Múzeumi igazgató-őr.

A

Sargasso-tengert Kolumbus
fedezte fel 1492-ben, amikor első
útját tette Amerika felé. Naplójából megtudjuk, hogy a Szargasszotenger növényét, a yerbát első ízben az északi szélesség 28-ik és a
nyugati hosszúság 33-ik fokán látta. A következő évben, amidőn Haitiből az
Azorokhoz tartozó Sta Mária-sziget felé tartott, újból látta ezt a növényt.
Helyenként a yerba oly tömegesen lepte el a tengert, hogy az olyannak
mutatkozott, mintha * megalvadt" volna. A hajósok attól féltek, hogy a
hajó a sűrűségben elakad és zátonyra kerül. Kolumbus, aki előbbi útjain
is láthatta már a Sargassum-növényt, nem gondolt ilyen] veszedelemre.
Megfigyelte azt is, hogy a tengernek ama helyei, amelyek bővelkedtek
növényekben, szeles időben is csendesek és simák maradtak. Ennek a
megfigyelésnek helyességét azóta sokszor megerősítették. Észrevette,
hogy a növények egy része friss állapotban van, más része már elhalófélben úszik. A friss növény gyümölcsöt is visel. Amit Kolumbus gyümölcsnek nézett, nem más, mint a Sargassum bogyószerű léghólyagja.
Feltűnt neki az is, hogy olykor félnapon, sőt egész napon át sem mutatkozott ez a növény, máskor pedig hatalmas területet foglalt el. Naplójából kitűnik, hogy a tengeri növény iránt érdeklődött. Erre mutat az a
körülmény, hogy termetét a fenyővel és „termését" (léghólyag) a pisztáciafa termésével hasonlítja össze. Sőt különbséget is tesz köztük, amenynyiben azt írja, hogy az Azori-szigetek táján talált növény más, mint az
egyebütt látott növény. Legnevezetesebb megjegyzése azonban az, hogy
az Azori-szigetektől délnyugatra eső első növénymező (la primera yerba)
neki fontos tájékoztatást nyújtott útjaiban. Erről többször is megemlékezik a kasztiliai uralkodóhoz intézett jelentésében. Kolumbusnak ez a
kijelentése azt bizonyítja, hogy hitt a Sargasso-mezők mozdulatlanságában.
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Amikor Kolumbus a Sargasso-mezőt a megalvadt tengerhez hasonlítja, bizonyára azok az ősrégi hajósmesék jutottak eszébe, melyek a hajózást megakasztó sűrű, iszapos, feneketlen, „megálvadt" tengerekről
regéltek. Krümmel (a nemrég elhunyt német oceanografus) óva int attól,
hogy a régieknek a megalvadt tengerről szóló tudósításaiból azt a következtetést vonjuk le, mintha már a régi időben is ismerték volna a
Szargasszo-tengert. Herodotos említi, hogy a hazudós Sataspes, akinek
feladata lett volna Afrika körülhajózása, vállalkozásának sikertelenségét
azzal a mesével mentegeti Xerxes előtt, hogy a hajója a megolvadt tengerben megakadt. Plutarchos pedig általában azzal vádolja a geográfusokat, hogy valahányszor elérkeznek tudásuk határához, azonnal mesélni
kezdenek hol sivatagokról és jeges szkithiai országok elrettentő tájairól,
hol megalvadt tengerekről. Még a XI. századból való régi német földleírásban is szó van a megalvadt tengerről, melyről Merigarto azt mondja,
hogy messze nyugaton van a „Wendelmeer"-ben. A megalvadt tengert
„Lebirmer"-nek mondja. Hoffmann
Conrad szerint ez nem más, mint
„Lebermeer". Ebben az időben a májat megalvadt vérnek tekintették.
Az ófrancia: „la mer betée" sem más, mint: májtenger, azaz megalvadt
tenger: „mare coagulatum".
A Leunis—Frank-\é\e
Synopsis ugyan azt állítja, hogy a régi görögök ismerték már a Szargasszo-tengert. Krümmel helyesen jegyzi meg,
hogy a források alaposabb tanulmányozása ezt a feltevést nem engedi
meg. Theophrastus szól ugyan tengeri növényről, mely Herkules oszlopain túl él a tengerben, ahonnan az áramlás a belső tengerbe (Földközitenger) is sodorja, de ez nem lehet a Sargassum, mert azt mondja
továbbá róla, hogy hatalmas nagyságú és szélessége a kéz szélességénél
is nagyobb. Ekkora szélessége csak a Saminaria-\é\éknok
van. A phöniciaiak éppúgy mint a régi görögök, akármilyen messzire is mentek, mindig a partok mentén hajóztak, amint ez az útleírásokból is kiderül.
A Sargasso szót Kolumbus nem említette. A Sargassum megjelölésére mindig csak a yerba szót használta, ami spanyol nyelven általában növényt jelent. Ouiedo volt az első, aki a portugál eredetű sargasso (salgazo) szót használta. Ugyancsak ő volt az első, aki a Sargasszum összeverődött csoportjait „nagy, zöld vagy sárgás rétek"-nek mondotta. A „Sargasso-tenger", „mare di Sargasso" kifejezés
Varenius
Bernhardtól ered. Érdekes, hogy Bianco Andrea világtérképén (1436),
melyet Peschel Oszkár 1871-ben facsimile kiadásban közölt, az Azoroktól
északra mar „de baga" elnevezést használ. A „bogyós tenger" kifejezés
nyilván a Sargassum növényéről lehullott léghólyag nagy tömegére
vonatkozik. A Sargassum léghólyagjainak (bogyóinak) a tenger felszínén úszó nagy tömegéről jóval későbben mások is megemlékeznek, így
például Thomson ÍV. és legújabban Krümmel O. Bianco A. térképének
helyes értelmezése mellett kiderül, hogy a „mar de baga" az Azoroktól
nem északra, hanem nyugatra esik. Mindez arra vall, hogy a Szargasszotengert már Kolumbus előtt is ismerték. Mivel azonban az Azorok régi
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története nagyon homályos, azért Bianco elszigetelten álló megjegyzése
a bogyós tengerről sincs még kellő módon felderítve.
Egyáltalán csodálatos, hogy a Sargasso-tenger természetének megmagyarázása oly nehezen halad előre. Csupa rejtélyesség állja útját a
valóság után kutató szakembernek. Nem különös, hogy még ma sem
ismerjük pontosan azt a növényt, amely Humboldt szavait idézve, „akkora
területen él, mely majdnem hatszorta nagyobb Németországnál?" Nem
különös, hogy a Sargasso-tenger keletkezését még most sem tisztázták végérvényesen, holott ezernyi hajó jár rajta keresztül-kasul?
Fordítsunk több figyelmet az itt felvetett kérdésekre, nem azzal a
szándékkal, hogy a vitás kérdéseket megoldjuk, hanem azért, hogy a
Sargasso-tenger tanulmányozásáról áttekintést nyújtsunk. Ezen történeti
áttekintés során észre fogjuk venni, hogy nagy tekintélynek örvendő
tudósok véleménye körül a szakemberek egész serege keresi a mellette
és az ellene szóló érveket. A vizsgálódás történetében bizonyos hullámzás
figyelhető meg. Humboldt hangulatos leírásai a Szargasszo-tengert a közönség képzeletébe valami rendkívüli, hatalmas jelenségnek varázsolták.
Kuntze Ottó, az ő aprólékos részletezésével Humboldt állításait sorra
cáfolgatva, már-már elhiteti olvasójával, hogy a Sargasso-tenger
nem
is létezik, az csak egyes utazók fantáziájának eredménye. Tíz évvel
később Kriimmel O. alapos munkával arra az eredményre jut, hogy
Kuntze O. túlzásba ment, mert bizony a Sargasso-tenger létezését nem
lehet tagadni. Krümmel álláspontja napjainkban is tért hódít és Kuntze
elmélete határozottan elavult.
Ismerkedjünk meg elsősorban a Sargasso-tenger növényével, Kolumbus „yerbá"-jával, a Sargassummal.
A Sargassum a barnamoszatok Fucaceae családjába tartozó génusz,
melynek mintegy 300 faját írták le. Ezek közül 150 jól ismert faj. Az
oceánok melegebb tengereiben élnek. A fajoknak legnagyobb változatosságát Ausztrália körül észlelték. A legnagyobb Sargassumos terület
azonban az Atlanti-óceán északi részében terül el.- Ez a Szargasszotenger, melyben a legújabb kutatások szerint azonban csak két faj él.
Az Adriai-tengerben is van Sargassum (S. linifolium [Turn.] Ag.).
A Sargassum színe barna. A növény általában véve nem nagy
(30—50 cm). Termete olyan, mint a virágos növényé: van gyökérszerű
alsó része (tapadásra szolgáló rhizoidja), van szárhoz hasonló tengelye,
melynek felső részéből ágak erednek. Ezek az ágak kétfélék: fonálszerűek és levélszerűek. Utóbbiak az úgynevezett rövid hajtások (phylloidok). Az ágakon és az ágak hónaljaiban borsónagyságú léghólyagok
vannak, amelyek azt a látszatot keltik, mintha a Sargassumnak bogyói
is volnának. Ugy amint a növény előttünk megjelenik, valóban emlékeztet valamely ágas, leveles, bogyós magasabbrendű növényre. A hasonlatosság annál meglepőbb, mert a levélszerű hajtások közepén a levél
főerét utánzó borda is húzódik. A bámulatos hasonlatosság ellenére a
Sargassum nagyon távol áll a virágos növényektől, mert a valóságban
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nincs sem gyökere, sem szára, sem levele, sem bogyója. Egész teste
úgynevezett telep, melynek belső szerkezete is merőben elüt a virágos
növényekétől. Szaporodása is más. Ha nincs virága, akkor természetesen
beporzódásról és magképződésről sem lehet szó. Ivaros sejtjei azonban
vannak. Ezek a növény felszíne alatt jönnek létre, sajátságos tartókban,
az úgynevezett scaphidiumokban, amelyek rendszerint csoportosan vannak jelen. A hím és női ivarsejtek egyesüléséből nem mag, hanem spóra
jön létre. A spóra kicsirázása pedig az új, fiatal Sargassum egyént
eredményezi.
A phylloidok alakja rendkívül változatos lehet. Vannak épszélű levelek, de vannak fürészes szélűek is. A léghólyagok alakja és nagysága is
sokféle. Érdekes, hogy a léghólyagok a levélszerű képletekből keletkeznek, vagy azoknak csak egyes részeiből. Hogy a léghólyagok célja a
növénynek a víz felszínén való tartása, az köztudomású. Nemcsak a
Sargassumnak vannak léghólyagjai, hanem számos más tengeri moszatnak is (Fucus-félék).
Hogy a számos Sargassum közül melyik vagy melyek alkotják a>
Sargasso-tenger tömegét, oly kérdés, melyre nehéz válaszolni. A feleletet megnehezíti az a folyton-folyvást felmerülő másik kérdés is: honnan ered a Sargasso-tenger növénye? A tenger fenekén él-e? s innen
a mélységből jutnak fel egyes darabjai a víz színére? A Bahama-szigetek és a Karaibi-tenger sziklás partvidékén tömegesen élő Sargassum
tenyészetéből a hullámverés tépi le a növényt, melyet azután a
Florida-áram sodor össze egy helyre? Vagy végre önállóan él-e a
Sargassum a tenger vizében, pelagikus növény módjára? Mind a három
feltevésnek voltak hívei.
Linné a Sargassum-tenger növényét Fucus natans-nak
nevezte el
s ezt írta róla: „ha nem csalódom, a föld kerekségén, minden növény
között, a legszámosabb", nyilván azt értette ezzel, hogy a legnagyobb
mennyiségben terem.
Kuntze O. hibáztatja Linnét a név rossz megválasztásáért. Kuntze
álláspontja ugyanis az, hogy a Sargasso-tenger növénye nem úszó
növény, tehát nem is illeti meg a „natans" lelző, annál kevésbé, mert
Rumphius, akire Linné hivatkozik, ugyanezt a növényt Sargassum
litoreum-nak (parti S.) nevezte el, még 1750-ben. Rumphius ezt a növényt
kitűnően le is rajzolta Herb. Amboin. című nagy munkájában. Kuntzenek csak részben van igaza, mert Rumphius ezt a Sargassumot is a
Sargassum pelagium név alá foglalja. Tehát ő sem tagadja e növény
pelagikus voltát. Turner 1811-ben a Fucusokról írt alapvető munkájában
már 40-féle Sargassumot ír le. Ezek közül a Sargasso-tenger tagjai a

következők : 1. Fucus natans, 2. Fucus bacciferus és 3. Fucus linifolius.
1824-ben Agardh C. már 67 Sargassumról szól. Ismét egy
a Sargasso-tengerbe: a Sargassum
uulgare-i. Agardh J.
124 Sargassumot sorol fel. Kuntze O., aki 1881-ben
Sargassumnak akkor már 300-ra felszaporodott számát,

új nevet vet
1848-ban már
átrevideálta a
az érveknek
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egész sorával küzd a Sargassum bacciferumnak létjogosultsága ellen.
Az ő álláspontja az, hogy a „Sargasso-tenger" (amelynek létezését különben szintén tagadja) növényzetét a következő fajok alkotják: 1. Sargassum vulgare C. Ag., 2. 5. ilicifolium Turn., 3. S. latifolium (Turn.)
C. Ag. és 4. S. obtusatum
Bory.
A folyvást emlegetett Fucus natans és Sargassum bacciferum faji
önállósága tévedéseken alapszik. Tévedett Linné, Turner és a két Agardh,
mert azt hitték, hogy az ő Sargassumfajuk a tengerben szabadon úszó
faj, pedig az nem más, mint a partokon élő Sargassum vulgare töredéke,
melyet a tenger áramlása egy helyre zsúfol össze. Nem lehet célom
Kuntze idevonatkozó, igen érdekes fejtegetéseit ismertetni. Aprólékos
gondossággal sorakoztatott érvei nagyon meggyőzően hatnak. Szinte csodálatos, hogy újabban az ellenkező vélemény is erőre tudott kapni.
Már Meyen botanikus is kételkedett abban, hogy a Szargasszoenger úszó növényei valaha partvidéki lakók lettek volna, inkább azt
hiszi, hogy a Sargassum bacciferumnak már a csirái is a tengerben
' szabadon élnek s belőlük fejlődik a szabadon lebegő növény. Leps
francia hajóskapitány 1865-ben határozottan ellene szól annak az elméletnek, mely a Sargasso-tenger növényzetét a nyugatindiai szigetcsoport partvidékéről származtatja. Eszébe jutnak az édesvíz moszatai, melyek szabadon úszva élnek a vízben. Miért ne élhetne ilyen módon a
Sargassum is? Perrier 1883-ban a „Talisman" hajón tett tapasztalatai
alapján arra a következtetésre jut, hogy a Bermudák és az Azorok között
elterülő „hatalmas úszó prairie" (une immense prairie flottante) növénye
valóban szabadon élő, pelagikus növény, mely sarjadzással szaporodik.
Egyedül ^ez a szaporodás is elegendő arra, hogy a Sargassum egyénei
betöltsék a tengert, nincs szükség arra a feltevésre, mely szerint a viharok alkalmával letépett parti Sargassumok töredékei gyarapítják a
Sargasso-tenger növényállományát. Krümmel írja, hogy Schütt F. botanikus, aki vele együtt résztvett a Sargasso-tenger tanulmányozásában,
1889. év nyarán a Sargassumot élő állapotban találta. A növény növésben volt, de nem szaporodott. A legújabb kutatások eredménye pedig a
következő:
Winge 1913-ban megállapítja, hogy a Sargasso-tenger növényzete
nem a partokon élő Sargassum vihartépett töredékeiből származott.
A Sargasso-tenger flóráját két faj alkotja, nevezetesen a
Sargassum
vulgare és a Sargassum
bacciferum. Ez a két faj önálló, pelagikus életet
él és úgy tekintendők, mint bizonyos parti Sargassumnak olyan leszármazottai, melyek a szabadon úszó élethez alkalmazkodva, sajátságaikban
is eltértek a parti Sargassumtól.
Börgesen (1914-ben) is arra az eredményre jut, hogy a Szargasszotengerben két faj él, nevézetesen a Sargassum
bacciferum1
és a S.
1

A 5. bacciferum C. Ag. = Sargassum natans L. — Fucus natans L. = S. pelagicum Rumphius = Fucus bacciferus Turner. Képe a 11. oldalon.
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hystrix J. Ag. var. fluitans. Mind a két fajt „jó" pelagikus fajnak mondja,
melyek egész életüket a vízben úszva töltik, ahol vegetatív úton szaporodnak. Őseik valószínűleg a parton élő S. vulgáris C. Ag. és a S. fili-

pendula.
A Sargasso-tenger növényzete íme
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tenger fenekére sülyednek. Ezzel ellentétben most az a vélemény kezd kialakulni, hogy a Sargasso-tenger mai
két faja, bár a parti Sargassumokból
keletkezett, de azoktól élettani és alaktani tekintetben is eltér, ennek következtében a parti Sargassumoktól megkülönböztetendő.
A
Sargasso-tenger
Sargassumai tehát „jó" pelagikus fajok,
míg őseik „jó" littorális fajok.
Kétségtelen, hogy ehhez a kérdéshez még mások is hozzá fognak szólni,
azért a vizsgálatok mai eredményét
sem lehet véglegesnek tekintenünk.
A Sargasso-tenger földrajzi viszonyairól Humboldt adta az első kimerítőbb felvilágosítást. De éppen az ő szines, hangulatos leírása révén terjedtek el
olyan vélemények, melyek a Sargassotengert csodás, titokzatos színben tüntették fel.
Humboldt a Sargasso-tengernek Sargassum bacciferum. </2 term. nagyságban,
következő három főrészét különbözteti
meg: 1. A nagy Fukuszpad,
amely a negyvenegyedik párisi hosszúság
mentén húzódik az Azorok Corvo-szigetétől az északi szélesség huszadik
fokáig. 2. A kis Fukuszpad,
amely a Bahama szigetcsoporttól keletre
fekszik, körülbelül a hetvenedik nyugati hosszúság mentén. 3. A tranzverzális öv, amely az előbbi két Furkuszpadot a huszonötödik és a 31 x h
északi szélességi vonalak között összeköti. (Lásd a túloldali térképet.)
Humboldt hivatkozva Kolumbusra, aki az Azoroktól délnyugatra eső
„első növénymező"-ben olyan szilárd helyet látott, melyet utazásai köz-
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ben tájékozódásra tudott felhasználni, a nagy . Fukuszpadról azt mondja,
hogy annak hosszanti tengelye Kolumbus óta nem változtatta helyét.
A Fukuszpadok helye ugyan a szelek ereje és iránya szerint jelentékenyen eltolódhatik, de ez az ingadozás jelentéktelen ahhoz a^tényhez
képest, hogy a csoportosan élő moszatok főtömegei negyedfél'évszázad
óta szinte ugyanazon a helyen vannak. A tranzverzális öv, az ő óriási
hosszúságában amely 1000 tengeri mérföldnél is többet tesz ki, az évnek minden szakában, a Fucus natansnak párhuzamosan úszó, de kevésbé sürü tömegeivel van tele, annyira, hogy az a hajó, amelyik a
nagy Fukuszpadtól a kis Fukuszpadig a 48° és 68° ny. hosszúságok
között halad, szinte minden órában találkozik Sargassum elszórt csoportjaival. Ha a „Maar de Sargasso" elnevezést arra a területre vonatkoztatjuk, amely a Corvo-szigettől a Bermudákig és az Eleuthera-sziget
hosszúsági vonaláig terjed, akkor olyan nagy területről van szó, amely
65.000 német négyzetmérföldet foglal magában, amely tehát majdnem hatszorta nagyobb Németországnál. Az igazság kedvéért meg kell állapítanunk, hogy Humboldt hangsúlyozza, miszerint ezen a nagy területen a
Sargassum nem alkot összefüggő tömeget. De az is igaz, hogy ennek
ellenére Humboldt mégis a Sargasso-tenger „zöldellő rétjei"-ről beszél.
Más helyütt (Ansichten der Natúr 1807) a következően festi a Sargassotengert:
„így mutatja az óceán növényzete egy és ugyanazon faj csoportosulásának legcsodálatosabb példáját . . . Amerika füves síkságai, a pusztaságok, Európa és Ázsia északi tájainak erdőségei jóval kisebb egyformaságot tüntetnek fel".
Haeckel a Schöpfungsgeschichte című munkájában az Atlanti-óceánnak „kolosszális Sargasso-erdőségeiről" szól.
Ezek a hangzatos kifejezések, melyek a leírásnak bizonyos szertelenséget adnak, nem tetszettek a pedáns botanikusnak, Kuntzenak. Ő is
bejárta az Atlanti-óceánt, de sehol sem látott akkora tömegeket, amelyeket Sargasso-réteknek vagy Sargasso-erdőknek lehetett volna nevezni. Sőt egyenesen szemére veti Humboldtnak, hogy nem is látta a
Fukuszpadokat, azokat csakis Rennell adatai alapján helyezi el az
Atlanti-óceánban. Kuntze Humboldt írásaiból azt akarja bizonyítani, hogy
Humboldt csak egyetlenegyszer járt az úgynevezett „varek"-ben, vagyis
Sargassumos mezőben, még pedig a Zöldfoki-szigetektől északnyugatra
és a Fukuszpad déli sarkától 8°-nyira kelet felé.
Nagyon érdekes és tanulságos Kuntze térképe (Engler's Botanische
Jahrbücher, 1881), amelybe egyes utazók útvonalait rajzolta be, bejegyezvén azoknak a Sargassum előfordulására vonatkozó megfigyeléseit is.
Ebből a térképből megtudjuk a következőket:
1. Humboldt nagy Fukuszpadját átszelte Göring 1858-ban két helyen
és 1874-ben közepe táján. Jung E. 1876-ban, nagyrészében, a Novara
expedíció dereka táján, Albers 1880-ban felső részében, a Challenger
expedíció középső és alsó részében, Kuntze középen. Rennell pedig rész-
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letes felvételeket készített ezen a területen. Ezek közül csak Jung és
Rennell talált Sargassumot. Jung is csak a Fukuszpad alsó részében
laza csoportokat. Rennell tüzetes megfigyeléseiből pedig az derül ki,
hogy helyenként alig van Sargassum, másutt nagy mennyiségben. Egyik
helyen a növény friss volt, valamivel odább már elhalt állapotban
úszott.
2. Humboldt kis Fukuszpadjáról kevesebb adatot közöl Kuntze.
Ö maga is érintette nyugati szélét a Bahama-szigetek közelében, de
Sargassumot nem talált. Rennell pedig — Kuntze szerint — ennek a
Fukuszpadnak a helyén nem látott Sargassumot.
3. Humboldt tranzverzális övében Albers csak gyéren látta a
Sargassumot; Kuntze ennek az övnek a nagy Fukuszpaddal határos
részében csak nyomokat talált. Göring pedig egyáltalán nem találkozott
Sargassummal.
Ha az ember csak Kuntze fejtegetéseit venné figyelembe, akkor
valóban tagadnunk kellene nemcsak Humboldt Sargasso-padjait, hanem az egész Sargasso-tenger létezését. Mert az, amit a „Sargassotenger"-ben találunk, — mondja Kuntze — nem más, mint a nyugatindiai szigetek partjairól elszabadult Sargassumtöredékek laza csoportjai, miket a szél ide-oda sodor. Persze, a szélcsend övében, a 30-ik
északi szélesség vonala mentén több gyül belőle össze, de azért itt is
vannak helyek, ahol teljesen hiányzik a Sargassum, vagy csak gyéren
és ideig-óráig van meg, aztán elpusztul és a fenékre sülyed. Napokig
járhatunk a Sargasso-tengerben, anélkül, hogy több Sargassumra akad
nánk, mint amennyit rendes körülmények között az Északi-tengerben is
látunk.
Eltekintve Maury és Martens régebbi adataitól, akik a Sargassotengernek még nagyobb kiterjedést jelölnek ki, mint Humboldt, Kuntze
álláspontja ellen szól a Challenger expedíció is, mely négyszer akadt
úszó Sargassum-tömegre. (A kihalászott Sargassumban egy halnak a
fészkét is megtalálták. Ez a fészek a Sargassum növényéből készül és
egy különös Sargasso-halnak, az. Antennarius marmoratus-nak petéit
tartalmazta.)
Fontos adatokat szolgáltatott a tapasztalt, sokat utazott német hajóskapitány, Haltermann, aki a Sargasso-tengernek két határát állapítja meg,
egy belsőt és egy külsőt. A belső határokon belül a Sargassum bővebben
fordul elő, a külső és a belső határok között az előfordulás gyérebb. A
belső Sargasso-tenger a Bahama-szigetektől a 40-ik nyug. hosszúságig
terjed, északi határa a Bermudákon keresztülmenő szélesség, déli határa
a 25-ik északi szélesség. Magában foglalja tehát Humboldt kis Fukuszpadját és tranzverzális övét. A külső Sargasso-tenger a Bahama-szigetektől a 35-ik nyug. hosszúságig terjed, míg szélessége a 20. és 30. északi
szélességi vonalak között terül el. Magában foglalja tehát Humboldt nagy
Fukuszpadjának nagyobbik részét is.
Halterman-x\dk
a Sargassum előfordulásáról szóló ismertetése rövi-
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den a következő: A könyveknek az az állítása, mintha a Sargassotengert egyenletes mértékben és sűrűségben lepné el a növény, tévedés.
A növény majdnem mindig hosszú sávokban úszik, melyek egymástól
eléggé távol, többnyire 200 lábnyira, egymáshoz párhuzamosan, az uralkodó szél irányában helyezkednek el. Ezekben a sávokban a növény
egyes nyalábjai, melyek rendesen egy láb hosszúak, foglalnak helyet,
hol sűrűbben, hol lazábban. A legsűrűbb Sargasso-tömeget az északi
szélesség 30-ik vonalán figyelte meg, a 45-ik nyugati hosszúságtól nyugatra, ahol az egyes csoportok átmérője mintegy 100 lábnyi volt. A
hajózást természetesen a legsűrűbb Sargasso-tömegek sem nehezítették meg.
Krümmel, aki 1889-ben tagja volt egy planktonkutató expedíciónak,
bőven talált úszó Sargassumot a Sargasso-tengerben. Mindjárt az első
órában, amint a Labrador-áramból meleg Florida-áramba jutott, szemébe ötlött az első növény nyaláb, melynek színe a narancssárga és az
aranyolajzöld között váltakozott. A benne rejtőzködő állatvilág ugyanaz
volt, amelyet a Challenger expedíció ismertetett. Bermuda felé haladva,
mind sűrűbben következtek a Sargassum nyalábjai, majd azok sávjai,
a könnyű déli széltől hosszú sorokba hajtva. Augusztus 10.-én elhagyva
Bermudát, kelet felé hajózva, kilenc napon át majdnem szakadatlanul
jelentkeztek a növény kisebb-nagyobb mezői és sávjai, mig végül
20.-án, Kapverde felé kanyarodva, a Sargassum elmaradt. Egy ízben a
Sargassum letörött úszóhólyagjainak nagy sokaságát látta, úgy, hogy
ezt a helyet is „mar de baga"-nak, bogyós tengernek lehetett volna
nevezni.
Krümmel, miután saját szemével is meggyőződött arról, hogy a
Sargasso-tenger nem a fantázia eredménye, nem a mesék birodalmába
való, felveti a kérdést, miképpen lehetséges az, hogy Kuntze és Humboldt merőben ellentétes állásponton állottak a Sargasso-tenger problémája dolgában? A kérdésre meg is felel, még pedig a következőképpen :
A Sargassum előfordulására vonatkozó adatok hajósoktól származnak, még pedig olyanoktól, akik a főutakat járják. A kereskedelmi és
személyszállító hajók utasai tehát csakis néhány vonalon, a főutakon tett
megfigyelésekről számolhatnak be. Humboldt ezektől kapta értesüléseit.
Innen van, hogy a Sargassum elhelyezkedésének három területe, a
Humboldt-féle nagy Fukuszpad, kis Fukuszpad és a tranzverzális öv is
a három legjártabb útvonalba esik.
Az Atlanti-óceán kevésbé járt területeiről természetesen vagy nem is
voltak Sargassumra vonatkozó adatok, vagy csak gyéren. Ezt a körülményt Kuntze biztos adatnak tekintette, azt hivén, hogy az Atlanti-óceán
ama részeiben, ahonnan nem jelentettek Sargassumot, ott tényleg nincs
is. Humboldt inkább a pozitív, Kuntze inkább a negatív adatokra fektette
a fősúlyt, így jutottak teljesen ellentétes következtetéshez.
Világos, hogy a Sargassum előfordulásának gyakoriságát nem lehet
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ilyen módon pontosan megállapítani. Kriimmel
más eljárást követett.
Módszerének lényege a k ö v e t k e z ő :
Az egyfokos (1° • ) mezőben egy hónapban megtett összes utak
alkalmával megfigyelt Sargassum-előfordulások évszaki átlagaiból kiszámítja a Sargassum előfordulásának valószínűségét. Ily módon kapja
a következő képletet: p =
ahol r az összes utak száma, egy hónapban, egy l°-os mezőben, 5 az ezen utak alkalmával megfigyelt Sargassum-előfordulások száma, p annak a valószínűsége, hogy Sargassumra
akadunk. Ezen az alapon teljesen exakt módon meg lehet szerkeszteni
az isophykodák
vonalait, melyek az egyenlő valószínűségek pontjait kötik
össze, vagyis azokat a helyeket, ahol egyenlő annak a valószínűsége,
hogy Sargassum található. Az isophykodák görbéi természetesen a
Sargasso-tenger földrajzi helyzetét fogják megállapítani.
Kriimmel felhasználva azokat a részletes feljegyzéseket („Resultate
meteorologischer Beobachtungen von deutschen und hollándischen Schiffen
für Eingradfelder des nordatlantischen Ozeans"), melyeket a német tengerészeti hivatal (Seewarte) rendelkezésére bocsátott, kiszámította nemcsak az évi, hanem az évszaki valószínűségi számot is. Arra az eredményre jutott, hogy a Sargassum
gyakoriságának
százalékszáma
(Sargasso-frequenz pro 100 Reisen) dél és délnyugat felé gyarapodik.
A maximum az északi szélesség 35°-ától délre és a nyugati hosszúság
35°-ától nyugatra esik. Az északi szélesség 25°-ától délre a Sargassum
gyakorisági száma csökkenőben van.
Abból a körülményből pedig, hogy ugyanazon a helyen az év másmás évszakában, a Sargassum mennyisége, illetőleg gyakorisági száma
is változik, azt. következteti, hogy a Sargassumot a Golf-áram mozgatja
és szállítja. A számokból kitűnik, hogy a Sargassum miként vándorol
nyáron délkelet felé és az uralkodó tengeráramot követve, télen átlépi
az északi szélesség 30-ik és tavasszal még délebbre fordulván, a
25-ik fokát.
Kriimmel ajánlja, hogy a térképeken az Atlanti-óceánnak azt a részét
jelöljék meg a „Sargasso-tenger" elnevezéssel, amelyet a 10%>-os isophykoda görbéje határol. Ennek a területnek nagysága 4*5 millió kilométer.
Az 5°/o-os isophykodától határolt terület 7,000.000 km 2 Az Azorok szigetcsoportja a 0*3—l°/o-os isophykoda vonalak közé esik.
Ha összehasonlítjuk Kriimmel térképét Humboldt
közléseivel, akkor
kitűnik, hogy Kriimmel
Sargasso-tengere magában foglalja
Humboldt
kis Fukuszpadját, a tranzverzális övet és a nagy Fukuszpad középső
részét. Humboldt Sargasso-tengere tehát igazolást nyert!
Nem lesz érdektelen megismerkedni azokkal a nézetekkel sem, amelyek a Sargasso-tenger növényzetének eredetével foglalkoznak.
Rennell volt az első, aki a Sargasso-tenger eredetét a mexikói
öbölben és a Bahama-szigetek tájékán kereste, ahonnan a Golfáram
hozza a Sargassumot és ott halmozza össze, ahol az áram az Azoroktól délnyugatra az ő „recipiens" áramában eltűnik. Humboldt
valószínű-
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nek tartja Rennell véleményét annál is inkább, mert ő maga is tapasztalta akkor, amikor a Golfáramban több mint 5600 tengeri mérföldnyi
utat tett, hogy, különösen az áram szélein, bőven úsztak a Fucus natans
savjai. Nem tartja azonban lehetetlennek azt sem, hogy a Sargassotenger egyes helyein, sekélyebb mélységekben is él ez a növény, ahonnan a felszínre kerülve, gyarapítja az úszó növényállományt. Az Azoroktól délnyugatra a vegetáció oly friss és életképes volt, mintha csak az
imént szakadt volna el a sziklás talajról. Ebből azt sejti, hogy az Atlantióceán eme részében az Azorokon kívül más vulkanikus képződéseknek
is kell lenniök.
Meyen botanikus pedig, támaszkodva arra a megfigyelésére, hogy a
Sargasso-tenger növénye (melyet ő Fucus natans-nak
nevez és azonosnak tart a Sargassum vulgare-M2\ és a S. bacciferum Ag.-val) sohasem visel szaporodási szerveket, míg a partokon élő Sargassumokon
ezek sohasem hiányzanak, arra a következtetésre jut, hogy a Sargassotenger növénye más, mint a parti Sargassum: sohasem volt szilárd
talajhoz rögzítve, hanem mindig lebegő életet folytatott és ivartalan úton
sarjadzással szaporodik.
Rennell, Humboldt és Meyen három különböző elmélete nagyon élénken foglalkoztatta Aragot, a jeles francia fizikust. Felkérésére a francia
tengerkutató expedíciók az Atlanti-óceán számos helyén rendszeres mélységméréseket végeztek, hogy felkeressék azokat a sekélyebb mélységeket, amelyekben Humboldt sejtése szerint Sargassumnak lennie kellene.
Ilyen helyekre azonban nem akadtak. A legkisebb mélység is 2000 m
körül járt. Ennek a 2000 m mélységben elhúzódó magaslatnak, az úgynevezett „Dolphinhát"-nak, vagy „északatlanti platónak" felfedezése volt
az egyetlen eredménye a tengermérésnek. Ebben a még mindig nagy
mélységben nem terem Sargassum. A Sargassum különben sem szereti az iszapos és lapos tengerfenéket, hanem a sziklás partvidéket. Az
azóta is végzett számtalan mélységmérés alapján immár le kell mondani
arról a reményről, hogy a Sargasso-tenger területén sekélyebb helyekre
találjanak és ezzel meg is dőlt az az elmélet, amely a Sargasso-tenger
növényzetét a mélységből származtatta.
Maury is a Golfáramnak tulajdonítja a Sargasso-tenger keletkezését. Úgy, amint a forgács a keringésbe hozott víznek a legnyugalmasabb
pontjában gyűlik össze, úgy halmozódik össze a Sargassum is az
Atlanti-óceánnak ama legcsendesebb részében, melyet az áramok körülvesznek.
Martens G. 1866-ban a Sargasso-tenger növényének eredetét az
Indiai-óceánnak keletafrikai partvidékén keresi, ama állatok alapján,
amelyeket a Sargasso-növényzet magában rejt. Az Indiai-óceánból a
Mozambik-áram és a Benguela-áram hozná az Atlanti-óceán déli részébe és innen a Golfáram a Sargasso-tenger területére. Különös
azonban, hogy a Sargasso-tenger növénye éppen az Indiai-óceánban
ismeretlen.
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Kuntze gondolkozását már ismerjük. Azt mondja, hogy a „Sargassotenger" voltaképpen nincs is. Az oceánok más tájékain is vannak úszó
tengeri növények. S ha az Atlanti-óceánnak a ráktérítő közelében levő
szélcsendesebb helyén több van belőlük, ennek oka nem más, mint az,
hogy a nyugatindiai szigetek partjairól a viharoktól letépett Sargassumtöredékeket a szél és a tengeráram helyenként sürübb tömegekbe sodorja.
A letépett Sargassum nem életképes és legfeljebb három hó elmultával
elpusztul.
Krümmel is a Bahama-szigetek partjain tételezi fel a Sargassotenger kimeríthetetlen forrását. Kuntze-\id\ ellentétben, a viharoktól letépett Szargasszumot életképes töredéknek mondja, mely nemcsak három
hónapig, hanem évekig is elél.
A sarjadzással való szaporodást lehetetlennek mondja, bár a növekedést Schütt megfigyelésére hivatkozva, elismeri. A növény szaporodó
képességének megfogyatkozását az elégtelen táplálkozásban látja. Míg a
parton élő, helyhez kötött Sargassumhoz a hullámok mindig más és
más vizet és ezzel együtt állandóan újabb és újabb táplálóanyagot szállítanak, addig az áramban úszó Sargassumot mindig ugyanaz a vízmennyiség veszi körül, mert hiszen a növénnyel együtt a körülötte levő
víztömeg is mozog és így nem juthat újabb, frissebb tápanyaghoz. Azt
hiszem, Krümmel eme magyarázata nem egészen kielégítő. Az áramon
belül is bizonyára igen élénk a vízrészecskék kicserélődése. S a szél
sincs hatás nélkül az áram vizére.
Nagyon érdekes Krümmelnek
az a kísérlete, mellyel az úszó
Sargassum sebességét akarta megállapítani. Egy olyan Sargassumnyaláb, mely a Bahamák szikláiról szakadt le, a Hatteras fok magasságáig a Florida-árammal két hét alatt jut el. A megtett út 600 tengeri
mérföld, a sebesség 2 csomónyi. Innen a nyugati hosszúság 60°-ig már
csak félakkora sebességgel (1 csomó) halad. Ezt a 780 tengeri mérföldet
egy hónap alatt teszi meg. A 60°-tól a nyugati hosszúság 40°-ig a sebesség ismét csökken (V2 csomó), úgy, hogy ezt a 950 tengeri mérföldnyi
utat 23A hónap alatt járja be. A 40°-tól az Azorok délnyugati tájékára
IV2 hónap alatt érkezik 1 /s csomónyi sebességgel. Az útnak ez a szakasza 600 tengeri mérföld. 53A hónapig tart tehát a Sargassum útja a
Bahama-szigetektől az Azorokig. Mondjuk például: július közepétől december közepéig. Az árammal ellentétes szelek természetesen csökkentik
a sebességet.
Végül felveti Krümmel azt a kérdést, miért nincs másutt is olyan
Sargasso-tenger, mint az Atlanti-óceánban, holott Sargassum minden
óceánban terem ? Felelete egyszerű. Azért nincs másutt is Sargassotenger, mert sehol sem találkoznak a Sargasso-tengert előidéző tényezők olyan módon, mint éppen itt. Sehol sincsenek olyan Sargassumos
szigetcsoportok, melyek partjait olyan erős áram mosná, mint a nyugatindiai szigetcsoportok mentén haladó Antilla-áram és ennek folytatása, a
Florida-áram.
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A Sargasso-tengerre vonatkozó kutatások főbb eredményei tehát a
következők:
1. El kell ismernünk a Sargasso-tenger létezését.
2. A Sargasso-tenger vízszintes alakulatát az isophykodák segítségével Krümmel határozta meg a legtökéletesebben.
3. A Sargasso-tenger növényzete nem a tenger fenekéről származik.
4. Legújabb vizsgálatok szerint a Sargasso-tengerben csak két Sar-

gassum él: a S. bacciferum C. Ag. és a 5. hyslrix J. Ag. var. fluitans.
Mind a kettő pelagikus faj, melyek különböznek ugyan a Bahama-szigeteken élő Sargassumoktól, de amelyek kétségtelenül mégis ezektől származtak.
A legfontosabb idevonatkozó irodalom:
Kuntze O.: Revision von Sargassum und das sogenannte SargassoMeer. (Botanische Jahrbücher, herausgegeben von A. Engler. I. 1881.
191 old. Térképpel és a Sargassumok fényképeivel).
Krümmel O.: Die nordatlantische Sargassosee. (A, Petermann's Mitteilungen. 37. Bd. 1891, 129 old. Egy térképpel.) Ez a dolgozat több idevonatkozó forrás címét is közli.
Früh J.: Zur Kenntnis der Sargassosee. (A. Petermann's Mitteilungen.
60 Jahrg. 1914. I. Halbband, 196. old.)

HADITENGERÉSZETÜNK MAGATARTÁSA
A VILÁGHÁBORÚBAN.
(1914 július 29.-től 1917 november 15.-ig.)
Irta: Dr. OKOLICSÁNYI LÁSZLÓ orsz. képviselő.

A

közös ügyek tárgyalására kiküldött országos bizottságokhoz a haditengerészet parancsnoksága mindenkor kimerítő jelentést szokott
előterjeszteni a haditengerészet állapotáról és működéséről. Az a
jelentés, amellyel haditengerészetünk parancsnoksága most, az 1917. évi
december 3.-ára egybehívott delegációk elé lépett, terjedelmére nézve oly
szerény és rövid, hogy az előbbiekkel össze sem hasonlítható, de tartalmának érdekessége az összes eddigi jelentéseket felülmúlja.
Ebben a szűkszavú jelentésben számol be a haditengerészet parancsnoksága arról a tevékenységről, amelyet haditengerészetünk a mostani
világháborúban az 1917. évi november hó 15.-éig kifejtett.
A legsúlyosabb helyzetekben teljesített nagy feladatok megoldásáról,
a legnagyobb elismerésre és csodálatra méltó hősies vállalkozásokról, dicsőséggel teljes és fényes haditettekről oly egyszerű, keresetlen szavakkal, oly
lakonikus tömörséggel és katonás rövidséggel beszél ez a jelentés, hogy
szinte úgy hat ránk, mint ama legnagyobb római hadvezér jelentése, aki
egy dicsőséges hadjáratáról három szóval számolt be a római szenátusnak.
Sehol ebben a jelentésben a dicsekvésnek, az elbizakodottságnak hangja
egyetlen egy szóból ki nem csendül, pedig ha a jelentést gondosan olvassuk és végiggondoljuk mindazt, ami az abban szárazon felsorolt tények
mögött a valóságban állott, meg kell állapítanunk, hogy haditengerészetünknek teljes joga és ezer oka lett volna a legnagyobb dicsekvésre is.
Azt a föladatot, amelyet a mostani háború haditengerészetünk elé
állított, elsősorban adriai partjaink megvédése képezte. Emellett igen jelen-
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tékeny szerep jutott a dunai hajórajnak a szárazföldi hadseregünkkel való
együttműködésben. Köztudomású, hogy dunai hajórajunk, amely a háború
kitörésekor mindössze 6 monitorból s ugyanannyi őrjáró naszádból állott 1 úgy
a Szerbia, mint a Románia ellen folytatott háborúban, szárazföldi hadseregünknek igen értékes segítőtársa volt. Ha pedig tekintetbe vesszük azokat a merész vállalkozásokat, amelyekbe e háború folyamán dunai hajórajunk bocsátkozott, midőn 1914 július 29.-én Belgrád lövetésével elsőnek
indította meg a hadműveleteket s e naptól kezdve augusztus 17.-éig, azután
pedig 1914 szeptember 17.-étől november végéig naponként harcban állott
a Száva menti szerb állásokkal, továbbá azokat a hősies támadásokat,
amelyeket Románia hadüzenete után Ruszcsuk előtt horgonyzó monitoraink
egy ellenséges orvtámadás visszaverése után Gyurgyevó eilen intéztek,
akkor valóban csodás eredménynek tekinthetjük azt, hogy az egész háború alatt egyetlen egy őrjárónaszádunk, a „c" jelzésű esett az ellenséges
ágyútűz áldozatául. Ezt a naszádot is, miután kigyulladt, saját legénysége
vitte partra és ott használhatatlanná tette. (1915 május 15.)
A „g u és „d u jelzésű őrjárónaszádokat 1914 szeptember 14.-én, amikor a szerbek Pancsovára betörtek, az ellenség dunai átkelése elvágta
visszavonulási útjuktól s hogy ezek az ellenség kezébe ne kerüljenek, a
saját legénységük robbantotta fel őket.
Ezeken kívül dunai flotillánkat még két veszteség érte. A Temes monitor
1914 október 23.-án Vitojevci mellett a Száván aknára futott és elsülyedt 2
s az Inn monitor 1917 szeptember 22.-én, Braila mellett, ahol azon időben
már harcok nem is folytak, szintén aknára futott és elsülyedt. 3
A Románia elleni háború első hónapjában az Álmos nevű gőzös eredményes ágyútűz alá vette Turn-Szeverin katonai telepeit és a Szillán
melletti vasúti hidat, dunai hajórajunk pedig a Belene csatornában elfoglalt hadműveleti állomásából ismételt támadásokat intézett román kikötők
ellen, ahol jelentékeny hajóanyagot sikerült részben megsemmisítenie,
részben zsákmányolnia. Az ellenséges ütegek ellen folytatott szakadatlan
harcok után dunai hajórajunk egy csoportja 1916 szeptember 29.-én Korábia ellen tört előre, lerombolta az ottani védelmi állásokat és az ellenségtől kilenc darab osztrák és magyar vontatógőzöst foglalt vissza.
A Románia ellen német és bolgár csapatokkal együtt indított szárazföldi ellentámadás dunai flotillánknak is tágabb működési kört nyitott.
Ezentúl a hajóraj együtt működött a folyam mentén előrenyomuló szövetséges csapatokkal, a román hadseregnek Rahovó mellett megkísérelt átL

Ezen hat monitor közül a Leitha és Maros 1871-ben épült és 1894-ben javíttatott,
a Kőrös és Szamos -pedig 1892-ben- épült, tehát mind a négyen a hajóéletkornak igen
előrehaladott senilitásában valának és csupán az 1904-ben vízrebocsátott Bodrog és
Temes tekinthetők teljes értékű, modern hajóknak. Ezeken kívül még két monitor építése volt folyamatban, de ezek csak a háború későbbi stádiumában készültek el.
2
A Temes az 1916. év nyarán kiemeltetett és helyreállítás után ismét szolgálatba
állíttatott.
3

Azóta kiemelték és Turn-Szeverinbe vitték.
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kelését a Dunán vert híd lerombolása által meghiúsította és átvette a
német és bolgár csapatok balszárnyának fedezését, mikor ezek 1916 november 23.-án a Dunán való átkelést megkezdették.
Csak a legjelentékenyebb haditényeknek ezen dióhéjba szorított felsorolásából is kitűnik tehát, hogy dunai hajórajunk a rendelkezésére álló
csekély eszközök mellett becsülettel megfelelt azon föladatának, hogy szárazföldi hadműveleteinket támogassa, sőt bátor és harcias föllépésével, az
ellenséget mindenhol fölkeresve és támadva, minden várakozást felülmúló
eredményeket ért el.
Szerbia lakosai között ma is gyakran lehet hallani azt a kijelentést,
hogy a szerbek legrettentőbb rémei a mi monitoraink voltak.
Tengeri hajóhadunknak, amint már említettem, elsőrendű föladatát
adriai partjaink megvédése képezte. Mennyire felelt meg a hajóhad ennek
a feladatának, az kitűnik abból a köztudomású tényből, hogy a háborúnak azon 40 hónapja alatt, amelyről a mostani beszámoló szól, egyetlen
egy ellenséges hajónak sem sikerült partjaink valamely pontjára csapatot
kihelyeznie s Lissa szigetének franciák által és Pelagosának olaszok által
történt megszállása csak nagyon rövid tartamú volt.
A partvédelem föladatának helyes megítélése végett meg kell említenünk azt, hogy mindjárt a háború kezdetén Olaszország — addigi szövetségesünk — semlegesnek nyilvánította önmagát, aminek következtében
nemcsak ezen szövetségesünk támogatására nem lehetett számítani, hanem
a mi haditengerészetünknek a még egyszer akkora olasz haditengerészettel szemben is szigorú védelmi álláspontra kellett helyezkednie. Ezenkívül készen kellett lennie arra, hogy a Földközi-tengeren működő angol
hajóhad a francia hajóhaddal egyesülten támadást intézhet partjaink, illetve
a partjainkat védő hajóhad ellen.
Ezek a támadások be is következtek, sőt ismétlődtek is, de a mi kiváló harcias szellemű hajóhadunk kitűnően vezetett ellenállásán mindannyiszor megtörtek.
Az erőviszonyokat tekintetbe véve, végzetes hiba és oktalanság lett
volna, ha a mi hajóhadunk lépett volna föl támadólag az ellenséges túlerővel szemben. Ez tehát az egész háború alatt nem is történt meg. Azt
a szellemet azonban, amely a mi haditengerészetünket áthatja, valóban
tündöklő fényben állítja elénk hajóhadunknak két vállalkozása; az, amely
1914 augusztus 7.-én a német szövetséges hajók megsegítésére kezdeményeztetek és az, amely 1915 május 24.-én Olaszország partjai ellen
irányult.
Tudvalévő, hogy a Goeben és Breslau nevű német hadihajók, amelyek
abban az időben a Földközi-tengeren tartózkodtak, a háború kitörésekor
kénytelenek voltak a legközelebb fekvő „szövetséges" kikötőbe, Messinába menekülni. Olaszország semlegességi nyilatkozata után azonban ezt
a kikötőt el kellett hagyniok, amiről a mi hajóhadunk 1914 augusztus 6.-án
értesült.
Ennek a hírnek a vétele után, noha akkor még hajóhadunk fölszere-

HADITENGERÉSZETÜNK

MAGATARTÁSA A VILÁGHÁBORÚBAN

23

lése befejezve nem volt, a hajóhad parancsnoka a flottának akkor már
szolgálatban álló részével augusztus 7.-én elindult dél felé, hogy a két
német hajó menekülését a reájuk leselkedő ellenséges hajókkal szemben
elősegítse és biztosítsa.
Cselekvésre nem került a sor, mert a hajóhad parancsnoka útközben
kapta a hírt, hogy a Goeben és Breslau már áttörte az ellenséges vonalat
és a Dardanellák felé vette útját, amely hír folytán hajóhadunk visszatért
Pólába, — de maga a cselekvési készség és gyorsaság, amely ennek a
vállalkozásnak a megindításában mutatkozott, haditengerészetünknek kitűnő
szellemét dicséri.
A másik, ugyanilyen cselekvési készségről és harci vágyról tanúskodó
vállalkozás volt haditengerészetünknek az az erőteljes és eredményes
támadása Olaszország partjai ellen, amelyet annak idején a napisajtó részletesen ismertetett, amikor az olasz hadüzenet vétele utáni első nap hajnalán hajóink megjelentek Olaszország partjai előtt és Velencétől Barlettáig az egész vonalon a vasúti és kikötői építményeket nagy eredménynyel lőtték.
A partvédelemmel kapcsolatban föladatát képezte hajóhadunknak a
montenegrói partvidék vesztegzár alá vétele is és a kattarói öbölből a
Lovcsenen felállított montenegrói ütegek bombázása.
A montenegrói vesztegzári szolgálatot teljesítő Zenta nevü kis. cirkálót és Ulan nevü torpedójármüvet 1915 augusztus 16.-án megtámadta
egy aránytalan túlerőben lévő francia hajóraj, amely előlük a kattarói
öböl bejárata felé elzárta az utat. A francia csatahajók koncentrált tüzelése következtében a Zenta gépezete súlyosan megsérült, úgy, hogy a
kis cirkáló mozdulatlanná vált, de azért az ágyúharcot midaddig folytatta,
amíg el nem sülyedt s miután a francia parancsnok a Zenta vízben úszó
legénységének megmentésére parancsot nem adott, habár a kéznél levő
nagyszámú torpedónaszádok a mentést könnyen teljesíthették volna, a
Zenta vitéz tengerészeinek csak kis része érte el úszva a montenegrói
partot. Az Ulan nevü torpedórombolónak sikerült az áttörés s ez a hajó
sértétlenül jutott be a kattarói öbölbe.
A francia flotta ezután még több ízben, nevezetesen 1915 szeptember
1.-én, 19.-én, október 17.-én és november 3.-án jelent meg az Adrián s
a nagyobb hajócsoportokon kívül francia búvárhajók is mutatkoztak.
Miután azonban a mi búvárhajóink az Adria déli részeiben is megjelentek, a Curie nevü francia búvárhajót 1914. évi december 20.-án
Póla mellett elsülyesztettük 1 és a következő napon a mi „12"-es búvárhajónk Saseno mellett a 23.500 tonnás Jean Bart nevü francia csatahajót
elsülyesztette ; ettől fogva a francia hajóhad beszüntette a mi vizeinken
való látogatásait.
Ismét a mi haditengerészetünk kitűnő szellemét kell felismernünk abban
1
A Curie-1 utóbb a mi tengerészetünk kiemelte és megfelelő kijavítás után a saját
céljaira használta.
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a tényben, hogy akkor, mikor az ellenség már távoltartotta magát a mi
partjainktól, a mi hajóink keresték a vele való érintkezést. Elsősorban a
montenegrói partvidéken lerakott aknákkal meghiúsították Montenegrónak
a franciák által való segélyezését s ilyen aknán pusztult el a Dague nevű
francia torpedóromboló, míg a Rumia nevű montenegrói jachtot 1915 március 1.-én egy torpedónaszád-csoportunk sülyesztette el.
A Leon Gambetta nevű francia páncélos cirkálót pedig egyik búvárnaszádunk 1915. évi április 26.-áról 27.-ére virradó éjjel az otrantói szorosban sülyesztette el.
Olaszország hadüzenete következtében haditengerészetünk tevékenységi köre tetemesen kiszélesedett és az olasz partok ellen 1915 május
24.-én intézett s már fentebb említett támadást 1915 június 17.-én és 18.-án
egy második hasonló támadás követte Pesaro, Rimini, Fano és a Tagliamentó torkolatparti építményei ellen.
Eközben francia és angol hajók által támogatott olasz hajócsoportok
ismételten jelentek meg a mi vizeinken, de soha sem merészkedtek partjainkhoz közel jutni, hanem csak Lissa, Pelagosa, Curzola szigetek világítótornyait, a lagosztai, meledai, alippai és donzellai világítótüzeket lövöldözték, egy ízben a kasztelnóvó—gravozai vasúti vonalat is mintegy 20
percig tűz alatt tartották, Busi szigetén a partra vont halászbárkákat megrongálták, egyébként azonban sehol nagyobb kárt nem okoztak.
A Citta di Ferrara nevű olasz kormányozható léghajó 1915 május
31.-én Póla ellen, június 9.-én pedig a fiumei hajó-, torpedó- és kőolajfinomító gyárak ellen intézett eredménytelen légi támadásokat, amely
utóbbi alkalommal egy Pólából üldözésére indult repülőgépünk utóiérte őt
és Lussin mellett leszállásra kényszerítette.
Egy búvárhajónk 1915 június 8.-án a Medua nevű olasz búvárhajót
Velence előtt, a következő napon pedig egy másik búvárhajónk a Dublin
nevű 5500 tonnás angol cirkálót San Giovanni di Medua mellett sülyesztette el.
Búvárhajóink 1915 június 26.-án egy P. N. 5 jelzésű olasz torpedónaszádot, július 7.-én a 10.400 tonnás Amalfi nevű olasz cirkálót sülyesztették el Velence közelében és július 18.-án a 7400 tonnás Giuseppe Garibaldi nevű olasz tengernagyi hajót, amely előző napon Raguzavecchia
ellen intézett támadásban vett részt, ahonnét még három olasz páncélos
cirkálóval együtt dél felé vette útját.
Július 9.-én az olasz Nautilus nevű búvárhajó a trieszti öbölben aknára futott és elsülyedt, augusztus 5.-én pedig egyik búvárhajónk a Nereide
nevű olasz búvárhajót sülyesztette el.
A Citta di ]esi nevű olasz kormányozható léghajó augusztus 5.-éről
6.-ára virradó éjjel Pólát támadta meg, de ez a vállalkozása a léghajónak
zsákmányul ejtésével végződött.
Haditengerészetünk az olasz hadüzenet óta első veszteségeit 1915
augusztus 9.-én és 12.-én szenvedte, amikor U12 jelzésű búvárhajónkat
torpedólövés sülyesztette el, az U 3 búvárhajónkat egy olasz segédcirkáló
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lökés által megrongálta s bár akkor súlyos sérülése dacára még sikerült
az üldözés elől kitérnie, másnap a francia Bisson nevű torpedóromboló
fölfedezte és elsülyesztette.
A Pelagosa sziget ellen indított erőszakos felderítés útján megállapíttatott, hogy ezt a szigetet az olaszok megszállották és védelemre berendezték. Repülőgépeink és búvárhajóink folytonos támadásai miatt azonban az olaszok rövid idő múlva ismét kiürítették Pelagozát, amelyet —
úgy látszik — partjainkhoz közelebb fekvő hadműveleti alapul szemeltek
volt ki. Pelagosa kiürítése után az olaszoknak nagyobb egységekkel való
vállalkozásai az Adrián majdnem teljesen megszűntek.
Az 1915. év őszi és téli hónapjaiban az Adria déli részén Olaszország
felé menekülő szerb hadsereg átkelését nem sikerült ugyan a kívánt mértékben megzavarni, egyrészt azért, mert ez az átkelés igen hatalmas,
kombinált ellenséges flotta fedezete alatt történt, mászrészt azért, mert
akkor az északi Adrián oly viharos idő uralkodott, hogy a kis torpedójárművek és búvárhajók nem voltak képesek a háborgó tengeren előretörni, mindemellett búvárhajóink ebben az időben sülyesztették el a Palatino nevű fegyveres olasz gőzöst (november 25.-én), a Fresnel nevű
francia búvárhajót (december 5.-én), egy kisebb cirkálót Valona előtt és
a Motige nevű francia búvárhajót (december 29.-én).
Ugyanekkor (1915 december 29.-én) a Durazzó elleni vállalkozásból
visszatérőben hajóraiunkat veszteségek is érték, amennyiben a Lika nevű
torpedőjárművünk ellenséges aknamezőbe jutván, kettős robbanás következtében sülyedni kezdett. A segítségére siető Triglau nevű torpedójárművünk szintén aknába ütközött, megrongálódott és csak vontatva tudott
tovább jutni. Ezután a Lika harmadik aknára futott, minélfogva ezt a
hajót a még életben maradt legénységének megmentése után sülyedő
állapotban el kellett hagyni. Ekkor a láthatáron túlerős ellenséges hajóraj
tűnt fel, amely több osztagra tagolva, az angol Bristol és Falmouth osztályú cirkálókból és a Bauclier típusú francia torpedórombolókból állott.
Ebben a kritikus helyzetben a súlyosan megrongált Triglav-ot, amelynek vontatásával az előrejutás meg volt nehezítve, a saját legénysége
elsülyesztette s míg torpedójárműveink a part mentén Cattaró felé törekedtek, Helgoland nevű cirkálónk nagy sebességgel a nyilt tenger felé
tartva, magára vonta az üldözőket, akik elől azután a sötétség beálltával
egy ügyes mozdulat által sikerült elmenekülnie.
Az 1916. évben haditengerészetünk a Montenegró és Albánia területére előrenyomuló szárazföldi haderők térfoglalásával kapcsolatosan kiterjesztette partbiztosító tevékenységét ezen megszállott területek partjaira is. Eközben az Adria délkeleti részein könnyebb egységeink számos
támadást vittek véghez, amelyek gyakran apróbb harcokra vezettek. Több
ízben intéztek hajóosztagaink támadásokat az olasz partok különböző
pontjai ellen is és több ízben utasították vissza a közeledő ellenséges
hajókat.
Ebben az időben az Elektra nevű betegszállító hajónkat — habár az
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az ilyen hajókra nézve nemzetközileg megállapított összes jelzéseket viselte — egy ellenséges búvárhajó fényes nappal megtorpedózta. Az Elektra
azonban nem sülyedt el, hanem éppen úgy, mint a később szintén torpedólövéssel megrongált Csepel és Magnet nevü torpedójármüveink, kijavíttatott.
Szállító gőzöseink közül a Lokrum nevűt és a Sarajevo nevű Lloydgőzöst sülyesztették el ellenséges torpedólövések.
Ellenben a mi búvárhajóink és torpedónaszádjaink elsülyesztették az
Impetuoso nevű olasz torpedójárművet, a Citta di Messina nevű olasz
segédcirkálót, egy olasz és egy angol búvárhajót, a Renaudin nevű francia torpedórombolót, egy a Principe Umberto osztályához tartozó nagy
olasz szállítógőzöst, három kisebb szállítógőzöst és az otrantói szorosnál
felállított több őrhajót, a Giacinta Pulino nevű olasz búvárhajót pedig
zsákmányul ejtették s legénységét elfogták.
Az 1916. évi december 22.-éről 23.-ára virradó éjjel három torpedójárművünk az otrantói szoros őrhajói ellen intézett támadást, amely alkalommal két halászgőzöst sülyesztettek el. Hajóinkat visszatérésük közben
nagyobb ellenséges erő — legalább hat torpedóromboló — támadta meg.
Heves ágyúharc fejlődött ki, amelynek során az egyik ellenséges torpedóromboló kigyulladt és mozdulatlanul fekve maradt, két ellenséges hajót
pedig súlyosan megsérülve vontattak a tarentumi kikötőbe. A mi hajóinkon az összes veszteség egy halott volt.
A tengeri háború jellege az 191 T-ik évben változatlanul ugyanaz
maradt, mint az előző évben.
Hajóhadunknak egyik nevezetesebb vállalkozása volt 1917 május 15.-én,
amikor a Novara, Helgoland és a Saida nevű cirkálóink, a Csepel és
Balaton nevű torpedójárművekkel együtt megtámadták az otrantói szoros
őrhajóit. Ebben a küzdelemben — az ellenséges jelentések szerint —
14 őrhajó, 1 olasz gőzös és 1 olasz torpedóromboló semmisült meg s a
mi hajóink ezeken kívül még egy őrhajó és két kereskedelmi gőzös kigyulladását figyelték meg. Mikor ebből az ütközetből a mi kis hajóosztályunk 72 fogollyal visszatérőben volt, hirtelen egy túlerős ellenséges hajóraj, amely olasz, angol és francia hajókból állott, útjába került s ezzel
több óráig tartó ágyúharc keletkezett. Mihelyt azonban Sankt Georg nevű
cirkálónk az ütközet színhelyén megjelent, az ellenséges hajóraj visszavonult.
Hajóink közül e harcokban csak a Novara sérült meg súlyosabban,
de ennek sérülései is 10 nap alatt kijavíttattak. Az ellenséges haderő vezérnajóját, a Dartmouth nevű angol cirkálót az ellenség visszavonulása után
egy német búvárhajó megtorpedózta.
Az 1917. év nyári hónapjaiban az ellenséges légi flották fejtettek ki
nagyobb tevékenységet Trieszt és Póla ellen, amely támadásokkal szemben saját repülőink is hatásos és eredményes működési fejtettek ki úgy
a védekezésben, valamint a viszonttámadásban. A nyár vége felé nehéz
ellenséges ütegek is léptek fel támadólag Trieszt ellen és a lagunákban
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nehezebb ágyúkkal fölszerelt monitorok is jelentek meg, amely támadások
elhárítása végett haditengerészetünk parancsnoksága a Monarch hajóosztály két hajóját küldte Trieszt elé s ez után ilyen kísérletek többé nem
ismétlődtek.
Mikor az 1917. év október végén szárazföldi hadseregünk Olaszországba
győzelmesen előrenyomult, a harctéri helyzet ezen megváltozása következtében az ellenség tengeri haderejének támasztó pontjai is tarthatatlanokká váltak, másfelől pedig a mi haditengerészetünk feladata és működési köre is kibővült.
Gradót az 1917. év november 1.-én partraszállított tengerészcsapataink
szállották meg.
Ezzel azután a mai napok eseményeihez már oly közel jutottunk,
hogy a multak krónikásának el kell némulnia s a haditengerészet parancsnokságának jelentése beszámolóját nem folytatja tovább.
Nem volna azonban teljes a haditengerészetünk magatartásáról szóló
ezen ismertetés, ha meg nem említenők annak a hajónknak hősies küzdelmeit, amely elszakítva testvéreitől, a távol keleten a legnemesebb hűségnek, az önfeláldozó kötelességtudásnak és a lankadatlan harci kedvnek ugyanazon szelleméről tett bizonyságot, amely egész haditengerészetünkben él. A Kaiserin Elisabeth nevű cirkálónk, amely a háború előtt
mint állomáshajó Tsingtauban állott, Japánország hadüzenete után szívósan részt vett ezen kikötő védelmében s midőn helyzete a támadó túlerővel szemben már tarthatatlanná vált, a hajót a parancsnok rendeletére
saját legénysége sülyesztette el s ettől fogva a legénység és tisztikar a
szárazföldön harcolt tovább a vár védelmében, azután pedig a német helyőrséggel együtt a japánok hadifogságába került.
A negyven hónapon át folytatott háború tengerészeti eredményeinek
összefoglaló képét adja az a táblázatos kimutatás, amelyben a haditengerészet parancsnoksága szembeállítja azokat a hajóveszteségeket, amelyeket a mi haditengerészetünk mindössze szenvedett, azokkal a hajóveszteségekkel, amelyeket csupán a mi haditengerészetünk okozott ellenségeinknek a háború ezen szakában.
Eszerint a mi haditengerészetünk összes vesztesége volt: 2 cirkáló

(Zenta és Kaiserin Elisabeth), 3 torpedójármű (Lika, Triglav, Wildfang),
2 torpedónaszád (a „26" és „ / / " jelzésű), 1 6 búvárhajó (U 12, 3, 24, 6

és 30).
Ezzel szemben ellenségeinknek csakis a mi haditengerészetünk által
okozott veszteségei a következők:

„11" jelzésű torpedónaszád elvesztésének körülményei mindeddig még földerítve nincsenek. Ez a naszád egy kiküldetéséről 1917 október 5.-én vissza nem tért s
állítólag cseh nemzetiségű legénysége a tisztek ellen elkövetett erőszakosság után e
naszádot önhatalmúlag bevitte Olaszország Recanti nevű kikötőjébe. A vizsgálat folyamatban van s annak befejezéséig hitelesen meg nem állapítható e naszád sorsának
valódi története.
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Csatahajó ... ... ... ... ... ...
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Cirkáló ... ... ... ... ... ... ...
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... ... ... ...
Búvárhajó ... ... ... ... ... ...
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A tengerészeti egységekre és tonnatartalomra kiszámított mérleg szerint pedig a mi haditengerészetünk összes vesztesége 13 egység 9600
tonnatartalommal, míg ellenségeinknek csakis a mi haditengerészetünk
által okozott vesztesége 36 egység 108.800 tonnatartalommal, amelyből
esik:
Olaszországra ... ... ... ... .... 21 egység 83.433 tonnatartalom,
Angliára
4
„
6.700
„
Franciaországra... ... ... ... ... 10
„
18.527
Montenegróra ... ... ... ... ... 1
„
140
„
„
Ezek az eredmények azt bizonyítják, hogy a mi haditengerészetünk,
amely létszám és anyag tekintetében a nagyhatalmak haditengerészetei
között a legkisebb, kiváló fegyelme és kiképzése, magas kötelességtudása
és fölényes vezetése révén az első helyet érdemli.
Ha visszagondolunk arra, hogy még 15 évvel ezelőtt mily szerény
és szegény volt a mi haditengerészetünk, amelynek fejlesztése tulajdonképpen csakis Spaun tengernagy működésével kezdődött s ha a flottafejlesztésre hozott anyagi áldozatainkat összehasonlítjuk más nagyhatalmaknak az ő flottáikra fordított költségeivel, meg kell állapítanunk azt,
hogy az a pénz, amelyet az utóbbi 15 évben haditengerészetünkre fordítottunk, a leghasznosabb befektetésünk volt, mert a hajóhad parancsnoksága a rendelkezésére bocsátott aránylag szerény és szegényes anyagi
eszközöket hajóhadunk kifejlesztésére a legcélszerűbben tudta fölhasználni
s azokkal flottánkat a kor követelményeinek színvonalára emelve teljes
értékűvé és harcképessé tudta tenni.
Az ezen háborúban elért kiváló sikerek továbbá^azt is bizonyítják,
hogy az anyagi fölszerelés mellett a legnagyobb fontossággal bír az a
kitűnő szellem, amely haditengerészetünknek régi hagyománya s amely
tisztjeiben és legénységében egyaránt ma is teljes frissességben és ifjúi
erőben él. Ennek a kiváló tengerészeti szellemnek kiképzésben, nevelésben és vezetésben való folytonos ápolása és ébrentartása egyszersmind
teljes biztosítékot képez számunkra abban a tekintetben, hogy a további
anyagi áldozatok, amelyeket haditengerészetünk továbbfejlesztésére.hozni
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fogunk és hoznunk kell, jó kezekbe jutnak s ez a hajóhad, amely a világháború förgetegében oly csodálatosan megállotta helyét s oly hősiesen
megvédte partjainkat, megérdemel minden lehető áldozatot, hogy a monarchia nagyhatalmi állásának egyik legfőbb biztosítéka legyen és az is
maradhasson.
Végre pedig a hábofú ezen szakának tanulságai bebizonyították azt
is, mily óriási fontossággal bírnak monarchiánkra nézve az Adria keleti
partjai, amelyeknek természeti alakulása a mi kicsiny, de jó hajóhadunkat
képessé tette arra, hogy három nagyhatalom flottájával —amelyek mindegyike erősebb volt nálánál — fölvegye a küzdelmet és e küzdelemből
diadalmasan kerüljön ki. Ez a tapasztalás teszi további föladatunkká, hogy
birtokállományunkat az Adria keleti partjain megerősítsük és kiszélesbítsük s ezzel tovább kiépítendő tengeri haderőinknek tartós és biztos hátvédet szolgáltassunk a szárazföld felől.
Ennek a föladatnak helyes megoldásától függ az osztrák és magyar
monarchia jövője, mert ez a monarchia gazdaggá csakis tengerentúli kereskedelmének nagyrafejlesztése által lehet, tengeri kereskedelmét pedig
csakis mint tengeri nagyhatalom fejlesztheti ki teljes mértékben.
Helyesen mutatott rá nemrég Tirpitz német főtengernagy arra, hogy
ha az osztrák-magyar monarchia továbbra is meg akarja tartani nagyhatalmi állását, akkor tengeri hatalommá kell lennie.
Ennek pedig két elengedhetetlen előfeltétele v a n : egyik az Adria
egész keleti partjának szilárd és zavartalan birtokban tartása Trieszttől
Valonáig, a másik egy jól felszerelt és mindig harcrakész hatalmas haditengerészet.
Az Adria keleti partját kezünkbe adták a mostani háború eseményei.
Legyen gondunk rá, hogy többé ki ne bocsássuk.
Haditengerészetünkről pedig szintén a mostani háború tapasztalatai
bizonyították be azt, hogy meg vannak benne mindazon legbecsesebb
tulajdonságok, amelyekre egy tengeri nagyhatalom haditengerészetének
szüksége van, csak tovább kell ápolni eddigi hagyományait és meg kell
neki adni az anyagi eszközöket ahhoz, hogy nagyra nőhessen! A magyarságnak pedig, mely a haditengerészetben is oly kiválóan bevált, az eddiginél sokkal nagyobb mértékben kell tért foglalnia haditengerészetünkben.
így azután a legszebb reményekkel nézhetünk a jövő elé!

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.
A k ö z p o n t i hatalmak é r d e k e i a t e n g e r e n .
A német-magyar- és osztrák szövetségnek a világháborúban oly dicsőségesen érvényesült ereje hozta világra az úgynevezett középeurópai gondolatot,
mely a szövetségben rejlő hatalmas erőforrást a békés idők közgazdasági céljainak szolgálatában is értékesíteni akarja. Ennek a törekvésnek egyik jelentékeny kifejezője a német-magyar- és osztrák gazdasági szövetségek egyesülése,
melynek máris nagyszámú és egyre szaporodó tagjai között a gyakorlati közgazdasági élet legkiválóbb tényezői szerepelnek. A szövetség felváltva, különböző városokban tartja mindig közösérdekű aktuális kérdéseket tárgyaló gyűléseit, november 16—17.-én Hamburg volt soron, a napirend két pontból állt:
1. Az E l b a — O d e r a — D u n a csatorna.
2. A központi hatalmak érdekei a tengeren.
Ezeknek a kérdéseknek tárgyalására a hely szempontjából Hamburg bizonyára a legilletékesebb városok egyike — a békében. Most a háború által
rákényszerített mélységes csend megdöbbentő nyugalma nyomta rá bélyegét a
város külső képére, amelyre ráismerni is alig lehet. Aki Hamburg kikötőjének
világforgalmát, utcáinak üzleti élettől pezsgő élénkségét ismerte, elámulna a
kikötő mozgástalan csendjén, az utcák kihaltságán, a közlekedés hiányos lebonyolításán, a gyér világításon, ami annyira nem illik a dolgos, gazdag és eleven
Hamburg életéhez. Ennek az egész világra kiterjedő külkereskedelmétől és az
ezt közvetítő hajózásától megfosztott nagy városnak ez a síri nyugalma azonban mégsem tesz szomorú benyomást, mert a hamburgiak lelkében ott lobog
egy egész világ koncentrált támadása ellen védekező dacos akaratuk. Ez a
város, mely minden ízében a kereskedelemből és a hajózásból él, most el van
zárva éltető elemeitől és mégsem panaszkodik, sőt a legmakacsabb szívóssággal küzd a háború minden nélkülözésével és nehézségével, de ugyanezzel akarja
a győzelmet és bízik benne, hogy eléri, mert csak így remélheti kereskedelmé-
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ben és hajózásában rejlő hatalmának és g a z d a g s á g á n a k visszanyerését és fejlesztési lehetőségét.
A gazdasági szövetségek konferenciáján a magyar, német és osztrák kormányokon és számos törvényhatóságon kívül képviselve volt a legtöbb német
kereskedelmi és iparkamara, a közgazdasági egyesületek és testületek s jelen
volt a szövetségnek több mint 3 0 0 tagja a Németbirodalom és a monarchia
minden részéből.
Az ilyen kongresszusokon különösen nálunk szokásos bankettezésnek helyesen és természetesen nyoma sem volt. A németek komolyan veszik az élelmiszerekben való t a k a r é k o s k o d á s t és a hamburgi kamara által rendezett ismerkedési fogadásnál a „buffet" a mi hazai fogalmaink szerint egyáltalán nem volt
annak nevezhető, ecetes szardella volt az egész „menü" és mindenki helyeselte
az üdvözlő elnök szavait, midőn azt mondta, hogy háborúban vagyunk, vendég e s k e d é s r e nem telik s ez etikailag sem illenék ezekhez a komor időkhöz.
Az első napon a csatornaprogrammról folyt a tárgyalás és igen figyelemreméltó felszólalások után, bátor, szókimondó állásfoglalásával különösen a magyar
előadó, dr. Vágó József budapesti kamarai titkár beszélt nagy hatással, a szövetség az Elba — O d e r a — D u n a és a Rajna — Majna—Duna-csatorna sürgős elkészítése mellett foglalt állást.
A napirend második pontjának a központi hatalmak tengeri érdekeinek tárgyalásával a német szövetséget dr. Huldermann
B., a Hamburg—Amerika vonal
igazgatója, az osztrákét dr. Auspitzer
János, az Osztrák Lloyd igazgatója, a
magyar szövetséget a cikkíró képviselte.
Az előadók mindegyikének egybehangzó véleménye szerint

a központi

ha-

talmaknak a háború alatt tétlen nyugalomra kárhoztatott kereskedelmi
tengerészete csak akkor fogja a békében reá váró nagy hivatását teljesíthetni, ha
mozgási szabadságát felesleges állami gyámkodás
nem korlátozza. A közös
érdekek szem előtt tartásával kerülni kell az egymásközötti versengést, a hamburgi referens még a határok elzárása, a tarifaharcok és a vámok ellen is tiltakozott, hogy a hajózás teljesen szabadon dolgozhassák a háború alatt annyira
kimerített készletek pótlásán és a külkereskedelmi összeköttetések felépítésén.
Megállapítást nyert, hogy h a j ó v e s z t e s é g dolgában a Németbirodalomhoz képest
a monarchia helyzete sokkal kedvezőbb, mert flottája aránylag jóval kevesebbet szenvedett és nagyjában v é v e elégséges hajótérrel rendelkezünk a szükségletek beszerzésére, míg N é m e t o r s z á g kereskedelmi flottáját súlyosabb veszteségek érték, viszont ott a fejlettebb hajógyártási ipar gyorsabban pótolhatja a
hiányokat. Magyar részről az a kívánság is kifejezésre jutott, hogy Németország
is támogasson bennünket ezen a téren és a békében se tekintse idegennek a mi
lobogónkat, mely a háborúban testvéries hűséggel lengett az övé mellett és
könnyítse meg minden eszközzel az amerikai visszavándorlást, hogy a kint levő
százezrekre menő embertartalék a régi hazába minél előbb visszatérhessen.
A háború után új helyzet előtt fogunk állani, de a nemzetközi
szerződésekben
a szabad
hajózás
minden
akadályát
meg kell szüntetni,
hogy a most még
ellenséges nemzetek között a kölcsönös forgalom ismét helyreálljon. Ugyancsak
magyar részről történt utalás egy angol közgazdasági írónak arra az érdekes,
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bár kissé utópisztikus eszméjére is, hogy a háború után egy világközpontot kellene felállítani, mely mindenünnen egybegyűjti a nélkülözhető készleteket és ezeket a sürgősség mérvéhez képest osztja fel a szükséget látó népek vagy országrészek között, de igazságos arányban, hogy a valóban segítésre szorultak kapjanak elsősorban belőle. Egy nemzetközi bizottság volna szervezendő e terv
végrehajtására és ez mintegy nemzetekfeletti autoritás súlyával intézkednék a
készletek és a hajótér felosztása és irányítása tekintetében, hogy Európát így
a háború után bizonyosra várható közínségtől meg lehessen menteni. MadarassyBeck Gyula báró a magyar szövetség elnökének beszéde és több más felszólalás után elfogadtak egy határozati javaslatot, amely rámutatva a közös érdekekre, szükségesnek mondja ki, hogy az átmeneti gazdasági kérdések egyetértőleg oldassanak meg és hogy a közgazdasági tevékenység mielőbb szabaddá
tétessék.
* *

*

A németbirodalmi tengerészeti államtitkár meghívására a kongresszus néhány tagjának alkalma volt egy nagy hajógyárat és az ott horgonyzó búvárhajókat is megtekinteni. Talán felesleges mondanunk, hogy a hajógyár egész
óriási területén teljes üzemben folyik a hatalmas munka a hadi- és a kereskedelmi tengerészet számára egyaránt. O t t minden kéz és a gépek minden kereke
és csavarja az Anglia elleni védekezés szolgálatában dolgozik. A tudás és az
erő fölényes nyugalmával halad ott a világrészek sorsát eldöntő nagy mérkőzés
felszerelési műve, az intézőket és a munkások ezreit egy akarat, egy cél, a
német győzelem kiküzdése hatja át. És a búvárhajók fiatal parancsnokai, akik
nehéz munka után pár napi pihenőre hozták ide pusztító hatású „U" hajóikat,
önérzettől és büszke reményektől csillogó szemekkel beszélnek sikereikről és
arról, hogy ezek a fürge járművek fogják a békére kényszeríteni Angliát. Alámerülés közben a periszkóp csodásan tiszta képében láttuk a hatalmas telep
mozgalmas életét, míg egyre mélyebben szállva, le értünk az Elba fenekére.
Oly mélységes volt a csend és a nyugalom, mintha néhány méterrel feljebb
nyoma sem volna a háborús munka zajának.
Dr. Kovács József.
A modern tengeri világforgalom é s hajóépítő-technika aktuális problémái szólalnak meg azokban az előadásokban, amelyek a német hajóépítő-technikai
társaság (Schiffbautechnische Gesellschaft) ezidei meetingjén, amelyet november
22-től 24-ig tartottak meg a berlini műegyetem aulájában az oldenburgi nagyherceg elnöklete alatt, az illető szakmák legkiválóbb képviselőinek tolmácsolásában elhangzottak.

Klock Chr. hamburgi mérnök, a pneumatikus gabonaszállító-berendezések
technikáját és azoknak a tengeri hajózás szempontjából való nagy jelentőségét
ismertette. Ennek a kérdésnek, főleg a reméljük minél előbb bekövetkező
átmenetgazdasági években, amelyek a világgazdaság termékeinek soha nem látott
nagymérvű kicserélésének jegyében fognak állani, óriási a nemzetgazdasági és
világforgalmi jelentősége. A hajók kirakodási idejének megrövidítése nemcsak a
nemzeteknek a szükséges termékekkel való minél gyorsabb ellátásának és
ezzel kapcsolatban a rendelkezésre álló és a háború következtében alaposan
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megcsappant hajótér minél jobb kihasználásának szempontjából rendkívül fontos,
hanem a magángazdaság, illetve a hajóstársaságok szempontjából is. A világforgalom ökonómiája nagy hajókat igényel. A dimenziókkal azonban ugyanazon
technikai eszközök mellett nő a ki- és berakodásra szükséges idő és ezzel kapcsolatban a tőkének, amelynek a hajóban fekvő pénze a rakodás ideje alatt nem
gyümölcsözik, a személyzet fizetése és az egyéb regie révén a vesztesége is.
Régtől fogva kívánatosnak mutatkozott tehát már a rakodásnak eladdig manuális
munkájáról a teljesítőképesebb gépi munkára áttérni. így keletkeztek az első
vödrös gabonaelevátorok Angliában, ahol ez a kérdés a nagy gabonabehozatal
következtében először vált akuttá. A gabonaelevációnak ez a módja azonban,
a gabonának a vödrök felé, illetőleg a vödrökbe való terelésének szüksége következtében az emberi munkaerőnek még igen kiterjedt alkalmazását kívánta meg.
A gabonának pneumatikus (légáram útján, amely a terményt magával ragadja)
úton való szállítására az első kísérleteket egy stettini mérnök végezte 1880-ban.
Kísérletei azonban részben a megkívánt nagy erőszükséglet következtében, amely
a berendezésnek a szükséges ökonómiát nem tudta biztosítani, részben pedig
azért, mert a kikötői munkások emez új munkametódus bevezetésének, minthogy
munkaalkalmuk egy jelentékeny részétől fosztotta meg őket, teljes erejükkel
elleneszegültek, nem vezettek eredményre. Egy tünemény, amely az emberiség
gazdaságtechnikai történelme folyamán (így például a szövőgépek bevezetésénél
a francia szövőmunkások hatalmas zavargásaiban és az összetört, meg elégetett
szövőgépek hatalmas hekatombáiban) nem először jelentkezett. Végül, ha öntudatlanul is, mégis maguk a munkások juttatták a megvalósuláshoz ezt a gondolatot, amikor az angliai kikötőmunkások mindúntalan kiújuló és mind gyakoribb sztrájkjai végül szinte elementáris erővel mutattak rá annak szükségességére, hogy az ország gabonaellátásának kérdése a munkáskérdéstől függetlenné
tétessék. A körülmények eme kényszerítő nyomása hozta létre a londoni Millwalldockok főmérnökének, Duckham-nak
konstrukciójában a mult század kilencvenes
éveinek elején az első használható (szívólevegővel dolgozó) pneumatikus gabonaelevátorokat. Ezeknek a berendezéseknek elvileg legfontosabb elemei voltak : a
szívótölcsér, a recipiens és a flexibilis szállítócső. Németországban, ezeknek az
alapelveknek a felhasználásával és az angol konstrukcióhoz való idomulással, a
Luther G. braunschweigi részvénytársaság építette az első ilynemű berendezéseket. Nálunk a Ganz és Társa részvénytársaság szállított annak idején ilyen
berendezéseket a romániai és orosz gabonaexport, illetőleg Braila és a Don
melletti Rostow részére. Az idevágó konstrukciók a nyert tapasztalatokkal kapcsolatban az idők folyamán természetesen lényeges fejlődésen mentek keresztül.
Ez a fejlődés részben az ökonómia jegyében, amely egy újrendszerű légszivattyúban jelentkezett, részben a szállítócső megjavításában és nem legutolsó sorban
ama munkametódusok kialakításában állott, amellyel a gabonát magából a hajóból legkedvezőbben lehet kiemelni. Az elevátorban tudniillik - ami az egyenlő
erejű légáramnak a különböző fajsúlyú gabona- és porszemekre (az utóbbiak
tudvalevőleg a szállított és vásárolt gabonának nem jelentéktelen százalékát
teszik) való különböző hatásánál fogva természetes — a gabona- és terménypor
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szeparálódott. Minthogy nem igen található kereskedő, aki egy olyan közbeiktatott szerv iránt, amely a kereskedelmi usance-ok szerint porral vett vagy
eladott árúnak a súlyát a továbbadás folyamán csökkenti, szimpátiát érezne, kereskedelemgazdasági szempontból ez az első ilynemű elevátoroknak súlyos hátránya volt, amelyet csak akkor sikerült kiküszöbölni, amikor végül hosszas
kísérletezés után kitalálták a módját, hogy a föntebbi módon szeparált porlódási
termékek külön készülékek révén ismét a gabonához legyenek adagolhatok.
A Hamburgban 1906-ban létesült nagyszabású ilynemű berendezések is a
munkáskérdésben beállott nehézségeknek köszönhetik létrejöttüket.
Az ilynemű berendezések teljesítőképességéről az alábbi adatok talán közelebbi fogalmat adnak. Egy 8000 tonna gabonával megrakott hajót három ilyen
modern elevátormű 45 munkás segédletével négy nap alatt ürít ki. Ugyanennek
a munkának az elvégzéséhez — manuális munkát feltételezve — 250 embernek
16—20 napra volna szüksége. A kirakás költségei ugyan mind a két esetben
egyenlők, mégis a kiürítéshez szükségelt rövidebb idő (ennek következtében a
hajónak jobb kihasználása) és a nagyobb munkástömegektől való függetlenség
olyan előnyök, amelyek a kérdést már rég a gépi munka javára döntötték el.
Hasonló berendezések szolgálnak újabb időben kávé, maláta, só, hamu és
gipszpor át- illetőleg a hajóból való kirakására is. Sőt a daraboknak bizonyos
nagyságáig szénnek a széndepotokba és innen a kazán elé való szállítására is
felhasználták ezt az elvet a hajókon, anélkül azonban, hogy az ezirányban folytatott kísérletek ezidőszerint még lezártaknak volnának tekinthetők.
Loof düsseldorfi főmérnök modern hajógyárak berendezéséről
és a német
ipar ama törekvéseiről számolt be, hogy a német hajógyárakat, amelyeknek gépberendezését még 20 évvel ezelőtt is kizárólag, azóta pedig a legújabb időkig
túlnyomórészben az angol gépipar szállította, ebben a tekintetben Angliától függetlenítsék, s amely törekvéseket a legszebb siker koronázta. Áz idevonatkozó
munkálatok folyamán a német szerszémgéptechnika olyan tanulságokra és kniffekre tett szert, amelyekkel a hajórészek megmunkálási költségeit az előbbeni
költségeknek 43—45%-ára sikerült csökkentenie, ami már magábanvéve is rendkívül figyelemreméltó teljesítmény, de különösen azzá válik, ha meggondoljuk,
hogy a német hajóépítőipar fölényének és térhódításának illetőleg minden tekintetben való versenyképességének éppen ez az ökonómia egyik nem utolsó
főtitka. A szóbanforgó gépi berendezések megkomponálásánál is a főszempont a
munkaerőkkel való lehető takarékosságra, a munkafolyamatok gyorsítására és
arra koncentrálódott, hogy a tanult munkások a gépek lehető tökéletes kiképzése révén, ahol csak lehet tanulatlan és így olcsóbb munkaerőkkel legyenek
pótolhatók.
A hajóépítés mint művészet is megszólalt ezen a meetingen. Lienau tanár
tolmácsolta Danzigból, aki hajóépítésnek, mint minden technikai konstrukciónak,
művészi szépségét a célszerűség törvényéből vezette le. Idevonatkozó fejtegetéseiben az építőművészetre, itt is a gótikára utalt, amelynek csillagboltjai,
bordái meg támaszpillérei a célszerűvel kapcsolt szépnek megannyi beszédes dokumentuma, s amellyel párhuzamos törekvéseket mutat rég elmúlt idők és régi nagynevű mesterek hajóépítő művészete. A példaképpen felhozott „Santa Maria", a
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„Columbus" meg a velencei és francia hajóépítőművészet régi remekei klasszikus
bizonyítékai ennek.
Ezeknek az elveknek a modern hajóépítőtechnikába való átvitele is szükséges. Valóban a modern hajóépítőtechnika csodás alkotásai az építész és hajóépítőmérnök vállvetett munkáját dicsérik. Megmutatkozik ez főleg a belső terek,
az interiőrök kiképzésében, ahol a művészi megnyilatkozásnak igen tág tere
kínálkozik. Neki idegen területekre átkalandozva, azonban súlyos mesterkéltséggé
válhatik a konstrukcióba idegen elemeket belevivő ez az artisztizáló törekvés,
aminek klasszikus megnyilatkozását modern posta- és gyorsgőzösök álkéményeiben láthatjuk. Ez a törekvés abból a teljesen laikus princípiumból indul ki, hogy
egy ilyen gőzös annál impozánsabb, gigantikusabb, nagyszerűbb, tehát művészibb benyomást tesz, minél több a kéménye. Ha tehát a hajóépítőmérnök két
vagy három kéménnyel ki is jön, a művész föltétlenül három vagy négy kéményt, tehát mindig egy-két kéménnyel többet fog a hajóra rakni. Eltekintve,
hogy ez közönséges félrevezetés, minthogy a kémények száma egyébként valóban a kazánok számával, illetőleg a hajó gépi erejével arányos, mint szükségtelen dolog a hozzáértőben, illetőleg a konstrukcióval ennek következtében veleérzőket mindig bizonyos averziót kelt. S ezen nem igen változtat az, hogy azért
ezeket az álkéményeket víztartányoknak stb. mégis fölhasználják. Ezeknek nem
ez a legcélszerűbb alkalmazása. Az ilyen mesterkélt törekvések mindig a modern
bérkaszárnyákat juttatják az ember eszébe az ő márványt meg követ mímelő
kolosszális gipsztömegeikkel.
Föttinger, a propulziós transzformátor híres feltalálója a hajócsavarra
vonatkozó egy új teóriával excellált, amelyet „ csavarörvény-elméletnek" nevez, s
amelytől ezen oly egyszerű elemekből felépülő és mégis oly rejtelmes, oly felderítetlen munkájú gép számos, titokzatos tüneményének és problémájának revelációját reméli.
Végezetül Moll mérnök a hajóhorgony történetéről és a modern hajóhorgony konstrukciójáról
értekezett.
Kump József.
Az Adria idegenforgalma a háború után. Egyesületünk háború után elvégzendő feladatai közé tartozik az Adria idegenforgalmának emelése. A háború
kétségtelenül igen jelentékeny eltolódásokat fog okozni a megindulandó idegenforgalomban. Nagyon sokáig fog tartani, míg az olaszországi népvándorlás ismét
régi rangjára nő. A gyönyörű dalmát partvidék a túristák ezreinek céljává lesz.
Természetesen az első időben nagy nehézségekkel kell számolnunk, mert a szállodák sem terjedelemben, sem minőségben nem fogják tudni kielégíteni az öszszes igényeket. Ezért okvetlenül szükségessé válik az idegenforgalom szabályozása és egységes vezetése. Egyesületünk minden előkészítő munkát már most
igyekezni fog elvégezni, hogy a meginduló túristavándorlás ne találja készületlenül. A közel jövőben megszervezzük utazási osztályunkat és utazási irodát
állítunk fel. Ennek segítségével remélhetjük, hogy leutazó tagtársaink tagságuknak nagy anyagi előnyét nyerik. Olaszországnak idegenforgalomból élő nagyszámú lakossága ma nem kis aggodalommal néz a jövő elé, mert bizonyos, hogy
a német, s a nem utolsó magyar tömeg más utat talál. A „Tribuna" az olasz
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szállodások és a kisebb hajósvállalatoknak anconai gyűléséről úgy számol be
mintha ott valóságos jeremiádok hangzottak volna el. A hatóságok a gyűlést
feloszlatták és határozatait megsemmisítették. A „Gazetta di Venezia" híradása
szerint Venezia elhatározta, hogy abban az esetben, ha Fiume a békekötés alkalmával nem kerülne Itáliához, nem fogja tűrni a fiumei hajók befutását a
veneziai kikötőbe. Ezek a jelek arra vallanak, hogy fenti fejtegetésünk nagyon
is helytálló.
(Pr.)
Olaszország hajótérhiánya. Hűtlen szövetségesünk országából egyre-másra
érkeznek a hírek az olasz kereskedelmi tengerészet válságos helyzetéről. A
tengeralattjáró harc talán Olaszországot sújtotta legjobban, mert hisz bevitelének legnagyobb része a tengeren bonyolódik le, s az általános hajótérhiány folytán majdnem teljesen a maga hajóparkjára van utalva, amely hajók jórésze esik
áldozatául a központi hatalmak hadiintézkedéseinek. A „Tribuna" jelentése szerint Olaszországnak a háború előtt 18 millió t. hajótérre volt szüksége tengeri
forgalmának lebonyolítására. E forgalom a központi hatalmakkal való szakítás
folytán csak növekedhetett, különösen a szénbehozatalnál. A szénterületeket teljesen nélkülöző Olaszország már a háború előtt is 11 millió tonna szenet importált a tengeren keresztül, s most, mivel sem tőlünk, sem Németországtól nem
kap szenet, amelyet eddig vasúton kapott, kénytelen e hiányt is Angliából
fedezni, amiért persze nemcsak Angliának fizet meg alaposan, hanem még sok
hajója is elpusztul a haditerületnek nyilvánított vizeken. így a forgalom növekedése maga után vonja a nagyobb hajótérszükségletet. S a „Tribuna" felveti
a kérdést, mennyi hajótér áll Itália rendelkezésére, hogy forgalmát lebonyolíthassa, illetőleg meglevő hajóparkjával mennyit képes a forgalomból lebonyolítani, s mennyit kellene idegen hajóknak, ha volna.
A lap jelentése szerint — amelynek valódiságában nincs okunk kételkedni
— az olasz hajópark össztonnatartalma 1918 június 30.-ig 965.000 tonna lesz.
A számítás havi 40.000 tonna hajótérveszteséget vesz fel, mint ami a korlátlan
tengeralattjáró harcnak esik áldozatul. (1915 novemberétől 1917 június 30.-ig az
olasz kereskedelmi tengerészet kereken 500.000 tonna hajóteret veszített
el a központi hatalmak háborús intézkedései folytán.) A lap számítása így a
következő:
A hajóállomány 1917 júniusában . . . ..
Előrelátható veszteség 1918 júniusig.
Hajóállomány 1917 júniusában
Hajóépítkezés és hajóvétel folytán gyarapodás

1,300.000 tonna
500.000
„
800.000 tonna
200.000 tonna
1,000.000 tonna

Ebből azonban 150.000 tonna számítandó le szénraktár és ballast céljaira,
a parthajózásra pedig 100.000 tonna esik, ami a tengerentúli forgalomban ismét
nem jöhet számításba. A lefoglalt hajók azonban az olasz tengerészet szolgálatában állván, növelik annak hajóterét, s így 65.000 tonna hajótérnek szénraktár
és ballast céljaira való levonása után 215.000 tonna számítandó az össztonna-
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tartalom javára. A végeredményben tehát: 1,000.000 — 2 5 0 . 0 0 0 0 + 2 1 5 . 0 0 0 =
965.000 tonna. Mennyi forgalmat képes most a hajótér egy év alatt lebonyolítani ? Vegyük azt a kedvező esetet, hogy a hajók hat utat tesznek meg Angliába és Amerikába, s így onnan összesen 5,800.000 tonna árút, a Földközitenger partjairól 1,200.000 tonna, vagyis összesen 7,000.000 tonna árút hozhatnak be, tehát — hacsak a háború előtti forgalmat vesszük alapul — 11
millió tonna forgalmat kellene idegen lobogó alatt járó hajóknak közvetíteni!
A világháború kezdete óta mult év november elejéig több mint 12,000.000 tonna
hajótér sülyedt el. Ennek igazi hatása csak a háború után fog mutatkozni, mikor
a forgalom újbóli felvétele, s az államok közötti árúcsere zavartalan lebonyolítása hosszú időkig lehetetlen lesz. Olaszország vezetői is jól tudják, hogy
amint most sem, úgy a háború után sem számíthat külföldi hajótérre, s így
nagyon függő helyzetben vannak. Az olasz kormány mindent megkísérel ennek
elhárítására a hajózást védő rendeletek életbeléptetésével. így pl. az 1917. évi
június 10.-én hozott törvény felmenti a hajózási vállalatokat a hadinyereségadó
fizetése alól, ha a nagyobb nyereséget új hajók beszerzésére fordítják.
Olaszország helyzete rendkívül komoly ! S a hosszú harcban már különben
is kifáradt lakossága valószínűleg sokkal többet tenne a béke érdekében s erélyesebben követelné azt, ha ismerné e válságos helyzetet!
Br. V.
Uj hajógyárak Svédországban motorhajók építésére. Ez év folyamán
több hajógyárat alapítottak Svédországban, amelyek főleg közepes nagyságú
motorhajók építésére rendezték be telepeiket. Ez azért feltűnő, mert a motort
mindeddig vagy csak kis hajókra, vagy pedig nagy oceánjárókra szerelték fel,
nem pedig középnagyságú, északeurópai utakat megtevő hajókra. Svédországban
számítanak arra, hogy a motorhajók az északeurópai utakon különösen jól be fognak válni, s általánosan be lesznek vezetve. Norrköpingben egyszerre két motorhajó építőgyár is alakult. Az egyik, amelyet egy stockholmi cég alapított, már
meg is kezdte üzemét egy 725 tonna hordképességű motorteherhajó építésével.
A hajóépítéshez szükséges acél hiánya miatt egyelőre csak kompozithajók épülnek, vagyis oly hajók, amelyek külső fala fából, váza acélból van. A gyár
eddig 1200 tonna nagyságú hajók építésére rendezkedett be, s két sólyával
rendelkezik. Továbbá Norrköping közelében épített egy új hajógyárat a „Norrköpingi Hajó- és Gépgyár R.-T.", ahol 1000 tonna nagyságig fognak motorteherhajókat építeni. A kalmői hajójavítógyárat is most 1000 tonna maximális
hordképességű motorhajók építésére rendezték be. Stockholmban is körülbelül
1,000.000 svéd korona alaptőkével egy hajóépítőcég alakult, amelyik egy kis
csónaképítő- és motorgyárat annyira kiépít, hogy 2000 tonnás hajókat és
nagyobb hajómotorokat lesz képes építeni. Több régibb hajógyár épít 600—1000
tonnás motorhajókat vagy motorvitorlásokat, de ez utóbbiakat csak nagyon kis
számban.
Br. V.
Az ántánt vesztesége hadihajókban. A Chateau Renault francia páncélos
cirkáló elsülyesztésével az ántántnak a háború kezdete óta hadihajókban szenvedett vesztesége most már 300 egységre növekedett 1,000.806 tonnával, nem

38

KISEBBB KÖZLEMÉNYEK 38

számítva a segédcirkálókat, amelyek közül 51-et semmisítettek meg összesen
358.000 bruttó regisztertonnatartalommal és a segédhajókat, amelyek közül 38
pusztult el 146.000 bruttó regisztertonnával. A háromszáz hadijárómű elvesztésében a részesedés a következő: Anglia 177 egységgel és 688.390 tonnával,
Franciaország 48 egységgel, 109.000 tonnával, Oroszország 36 egységgel,
91.540 tonnával. Olaszország 25 egységgel, 76.000 tonnával. Japánország 8
egységgel, 26.876 tonnával, az Egyesült-Államok, Portugália és Románia 6 egységgel, 8555 tonnával. Az ántánt összes hajó vesztesége most majdnem elérte a
német flottának a háború kezdetén való állományát, amely 1 millió 019.417
tonnát tett.
A tengeri fuvardíjak emelkedése. A „Journal of the Swedish Chamber
of commerce for the United Kingdom" című folyóirat adataira támaszkodva,
a „Közgazdasági Szemle" 1917 október havi számában közli a svéd tengeri
piac átlagos szállítási árait. Ezek szerint a fafuvar árai Svédországból Angliába
tonnánként 23—25 sh.-ről (1913) 1 1 5 - 1 1 7 sh.-re (1916), a szénfuvarok Angliából Svédországba 5—6 sh.-ről 27—29 sh.-re emelkedtek. Még nagyobb
emelkedést mutatnak az angol szállítóvállalatok árai. A Földközi-tengeren
átvezető fuvarok díjai mutatják a legnagyobb emelkedést, a leghatalmasabbat
pedig ezek között is a kalkuttai díjtételek, 1266%-ot. Ezzel szemben mint legkisebb emelkedést szenvedők szerepelnek az ausztráliai, Afrika megkerülését
tekintetbe vevő díjtételek, ezek csupán 330 —360°/o-ot mutatnak.
A tenger és talajvíz kapcsolatáról kísérleti alapon igen kevés munka
tájékoztat bennünket. Az árapálynak a parti talajban levő vízre gyakorolt hatásáról Keivley-x\ok
a Bristol-öbölben (Nature 1916. N. 2424) s újabban
Friedrich P. lübecki kutatásai világosítanak fel. (Die Beziehungen unseres tiferen
artesischen Grundwassers zur Ostsee. Mitt. Geogr. Ges. Lübeck. II. Heft
27. (1916).
(Pr.)
Szabó László — egyetemi magántanár. Egyesületünk érdemes alelnökének,
Dr. Szabó László budapesti polgári iskolai tanítóképzőintézeti tanárnak a kolozsvári egyetem bölcsészeti karán A Tengermellék és Dalmácia története
különös
tekintettel a műemlékekre című szakkörből magántanárrá történt képesítését a
vallás- és közoktatásügyi miniszter tudomásul vette és őt e minőségében megerősítette. A Tenger olvasóinak bő alkalmuk volt dr. Szabó László nagyérdekű
élvezetes történelmi tanulmányaiban gyönyörködni s amidőn egyetemi magántanári képesítése felett őszinte örömünknek adunk kifejezést, reméljük, hogy mint
a Tengermellék és Dalmácia történetének tanára, jeles dolgozataival jövőre is
gyakrabban lesz alkalmunk A Tenger hasábjain találkozni.
Dr. Vángel Jenő
Fájdalommal kell megemlékeznünk, hogy dr. Vángel
Jenő, a polgári iskolai tanítóképzőintézet igazgatója, egyetemi magántanár, a
hazai biológiai tudomány egyik kitűnő munkása, mult év december végén, tudományáért és a munkáért lelkesedő életének 53. évében meghalt. Széleskörű
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tevékenységét 1886-ban, a budapesti egyetemi zoológiai intézetben kezdte mint
tanársegéd, majd mint adjunktus és helyettes tanár. Kiváló buzgalommal és eredménnyel foglalkozott a gerinctelen állatok konzerválásának a módszereivel Ebben
szerzett nagy ügyességét és gyakorlatát értékesítette irodalmi működésében,
amelynek legértékesebb gyöngyei a Balaton szivacsairól és mohaállatairól írott
művei. Ezenkívül írt kitűnő könyveket a mikroszkópi módszertanról, az állatok
konzerválásáról, továbbá ismeretterjesztő közleményeket és tankönyveket adott
ki. 1900-ban kinevezték a polgári iskolai tanítóképző-intézethez (Paedagogium)
a biológia tanárának, 1907-ben pedig az intézet igazgatója lett. Mint az Országos Paedagógiai Könyvtár és Tanszermúzeum elnöke, páratlan lelkesedéssel és
kitartó buzgalommal reformálta a magyar tanszeripart és a különböző iskolák
tanszerekkel való ellátását, az országos paedagógiai könyvtár és tanszermúzeum
felvirágoztatásában pedig elévülhetetlen érdemeket szerzett.
Vángel Jenőben egyikét vesztettük el azoknak a tudósoknak, akik a magyar tenger tudományos tanulmányozására és egy magyar tengerkutató állomás
felállítására elsőízben hívták föl figyelmünket, azonkívül a Quarnero állatvilágának az összegyűjtésében ő maga is tevékeny részt vett. Gyűjteménye számos
értékes adattal gyarapíthatta volna a Quarnero biologiai viszonyainak az ismeretét, azonban sajnos, olyan korán bekövetkezett halála megakadályozta abban,
hogy anyagát a tudomány számára feldolgozza. Ezen a téren végzett munkássága teszi kötelességünkké, hogy emlékét lapjainkon megörökítsük és érdemeit
adandó alkalommal részletesen méltassuk.
Dr. Szüts
Andor.
Haditengerészeti kiállítás Budapesten. E hó 8.-án nyitotta meg a kormány
képviseletében Hantos Elemér államtitkár a haditengerészeti kiállítást, amely a
„Műterem" helyiségeiben (IV. Ferenciek tere 9. sz.) van elhelyezve. A kiállított
festmények és rajzok azokat a dicsőséges haditetteket és győzelmeket örökítik
meg, amelyeket a magyar és osztrák haditengerészet az ellenséggel vívott csatákban szerzett. Vadász Miklós, Márton Ferenc, Ramberg báró, Adams, Puchinger tanár, O'Lynch festményei és rajzai Csepenhalovits relifjei különösen kiemelendők. Az érdeklődést legjobban jellemzik a látogatók rendkívül nagy száma és
a vételkedv, úgy hogy alig van már eladó kép. Az előtérben a híres „U 12"
modellje van elhelyezve, amelybe a szegbeverés vigan folyik. Ennek jövedelme
a haditengerészek özvegy és árvaalapját gyarapítja. A kiállítás február 7.-ig díjtalanul tekinthető mef és naponta délelőtt 9 órától délután 4 óráig, vasárnapokon délután 1 óráig van nyitva.

EGYESÜLETI ÜGYEK.
A tengerkutató bizottság megalakulása. A Magyar Adria-Egyesület tengerkutató bizottsága Kövesligethy
Radő dr. egyetemi tanár elnöklésével november
19.-én ülést tartott, amelynek egyetlen tárgya a tengerkutató bizottság újból
való megalakítása volt. A szép számban megjelent bizottsági tagok az elnök
javaslatát egyhangúlag magukévá téve, a tengerkutató bizottságot az 1917. évre
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a következőképpen alakították m e g : Elnök: Kövesligethy
Radó dr. ; elnökségi
t a g o k : Apáthy István dr., id. Entz Géza dr., Filarszky Nándor dr., Horváth
Géza dr., Ilosvay Lajos dr., Lóczy Lajos dr., Méhely Lajos dr., Róna Zsigmond
dr., \angel Jenő dr., Winkler Lajos dr., alelnök : ifj. Entz Géza dr. (a második
alelnöki tisztség egyelőre betöltetlen) ; előadó : Leidenfrost Gyula d r . ; jegyzők:
Koch Nándor dr. és Szilber J ó z s e f ; bizottsági t a g o k : Balló Rezső dr., Csiky
Ernő, Erődi Kálmán dr., Gorka Sándor dr., Haltenberger
Mihály dr., Harmos
Eleonora dr., Hörcher Ödön dr., Kieselbach
Gyula dr., Kormos
Tivadar dr.,
Kümmerle I. Béla dr., Lambrecht
Kálmán dr., Lehotay Mária dr., Lendl Adolf
dr., Marcell György dr., Maucha Rezső dr., Moesz Gusztáv dr., Náday Lajos,
Pell Mária dr., Prinz Gyula dr., Réthly Antal dr., Schafarzik
Ferenc dr.,
Schréter Zoltán dr., Sávoly Ferenc dr., Soós Lajos dr., Szabó József dr., Szombathy Kálmán dr., Telegdy Ráth Károly dr., Vadász Elemér dr., Vigh Gyula dr.,
Vogl Viktor dr. és Zombory Ida dr.
Az ülés után a bizottság tagjai megbeszélést folytattak a tengerkutató
bizottság munkaprogrammjáról. Általános helyesléssel találkozott az egyesület
elnökének, Gonda Béla miniszteri tanácsosnak az a terve, hogy a téli szezonban a bizottság előadás-ciklust rendezzen. A bizottság tagjait, vagy általában a
tudományos köröket érdeklő szakelőadásokon kívül a tengerkutató bizottság a
nagyközönségnek szánt ismeretterjesztő előadássorozatot is tervbevett. A népszerű előadások tartására elnökünk fölkérésére több neves tudósunk vállalkozott. Szóba került az ülésen a vidéki alosztályok alakításának kérdése is. Prinz
Gyula dr. főtitkár közölte a bizottság tagjaival, hogy ezirányban az elnökség
megbizásából már lépéseket tett és nagy a remény arra, hogy a közel jövőben
az első vidéki alosztály Kassán megalakul. Gonda Béla elnök a bizottság tagjait
felkérte, hogy vidéki városokban ismeretterjesztő előadások tartásával hassanak
oda, hogy a tenger és a tenger tudománya iránti érdeklődés minél szélesebb
rétegekben terjedjen el. A bizottság tagjai örömmel vették tudomásul az egyesület vezetőségének az egyesület céljait propagáló újabb tevékenységét és késznek nyilatkoztak a vezetőség ilyen irányú működését elősegíteni.
Kankovszky Ede előadása. Egyesületünk mult évi december 8.-án tartott
estélyén Kankovszky
Ede cs. és kir. sorhajóhadnagy tartott előadást a dunai
flotillánk harci tevékenységéről
a világháborúban.
A régi képviselőház Sándorutcai nagytermét nagy és előkelő közönség töltötte meg. Gonda Béla egyesületi elnökünk megnyitójában megemlékezett azokról a nagy feladatokról, melyeket dicsőséges haditengerészetünk a világháborúban betöltött és az ország
háláját és köszönetét fejezte ki, különösen a kis dunai flotillának szerb és oláh
ellenségeink leverésében kifejtett hősies közreműködéseért. Kankovszky
sorhajóhadnagy, aki maga a harcok idején egy monitoron teljesített szolgálatot, vázolta
a dunai hadihajózás történetét, s részletesen ismertette a dunai harcok lefolyását, számos vetített kép és mozgófénykép kíséretében. A termet zsúfolásig megtöltő közönség zajos tapssal fejezte ki köszönetét a tanulságos előadásért.
Nyomatott az „Élet" irodalmi é s nyomda részvénytárs. Budapest, I., Fehérvári-út 15/c.
Kiadja a Magyar Adria Egyesület.

VIII. évfolyam.
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Egyesületi mondanivalók.
Bizalommal kérjük t. Tagtársainkat, méltóztassanak egyesületünk nagy kulturális és
nemzeti jelentőségű törekvéseire ismerőseik figyelmét minél több alkalommal felhívni s
egyesületünk részére új pártfogó, alapító és rendes tagokat toborzani.
A nyomdai előállítási költségek több mint 250%-os emelkedése mellett A Tenger-t
kellő terjedelemmel csak úgy leszünk képesek kiállítani, ha tagjaink száma megkétszereződik.
Aki tehát szívén viseli azokat a nagy nemzeti érdekeket, amelyek A Tenger propagatív
működéséhez fűződnek, igyekezzék az egyesületi tagok szaporításával hazafias törekvéseink
sikerét minél hathatósabban előmozdítani.
Rendes tagjainknak szíves figyelmébe ajánljuk alapszabályaink azon rendelkezését, mely
szerint a tagsági kötelezettség három évig tart s azon év első napjától számíttatik, melyben a felvétel történt. Aki az egyesületből kilépni kíván, tartozik ezen szándékát a harmadik év leteltét megelőzőleg legalább két hónappal (tehát okt. 30.-ig) az igazgatótanácsnak
bejelenteni, ellenkező esetben tagsági kötelezettsége a következő három évre is kiterjed.
Felkérjük t. tagtársainkat, hogy 1918. évi tagdijukat mielőbb beküldeni méltóztassanak. Akik tagdijjal az előző évekről még hátralékban vannak, azokat különösen is kérjük,
hogy a hátralékos tagdijat is mielőbb küldjék be.
A Tenger 1911. és 1912. évfolyamából nagyobb számú teljes példány áll rendelkezésünkre. Ezeket — míg a készlet tart — a 12 K rendes ár helyett évfolyamonként 8 K-ért
kiárusítjuk. Ujabb tagtársainknak ezt a kedvező alkalmat szíves figyelmébe ajánljuk.
A Tenger különböző évfolyamainak egyes füzeteiből pár száz példány visszamaradván, ezeket 10-enként csoportosítva 5 K-ért árúba bocsátjuk. Aminthogy a legtöbb füzet
tartalma önálló befejezett egészet képez, ezek főleg a felsőbb osztályú tanulóifjúság részére
igen alkalmas ismeretterjesztő olvasmányul szolgálhatnak- Különösen tanár-tagtársainkat
kérjük, hogy erre tanítványaik figyelmét felhívni szíveskedjenek.

Bekötési tábla
„A TENGER" 1917. évfolyama részére 3 kor. 50 fillérért
megrendelhető a Magyar Adria Egyesületnél Budapest,
VIII. Múzeum-körút 10.
„A TENGER" 1917. évfolyama díszes vászonkötésben
megrendelhető ugyanott 18 koronáért.

rENGERFEHÉRVÁR.
Irta: Dr. SZABÓ LÁSZLÓ.

z Adriához való viszonyunk történeti emlékei között, ha nagyon
gyérek is, mindenesetre igen érdekesek a Tengerfehérvárra vonatkozó hagyományok. Felkelti figyelmünket az a körülmény, hogy
ez volt a legelső magyar tengeri kikötő, hogy Kálmánt állítólag itt koronázták meg horvát vagy dalmát királlyá és hogy rövid virágzása után a
várost a velenceiek teljesen elpusztították. Az itt elmondott néhány adatnál többet azonban nem igen tudunk Tengerfehérvárról; a város jelentősége, sajnos, fordított arányban van a reá vonatkozó történeti adatok
mennyiségével. De minél kevesebb az adat, amelyhez hozzáférhetünk,
annál szükségesebb az összehordása és egybevetése s e magukban véve
nem nagyfontosságú részletekből Tengerfehérvár múltjának és igazi jelentőségének megállapítása.
Legelőször is azzal jöjjünk tisztába, hogy az egykori tengerparti Belgrádot mi magyarok vájjon jogosan nevezzük-e „Tengerfehérvár"-nak?
Ezt a magyaros elnevezést tudomásom szerint Wenzel Gusztáv használta
először 1847-ben.1 A régi oklevelekben és krónikákban, amelyek többnyire latin és sohasem magyar nyelvűek, sehol sem szerepel Tengerfehérvár, hanem e város megnevezésére a következő helyneveket találjuk:
Belogradon, Belgradum, Bellegrata, Belgradensis urbs, Alba, Castrum Alba,
Belgrád, Belgrád supra mare, Alba ad mare, Albamaris. 2 A horvátok e
város megjelölésére sohasem használtak más nevet, mint ezt: Belgrád.
De ha a latin oklevél- és krónikaírók a maguk idejében szükségesnek
tartották ennek az egyszerű névnek latin nyelvre való lefordítását, akkor
nyilvánvaló, hogy azok, akik nem horvátul beszéltek, az élő beszédben
szintén nem érték be a horvát elnevezéssel. Diplomatikai és irodalmi használatra latin nyelvre, az élő beszédben való használatra pedig a Kálmán
király idejebeli magyarok magyar nyelvre fordították le a város nevét.
Másik három Fehérvárunktól (Székesfehérvár, Gyulafehérvár, Nándorfehérvár) meg kellett különböztetnünk a tengerparti Fehérvárt (az ötödikhez:
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Neszterfehérvárhoz akkor még nem volt közünk) s ez a megkülönböztetés
az élő beszédben nem lehetett más, mint az oklevelekben használt hivatalos latin elnevezés magyar fordítása. A „Belgrád supra mare" az „Alba
ad mare" és az „Albamaris" magyarul egyaránt csak „Tengerfehérvár"
lehetett.
Tengerfehérvárt horvát alapításnak kell tartanunk; erre vall legrégibb
ismert neve s a reá vonatkozó légrégibb történeti feljegyzés is. Bíborban
s i e t e t t Konstantin 3 a megkeresztelt horvátok városai között a második
helyen említi „Belogradon"-t; köztudomású, hogy Konstantin 949—52 közt
írta. munkáját, Tengerfehérvár tehát ekkor horvát város volt. A város felett
más uratra történeti emlékekből nem ismerünk, mint a horvát nemzeti
királyokat. A város mellett elterülő földek urai a XI. században a Mogorovic 4 és a Gusic 5 nemzetséghez tartoznak; ezeknek a birtokai azonban
közigazgatásilag nem a város területéhez, hanem a város körül elterülő
Sidraga zsupához tartoztak.
A város közjogi helyzetének vizsgálatával Racki foglalkozott, de nevezetes eredmény nélkül; állítása szerint a város ki volt véve a körülötte
levő zsupa hatásköréből és önkormányzata volt, de nem történeti alapon,
mint a dalmát városoknak, hanem a korona „beleegyezésével". Ez azonban csak kombináció: Racki a „vármegye", a „törvényhatósági jogú város" és a „korona" közjogi fogalmának eszmekörében él, észre se véve,
hogy ezek mind speciálisan magyar dolgok, melyek egy ősi horvát városra
egyáltalán nem alkalmazhatók. A zsupa nem volt vármegye, a magyar
szabad királyi városéhoz hasonló municipális szerkezet a horvát nemzeti
királyok idejében az ő nemzeti területükön teljesen ismeretlen volt, éppen
úgy, mint magának a koronának a közjogi fogalma is teljesen ismeretlen
horvát nemzeti királyság idejében Horvátországban. Racki meg se kockáztatta azt a feltevést, hogy Tengerfehérvár autonómiáját valamelyik
nemzeti király adományozta, hanem csak azt állítja, hogy a városnak a
horvát királyok „beleegyezésével" volt autonómiája. Azt ugyanis már Racki
is jól tudta, hogy sehol sem találunk oly történelmi nyomot, melyből arra
lehetne következtetni, hogy valamelyik horvát fejedelem vagy király valamely városnak bárminő jogot vagy kiváltságot adományozott volna, holott
ugyané fejedelmek híveikkel és főként az egyházakkal szemben nagyon
bőkezűek voltak és adományleveleik nagy számban maradtak fenn. Egyetlen történeti adat sincs, amelyből Tengerfehérvárnak akár a magyar, akár
a dalmát városokéhoz hasonló közjogi helyzetére lehetne következtetni.
A horvátok hivatkoznak ugyan Kresimir 7 király szabadságlevelére, melyet
a tengerfehérvári Szent János kolostor részére állított ki 1059 február
havában és amelyben a dalmát városok jogszokásának megfelelően a király a püspök, a prior, a klérus és a nép „jelenlétében, akaratával és
helyeslésével" rendelkezik, de erről az oklevélről maguk a horvát történetírók is beismerik, hogy hosszú idő múlva Kresimir halála után a kolostor egyéb donationalis leveleiből szerkesztették össze, miközben természetesen a Dalmáciában széltében szokásos formulát használták fel. Ami-
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kor 1076 októberben Prestancius tengerfehérvári püspök a Szent Kozma
és Dámján egyházát átengedi a Szent János kolostornak, oklevele záradékában a jelenlevő papok felsorolása után meg van ugyan említve, hogy
az adományozás „tocius civitatis clero favente ac populo" történt, de ez
még nem bizonyítja, hogy a népet valósággal megkérdezték; a dalmát
oklevelekben nem csak így odavetve, hanem egész nyíltan kifejezésre
jut a határozatnak a nép közreműködésével való keletkezése: mindig
feljegyzik, hogy a nép a szokott módon, harangszó által összehivatván
és megkérdeztetvén, így meg így határozott.
A horvát történetírók gyakran fővárossá avatják Belgrádot. Ez a tévedés nyilván szintén Rackitól indul ki,8 aki nem mondotta ugyan, hogy
Belgrád főváros volt, de kiemelte, hogy „itt volt a horvát királyok kastélya". Valószínű, hogy ez a kombináció onnan eredt, hogy egy régi okirat szerint Kálmánt Tengerfehérvárott koronázták meg Horvátország és
Dalmácia királyává; nem tették fel, hogy egy új dinasztia első uralkodóját másutt koronázhatták meg és nem a fővárosban. Számtalan adat bizonyítja azonban, hogy a horvát nemzeti királyság fővárosa Tinin (Tenyő)
— ma Knin — volt, a királyi család ősi temetkező helye Clissa, 9 kedvelt
tartózkodási helye pedig Bihac volt.10 Elvitázhatatlan, hogy a horvát udvartartás, valamint a horvát egyház feje, az „episcopus Croatiae" Tininben
székelt.
Tengerfehérvár közigazgatásának élén a XI. században — éppen úgy,
mint ekkoriban Zaraban — a prior állott. Tengerfehérvárról négy priort
ismerünk. Dragoslav prior 11 1059 februárban mint tanú jelen van Kresimir király egy adománylevelének kiállításánál; a tanuk között az ötödik
helyen szerepel, — megelőzi a bán, a comes curiae, Luca zsupa bánja
és a püspök, — állása tehát korántsem hasonlítható a zarai prioréhoz,
akinek rangja csaknem olyan volt, mint egy államfőé. 1065-ben Kresimir
király Sidraga zsupa területén birtokot ad a Szent Tamás kolostor apácáinak; az adománylevélben az egyik tanú Drago prior, 12 aki talán azonos az 1059-ben szereplő Dragoslavval; ez az oklevél különben hamisítvány, mert oly tanukat szerepeltet, kik a keltezés idején már nem is
éltek. 1069-ben Kresimir király Mauni szigetét a zarai Szent Chrysogon
kolostornak adományozza; a tanuk között a legutolsó: „Andreas belgradiensis prior". 13 1072-ben egy másik, ugyancsak a Chrysogon-kolostor
javára Nonaban kiállított oklevélben a tanuk között a város megnevezése
nélkül szerepel Andreas prior 14 ; ennek az oklevélnek egyik interpolált
példánya kétessé teszi a két Andreas prior azonosságát, midőn sok más
tanú felsorolása után zarainak vallja Andrást e szavakkal: „item alii testes latini ex civitate Jadera Dragus prior testis Andreas prior testis", etc.
1076 február 8.-án Spalato, Trau, Zara és Tengerfehérvár együttesen megígéri Velencének, hogy nem engedi a normanokat Dalmáciába; az erről
az Ígéretről kiállított oklevélben a tengerfehérvári megbízottak élén áll
„prior de Belgrado Justus 15 veneticus"; ugyanő, Dominicus Justus prior
1076 októberben Prestancius püspök oklevelében is szerepel, mikor a
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püspök a Szent János kolostornak átengedi Szent Kozma és Dámján egyházát. 16 Ugyané hónapban a tengerfehérvári polgárok Szent János kolostorának felajánlják az olajtermés tizedét; a datálásban utolsó helyen van
említve a prior: „Dominico Justo Belgrádi priorante." 17 1076-ban Lampridius adománylevelében is Dominicus Justus prior szerepel mint tanu. 18
A priorokon kívül Tengerfehérvár városának két bíráját is ismerjük: az
egyik, P é t e r / 9 1070-ben, a másik, Gergely 20 pedig 1076-ban szerepel egy
oklevélben.
Tengerfehérvár csak a XI. században lett püspöki székhely. Racki
szerint 21 1060-ban alapították a püspökségét, ez azonban nem lehet, mert
az 1058. évi spalatoi zsinaton, mely a szláv liturgiát eltiltotta, már jelen
volt a tengerfehérvári püspök is.22 Valószínű, hogy ez a püspökség a XI.
század közepe táján keletkezett. Név szerint ismerjük a tengerfehérvári
püspökök közül Theodosius-t 23 1059—1065-ből, Dabro-t 24 1066-ból, Prestancius-t 25 1075—76-ból, Franco-t 26 1 081-ből, Bonus-t 27 1095-ből, 1103-ból és
1111-ből. 1076-ban szerepel János tengerfehérvári főesperes 28 és ugyanez
évben Dabro tengerfehérvári főpap (archipresbyter). 29
Az okiratokban 1059-ben fordul elő legelőször a bencések tengerfehérvári kolostora, Szent János apátsága, mely a leggazdagabb volt Dalmácia kolostorai közül. 30 Apátjai közül névleg ismerjük Andrást 1059-ből,
Felixet 1070-ből, Pétert 1073-ból, Lupus-t 1080-85-ből,Maius-tl085-95-bőL 3 1
Dabrot 1103-ból32 és Fuscust 1116-ból.33
Mindmáig megmaradt az apátság birtokainak összeírása, mely a XI.
század végén, nem sokkal Maius apát halála után készülhetett. 31 Ez a
„Polichorion" név alatt ismert codex nemcsak történeti, de a benne levő
sok személy- és helynév miatt egyszersmind horvát nyelvtörténeti emlék
is. A Szent János apátság birtokaira vonatkozó iratok közül legjelentősebb
Lampridius 35 végrendelete 1076-ból; az adományozó kifejezetten a családja tagjainak és oldalági rokonainak hozzájárulásával adja vagyona
harmadrészét az apátságnak. A vagyonközösség, melynek ez a végrendelet a bizonysága, egyrészt természetes folyománya a város szláv jellegének, másrészt pedig intő példa a historikusnak arra, hogy a római jogrendszer alapján kifejlett dalmát társadalmi viszonyokból nem lehet analóg
következtetéseket levonni a horvát Tengerfehérvárra nézve. A Szent János apátság birtokai különben tizenhét község területén, a tenger partjától a vranai és a nadini tóig húzódtak; az uradalom székhelye Rogovo
volt; a város elpusztítása után ide költöztek a bencések s ettől kezdve
a tengerfehérvári Szent János apátság már mint rogovoi apátság szerepel
Dalmácia történetében. 36
Volt a városban egy apáca-kolostor is, melyet Szent Tamás apostolról neveztek el; 37 ennek korántsem voltak olyan nagy birtokai, mint a
Szent János apátságnak.
A város lakói buzgó keresztények lehettek; mikor Lőrinc spalatoi
érsek, Fulco püspök és Gebizo pápai apochrisarius, továbbá a Szent Bonifác és Szent Elek kolostorának apátja és Prestancius püspök 1076 októ-
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berben dedicálta a tengerfehérvári székesegyházat, ennek az ünnepnek
az emlékére a tengerfehérvári polgárok, úgy a gazdagok, mint a szegények, elhatározták, hogy a dedicatio évfordulóján minden évben átadják
olajtermésük tizedét Szent János kolostorának. 38 Úgy a város környéke,
mint a szemközt levő Pasman szigete, ma is bővelkedik olajfákban.
A horvát nép a XI. században pásztorkodással és földmüveléssel foglalkozott; ez lehetett Tengerfehérvár népének a főfoglalkozása is. De az
a körülmény, hogy 1076-ban Tengerfehérvár már Zara, Trau és Spalato
társaságában igéri Velencének, hogy a tengeren nem fogja a normanokat
szállítani, arra vall, hogy Tengerfehérvárnak ekkor már a hajózás és következésképpen a kereskedelem terén is bizonyos jelentősége volt, —
különben a három leggazdagabb dalmát város nem fogadta volna be a
szövetségébe. 39 A magyar történelemben Tengerfehérvár 1097-ben szerepel először.
Kálmán, Magyarországnak ifjú (ekkor 23 éves) királya 1096-ban megkérte
Roger siciliai grófnak, Guiscard Róbert öccsének leányát, Buzillát, mert
a Dél-Italiában s az Adria déli vizein uralkodó normanokkai szoros összeköttetésbe akart lépni. Szüksége volt erre az összeköttetésre, mert folytatni akarta Szent László nagy müvét és Horvátország után Dalmáciát is
meg akarta szerezni. Tengeri hatalomra akart szert tenni s e célból politikai szükségesség volt rá nézve, hogy szövetkezzék a másik adriai hatalomnak, Velencének természetes ellenségével, a normanokkal. Egy siciliai bencés, Gaufredus de Malaterra 40 megírta ennek a házasságkötésnek
történetét; az ő feljegyzéseiből tudjuk, hogy a normán hercegkisasszony,
Buzilla, 1097 május havában indult útnak Siciliából a leocastroi püspökkel
és 300 vitézzel; a vitézek Terminiig kísérték a hercegnőt, aki itt a család néhány bizalmasával és a püspökkel hajóra szállott, hogy Pannoniába
vitorlázzék. Szerencsésen meg is érkeztek Tengerfehérvárra, melyet a
siciliai krónikás így jelöl meg: „in portum Albae, qui iuris regis Ungarorum est." Kétségtelen, hogy Tengerfehérvár 1097 májusban már a
magyar király fennhatósága alá tartozott.
Hogy mikor került magyar kézre, azt nem tudjuk, de nem lehetetlen,
hogy még Szent László idejében, bár a várostól északra fekvő Zara
meghódítása csak jóval később, 1102-ben következett be. Szent László
a montecasinoi apátnak azt írta, 41 hogy „most már mint szomszéddal
érintkezhetik vele." Ennek az állításnak csak úgy lehetett értelme, ha
Szent László a levél írásakor a tengerpart egy részének s egy kikötőnek
is a birtokában volt. Lehet, hogy ez a kikötő Tengerfehérvár volt, mert
egy hódító hadsereg, mely Dalmáciába tört, itt juthatott ki leghamarabb
a tengerpartra; Zarat szárazföldi úton egy hadsereg északról meg nem
közelítheti, csak délről és Tengerfehérvártól nyitva a sereg számára járható út délfelé is, le egész Almissaig. A dalmát parton a magyar hadak
útjának Tengerfehérvár lehetett a leghamarabb elérhető, tehát legelső
állomása. 42
Az a hagyomány, hogy Kálmán király Tengerfehérvárott tartotta
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lakodalmát Buzillával, teljesen alaptalan. A király Tengerfehérvárba,
menyasszonya elé küldte 5000 fegyveressel Vincurius vagy Mercurius 4 3
„belgrádi" comes-t, aki a menyasszonyt és kíséretét illően fogadva, a
királyhoz vitte. Az esküvő és a nagy lakodalom, melyben a magyarok
lombsátorok alatt mulattak, nem Tengerfehérvárott volt, mert a siciliai
krónikás megírta, hogy a leocastroi püspök az esküvő után visszautazott
Tengerfehérvárra és onnan ismét a tengeren tért vissza; ha Tengerfehérvárott lett volna a lakodalom, akkor a püspöknek az esküvő után
nem kellett volna oda visszautaznia. Csak a menyasszony fogadtatása
történt meg Tengerfehérvárott, a magyar király kikötőjében, a lakodalom
már valahol benn az országban ment végbe.
De Kálmán nemcsak lakodalmat nem tartott Tengerfehérvárott, hanem
nem is koronázták meg ebben a városban. Az állítólagos koronázásnak
egyetlen emléke Kálmán király 1102. évi oklevele, nem is eredetiben,
hanem csak átiratban a zarai Mária-kolostor registrumában. 44 Ebben az
oklevélben Kálmán, arra hivatkozva, hogy már megkoronáztatott a tenger
melletti Belgrádban, „királyi szabadságot" ad a kolostornak. Ezen az oklevélen kívül semmi más adat nincs arra, hogy valamely magyar királyt
valaha horvát vagy dalmát királlyá koronáztak volna. Kálmán oklevelét a
horvát történetírók mind valódinak tartják és védelmezik; a magyar történetírók közül Fejérpataky 4 5 gyanúsnak tartja, Pauler 4 6 hamisnak mondja,
Marczali 47 némi gyanakvással elfogadja, Karácsonyi 4 8 pedig határozottan
elveti. Fejérpataky főként a diploma tanúit kifogásolja: „Procopius acriensis episcopus"-t sehonnan más helyről nem ismerjük; „Sigindinus zagoriensis episcopus" nem szerepel a zágrábi püspökök névsorában, az oklevél eszerint legalább is gyanús. Pauler legfőbb érve az oklevél megbízhatósága ellen az, hogy 1102-ben, amikor az oklevél kelt, még nem
volt ura Zaranak, tehát nem is adhatott kiváltságokat a zarai kolostornak.
Ez az ellenvetés komoly, de nem feltétlenül meggyőző; mert 1102-ben a
zarai apácák már alaposan tarthattak tőle, hogy a város magyar kézre
kerül és nem képtelenség az a gondolat, hogy jó eleve gondoskodtak
kiváltságok szerzéséről, vagy kiváltságaik megerősítéséről a Zara alá még
meg sem érkezett magyar király udvarában. Paulernek azt a második
ellenvetését, hogy Kálmán 1108-ban a trauiak privilégiumában még megkoronázandónak (coronandus) mondja magát, tehát 1102-ben még nem
lehetett megkoronázott, Marczali ledöntötte a XI—XII. században szokásos
többszöri, ünnepi vagy alkalmi koronázások kimutatásával. Nem dönti el
a kérdést Paulernek az a kifogása sem, hogy az 1102-iki oklevél tanúi,
különösen „Sigindunus zagoriensis episcopus", megbízhatatlanok: ez a
püspök ugyanis, akit Pauler leginkább kifogásol, szerepel, ha nem is
névvel, de székhelyének azonos megnevezésével Kálmánnak egy másik
diplomájában, a zobori apátság alapító levelében is. Pauler álláspontjával
szemben Marczali egyetért ugyan Fejérpatakyval abban, hogy az oklevél
nem hiteles, de azt hiszi, hogy ez a nem hiteles oklevél egy régibb,
hiteles oklevél felhasználásával készült; szerinte itt „különben is hiányzik
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a hamisításnak minden ratioja: nincs szó semmi új adományról vagy
kiváltságról." Karácsonyi már az oklevél lelőhelyére is gyanakszik: a
zarai apácák registrumában három más hamis oklevél is v a n ; gyanús
neki az oklevélnek a megpecsételésre vonatkozó záradéka, mert ha királyi
pecsét van az oklevélen, akkor felesleges és szokatlan a hitelességi tanúk
felsorolása; különben is a királyi pecsét alkalmazása a dalmát oklevelekben csak kilencven évvel később vált szokásossá. Bizonyos továbbá, hogy
Tengerfehérvár nem Horvátországban volt, hanem Dalmáciában ; itt tehát
horvát királlyá nem igen koronáztathatta magát Kálmán, de dalmát
királlyá sem, mert 1102-ben az egész Dalmáciából még jóformán csak
Tengerfehérvár volt a birtokában. Azonban Karácsonyinak ez az érve
sem perdöntő jelentőségű, mert egyrészt Horvátország és Dalmácia már
a magyar hódítás előtt is egy uralkodóhoz, egy koronához tartozott;
másrészt pedig Nápolyi László se volt még hazánknak birtokában, mikor
Zaraban már megkoronáztatta magát Magyarország királyává. Érdekes
Karácsonyinak a felelete arra a kérdésre, hogy mi ratiója lehetett a hamisításnak? Szerinte „a hamisító hallott valamit arról, hogy a magyar királyokat (Székes) Fejérvárt, azaz szláv nyelven Belgrádban szokták koronázni, de földrajzi ismerete nem terjedt tovább Dalmáciánál s mivel ott
is talált Belgrádot, az 1102-iki állítólagos koronázást odatette." Az oklevél
hitelességének súlypontja itt nem a külsőségekben, hanem magában a
tartalomban van. Mi a tárgy? Kálmán „királyi szabadságot" (regium
libertatem) ad a Mária-kolostornak. Mi ez a királyi szabadság? Kolostorok sohase kaptak „regia libertas"-t, hanem csakis városok részesültek
ily adományban. Mikor a város „libera et regia" lett, adó- és vámmentessé vált a polgársága. Az, aki az 1102-iki zarai oklevelet a XII. század
végén koholta, már tudta, mit jelent Magyarországon a „libera regia
civitas", mert dalmát városok is éltek már e királyi szabadsággal; tudván
tehát azt, hogy a „regia libertás" nem csupán dísz, hanem anyagi előnyöket is jelent, megadományozta vele a zarai Mária-kolostort is. Igaz, hogy
a kolostor apácái ennek nem igen vehették hasznát, de a XII. században,
mikor Dalmácia gazdái gyorsan váltakoztak, köztudomás szerint minden
város, minden kolostor és minden nagy úr lázasan igyekezett minden
eshetőségre biztosító privilégiumokat gyűjteni; a jámbor zarai apácák
különben sem voltak privilegiális könyvük bővítésekor valami nagyon
válogatósak. Mindezeknek alapján a Kálmán király tengerfehérvári koronázására vonatkozó egyetlen adatot csak illúziónak tartjuk idődőpazarlás
nak tartjuk a horvát történetírók fejtegetéseit arról, hogy vájjon Péter
tinini vagy Bonus tengerfehérvári püspök végezte-e a koronázást? 49 Nem
végezte bizony azt egyikük se. Tiszta ábránd az is, amit Sisic minap
megjelent munkájában összekombinál, hogy a koronázást megelőzte az
acclamatio útján való királyválasztás. Kálmán a koronázás előtt, mondja
Sisic 50 alap nélkül bizonyára (!) esküvel garantálta a horvát-dalmát
királyságnak köz- és államjogát. Mindenekelőtt arra kötelezte magát a
király a maga és utódai nevében, hogy horvát és dalmát királlyá külön
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megkoronáztatja magát és ezenkívül Horvátországba megy, hogy ott
országgyűlést tartson, melyen Horvátország közügyeiről és állami szükségleteit tárgyalja. Minderre azonban a legkisebb történeti adat sincsen;
szinte már csak az hiányzik, hogy Lisic az állítólagos eskünek betűszerinti szövegét is közölje; amikor semmi adata nincs, annál bővebben
buzog az inspirációja. A magyar királyi méltóság nem lenne csekélyebb,
ha Kálmánt valóban megkoronázták volna Tengerfehérvárott, horvát testvéreinknek kívánjuk is, vajha egy ily történeti adattal bővíthetnék derék,
nemzetük múltjának díszét és fényét; de azt az egyetlen emléket, mely
a régi időkből erre vonatkozólag fennmaradt, nem tarthatjuk egykorinak
és nem tartjuk bizalommal elfogadhatónak. A Tengerfehérvárnak neve
körül szőtt meséknek egyike az 1102-iki koronázás.
Annál nagyobb és annál szomorúbb valóság azonban a város elpusztítása.
Velence aggódva látta a magyarok terjeszkedését az Adria partján,
de a hatalmas Kálmán idejében nem mert a magyarok ellen fellépni.
Alig hunyta be a szemét Kálmán, Velence kiváló képességű dogeja,
Ordelafo Faliero 1114-ben Elek konstantinápolyi császár támogatását megszerezte a magyarok ellen és 1115 augusztusban megtámadta Dalmáciát ; Zarat a vár kivételével elfoglalta, úgyszintén Tengerfehérvárt is;
mindkét várost meg is erősítette és velencei helyőrséggel látta el, nehogy
a zarai várba szorult magyarok segítségben részesülhessenek. Két évvel
később Dalmáciában a magyarok elleni csatában életét veszítette. 1117-ben
Dalmácia ismét a magyarok kezére került és vele Tengerfehérvár is.
Velence újabb támadása Dalmácia ellen Dotnenico Michieli dogénak a
Szentföldről való visszatérte után, 1125-ben következett be. E hadjáratban, június folyamán, Trau, Spalato és Sebenico bevétele után Belgrád
körül vívtak nagy csatát a velenceiek és a magyarok; a velenceiek győztek, Tengerfehérvárat kirabolták és azután lerombolták. A város püspöke
székhelyét Scardonába tette át.
Már Lucius 51 érthetetlennek tartotta, hogy a velenceiek miért pusztították el Tengerfehérvárat. Kísérlete, mellyel e történeti rébuszt meg
akarta fejteni, érdekes, de valószínűtlen. Arra hivatkozik, hogy Calixtus
pápa kiátkozta azokat, akik a keresztes zarándokok útját akadályozzák;
az excommunicatiot Dalmáciában az apostoli követ ki is hirdette. Mivel a
keresztesek útját és az Adria nyugalmát Tengerfehérvár állandóan veszélyeztette, Lucius szerint a velenceiek, akik féltékenyen őrködtek az Adria
nyugalmán, szívesen engedelmeskedtek a pápának és Belgrádot, az excommunicált várost földig lerombolták.
Kétségtelen, hogy Velencének nagy oka lehetett ily barbár cselekedetre, egy keresztény város elpusztítására. Miután nem ismerünk oly történeti eseményt, mely a velenceiek tettének közvetetlen oka lehetett
volna (amit Pauler 5 2 sejt; hogy Tengerfehérvár volt az 1125-iki döntő
csatában a magyarok főtámaszpontja, szintén nem elegendő magyarázat);
azt kell gondolnunk, hogy Velencének a város elpusztítására politikai
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okai lehettek. Zarat 1116 után már a magáénak tekintette Velence, melynek
tapasztalnia kellett, hogy Tengerfehérvár veszedelmes versenytársa lehet
Zaranak. Két nagy empórium egymás közelében kényelmetlen volt Velencének. Zaranak olasz, Tengerfehérvárnak pedig horvát lakossága volt, s
ez utóbbiban Velence természetesen kevésbbé bízhatott. Tengerfehérvárnak inkább hátvédje volt a horvátok lakta föld s általa a magyar királysági mint Zaranak; a két város közül tehát
Tengerfehérvárnak
kellett pusztulnia, erődítéseit le kellett rombolni. Igaz, hogy Ordelafo
Faliero dogé még nem látta ezt a politikai helyzetet, mert ő még megerősítette Tengerfehérvárat, de az ő korában Zara még nem volt egész
biztosan a velenceiek kezében, a zarai várban még magyar helyőrség
tanyázott, más volt tehát Zara és Tengerfehérvár egymáshoz való viszonya
a velenceiek érdekeinek szempontjából. Domenico Michieli dogé idejében
már nem Tengerfehérvár erősítése volt a velencei érdek Zaraval szemben, hanem az, hogy Zara erősödjék és Tengerfehérvár pusztuljon.
Ami megmaradt belőle: a püspökség, kénytelen volt Velence elől a
tengeri útvonalból kitérni és tizenkét kilométerrel beljebb menni, Scardonaba, mely már fekvésénél fogva sem lehetett veszedelmes Velence kereskedelmi politikájára nézve.
A város elpusztítása után évtizedekig Tengerfehérvárnak csak az
emlékéről beszélnek az oklevelek. A Szent János apátság diplomáiban,
mikor III. István 1166-ban,53 III. Béla 1188-ban,54 András herceg 1198-ban 55
és Imre király 1200-ban 56 megerősíti az apátságot birtokaiban, az apátság székhelyéről azt mondja, hogy az „abban a városban volt, melyet
egykor, míg saját állapotában fennállott, Alba-nak hívtak." A város romjai
közé azonban hamar visszatért az élet, s ha a régi falak között nem
is éledt fel újra a város, a XII. század vége felé már több száz lakosa
lehetett, mert 1185-ben a spalatoi érsek már a scardonai püspökség
paróchiái között említi.57
1202-ben, mikor a keresztesek elfoglalták, kirabolták és nagyrészben
lerombolták Zarat, a város lakói az újra még fel nem épített Tengerfehérvár romjai közé menekültek és ott húzták meg magukat három évig.
A zaraiak 1205 óta, amikor visszatértek régi tűzhelyeikhez, ideiglenes
lakóhelyüket, a rombadőlt és csak lassan feléledő Tengerfehérvárat a
„régi Zara"-nak, Zaravecchianak hívják. Ez a név csakhamar általánosan
használatossá vált.
Zaravecchia, az egykori Tengerfehérvár, ma jelentéktelen halászfalu,
melyben ma már csak az egykor hatalmas várfalak ma is meglevő omladékai tanúskodnak arról, hogy ez a hely valaha nagy szerepre volt
szánva az Adria történetében.
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A VITORLA É S KEZELÉSE.
Irta: RÓNAY TIBOR sorhajóhadnagy.
— Három rajzzal és képpel. —

Mindenki

látott már, hacsak képen is, vitorlás hajót. Ha a duzzadó vitorláit nézzük, melyekkel bizony néha versenyezni mer
a gépekkel hajtott hajókkal, ha az ügyes mozdulatait, fordulatait
figyeljük, melyekkel — dacolva a szél és tenger incselkedő játékával — pontosan arra halad, amerre a hajó vezetője kívánja, okvetlenül felébred
bennünk az a kérdés: vájjon micsoda különös szerkezete is van az egyes
vitorlának? — miképpen lehet akaratunk követésére kényszeríteni azt a
darab vásznat? — hogyan van, hogy az ilyen gyönge alkotmány nagy hajót
képes hajtani ? Gyermekkori játékainkra visszaemlékezve, talán eszünkbe
jut, hogy volt nekünk is apró vitorláshajónk, amelyet ha úsztattunk, hát
haladt is a szél irányában, avagy felborult, ha oldalba kapta a szellő.
A vitorlás azonban nemcsak halad, fordul kívánság szerint, de dacol a
viharral is. Ha a hirtelen szélroham egyik vitorláját vagy annak kötelét
szét is szakítja, ez még nem veszélyezteti a hajót, van más kötél, más vitorla.
Hogy lehet azt a kifeszített vitorlát ott fenn a magas árbocon olyan
szépen felgöngyölni? — hiszen hány ember az esernyőjét sem tudja olyan
rendesen összesodorni? — avagy jobban feszíteni, kurtítani, fordítani? mikor
szélben sokan még a felöltőjüket sem tudják szabályosan begombolni?
Egészen ismeretlen dolgok ezek a belföldiek előtt, de talán eléggé érdekesek arra, hogy szakszerű, lehetőleg rövid tárgyalásukkal némi fogalmat
nyerjenek az egyes vitorlákról, kezelésükről és az ehhez való kötelekről.
Valamint okvetlenül szükséges a kazánok és gépek ismerete ahhoz,
hogy a gőzhajót helyesen kezelhessük, szintúgy fontos, hogy megismerkedjünk a vitorlákkal és sokféle köteleivel előbb, hogy aztán a vitorlázásról is beszélhessünk.
Az anyag. A vitorla a külön e célra tiszta lenből gyártott vitorlavászonból (Segelleinwand, Segeltuch) készül. Legerősebbje m 2 -ként 1 kg
nehéz, a legfinomabbja meg nincs V2 kg; a hosszszálak kettősek. 60 m
hosszú és 61 cm széles végekben árulják.
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Tisztán kenderszálakból szövött hasonló vászonból készül a padlóterítő
(Lauftuch), ponyva (Persennige), függőágy (Hangematte), sátor (Zeit) stb.
Egymásra 3 cm-nyire borulóan vitorlatü és madzag segélyével elég
kis és sűrű öltésekkel úgy varrják össze a vászonsávokat, mindkét szélét
levarrva, hogy a felvont vitorlán függőlegesen álljanak a varrások. Géppel
csak a ponyvákat, térítőkét, ernyőket és még a legkisebb, könnyű vászonból készítendő hajóvitorlákat varrják.
A csonka- és orrvitorlánál a sávok a hosszabb szabad széléhez párhuzamosan jönnek, de utóbbinál újabban a varrások a kivonókötél irányában mennek. A vitorla szélét vagy 3A m-nyire behajtják és rávarrják, ezenkívül még a külön erre való kötél: a szegélykötél rávarrásával erősbítik.

1. kép. Csonkarúd. (1 árboctörzs, 2. árbocsudár, 3. tereb,
4. járomfa, 5. csonkarúd, 6. belső tartó, 7. külső tartó, 8. csonkakötél (jobboldali), 9. csonkakötél (baloldali).

2. kép. Csigaház (l)hengerrel (2),
metszetben, a c s a p s z e g (3) körül
hengerkoszorúval.

A fogáskötők helyét egy odavarrt sáv teszi ellentállóbbá, így a csücsköknél is és ferdén több helyen rávarrva: rúdvitorlánál a közepét kettőzés
védi. Végül a szükséges fülekkel — (Legel) és kötőkkel (Seising) látják
el a vitorlát, melyet az árbocozat tart.
A rúdvitorlát a rúdhoz fűzik: a rúdra feszített vékony sodronykötél
a huzal (Strecktau) alatt átbujtatott kötőkkel megkötik. A csonkavitorlát
a fedélzetre leeresztett csonkarúdhoz a fűzőszállal (Anschlagleine) fűzik,
fűzőbogokat öltve (Marlstich). Az orrvitorlát az árboc előkötele mentén
feszített vezetőkötél (Leiter) gyűrűihez kötik.
A vitorla járókötélzete.
A vitorla kivonására a kivonó (die Schot)
szolgál; minden vitorlán található, a csücskéhez kötött és azt lefeszítő
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kötél. A rúdvitorlák
kivonói az alattuk lévő
rúd végén lévő csigán
át és az árboc mentén
le a fedélzetre vezetnek. A törzsvitorla lévén a legalsó, kivonóit a fedélzeten levő
XXs.
csigához vezetik; úgy/ír
szólván
megkettőzi
°ket a hasonló, de
fllll
7
előre feszítő csücsökWk
°
kötél (die Halse). A
ffm\
csonka- és orrvitorla
csücsökkötele ezen vitorla alsó "elülső csücskét köti
le. A farvitorla kivonója a vitorlafa (Besahnbaum) csigáján
van keresztül fűzve, a vitorlafán levő fogóra (Belegklampe)
téve^ (belegt).
A vitorla bevonására a
bevonó (Geitau) szolgál, vékonyabb minőségű kötélből
való és a kivonóval éppen
ellenkező irányban működik;
rendesen a kivonó és a beji
vonó egymás mellett vannak
yL\ j
a kivonóbakra (Schotknecht)
•As
téve. A nagy rúdvitorláknak
t|P
'
segéd- (Bauchgording) és melS
lékbevonójuk (Dámpfgording)
Vpvy
is van, még pedig minden
oldalukon egy-egy, akár a kivonó és a bevonó is; a törzs3 kép
rúdvitorlákon ezeken kívül
még negyedik bevonó a rúdvég felé: a végbevonó (Nockgording).
A csonkavitorla 3 bevonója: legfelül a végbevonó (Nockgording), a közepét átfogó középbevonó (Halsgording), a legalsó, csücsök mellett levő
csücsökbevonó (Schotgording). Az orrvitorlának nincsen bevonója, de helyette van levonója (Niederhohler), mely a tartókötéllel (Fali) ellenkezően
fűzve e vitorlát levonja, hogy be lehessen göngyölni; a kivonója kettős,
a hajó két oldalára megyen.
A bevont, beszedett és bekötött nagyobb rúdvitorla (das aufgegeite,
aufgetuchte und festgemachte Raasegel) tartására a kötőkön kívül még
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egy külön csigáskötél
való: a vitorlatartó (die
Bauchtalje), mely a
vitorla közepe felett
reávarrt erős hurokba
akasztva azt az árbochoz tartja fel.
A szélnek dűlve
vitorlázó hajó rúdvitorláinak (kivéve a
legfelsőt) szélfelé fordított szegélyét külön
kötél feszíti előre, nehogy csapdosson; ez
a feszítő (die Buline; 4. kép. Csonkavitorla csücske a kivonóval, mely csigasort szükség
szerint akaszthatunk be a fedélzeti gyűrűkbe.
„a kapicány"). A törzsés derékvitorlák kurtításához szükséges a fogásfelhúzó (die Refftalje), mely
csigasor addig tartja fel a vitorlát, amíg a fogáskötőkkel a fogást bekötik.
A vitorlák röviden felsorolt járókötélzetén kívül helyes kezelésükhöz
még a vitorlarudakat is kell kívánság szerint igazgatni, amit a vitorlarudak járókötélzetével
k (laufendes Gut) érünk el. Legfontosabb a rudat
a szélhez megfelelően fordítani, erre a célra a két végéhez kötött és a
mögötte lévő árbocon csigákon át a fedélzetre vezetett két fordító (die
Brasse) való. A farárboc rúdjainak a fordítói
előre a főárbochoz mennek, rendesen keresztezve egymást.
A rudat felfelé a tartó (der Fali) tartja,
segélyével lehet a rudat felvonni (hissen) és
leereszteni (streichen); az árbochoz a nyakló
(die Rack) szorítja. Nehogy a rúd végei himbálhassanak, a rúdvéget (die Raanock) felfelé
az árbochoz a karkötél (der Toppenant) karolja. A rudakra való kimenést (Auslegen) és
a vitorlák kezelését, például kibontás, beszedés, bekötés, igen megkönnyíti a rúdról lelógó
kötél, melyre ráállva, a legénység mellével a
rúdhoz támaszkodik és kétkezével szabadon
dolgozhat; ez a talpaló (die Fussparde; régente : das Pferd).
A csonkarúdon van külső (Aussenfall)
[ p és belső tartó (Innenfall), melyekkel a kívánt
állása hára-felfelé adható, fogás bekötésére
1
leereszthető; oldalt a csonkarúdoldalkötél tá(/
5. kép -Húzó. A két vaskengyelt ŐSSZ- mogatja a kívánt irányban, ez a csonkakötél
szeh z z
^ . vztb0c z t\d^kö^iet. szítve
(die Gaffelgerde). A farvitorlafa a farvitorlát
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feszíti lefelé, a két fakötél
(Baumschot)
segélyével;
hogy súlyával károsan ne
hasson e vitorlára, azért a
vitorla két oldalán egy-egy
kötél tartja fel a vitorlafa
végét a törzsárboc csúcsához: a fafeltartó (der Baumdirk).
A csigák. A járókötélzet vezetésére
csigákat
használnak.
1
A csiga (der Block)
rendesen keményfából készül, sodronykötél vagy
lánc részére vasból. A részei: a csigaház (das Blockgehause), a henger (die
Scheibe), a csapszeg (der
Bolzen), az öv (der Stropp).
2:
A csigaházban van a hen3
^^^SSP^®8-*^
/
ger, forgathatóan a csapszeg körül. A hengerrést
fémmel szokták bélelni,
sőt gyakran külön henger6. kép.lOrrvitorla.
koszorúval látják el, a súrlódás csökkentésére, a golyós csapágyakhoz hasonlóan.
A henger átmérője a csigán átfűzendő kötél kerületének 1 7*—2-szerese, fémből is készül. A csigaöv egy a csigaházra húzott kötélgyűrű,
hurokkal vagy kötélvéggel — végescsiga (Schwanzbolck), vagy két
ellentétes kampóval, melyeket bekapcsolás után összekötnek; gyakran
egy vaspánt forgatható vaskampóval. Vannak 1, 2, 3 hengeres csigák.
Csiga kötéllel képezi a csigáskötelet (Jolltau), mely egycsigáskötél
(einfaches Jolltau), avagy kétcsigáskötél (doppeltes Jolltau), használatuk
nagyon gyakori a hajón. Két csiga és az átfűzött kötél képezi a csigasort
(Takel, Talje), nehéz munka könnyítésére szolgál; így különösen a nagycsigasor (Schwertakel), mely egy 2-hengeres és egy 3-hengeres, vagy
két 3-hengeres csigából és az átfűzött kötélből: a csigaszálból (der Laufer) áll. A csigaszál álló vége az állóág (der feste Part), míg a járóág
(laufender Part), az a része, ahol meghúzzák; a kopásnak induló csigaszálat megdöntik (stürzen den Láufer), hogy tovább lehessen használni:
kifűzik és úgy fűzik be újból, hogy az előbbi állóág most járóág.
Az állókötélzet feszesre húzására nem szokásos csigasor alkalmazása,
hanem mondhatni: csigátlan csigasor a használatos, vagyis a csigaszálat az illető kötél végére erősített vaskengyelen és a másik hasonló, a
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fedélzetre kapcsolt kengyelen (eiserne Jungfer, Doodshoft) fűzi keresztül
többször, ez a húzó (Taljenreep).
Az elhasznált vitorlák és más vászontárgyak szétfejtésénél vagy
javításánál nyert ócska anyag az ócskavászon (Schmarting), melyből
még terítők, ponyvák stb. is készülnek, az állókötélzet, gőzcsövek stb.
bebugyolálására (Bekleidung) is alkalmas.
Az egyes vitorlák kezelése a felsorolt kötelek segélyével a következőképpen történik:
Ha nincsenek használatban, akkor be vannak kötve a vitorlák a
kötőkkel, sőt ezenfelül még huzat (Kleid) is van rájuk kötve, különösen
kikötőben, csinosság kedvéért, gőzgépes vitorlásokon meg ha csak a gép
hajtja a hajót, a füst elleni védelemből. E huzatok eltevése után kibontják (losmachen) a vitorlákat, kioldva a kötőket. A kibontott rúdvitorlákat
vezényszóra ereszti el (fallen lassen) a legénység, azután bejön (einlegen) a rúdról és lehág (abentern) az árbocról. Erre kivonják (vorschoten)
a kivonok meghúzásával (a törzsvitorlák kivételével), felvonják (hissen)
a tartókötél segélyével. A vitorla ki van feszítve (das Segel ist beigesetzt).
A rudak rendes állása párhuzamos a fedélzethez, merőleges a hajó
irányához, ez: a rudak párhuzamos állása (die Vierkantsetellumg der Raaen),
ami a rúd igazításával (die Raa brassen und toppén), vagyis a fordító
és a karkötél megfelelő kezelésével történik. A szél járása és a
kívánt mozdulat szerint kell a rudakat fordítani, így: jobban fordítani
(anbrassen, scharfbrassen), ha még nem eléggé távolodott el az alaphelyzetéből; visszafordítani (zurückbrassen) az ellenkező esetben; átfordítani (umbrassen, rundbrassen), ha fordulunk a hajóval; harántfordítani
(kreuzbrassen), az alapállásba; szélbe fordítani (in den Wind brassen),
hogy lobogjon a vitorla és ne hajtsa a
hajót (fordulónál,fogás
bekötésénél); szélnek
fordítani (vollbrassen),
hogy duzzadjon a vitorla és lehetőleg sok
szelet fogjon fel; viszszásra fordítani (backbrassen), hogy elülről
kapja a szelet, fordulásánál vagy ha meg
akarjuk a hajót állítani. Erős szélben bekötik a felső sudárvitorlát, sőt rúdjával le
is eresztik a fedélzetre
majd a sudárvitorlát
is; a törzsvitorlába
7. kép. Derókvltorla,
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bekötnek egy fogást (ein Reff einstechen, reffen; reefen), a fogásfelhúzóval felhúzva a vitorlát kellőleg a rúdhoz, ezután a második fogást kötik be,
végre bekötik a törzsvitorlát; a derékvitorlába hasonlóan egymásután négy
fogást lehet bekötni, ha ezután a derékvitorlát is mint utolsót bekötik,
a szél csak az árbocozatba és a kötélzetbe kapaszkodhatik, a hajó csupasz árboccal (vor Top und Takel) halad. Ha gyengül a szél, akkor a
bekötött fogást kiengedik (ein Reff ausstechen).
A legkisebb rúdvitorla a felső sudárvitorla, ennek csak kivonója és
bevonója van; ha be akarjuk kötni (festmachen), lazítjuk (losmachen) a
kivonót és meghúzzuk a bevonót, amíg a vitorla csücske a sudárrúdvégtől
eltávolodva a felső sudárrúd fölé az árbocsudárhoz ér. Ezután felhág
(aufentern) a legénység az árbocra, kimegy a rúdra (auslegen auf die

Ő Felsége

„Radetzky" hajója, fregatt, 3 árbocos rendes vitorlázattal. Ma mint ócskahajó a tüzériskola tanyahajója „Adria" néven, leszerelték az árbocozatát is.

Raa), a vitorlát rendesen ráncokba egymás mellé rakva beszedi (auftuchen),
a kötőkkel körülkötve beköti (festmachen).
A sudárvitorla már nagyobb, bekötéséhez a vitorlatartó meghúzása
is szükséges beszedése közben. Nagy sudárvitorlán külön segédbevonó
van, kisebben a sudársegédbevonó a sudárvitorlatartó egy ágához van
erősítve (19). Míg a sudárbevonó e vitorla csücskét vonja fel, addig a
sugársegédbevonó a közepét göngyöli. E vitorlának feszítője is van, mely
a kifeszített vitorlasudárrúd / és felsősudárrúd közti szegélyének közepét
ágaskötél (das Hahnepot) segélyével 3 helyen megfogva, előre feszíti.
A sudárvitorla kötelei: kivonó, bevonó, segédbevonó, vitorlatartó, feszítő.
A derékvitorla a rúdvitorlák közt a legfontosabb, a legnagyabb:
a sudárvitorlánál felsorolt és az azoknak megfelelő köteleken kívül még
a következő kötelei vannak:
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a mellékbevonó (Dámpfgording) a vitorlát a csücske felett ott fogja
meg, ahol a feszítő ágaskötelének legfelső ága (ez itten a harmadik
bevonó);
a fogásfelvonó, melyről már volt szó:
a második vitorlatartó (doppelte Bauchtalje), mely csigasort csak a
vitorla beszedésekor akasztják a vitorlába, ha azt a vitorlatartóval már
felemelték; vele jobban lehet emelni a vitorlát, mint az egy csigáskötélből
álló első vitorlatartóval (die einfache Bauchtalje).
A törzsvitorla köteleiről már volt szó, ezek: a kivonó és a csücsökkötél, a négy bevonó (a bevonó, a segéd-, a mellék-, a végbevonó),
a feszítő, ezek mind kettősek, mint minden rúdvitorlán: mindegyik oldalon egy-egy; a vitorlatartó, ez minden rúdvitorlán csak egy van a középen.

Ő Felsége „Sen" hajója.

Alig van s z é l : felvonta a csúcsvitorlát és a nagyvitorlát is.

Az orrvitorlák kifeszítése: az orrárbocon kinyargalva kioldják a kötőket, lazítva a levonót, meghúzzák a tartót és a jobb- vagy a baloldali
kivonót. E vitorla kezelése vitorlázás közben az egyik oldali kivonó
meghúzásából áll, mindig lazítva a másikat.
A csonkavitorlákat hasonlóan kibontva lazítják a bevonóit és a
(csak egy van) kivonójával kivonják. Bevonása a 3 bevonójával történik
(a vég-, a közép-, a csücsökbevonó). Fordulásnál a kivonó alsó csigáját
és csigaszálát a másik oldalon kell megerősíteni. A csücsökkötele előnyösen mindig a szeles oldalon van megkötve, ezért fordulásnál az alsó
csücsköt a csücsökfelvonó (Gaffelhalsaufholer) segélyével hozhatjuk a
másik oldalra. A csonkavitorla négy csücske: a csücsök, melyet kivonunk
(Schothorn); a felsőcsücsök (Nockhorn) a csonkarúdvégnél (Gaffelnock);
a belsőcsücsök (Mickhorn) a csonkarúdtőnél (die Mick der Gaffel); az
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alsócsücsök (Halshorn) a negyedik. Az orrvitorla 3 csücske hasonlóan;
a csücsök (Schothorn); a felsőcsücsök (Fallhorn); az alsócsücsök (Halshorn), ez mindig a helyén marad. A rúdvitorlának van két csücske
(Schothorn) és két felsőcsücske (Nock).
A farvitorlát úgy kezelik, mint a csonkát; vitorlázás közben a kivonója a vitorlafára téve marad, a vitorlafát (és vele a farvitorlát) a kétoldalra húzó 2 fakötelével lehet a kívánt állásba hozni.
A csúcsvitorlának kötelei: a tartó, a kivonó és csücsökkötél, az orrvitorlához hasonlóan; kivonó csak egy van, a csonkarúdvég csigáján át az
árboc mentén levezet; csücsökkötele kettős, hogy váltani lehessen forduláskor, erre szolgál a csúcscsücsökfelvonó (Topsegelhalsaufholer), akár a

O Felsége

„Mőve" hajója. Bark vitorlázat. A vitorlák kibontva és eleresztve, de ki- és fel nem
vonva, szellőződnek és száradnak. Iskolahajó volt, jó tíz éve már leszerelték.

csonkavitorlánál. Ha a csúcsvitorlának rúdja is van, akkor még bevonója
is van, mely e vitorla csücskét az alsó rúdvégen levő csigához vonja.
Rendes vitorláson főcsúcs- (Grosstopsegel) és farcsúcsvitorla (Besahntoppsegel) van.
A toldatvitorla (Leesegel) már alig látható, olyan ritka; a rendes vitorlásnak előárbocán minden rúdvitorlának volt kétoldalt toldata, kivéve a
felsősudárvitorlát, a főárbocon csak a derék- és sudárvitorláknak. E vivitorlák a toldatrúdra (Leesegelraa) fűzve, akár a csúcsvitorlák, csak
kifeszítésük előtt kerültek a helyükre; köteleik: fent a tartó, alsó-külső
csücskénél csücsökkötél, alsó-belső csücskénél a kivonó. Az előtőrzsvitorla
toldata: az alsótoldat (Unterleesegel) csak egy négyszegletes vitorla rúd
nélkül, a 4 csücskét a belső- és külsőtartó, a kivonó és a csücsökkötél
tartja; rúdját a rúdtoldó (Leesegelspiere) pótolja, mellyel a törzsrudat
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hosszabbíthatják. A derékrúdtoldó a sudártoldatcsücsökkötelet (Bramleesegelhalse) feszíti. (Toldója az előtörzs-, előderék-, főtörzs- és főderékrudaknak van.) Az alsótoldat csücsökkötelét az oldalrúd végén lévő csigán
vezetik át, kitéve e célra az oldalrudat.
Az oldalrúd (die Backspiere) mozgathatóan a hajó falához van erősítve, az ^előárbocnál oldalanként egy-egy; a másik végét fel a karkötél,
hátra a hátravonó (Achterholer), előre meg az előrevonó (Vorholer) tartja.
Be van téve (eingelegt), ha a hajó menetben van, a hajófalhoz és megkötve; kikötőben szokták csak kitenni: a róla lelógó beakasztóhoz kötik
a csónakokat, a rákapcsolt kötélhágcsókon (Jakobsleiter) megy a legénység a csónakba.
A bekötött felsősudárvitorla leeresztése:
A (2) kivonót és a (2) bevonót leoldják, kibogozva a csücsökbogot,
nyolcasbogot kötnek a végére, mely azt a csigánál megtartja. A laza
tartót az egyik rúdvéghez erősítik ráfűzött kötéltekercs (Taukranz) ráhúzásával (a rudat a karkötelek tartják), a nyaklót kibontva és a tartókötelet megrántva helyéről elforgatják a rudat (kaién die Raa), a két
végéről leveszik a fordító és a karkötél által kepzett gyűrűt (előbb kivéve a biztosító sas-szeget; der Vorstecker). A rúd most csak a tartóján
lóg, vele leeresztik a fedélzetre.
A bekötött sudárvitorlát hasonlóan eresztik le, előbb leoldva összes
kötelét.
Ezen műveletnek (Manőver) az ellenkezője, ha felvonják (hissen) a
rúdvitorlát és a helyére forgatják (die Raa kreuzen), ami a helyükre
tett karkötelekkel történik.
A derékrúd állása a derékvitorlától, a bekötött fogásoktól f ü g g ; gurulás nyaklója (Klotenrack) van, mely a befaggyúzott nagy fagyöngyökön
gurul az árbocderékon végig. Csak leszerelésekor kerül le a helyéről.
A törzsrúdnak nincsen tartókötele, hanem a közepén levő vaspánttal
a törzsárboc csúcsához van láncolva; mindig ugyanazon magasságban
marad.
Az előkötélvitorlák kötélzete és kezelése olyan, mint az orrvitorláké;
a farszárnyvitorláé meg mint a farvitorláé.
A hosszvitorlázatú hajókon némi eltérés gyakori:
elő-, fő- és farvitorlát nem vonják be bevonókkal, mint fent említve az előcsonka-, főcsonka- és farvitorlát, hanem leeresztik a csonkarudat és a fedélzeten
szedik és kötik be, azután egy bakot állítanak alája, elhárítva vele a
súlyt a tartókötelekről. A vitorla kurtítása sem történik fogások bekötésével az alsó szélén, mint a rendes vitorlásnál, hanem gyakran az elővitorlának (fővitorlának is, ha 3 vitorlája van) is van .vitorlafája, mint a
farvitorlának, e vitorlafákat forgatni lehet, ezáltal felcsavarodik rája a
vitorla; a fa nem kívánt visszaforgását a rajtalevő kis zárókerék (ferde fogakkal) hátráltatja, melyet csapópecek zár.
A használatban levő vitorlafelszerelésen kívül még ugyanannyi már
használt és ugyanannyi új vitorla van a hajó vitorlatárában összegön-
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gyölve készletben. Átlag pár év a vitorla élete; az ára magas, talán
tíz éve, egy kisebb derékvitorla 1000 koronába került.
A vitorláról és kezeléséről vastag könyveket lehetne írni, ha tüzetesen és teljesen tárgyalnók. Ezen futólagos közlés célja az érdeklődők
nagyjából való tájékoztatása; az első kísérlet e tárgyat magyar nyelven
ismertetni.
Vesd össze: „A vitorlázat és története" és „A kötélzet" című közleményekkel.
(„A Tenger" 1916. I. füzet, 21. oldal és X. füzet, 384. oldal.)

A rajzok s z á m a i n a k a j e l e n t é s e
(egyúttal áttekintő összefoglalás).
Az árbocozat. — (Die
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Bemastung.)

árboctörzs — (Untermast.)
törzsrúd — (Unterraa.)
törzsrúdtoldó — (Unterleesegelspiere.)
oldalrúd — (Backspiere.)
árbocderék — (Marsstenge.)
derékrúd — (Marsraa.)
derékrúdtoldó — (Marsleesegelspiere.)
deréktoldatrúd — (Marsleesegelraa.)
árbocsudár (és árbocfelsősudár is) — (Bram- und Oberbramstenge.)
sudárrúd — (Bramraa.)
sudártoldatrúd — (Bramleesegelraa.)
felsősudárrúd — (Oberbramraa.)

A járókötélzet. — (Das laufende Gut.J

A vitorlázat járókötélzete.
1. előtörzskivonó
(Fockschote)
(fő-, far-, Gross-, Kreuz-)
„
-csücsökkötél ( „ -Halse)
2.
r>
3. „
-bevonó
( „ -Geitau)
»
„
-végbevonó
( „ -Nockgording)
4.
„
-mellékbevonó ( „ -Dámpfgording)
„
5.
„
„
„
• segédbevonó ( „ -Bauchgording)
6.
„
-vitorlatartó ( „ -Bauchtalje)
„
„
7.
*
„
„
-feszítő
( „ -Buline)
8.
(Vor-Marsschote)
„
„
9. előderékkivonó
„ -Geitau)
-bevonó
(
10. „
»
„ -Dámpfgording) „
11. „
-mellékbevonó (
12.
-segédbevonó ( „
„ -Bauchgording)
„ -Bauchtalje)
„
„
13. „
• vitorlatartó ( „
-fogásfelhúzó _( „. „ -Refftalje)
14. „
„ -Buline)
n
-feszítő
(
15.
n
(Vor-Bram-Schote)
16. elősudárkivonó
„ -Geitau)
-bevonó
(
»
17. „
n
„ -Bauchgording) „
n
-segédbevonó (
18. „
ff

„
„
„

„
„
„

„
„
„

„

„
.
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19. egyesített sudársegédbevonó és sudárvitorlatartó
(19 — 18 és 20)
20. elősudárvitorlatartó (Vor-Bram-Bauchtalje)
(fő-, far-, Gross-, Kreuz-)
21. elősúdárfeszítő
( „
„ -Buline)
„
„
„
„
22. előfelsősudárkivonó (Vor-Oberbram-Schote)
„
„
„
„
23.
„
bevonó ( „
„
-Geitau)
24. alsőtoldat-belsőtartó (Unterleesegel-Innenfall).
25.
„
-külsőtartó (
„
-Ausfall).
26.
„
-kivonó
(
„
-Schote).
27.
„
-csücsökkötél (
„
-Halse).
28. deréktoldattartó
(Marsleesegel-Fall)
(elő , fő-, Vor-, Gross-)
29.
„
-kivonó
(
„
-Schote)
„
„
„
„
30.
„
-csücsökkötél (
„
-Halse
„
„
„
„
31. sudártoldattartó
(Bram-Leesegel-Fall)
„
„
„
„
32.
„
.kivonó
( „
„
-Schote
„
„
„
„
33.
„
-csücsökkötél ( „
„
-Halse
„
„
„
„

A vitorlarudak járókötélzete.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

oldalrúdkarkötél
(Backspieren-Toppenant).
„
-előrevonó (
„
-Vorholer).
„
-hátravonó (
,.
-Achterholer).
előtörzsrúdkarkötél (Fock-Toppenant)
(fő-, far-, Gross-, Kreuz-)
„
-fordító ( „ -Brasse
„
„
„
„
előderékrúdkarkötél (Vor-Mars-Toppenant)
„
„
„
„
„
-fordító ( „
„ -Brasse)
„
„
„
„
„
-tartó
( „
„ -Fali
„
„
„
elősudárrúdkarkötél (Vor-Bram-Toppenant
„
„
„
„
„
-fordító ( „
„ -Brasse)
„
„
„
„
„
-tartó
( „
„ -Fali)
előfelsősudárrúdkarkötél (Voroberbramtoppenant) „
„
„
„
„
-fordító (Voroberbrambrasse)
„
„
„
„
„
-tartó (Voroberbramfall)
„
„
„
„
Az állókötélzet. — (Das stehende

43. előtözsoldalkötél (Fockwante)
a leghátulsó egyszersmind:
49.
„
-farkötél (Fockpardune)
50.
„
-előkötél (Fockstag)
51. előderékoldalkötél (Vormarswante)
52.
„
-farkötél (Vormarspardune)
53.
„
-előkötél (Vormarsstag)
54. elősudároldalkötél (Vorbramwante)
55.
„
-farkötél (Vorbrampardune)
56.
„
-előkötél (Vorbramstag)
57. előfelsősudároldalkötél (Voroberbramwante)
58.
„
-farkötél (Voroberbrampardune)
59.
„
-előkötél (Voroberbramstag)
60. talpaló (Fussparde) minden rúdon.

Gut)
(fő-, far-, Gross-, Kreuz-)
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Jegyzet. A szakmunkák és képek könnyebb megértése céljából van zárójelben a
német szakkifejezés, így lehetséges azokat ezen rajzok és leírások alapján (esetleg
német szótár segélyével) eredményesen tanulmányozni,
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Vitorldshajó felső fedélzete felülről nézve.
(Az előbbi oldalakon jelzett megjelöléseken
kívül e rajzon még a következő jelzések
fordulnak elő):
A kétjegyű arabszámok az előárboc kötélzetét jelzik; a százas-számok a főárboc
kötélzetét, végül a kétszázas-számok a hátsó
árbochoz való kötélzetet mutatják.
61. belsőorrvitorla-kivonó (Sturmklüverschote),
62. belsőorrvitorla-levonó (
„
-niederholer),
63. belsőorrvitorla-tartó (
„
-fali),
64. orrvitorlakivonó (Klüver-schote),
65.
„
-levonó ( „ -niederholer),
66.
„
-tartó
(Küvler-fall),
67. külsőorrvitorla-ki vonó (Aussenklüverschote),
68. külsőorrvitorla-levonó(
„
-niederholer),
69. külsőorrvitorla-tartó (
„
-fali),
70. előcsonkavitorla-kivonó (Vor-gafellsegelschote),
170. fő-csonkavitorla- „ (Gross
„
schote),
270.
farvitorla- „ (Besahn „
schote),
71. fő-farvitorla-csücsökkötél (V.-g -halse),
72. fő-farvitorla végbevonó (V.-g.-nockgording),
73. fő-farvitorla-középbevonó (V.-g.-halsgording),
74. fő-farvitorla-csücsökbevonó (V.-g.-schotgording),
75. fő-farvitorla csücsökfelvonó (V.g.-hals
aufholer),
76. elő-csonkarúd-belsőtartó (Vor-gafellinnenfall),
77. elő-csonkarúd-külsőtartó ( „
„ aussenfall),
78. elő-csonkarúd-oldalkötél ( „
„ gerde),
279. fa-feltartó (Baumdirk),
280. fa-kötél (Baumschot),
81. rúdtoldó-tartó (Spierenfall),
182. segédfordító (Kontrabrasse),
83. bukdálókötél (Streberstampfstag),
84. nyakló-szorító (Racktalje),
85. belsőorrvitorla-vezető (Sturmklüverleiter),
86.
„
„
(Klüverleiter),
87. külsőorrvitorla-vezető (Aussenklüverleiter),
88. zászlókötél (Flaggenleine),
XIII. orrárboc (Bugspriet), orrárboctörzs,
XIV. orrsudár (Klüverbaum),
XV. külső-orrsudár (Aussenklüverbaum),
XVI. bukdálófa (Stampfstock),
XVII. vitorlafa (Besahnbaum).

A DUNA—FEKETE-TENGERI KÖZLEKEDÉSI VONAL.
Irta: Dr. FODOR FERENC.

Dunának kedvező tengeri helyzetét részben geometriai, részben
geológiai tényezők adják. Ambergen (Bajorország) vonul át KözépEurópa egyenlő tengertávolságának vonala, ami azt jelenti, hogy
geometriailag ez a középső Európának legkontinentálisabb pontja. Ezt
a geometriai kontinentálizmust
rendkívüli módon enyhíti a Duna. Amberg
közvetlen közelében, Regensburgnál kezdődik a Duna hajózható szakasza.
Regensburgtól egy 625 km sugárral foghatók az északnémet és a dalmát
kikötők. Ennek dacára Dél-Németország tengeri kikötői, a Duna alkalmas
berendezésével bizonyos forgalmi viszonylatokban a nagyobb távolság
dacára is a Fekete-tengeren lehetnek.
A Duna kedvező helyzetének második tényezője orografiai természetű. A Duna annak dacára is, hogy a lánchegység északi lejtőin ered,
átfúrja e lánchegység két ívét Dévénynél és a Vaskapunál és az apró
délnémet medencéket belekapcsolja a Mediterraneumba.
Itt tehát a Duna
vonala belopódzik nemcsak geometriailag, de geografiailag is a Balti
vidék vonzási régióiba. A másik jellemző vonása a Dunának a tengerhez
való viszonyában, hogy nem engedi szigorúan széttagolni az Adria,
Levante és Pontus vonzási területét, hanem szorosan összeköti azokat.
Noha a Fekete-tenger folyója mellékfolyói révén mégis igen közel jut
az Adriához is, a Balti-tenger hajózható folyóihoz is.
Aradtól egy 550 km-es sugárral befogható Fiume, Szalopiki és a
Duna-delta. Ebből következik, hogy geometriailag Magyarország nyugati
része az Alföld keleti pereméig, az Adria, Erdély és az északkeleti Fennföld, a Fekete-tenger, a Bánság és Szerémség pedig mindhárom tenger
vonzási területéhez egyaránt tartozik. A domborzat és a Duna víziútja
azonban a geometriai helyzet hatásait föltűnően módosítja. A Száva Sziszektől, a Dráva Barcstól hajózható lévén, a dunai hajóút e mellékfolyókon légvonalban kb. 125 km-re, illetve kb. 230 km-re közelíti meg az
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Adriát. A magyar Délvidék mindhárom tenger vonzási területébe beleesik, de éppen e területen lévén alföldi folyamrendszerünk centruma,
innen a kedvező dunai úton a Fekete-tenger felé nyer szabad utat.
A Duna-medencék lejtősödése Magyarország nagyrészét a Feketetenger vonzási területébe utalja. Bár a politikai, államalakulási viszonyok,
közlekedési berendezések és a Pontusnak az Adriával szemben való
helyzeti hátránya, mint majd látni fogjuk, erősen befolyásolják a Pontusnak ezen szárazföldi vonzóerejét, mégis nem lesz érdektelen, különösen
a beállott külpolitikai viszonyok hatásával számolva, megvizsgálni a Dunadeltában levő pontusi kikötők értékét és azokat az Adria kikötőivel összehasonlítani.
A Pontus nyugati kikötőinek egy nagy előnyük van Fiume fölött, ha
csupán a partvonalak irányát tekintjük. Fiume oly tengeri zsákutcának a
legvégén fekszik, hol a partok már erősen összehajlottak, kicsi tehát a
tengerre való látószöge, vagy mint Prinz kifejezi: az úgynevezett tengerszöge. A pontusi kikötők csaknem egy észak-déli irányú egyenes tengerpart beöblösödéseiben feküdvén, e tengerszög igen nagy, sőt kevés kivétellel mindenütt tengeren maradunk, ha az egyes adott távolságok szélső
tengerparti pontjait a kikötővel sugáralakban összekapcsoljuk. (Lásd
táblázat.)

Fiume és a pontusi kikötők helyzetének

összehasonlítása.
!

A körív

Kikötő

Fiume

sugara

..

Szulina

100 km
..

„

Konstanza

V

Várna

„

...

Burgas

...

Fiume

200 km

Szulina ... ... ...
Konstanza
Várna
Burgas
Fiume

...

... —

A körív
parti pontjai kb.

a szabad
tengeren

a sugarak
szélső parti
pontjai közt

Grado, Carlopago
Akkerman, Mamaia

54°
1670

Szentgyörgy, Várpa ...
Konstanza, Uzundze öb.
Ekrene, Midia
... ...

150°
100°

148n
185°
173°
163°

58°

130°

50°

85°
175°
180°
178°
115°

Kerka torkolat, Ancona, Rimini

„

Odesszai öböl, Kaliakra fok
Tatar Bunar, Burgasz ... ...

»

Babadag, Midia ...
Konstanza, Konstantinápoly

V

400 km

Szulina
Konstanza ... ...
Várna
.7
Burgas

»

Tengerszög

Gravosa, Gargano félsziget Jalta—Midia

... . .

„

Dnjeper tork., Sebastopol,Dardan.

„

Dnjeszter tork., Sztruma tdrkolát
Tatár Bunar,' Chalkicííke félsziget -

163°
140°
100°
100°

25«
100°
160°
155°

10°
35° "
135°
45°
-630

:

-

1 9 5 l

>

-

---
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E táblázat beszédesen bizonyítja Fiume zsákutcában való fekvésének hátrányos voltát, különösen nagyobb, 400 km-en felüli távolságokban.
Ezzel szemben föltűnik a pontusi kikötők közül Szulinának előnyös
fekvése, a tengerbe benyomuló deltahordalék végén való elhelyezkedése
(egyéb kikötői viszonyoktól eltekintve) rendkívül széles kilátást nyújtanak számára a szabad tengerre, utána következnek sorrendben Konstanza, Várna, Burgasz. 400 km-es távolsági viszonylatokban Szulina
kissé hátrányba kerül az eléje nyomuló Krim-félsziget miatt. Fiume 400 km-es
viszonylatokban jóformán csak egy szabad irányt kap a nyilt tenger
felé, 10°-os kilátással.
Míg továbbá Fiume a nyilt Földközi-tengerre csak 700 km-es út után
jut ki az Otranto-szoroson, a pontusi kikötőknek a szabad tengeri kapuktól, a Boszporustól illetve Dardanelláktól való távolsága hozzávetőlegesen
a következőképpen alakul:
Szulina 450—830 km, Konstanza 330—660 km, Várna 250—530 km,
Burgasz 200—480 km. Ennek alapján világos, hogy a tulajdonképpeni
dunai-tengeri kikötő az alföld-levantei viszonylatban igen kedvező helyzetű. A délvidékről Dunán lefelé indított rakomány csaknem ugyanolyan
távolságra éri el a Szulinát, mint Fiumét, s amíg Fiumétől csak Otrantóig juthat, ugyanolyan hosszú úttal a Szulinán át a Levanteba érkezik.
E fejtegetésben természetesen eltekintünk most minden más, a fuvarozást befolyásoló tényezőktől, s tisztán csak a geográfiai helyzetet veszszük figyelembe. Néhány számadattal is megvilágíthatjuk a dolgot.
A délvidék legjelentékenyebb és legdélibb fekvésű, Fiúmétól, Szalonikitól, Duna-deltától geometriailag csaknem egyenlő távolságban fekvő, Pancsovától Szullnáig összesen 1160 km víziút vezet (Orsováig 223 km,
Orsovától Szulina 957 km), míg vasúton Fiúméig 846 km, ami a viziútra
való tekintettel, hatalmas előnyt jelent. Pancsovától tehát a Dardanellákon
át a Levante kb. 2000 km, Fiúmén át a vasúttal és hajóúttal kb. 2650
km. Persze el kell tekintenünk Szaloniki még kedvezőbb fekvésétől.
A Fekete-tenger gazdasági jelentősége és jövendő szerepe nagy. Igaz
ugyan, hogy napjainkig a Fekete-tenger parti területei a háború után
újabb szerephez jutnak. A hajdan görög gyarmatokkal beszegett, gyönyörű, termékeny és a görög kultúra hatásait helyenkint még mai napig
megőrző apró parti medence-rendszer gazdasági élete megélénkül majd
ismét.
Legjelentősebb a Fekete-tenger partvidékei közül az ukrán partvidék.
Ezeknek a partoknak az orosz cári birodalom birtokában is jelentős gazdasági kapcsolatuk volt hazánkkal. Mint azt más helyen kimutattam, 1 hazánknak Oroszországgal való külkereskedelme javarészt az ukrán területekkel való külkereskedelem, mivel Oroszországból jóformán kizárólag
azt hozzuk be, amit az ukrán területek termelnek, dohányt, kendert, kenderkócot, mákot, lent, s tőlünk Oroszország azt visz ki, amire a föld1

Ukránia földrajzi kialakulása és hazánkhoz való viszonya. (Ukránia, 1916. 3—4
5 - 6 . f.).
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művelő ukrán földnek szüksége van, elsősorban mezőgazdasági gépeket.
Még jelentékenyebbé válhatik az ukránsággal való összeköttetésünk az
ukrán politikai törekvések érvényesülése esetén. Az ukrán partoknak
hazánkkal való legtermészetesebb összeköttetésük pedig föltétlenül a
Duna vonala és a pontusi kikötők. A kisázsiai partok jövendő gazdasági
súlyára elég reámutatni. Éghajlatuk közel egyezik Dél-Bulgáriával, s
különösen zöldségtermelése rendkívül jelentős. 1 A partoktól 5 — 10 km-re
levő szén- és érctelepek és nemes fémbányák szintén csak emelik e partok értékét.
Sajnos, a Pontus partjainak tagozottsága egyáltalán nem felel meg a
mögötte elterülő vidékek gazdasági súlyának. Szigetek, félszigetek vagy
egyáltalán nem ékesítik, ahol megfelelőleg tagozott, ott pedig az alacsony,
mocsáros partok teszik használhatatlanná. E tekintetben az adriai nyugati partokhoz hasonló, s tagozottságának értéke messze elmarad az
Adria egészének tagozottsága mögött. Míg a Fekete-tenger parthossza
4914 km (Európára esik 2866 km, Ázsiára 2048 km), a területe (az
Azovi-tengerrel) 453.000 km 2 , tehát 1 km parthosszúságra 192 km 2 vízterület jut, addig az Adrián 1980 km parthosszúságával szemben csak
132.000 km 2 terület van, tehát 1 km partra csak 66 km 2 tengerdarab jut.
E gyenge tagozottság sokat levon a Pontos értékéből.
Ezzel ellentétben igen kedvező a Pontus mellékének politikai felosztása. Míg az Adriát jóformán csak a monarchia és Olaszország birtokolja, mivel Albánia mint szuverén terület még alig jöhet szóba, addig
a Pontus mellékén már eddig is négy állam foglal helyet. Hazánkra igen
jelentős, hogy e négy ország közül kettővel való szövetséges politikai
viszonyunk igen kedvező.
A Pontus mellékének népességi viszonyaira kell még röviden egy
pillantást vetnünk, hogy a Dunának mint kereskedelmi vonalnak jövője
egészen tisztán álljon előttünk.
A Duna-delta közvetlen környéke, a Dobrudzsa, terméketlensége
miatt elég gyéren lakott terület, az eddigi csekély kereskedelmi forgalom
nem volt elégséges, hogy e partokat sűrűbben benépesítse. Tulcea kerületben a népsűrűség átlag 14 1. 1 km 2 -en, Konstanza kerületben 20, délfelé haladva e szám 36—58 között ingadozik. Moldva népessége valamivel sűrűbb, 42—68 között váltakozik, Besszarábia népessége átlag 53 1.,
Kersson orosz kormányzóságé 48 1., a Don mellékén 2i 1., a Kubán mellékén 29 1. Az európai partok közül elég gyéren lakottak a bolgár partok, Burgasz környéke 29 lélekkel. A Duna deltájával szemközt álló pontusi partok tehát nem néptelenebbek, mint maga a nyugati part.
A Duna deltájának belső kikötői, Braila és Galac bizonyos tekintetben talán még jelentősebbek, mint maga a tengeri kikötő, Szulina. Braila
települését elsősorban annak köszönheti, hogy az alsó Balta-sziget végénél egyesülő Dunaágak e helyen oly bővizűvé teszik a folyamot, hogy a
1

Lakos Béla: Kis-Ázsia gazdasági jövője. (Földr. Közi. 1916, VII. f. 377—389. 1.)
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tengeri hajók dunai útjának itt van a végpontja. A 145.000 (1899) lakosságú
város mindenesetre jelentős rakpartja a vidéknek, de számunkra első
sorban a romániai gabona állomásaként mint dunai és nem tengeri kikötő
jön számba. Éppen így a még fejlettebb Galatit (Galac) is (71.800 1.)
elsősorban a belföldi víziutak, a Prut, Szeret és Duna találkozási helyének forgalmi ereje tették virágzóvá, de dacára szabad kikötő voltának, az
orosz Reni politikailag is ellensúlyozhatja, forgalmát is erősen befolyásolhatja.
Meg kell emlékeznünk azon tervekről is, amelyek e terület fontos
dunai és tengeri kikötőit belvizi és szárazföldi utakkal vannak hivatva
egységes közlekedési hálózatba bekapcsolni. E tervek részint politikai
jelentőségűek, részint geográfiái hátterük van. Románia egyrészt közelebbi, másrészt az oroszoktól független utat keresvén a Pontushoz, ezt
az utat egyelőre csak szárazföldi kapcsolattal találta meg a konstanzai
kikötőben, amelyet a deltabeli kikötők rovására is rohamosan fejlesztett,
kb. 50,000.000 K költséggel építvén ki a mintegy 80 ha. terjedelmű kikötőt. E nagy beruházás azonban még gyümölcsözőbbé válhatna, ha a
Dunához vezető vasút mellett víziúton is belekapcsolnák a kikötőt a
dunai forgalomba. A terv egyáltalán nem látszik lehetetlennek. A Csernavoda—Konstanza vasúti vonal hosszában futó csatorna hossza kb. 60
km-re volna tehető, sőt több közbeeső tó medrét is föl lehetne használni.
A terület geológiai szerkezete nem vet a terv elé gátat. Maga a vasúti
vonal mélyedésben fut végig. A mélyedés vonala átlag 100 m-en alul
van. E mélyedési vonalban két nagyobb tó is van, s úgy látszik, e
vonal jelentős szerepét már az ókorban is fölismerték, csaknem pontosan
hozzáigazodik Traján sánca, támaszkodva a Csernavoda és Medzsidia
közötti tavakra. Egy ily csatorna kb. 300 km-rel rövidítené meg a Duna
vonalát a tengerhez.
E csatorna gondolata nélkül is jelentős változások várhatók a deltabeli és a parti kikötőknek a Dobrudzsán keresztül való kapcsolatában,
bár e román terveket a Dobrudzsának bolgár kézbe való kerülése valószínűleg módosítani fogja. A román kormány érezvén, hogy a bolgároktól elrabolt Balcsik számára csak akkor ér valamit, ha bekapcsolja a
dunai forgalomba, egy tranzverzális vonalat tervezett, amely Tulcából, a
Dunától kiindulva, Medzsidián metszené a konstanzai vonalat és Konstanzát közvetlenül kapcsolná a deltához és Dobricson át Balcsikot vonná be
a dunai közlekedési hálózatba.
A Dobricstól délre meghosszabbított vonal pedig Várnát kapcsolja
bele a deltába. E jelentős vágány tehát a Pontus nyugati kikötőinek
összekötője lenne, amelynek Burgasz és Konstantinápoly felé való folytatásának azonban útját állja az Emine-Balkan. A burgaszi öböl kitűnő
fekvésű, s a Fekete-tenger legnagyobb nyugati bemélyedése, egyelőre
még nem tehet szert jelentősebb forgalomra. A kicsiny városka kikötője
még oly primitív, fahidas révpartja alig felelhetett meg helyzetében rejlő
hivatásának. Pedig helyzete annál jelentősebb Bulgáriára, mivel a termékeny keletruméliai síkság kiváló gazdasági háttér számára.
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A Pontus mellékének tervezett közlekedési berendezései között nem
szabad elhallgatnunk azokat a terveket sem, melyek a kisázsiai partokra
vonatkoznak. E partok ugyanis csak akkor válnak a mi Dunánk deltájának igazán szembenálló partjaivá, ha megfelelő közlekedési kapcsolatot
kapnak a kisázsiai Törökország belső területeivel. Ezen esetben nem
remélt fontosságúvá válhatik ránk a Duna-delta, s valóban ázsiai rakpartjává lehet a magyar medence-rendszernek.
A víziút létesítése, a pontusi partoknak valamilyen módon az Eufrátessel való összekapcsolása inkább csak gondolat, mely alig nyerhet
megvalósulást, bár létesülése esetén a Hamburg—Bagdad ellenséges
flotta ellen biztosított víziutat jelentené. A Pontus déli partjainak vasúti
tervei azonban már reálisak. E partok egyik legjelentékenyebb kikötője,
Szamszun már vasúti kapcsolatot nyert Amázián és Tokádon át Szivászig.
Szivászt vasúti csomóponttá szándékszik tenni a török kormány, s egyrészt rajta keresztül Angorát Erzerummal összekapcsolni, ami az ÖrményFennföld és Konstantinápoly kapcsolatát jelentené; jelentősebb az a másik terv, mely Szivásztól délre, Kajszarije felé, s innen tovább az
Alexandrett-öbölhöz vezetné a vasútat, amely vonal tehát Kis-Ázsián át a
Pontust csaknem legegyenesebben kötné a legkeletibb Levantehoz.
Lássuk most a továbbiakban a Duna és a Fekete-tenger vonzási
területét, s a többi tengerekkel, a Balticummal, Adriával és Szalonikivel
fönnálló és leendő kapcsolatát.
A Duna hatalmasan kiterjedt folyamrendszerével mélyen benyomul
az idegen tengerek geometriai vonzási területébe, s így a távolság hatásait a domborzati viszonyok közlekedést szabályozó hatásai jelentékenyen módosítják. A Pontus vonzási területe jóval nagyobb geometriai
vonzási területénél.
A magyarság a Duna vízgyűjtő területének közepe táján, mintegy a
magvában helyezkedik el. Az erdélyi magyarság, a székelyek, jobban
megközelítik a Pontust, kb. 250 km-re, mint az alföldi magyarság az
Adriát; a szerémségi magyar telepek legalább 300 km-re esnek az
Adriától. Bár a Duna a Kulpa völgye révén 50 — 60 km-re közelíti meg
az Adriát, a magyarság egyik természetes tengerpartjának a Duna-deltát
kellene tekintenünk.
Három mediterrán tenger vonzási területe között oszlik meg hazánk
teste, e három tenger vonzási területe pedig a magyar Délvidéken találkozik, elsősorban ide kell tehát koncentrálni mindazon forgalmi berendezkedéseket, melyek a Dunából kiindulva, a három tengerpartot összekapcsolják. E célra a magyar Délvidéknél alkalmasabb területet keresve
sem találhatnánk. Gazdasági súlya igen erősen kevert és tarka nemzetiségei, mozgékony lakossága, de legelsősorban kiváló geográfiái fekvése
egyenesen kijelölik erre. Délvidékünkön három nagy kontinentális út
halad át. Kettőnek eredő pontja a bécsi medence, s végpontjaik a Levante, illetve a Pontus. Az egyik Belgrádnál hagyja el az Al-Dunát s fordul Szaloniki felé, a másik a Temes völgyén éri el a porta orientálist, s
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azon keresztül vezet a román síkságra. Mindkét vonal rendkívül fontos
a Duna jövendőbeli hivatásában is, mert Európa harántirányú fővonalának két ága, s ezeknek az Al-Dunán való metszése oly középpont, mely
körül e vonalak két karjának végén Antwerpen és Szaloniki, Hamburg
és Bagdad áll. De rövid időn belül egy harmadik kontinentális vonala is
lesz az Al-Dunának, amely jelentőségre az előbbi kettővel, sőt az Ibéri
félsziget—Moszkva vonallal is vetekszik, s ez az irány a Skandinávia—
Szaloniki fővonal. Ez a vonal tulajdonképpen Észak- és Dél-Európa legrövidebb összekötő vonala lesz, amely az Alföldet szívén, Kassa—Debrecen—Nagyvárad—Arad—Temesváron, tehát csaknem a meridián legrövidebb távolságában metszi és így érintve az Al-Dunát, lép át a Morava
völgyébe. E hatalmas koncepciójú vonal ismét két tenger forgalmát kapcsolja össze az Al-Duna segítségével a harmadik tengerével, t. i. a Balticumét és Mediterráneumot a Pontussal. E terv egyik hatalmas részlete
lesz az új aldunai híd, melyet egyesek Báziáson, mások Kevevárán vagy
Orsován szeretnének látni. Az Al-Dunára vonatkozó többi kisebb vasúti
tervek, pl. a Turnszeverin—Negotin vasút, ha az Al-Dunára jelentősek is,
a duna—fekete-tengeri kapcsolatban nem játszhatnak lényegesebb szerepet.
A Duna—Adria vasút irányát és szerepét a háború utáni balkáni
politikai viszonyok fogják megszabni. A sok alternatíva közül bármelyik
valósuljon is meg, az bizonyos, hogy míg e vasút segítségével az Adria
belenyúl a Duna és a Pontus természetes vonzási területébe, másrészt
rendkívül jelentős lesz azáltal, hogy kihasználhatóvá teszi az Al-Dunának
irányában rejlő rendkívül kedvező közlekedési energiáját. A Dunának
ezen tulajdonságára nem lehet eléggé nyomatékosan reámutatni. Az
Al-Duna oly szerencsés helyzetű, hogy a Szávával, tehát egy nagyrészt
hajózható mellékfolyójával légvonalban mintegy 15° hosszúságban a szélességi kör irányában helyezkedik el. Tegyük még hozzá, hogy e vonal
két oldalán két gazdasági viszonyaiban merőben ellentétes terület, KözépEurópa a magyar medencerendszerrel és a Balkán helyezkedik el, s hogy
a Száva, illetve a Kulpa az Adriára mutat, attól 60—80 km távolságban
már hajózhatóvá tehető, a keleti vége pedig a Pontusra nyílik. A Duna—
Száva vonal ezen irányában rejlő forgalmi energiájának kihasználása még
a jövő feladata. A Duna—Adria vasút csak részben segít a közlekedési
hiányosságon. Az említett energia teljes kihasználása csak vízi úton történhetik.
A vasútaknái sokkal nagyobb figyelmet érdemelnek azok a víziutak,
melyek a Kulpa—Száva—Duna—Morava segítségével majdan három tengert kapcsolnak össze.
A mai helyzet is elég kedvező, mivel a Balkán-félsziget fölött máris
jelentékeny hosszúságú víziútunk van, összesen mintegy 827 km, amelyből a Dunára 223 km, a Szávára 604 km jut. E hosszú víziút máris bejárást biztosít a Balkán északi folyóvölgyeinek közlekedési utaiba. E
jelentékeny hosszúságú víziútnak, melynek most csupán egy nyílása van
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a tengerre a Duna deltája, még két kijárást kell kapnia a tengerre. Mindkét csatornaterv rendkívül merész, de geográfiái és gazdasági szükségesség követelménye.
A Kulpa—Adria-csatorna az Adria forgalmára való hatása szinte megmérhetetlen volna.
Éppen napjainkban panaszkodik a magyar tengerpart kereskedelmi
életének egyik előkelősége arról, 1 hogyha Közép-Európa Összes folyamait
csatorna-hálózat kapcsolja egybe, úgy a hajórakományok Közép-Európa
minden pontjából a Fekete-, Balti- és Keleti-tengerbe jutnak anélkül,
hogy az Adriát érintenék. Ez Fiumére és Triesztre is rendkívüli veszedelmet jelent. A Balti-tenger vonzási területe bele fog nyúlni a magyar
medencébe, Budapest rakpartja a Duna —Elbe csatornán keresztül Hamburgban lehet, a levantei árú szintén nem .kerül majd Fiúméba, mivel a
Pontus mellékének, a Duna deltájának fönnebb vázolt nagymérvű fejlesz1ése és az ismertetett távolsági viszonyok folytán mindenütt víziúton jut
el Bajorországba, sőt föl Rotterdámig.

Fiumét tehát föltétlenül be kell kapcsolni ebbe a középeurópai belvízi hajóút-hálózatba,
hacsak nem akarjuk, hogy az összes többi mediterrán kikötők, Szaloniki és a pontusi kikötők, sőt a már régebben ismertetett távolsági és közlekedesi viszonyok folytán D e d e a g a c s 2 és a bolgár
kikötők is versenyezhessenek vele, sőt az Alföld déli fele számára folyami
úton, a Száván és a bosnyák vasútakon szintén megközelíthető dalmát
kikötők is 3 előnyben legyenek vele szemben.
Fiume ezzel a csatornával rendkívül megközelítené nemcsak az
Alföldet, de a Dráva és Száva, illetve a Balaton—Dráva-csatorna révén a
Dunántúlt, sőt a bécsi medencét, a Vukovár—Samác víziút révén Budapestet.
A Morava—Vardar-csatorna nagyszerű perspektíva a magyar Délvidék gazdasági élete számára. De a csatorna
is csupán a Kulpa—
Adria-csatorna
együttes létesülésével kívánatos!
Enélkül Fiume véglegesen elveszíti Alföldünket.
A Morava—Vardar-csatorna bizonyára elkészül a német energia és
gazdasági szükségesség alapján, nekünk pedig a Kulpa—Adria-csatornára
kell reávetni magunkat. E két csatorna megalkotásával elsősorban Szegedet vinnénk rendkívül közel a Balkánhoz, sőt a három tengeri kikötőhöz. Szegednek alig felismert, de rendkívüli forgalmi energiát kölcsönöznek a geográfiái viszonyok, ha kellőleg kihasználják azt. Jelenlegi viszonyaink mellett nemcsak a nemzetközi viszonylatokban, hanem a hazai
belvízi hajóforgalomnak is egyik mellékvágányán, a fölfelé kijárattal nem
bíró Tisza mellett fekszik. Pedig helyzete elsőrangú. Azt, hogyha a
1
Lazarus József: A középeurópai belhajózás és a tengeri forgalom. (Világpiac
közgazd. hetilap, 1917. évf. 16, 17, 18. sz.)
2
L. részletesen : A turáni államok és a tenger. (A Tenger, 1917. évf. II. f.)
3
L. részletesen: Kapcsolataink az Adriával a háború után. (A Tenger, 1916.
évf. IV—V. f.)
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Marost legalább Aradig hajózhatóvá tennék, Szeged belenyúlhatna az
erdélyi forgalomba, most csak megemlítjük. Sokkal többet jelent számára
az a másik körülmény, hogy Szeged összes hajózható folyóink torkolatához igen kedvező távolságban van, s így a magyar folyami hajózás
központjává válhatik. A Drávatorok Szegedtől 330 km, illetve a Tisza
egyes kanyarulatainak átvágása után már csak kb. 260 km, a Száva torkolata az átvágások után kb. 220 km, míg ugyanezen torkolatok Budapesttől 219 km és 455 km-re vannak. A Kőrösök Szeged fölött, a Maros
Szegednél torkollik. Alföldi folyamhajózásunk természetes központja, Szeged tehát a Morava—Vardar, illetve Kulpa—Adria-csatorna révén három
tengerbe torkolló folyamrendszerbe kapcsolódna bele, amely tengerektől
való hajóút hossza a következőképpen adódnék: Fiúmétól hozzávetőlegesen 1060—1100 km, Szalonikitől szintén 1100 km (a Morava-torkolat—
Szaloniki víziutat 800 km-nek számítva, ugyanazon pontok vasúti távolsága pedig 651 km), Szulinától pedig 1380 km. íme Szeged kiváló
geográfiái helyzete; a három tengertől való víziúton mért távolsága csaknem egyezik! A Balkán két szélső kikötőjének, Fiúménak és a deltának
forgalmára tekinthet.
Hogy pedig az Alföld szívén, Szegeden átmenő hajóút ne mellékvágány, ne zsákutca legyen, hanem két kijáratot kapjon, arra szintén
meg volna a mód a már oly régen tervezett Duna—Tisza, illetve budapest—csongrádi csatornával.
Ami végre a Felső-Dunacsatornával való behálózását, a németországi
folyamrendszernek a Dunával való összekapcsolását illeti, csak röviden
kell érintenünk, mivel kívül esik tárgykörünkön, csupán e csatornahálózatnak a duna—fekete-tengeri kapcsolatokra gyakorolt általános hatását
kell kiemelnünk.
A dolog ma úgy áll, hogy Dél-Bajorország és kis részt Württemberg
is, bár beleesik a Duna és így a Pontus természetes vonzási területébe,
folyóvölgyei a Dunára nyílnak, a Balticum geometriai vonzási ereje rendkívül érezteti a maga kisebb távolságában rejlő erejét, annál is inkább,
mivel e vidék már az euráziai hegylánc külső oldalán feküdvén, a mediterrán számára amúgy is idegen terület. A német dunai csatornák létesítésével azonban tulajdonképpen megszüntetjük a Duna és a Balticum,
meg a mediterráneum vonzási területének eltávolodását, a forgalomnak a
legközelebbi irányt követő természetét és a természetes utakat, s egész
Közép-Európát, de különösen Dél-Németországot mintegy semlegesítjük a
tengeri forgalom iránya számára. Minden árú azt az irányt követi majd
ide, amelyet kiindulási helye és esetleges tarifális vagy védővámi viszonyok reá nézve legkedvezőbbé tesznek. Dél-Németországnak a Levanteból eredő árúi számára Szaloniki vagy Szulina lehet a rakpart, sőt a
Duna képes lesz Észak-Németországba is fölnyúlni. Viszont a Balticum a
Duna segítségével esetleg hazánk északi részében is éreztetheti ama
forgalmi erejét, mely a geometriai viszonyok szerint eddig is megillette,
de amelyhez eddig természetes utak hiánya folytán nem juthatott.
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Röviden összefoglalva az előadottakat, meggyőződhetünk róla, hogy
a duna—fekete-tengeri kapcsolat hazánk szempontjából éppen nem jelentéktelen kérdés. A geográfiái viszonyok mélyebb boncolgatása föltárja,
hogy hazánk testén több tenger vonzási területe találkozik, amelyeknek
összekapcsolója a Duna, tehát éppen a tengert kereső magyar közgazdasági élet legfontosabb feladatává kell válnia, hogy a Dunának lehetséges tengeri kapcsolatai kihasználtassanak, s hogy e kihasználás ne nélkülünk-rólunk módon történjék meg, mivel ezen esetben nemcsak hogy
javunkra nem válnak a Dunának tengerekhez való kedvező geográfiái
viszonyai, hanem egyetlen tényleg birtokunkban levő tengeri kapu, az
Adria közlekedési ereje is meggyöngül. A Duna és az Adria egymástól
szeparálva, veszedelmes versenytárs, kapcsolatban azonban oly geográfiái helyzetet teremtenek Alföldünknek, amely hazánk kontinentalizmusának hátrányait lényegesen megjavítja.

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.
Haditengerészetünk új vezetői. A haditengerészeti ügyek intézésére vonatkozólag O Felsége f. évi február 27.-én a következő hajóhadparancsot bocsátotta ki:
Hajóhadparancs. A rendelkezésemre bocsátott zászlóstisztnek, akihez egy
sorhajóhadnagyot fognak beosztani személyes segédtisztül, a hajóhadat és a haditengerészet illető összes parancsaimat át kell vennie és gondoskodnia kell
végrehajtásukról. Esetenként kiadandó parancsaimra meg kell vizsgálnia a hajóhad és a tengerészet minden részét, végül pedig a hadügyminisztérium tengerészeti osztályának főnökével és a hajóhad parancsnokával egyetértően javaslatokat
kell tennie a haditengerészet fontosabb személyi ügyeiben. A hadügyminisztérium tengerészeti osztályának főnöke az érvényben levő szabályok értelmében
végzi tisztségét és vagy a rendelkezésemre bocsátott zászlóstiszt közvetítésével,
vagy pedig vele egyetértően közvetetlenül teszi meg javaslatait. Katonailag alá
vannak rendelve a haditengerészet összes hivatalai és parancsnokságai, amelyek
a hajóhadparancsnoknak nincsenek közvetlenül alárendelve. A hajóhad parancsnoka közvetlenül nekem van alárendelve. Az ő feladata a hajóhad hadműveleteinek vezetése és legfőbb figyelmét ennek a kiképzésére s a harcképesség fej-

lesztésére és fönntartására kell fordítania. A hajóhad nagyobb hadműveleteihez
hozzájárulásomat kell kérnie. Olyan személyi kérdésekben, amelyek nincsenek az
én elhatározásomnak fenntartva, a hajóhad parancsnoka a hadügyminisztérium
tengerészeti osztályával egyetértően intézkedik. Baden, 1918. évi február hó 27.

Károly s. k.
Ezen hajóhadparancs szerint O Felsége a haditengerészet tényleges legfőbb
parancsnokságát önmagának tartja fenn s azt egy mellé rendelt zászlóstiszt útján
kwánja gyakorolni, kinek hivatalos címe : „a legfelsőbb főparancsnokság ren-

delkezésére bocsátott tengernagy".
A haditengerészet vezetése eddig a haditengerészeti parancsnok kezében
összpontosult. O volt a hajóhad parancsnoka s a hadügyminisztérium tengerészeti
osztályának a vezetője is. Haus vezértengernagy halálával ezt az állást szétválasztották s a hajóhad parancsnokává 0 Felsége Njegovan tengernagyot, a
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tengerészeti osztály vezetőjévé Kailer altengernagyot,
majd ennek halála után Njegovan tengernagyot tengerészeti
parancsnokká nevezte ki. O
Felségének most kiadott hajóhadparancsa új szervet iktat
be a tengerészeti igazgatásba
s ez a mellé rendelt zászlóstiszt, kinek a közvetítő szerep
jut a Felség s a hajóhadparancsnoka s a tengeszeti osztály
vezetője közt. Erre a kiválóan
fontos bizalmi állásra 0 Felsége Keit Ferenc ellentengernagyot nevezte ki, akit nagy
szaktudása, kiváló szervező
tehetsége, széles látóköre s
egyéb egyéni tulajdonságai
szinte predesztináltak erre a
kényes és felelősségteljes bizalmi állásra.
Ez alkalomból a hajóhad
is új parancsnokot kapott s
különös örömünkre és büszHorthy Miklós,
keségünkre szolgál, hogy O
Felsége választása a most folyó világháborúban annyi dicsőséget szerzett honfitársunkra, Horthy Miklós sorhajókapitányra esett, akit Ő Felsége soronkívül ellentengernaggyá s a hajóhad parancsnokává nevezett ki. Horthy Miklós a háború
előtt a czászár és király szárnysegédje volt, kit azonban a háború kitörése már
a hajóhadnál talált, ahol a Novara cirkálónak volt a parancsnoka. Mint ilyen
résztvett az első nagy támadásban, melyet flottánk az olasz partok ellen intézett,
úgyszintén Horthy vezetésével hajtotta végre egyik könnyű hajórajunk az otrantói
szorosban való előretörést, amikor Horthy súlyosan megsebesült. Olvasóink előtt
bizonyára nem szükséges most részletezni azokat a kiváló hőstetteket, amelyek
az Adrián Horthy nevéhez fűződnek, aki szinte legendás alakjává lett tengeri
harcainknak. Kiváló szaktudása, céltudatos és merész taktikai készsége s rettenthetetlen bátorsága minden harci vállalkozását fényes sikerre vezette. Ezek a
sikerek szerezték meg számára a legfőbb hadúr elismerését és bizalmát s azt a
szokatlan és rendkívüli kitüntetést, mellyel most 0 Felsége nemcsak soronkívül
előléptette, de őt, a legfiatalabb ellentengernagyot a hajóhad parancsnokává nevezete ki. Tudtunkkal magyar ember még nem állt a hajóhad élén. A Horthy
kiváló egyénisége ebben a nagy felelősséggel járó állásban is bizonyára érvényre
fogja tudni juttatni azokat a becses kvalitásokat, melyek a magyar fajban megvannak s csak alkalom kell, hogy kiváltódjanak. A magyar tengerészek pedig
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büszkeséggel és szeretettel tekintsék őt vezérüknek s igyekezzenek szorgalommal
és kitartással az ő nyomdokain haladni. A magyar ifjúság pedig lássa be immár,
hogy a haditengerészeti pályán a magyar is boldogulhat, ha van benne erő
és akarat.
A hadügyminisztérium tengerészeti osztályának vezetőjéül 0 Felsége ugyanez
alkalommal Holub Ferenc ellentengernagyot, a kiváló képzettségű és széles látókörű zászlóstisztet nevezte ki, akire handitengerészeti ügyeink igazgatása terén
szintén igen fontos feladatok várnak.
A japán hajók melletti „maru" szó jelentése. Ha a japán hajósvállalatok
hajóinak neveit nézzük, vagy ha japán nevű hajókról hallunk vagy olvasunk,
feltűnik, hogy a hajó neve után mindig a „maru" szócska áll. (Kashima Maru,
Kaga Maru, Hitachi Maru stb.) Nem lesz érdektelen, ha ismertetjük e szó
jelentését, s hogy mi módon került ez a japán hajók neve mellé.
„Maru" annyit jelent japánul, mint jó, megbízható, s régebben azon emberek nevei után használták, akik valamikor tettel kivívták maguknak embertársaik
elismerését. Egy japáni hajósvállalkozó, hogy hajóinak kitűnő voltát, megbízhatóságát
még jobban mutassa, s feltűnővé tegye, hajóinak neve mellé a „maru" szócskát
függesztette. A japán hajósvállalkozók között azután lassanként elterjedt az a
szokás, hogy hajóik neve mellé ezt a szócskát tették, mutatván annak jóságát,
s kifejezésre juttatni azt a megbízhatóságot, amellyel a tengerészek a hajó irányában viseltetnek. E szokás annyira elterjedt, hogy végre a kormány rendeletet
adott ki, amely szerint minden japáni kereskedelmi hajó köteles neve mellett a
„maru" szót viselni, hogy a kereskedelmi és hadihajók nevei között is különbség legyen, mivel ez utóbbiak pusztán csak a nevet viselik.
Br. V.
A Vaskapu a háborúban. Fiume és Trieszt a háborúban teljesen kikapcsolódtak a nemzetközi forgalomból, ezzel szemben a Vaskapu az egész MagyarOsztrák Monarchia és Németország, valamint az ezektől meghódított középi
európai területek kapujává növekedett. A Vaskapu jelentőségének óriási megnövekedése Németországban, táplálva az angol gazdasági háború évtizedekre
szóló tervezgetésétől, tömérdek terv megszületését idézte elő. A hangzatos, de
sokszor a természetes földrajzi tényezőkkel számot egyáltalán nem vető jelszavak hatalmas tévedésekbe ejthetik a könnyen ingó közvéleményt nálunk is.
Bizonyos, hogy a mi első kötelességünk a háború után kiépíteni a tenger felé
vezető útunkat úgy politikai, mint gazdasági és technikai tekintetben. Mert a
Vaskapu mai arányaiban a „háború útja", a nagy hadakat tápláló út, az Adriára
vezet ellenben a kereskedelem és gazdasági függetlenség biztos „béke útja."
Ez az az út, melynek teljes kiépítése a teljes gazdasági függetlenség elérhetésének biztos záloga, mely számunkra a függetlenség biztosítékát igéri mostani
szövetségeseink hatalmi vágyaival szemben is.
A dunai kereskedelmi hajórajt majdnem egész terjedelmében a hadvezetőség foglalta le. A háború tartamára Magyarország a Dunán is megszűnt lenni.
A dunai hajózás osztrák kézbe került a „dualizmus" jelszavával. Néhány magyar nevű állampolgártársunk képviseli ott Magyarországot, a „K. u. K. Zentral-
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transportleitung" német nyelvű emlékiratokkal lát el bennünket. Ujabban a
K. u. K.—Z. T. L. három, Döbrentei korvettkapitány írta emlékiratszerü sokszorosított értekezést küldött be szerkesztőségünknek. (1. Die Donau im Kriege.
2. Die Treidelbahn am Eisernen Tor. 3. Leistungsfahigkeit des Donauschiffsparks.)
Ezekből vesszük ki a következőket:
A hadvezetőségtől lefoglalt hajóraj 8 9 % - a magyar és osztrák, 11%-a német
eredetű. E hajóraj részei 211 gőzös (97.000 HP.) és 1216 uszály (773.000 ürt.)
A Braila és Turnszeverin közötti 759 km szakaszon e hajóparkkal 50.000 tonnát lehetett volna naponkint Turnszeverinbe szállítani. Itt azonban ekkora forgalmat nem lehetett volna lebonyolítani. A Vaskapun keresztül magas vízálláskor 30.000, évi közepesül 20.000 t. árút lehet szállítani. Az Orsova—Omoldova
95 km szakaszon az akadályok még nagyobbak. Különösen erős vontató-gőzösökre van itt is szükség, amilyen mindössze 22 áll rendelkezésre. Ezért évi
közepes szám mindössze 10.000 t. napjára. Leszámítva a jégzajlás idejét, teljes
biztossággal 3,000.000 t. behozatalra számíthatunk a Vaskapun keresztül, a
hajóút mai állapota és a rendelkezésre álló hajótér mellett. Az erős vontatógőzösök szaporítása esetén el lehet érni évi 6,000.000 t. maximumot. De lehetne
fokozni a szállítás mennyiségét még az éjjeli vontatás behozatalával is, ez a
nagyfontosságú kérdés azonban ma még csak a kísérletezés állapotában van. Az
eddigi kísérletek igen jó eredménnyel jártak. Egy vontató teljesítési képességét
az éjjeli vontatás szeptemberben 3 8 % , októberben 84°/o, novemberben 133%-kal
emelte. Ilyenformán naponkint kirakhat Pancsován 2, Vukováron 1, Újvidéken
2, Budapesten 5, Wienben 5, Passau—Regensburg szakaszon 5 uszály. Ennek
lebonyolítására 146 vontatóval 850 uszályra van szükség (á 600 t.). Ez üzemben is van. Természetesen a gyors rakodást biztosító katonai erővel, s a békében elképzelhetetlen árúforgalmi irányítással.
Pr.
Marokkó vasútai. A francia parlamentben törvényjavaslatot terjesztett be a
kormány a Marokkóban megépítendő vasúti hálózat érdekében. A terv szerint
a vasúti hálózat központja Medehiyah-Kenitra kikötőváros, a Szebu-folyó torkolatától 11 km-nyire lenne. A már korábban kijelölt Tanger-Fesz vonalba, innen
kiindulva, két új vonal torkollana, az egyik 80, a másik (Mekneszen keresztül)
132 km lenne. A harmadik vonal a tengerpart közelében vezet majd Dar-elBeida-ba (Casablanca), ez 145 km. Később megépítésre marad a 240 km hosszú
lar-el-Beida—Marrakes vonal. Végül a negyedik vonal 300 km hosszúságban
Rabatból fog vezetni a Földközi-tenger partjára, az algíri vasútakkal összeköttetésben. A francia kormány ezen tervének megvalósulása esetén Marokkó nagy
belső területei kerülnének kapcsolatba a tengerrel. (Ztschr. d. V. d. Eisenbahnverwalt. LVII. 830. 1.)
Légtávíró Kalifornia és Japán között. A legnagyobb légtávíróberendezés
a Nagy-oceán két riválisa között már üzemben van. A „The Engineer" leírja az
antennák elhelyezését, mely természetesen a legjelentékenyebb ilyen természetű
alkotás. Marshall-Bolinas (San-Francisco mellett), Funabashi a két végső pont,
közöttük Hawain van egy közvetítő állomás. Ezzel a Nagy-oceánon keresztül új
hírközlekedési vonal nyílott meg. (Z. D. EV. LVII. 830. 1.)
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Institut für Balkan- und Orientforschung. A müncheni egyetemen felállítandó új intézet célja a bajor kultuszkormánynak az egyetemhez leküldött tervezete szerint gyakorlati jellegű. A már meglévő intézetek és a kereskedelmi
főiskola az új intézettel szerves kapcsolatba kerülnek. Az intézet mindazon ismeretekkel felszereli hallgatóságát, melyre a Balkánon térfoglaláshoz és a német
gazdasági hegemóniához szükségük lehet. Az új intézet felállítása egyik részletalkotás a nagy német tervek láncolatában. A Duna ismét nagy német áradatot
hoz Kelet felé.
A bajor Csatornaegyesület jubileuma. A délnémet nagycsatornákért küzdő
hatalmas egyesület nagy érdeklődés mellett tartotta meg huszonötéves jubileumát 1917 szeptember elején Nürnbergben, a bajor király jelenlétében. Az ülésen
elhangzott előadások közül ki kell emelnünk Zoepflnek Bajorország középeurópai
feladatairól tartott beszédét. Kiemelte, hogy az általános közlekedéspolitikai elv
az utolsó évtizedekben a vasút egyeduralomra juttatása volt a belvízi hajózás
kifejlődésének rovására. A vasútak rendszere nagy koncepciók, elgondolások,
nagyobb rendszeresség nélkül magától, illetve apróbb laza eltervezések alapján,
hozzátapadások útján bővült és fejlődött ki. Az intéző tényezők számára nagyon
kényelmes volt ez a közlekedéspolitika, mert a felmerülő összes igényeket apránként és rövid idő alatt lehetett vele kielégíteni. A vasút és a tengerhajózás a
közlekedés két dualisztikus uralkodó tényezője a tengeri kikötőkben érintkezik
s ezért az interkontinentális forgalmat egészen, a német nemzetközi forgalomnak
pedig 7 0 % - á t a tengeri kikötők bonyolítják le. A vasúti politika csak a tengeri
kikötőknek kedvezett eddig, a belvízi hajózást ellenben igen magas átrakodás
és igen alacsony versenytarifális díjakkal igyekezett elnyomni. A belvízi hajózás
útvonalai összeköttetések hiányában csak úgynevezett megtört forgalomra váltak
alkalmasokká. A tengeri kikötőkbe vezető belvízi utak így csak egyes tengeri
kikötők vonzási területének kiterjesztéséhez járultak hozzá. Bajorország leginkább
szenvedett ezen közlekedési politikától. A másik, Bajorország külforgalmát mélyen érintő hatás az alsó dunai államok közlekedési politikája, melyben mindinkább erőteljesen érvényesült a német-gyülölő politika. Csak a háborúban érvényesült végre a koncentrikus középeurópai politika az előbbeni centrifugális helyébe. A mi véleményünk szerint az alsó-dunai államok törekvése a legközelebbi
tenger felé, bármennyire nem felel is meg Bajorország igényeinek, fenn fog maradni, mert megfelel az alsó-dunai államok igényeinek.
Pr.
Svájc kapcsolata a tengerrel. A „Association Suisse pour la navigation
du^ Rhone au Rhin" 1917. évi közgyűlésén Savoie-Petitpierre foglalkozott Svájc
tengerészeti terveivel. A francia kormánnyal tárgyalások indultak meg tengeri
kikötőül alkalmas terület átengedéséért a Földközi-tengeren. A Rhone-csatorna
megépítésével kapcsolatban Svájc így kijuthatna a tengerre. Ugyanezen alkalommal foglalkoztak a Maggiore-tó és Pó-folyam közvetítésével kiépítendő víziút terveivel is. (D. fr. Donau, 1917. p. 537.) Amerikai tőkével már alakult is egy
vállalat a Rhone kihasználására egy milliárd frank tőkével, melyből állítólag|már.
250 milliót jegyeztek. Ez a hír a Tribüné de Genevé-tól ered. A svájci szövet-
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ségi tanács a svájci belvízi hajózási forgalomról kiadott véleményes jelentésében
is foglalkozik a csatorna-tervekkel, de különösen érdekesnek tartjuk álláspontját
közölni a svájci tengeri lobogó ügyében. Eszerint Svájc mint szuverén, felsőséggel bíró állam rendelkezik a tengeren szabad közlekedés jogával. A svájci
tengeri hajózás kérdésével saját lobogó alatt a szövetségi kormány már ismételten foglalkozott. A jog fenntartását a szövetségi gyűlés már 1864-ben is
kimondotta. Ma a szövetségtanács újból mérlegelés tárgyává teszi a kérdést.
Svájc olyan jelentékeny külkereskedelemmel rendelkezik, s nélkülözhetetlen
élelmiszereknek olyan tömegeit szerzi be tengerentúlról, hogy a számára szükséges hajótérről neki magának kell gondoskodnia. Egyáltalán Svájc kénytelen a
világforgalom főútvonalaihoz független, saját rendelkezése alatt álló kapcsolatokat teremteni. Ezért elsősorban a belvízi hajózás útvonalai felé terelődik
figyelme, mely elvezeti a tengerhez. Az új hajózási törvénynek azonban már
most ki kell terjeszkednie a tengerhajózásra is. ( F r e y : Die Botschaft des
Schweizer Bundesrats über die Schw. Binnenschiffahrt. D. fr. Donau. 1917. Nr. 23.)
Magyarország tengeri érdekei. A német—osztrák-magyar gazdasági egyesületek 1917 novemberben tartott értekezletén Hamburgban természetesen a
porosz—osztrák nagycsatorna-érdekek voltak az előtérben. A magyar „álláspontot"
.az értekezleten Vágó József, a budapesti kereskedelmi és iparkamara titkára
képviselte. Szerinte az E l b e — O d e r a nagycsatornának különösen nagy szerepe
van. Ha Magyarország tengerentúlra szóló kiviteli lehetőségeit tekintetbe veszszük, bizonyos, hogy a háború után a központi haltamak mindent el fognak követni kivitelük emelésére a tengerentúlra. Németország külkereskedelmének ismét
el kell érnie régi jelentőségét. Magyarország számít arra, hogy Németország
az ő terményeit elviszi a tengerentúli piacokra. Ennélfogva a Duna és Elbe—
Odera nagycsatorna nagy értékű lenne Magyarország számára.
Oroszország kereskedelmi flottája. Az orosz kereskedelmi flotta már a
világháború első évében rendkívüli módon csökkent, amit a következő táblázat
is m u t a t :
1914

Hajók száma

Orosz hajózási és kereskedelmi társaság ... ... ... ... ... .. ... ... ...
Önkéntes flotta... ... ... ... ... ... ...
Orosz keletázsiai társaság ... ... ...
Északi társaság ... ... ... ... ... ...
Nyugati társaság (feloszlott) ... ...
Orosz-Balti társaság ... ... ... ... ...
Óceán társaság
... ... ... ... ... ...
Archangelsk—Murinan ... ... ... ..
O r o s z - D u n a társaság ... ... ... ...
Azóvi—Fekete-tenger... ... ... ... ...
Rigai társaság ... ... ... ... ... ... ...
Északnyugati társaság ... . ... ...
Révaii társaság .. ... ... ... ... ... ...
Összesen...

70
32
19
16
7
7
7
16
15
11
3
2
5
210

1915

Tonna

Hajók száma

Tonna

84.910
64.021
29.063
27.438
15.811
10.398
8736
6932
2837
2690
2544
1991
1036
258.407

75
10
7
9

64.794
25.289
23.639
17.247

-

9873

14
10

5895
1629

—

—

—

—

—

—

•

—

—
'

—

7

—

132

—

148.366

83 KISEBB

KÖZLEMENYEK

Hogy az orosz kereskedelmi flotta most milyen helyzetben van, képes lesz-e
a normális idők helyreálltával az ország tengeri forgalmának egy részét is lebonyolítani, arról nincs hír. Ha a központi hatalmakkal létrejön a különbéke, úgy
— mint ezt a lapok jelentették — a német kikötőkben rekedt orosz hajók
visszaadatnak ugyan (és viszont), de ez nem képviselvén jelentősebb hajóteret
(hisz alig pár hajó rekedt csak német kikötőben), egyáltalán nem segít az orosz
kereskedelmi flotta siralmas helyzetén.
Br. V.
Dánia kereskedelmi flottája. A dán kereskedelmi flotta a háború első idejében jóval kevesebb hajót veszített, mint a többi semleges államok. Csak 1916.
év folyamán, különösen annak vége felé érték meglehetős nagy és már érezhető veszteségek, amelyet fokozott hajóépítéssel igyekeztek pótolni.
A dán kereskedelmi flotta 1914-ben állott:
Tonnatartalom
bruttó
nettó

392 motorhajóból
5X411
666 gőzösből és ... . 727.247
1079 vitorlásból . ... ... 106.240
Összesen ... 883.898

29.851
434.977
92.140
556.968

1917 január 1-én a helyzet a következő v o l t :
Tonnatartalom
bruttó
nettó

609 gőzös
- ... 662.846
418 motorhajó
93.048
1039 vitorlás .. .
141.688
Összesen ... 897.582

393 292
57.278
127.Q3
577.66J

Eszerint a dán kereskedelmi hajópark 1917 január elejéig 71 hajót veszített, de új hajók építésével e veszteséget nemcsak hogy pótolta, hanem a flotta
össztonnatartalmát 13.684 brotto tonnával még emelte. Megjegyzendő, hogy
az épített hajók között gőzös nincsen, hanem csak motorhajó és vitorlás. A hajóállomány változása a következő v o l t :
Elpusztult 57 gőzös
...
Elpusztult 40 vitorlás
...
Épült
26 motorhajó . . .

— 64.401 tonna
— 35.448
+ 42.637
„

Míg a gőzösök úgy számra nézve, mint tonnagera nézve csökkentek, addig
a vitorlások csak számra nézve csökkentek, tonnagejük az új építkezések folytán emelkedett. A vitorlások újabb térfoglalásáról a dán hivatalos körökben az
a felfogás uralkodik, hogy a vitorlások, ha a mostani rendkívüli viszonyok között
meg is állják helyüket, a háború után ismét csak háttérbe fognak szorulni. Hogy
csakugyan így lesz-e ez, azt majd az elkövetkezendő évtized fogja megmutatni.
Br. V.
Tuniszi széntelepek. A Bon-félszigeten barnaszéntelepet fedeztek fel, melyet a szállítáai nehézségek mellett is kiaknáznak, tekintettel a Földközi-tengeren
uralkodó szénhiányra. (Zeitschr. d- G. f. Erdkunde. 1917. p. 131.)
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Hollandia tengerhajózása a háborúban. A hollandi tengerhajózás 1914. év
utolsó negyedében oly eredményeket ért el, amelyet a hollandi hajótulajdonosok
soha nem álmodtak. 1914. év végén a fuvardíj a négy-ötszörösére emelkedett,
míg 1915-ben már a tízszeresét is elérte a békeidők fuvardíjának. A hajótulajdonos tulajdonképpen minden árt megkapott a hajóűrért. Az okok kézzelfoghatók : a magyar-osztrák és német kereskedelmi gőzösök ki voltak rekesztve a
forgalomból, Angliának háborús célokra nagyon sok hajó kellett, a legjobb
angol hajókat az angol admiralitás rekvirálta, állítólag nem kevesebb, mint 1000
hajót foglaltak le, az angol hajók a Keleti-tenger forgalmából ki voltak zárva,
mivel ez haditerületnek nyilváníttatott; ezek voltak fő okai a hajótérhiánynak.
Azonkívül a Dardanellák elzárása folytán a gabonaszükségletet a La-Plata folyam
vidékeiből, Kanadából és Észak-Amerikából kellett fedezni, amely viszonylatokban
a Keleti- és Fekete-tengeren közlekedő kisebb hajók nem voltak használhatók.
Befolyásolta végül még a hajótérszükségletet a hajók elsülyedése.
Uj hajókat alig bocsátottak vízre ; az arzenálok, különösen Angliában, háborús célokra le voltak foglalva, s anyagban is nagy hiány volt, ami az építkezést akadályozta.
így a hajózási vállalkozóknak az 1915-ös év gyönyörű konjunktúrákat nyújtott, amit alig befolyásoltak a magasabb bérek, a nagyobb élelmezési költségek,
s a jóval drágább szén, amelyek mind a kiadásokat növelték.
A következő összeállítás a rotterdami hajóstársaságok osztalékait mutatja :
1915
1914
1913
százalékban

Holland—Amerika Vonal
50
Rotterdamsche Lloyd .. ... ...
10
Wm. H. Mueller & Co's Alg.
Scheepv. Mij.
...
20
Van Nievelt. Goudriaan & Co. 100
Solleveld,v. d. Meer & v.Hattem 100
Tribu
...
... ... ... 40
—
Tromp ... ... -.. ... ...
10
Holland Gulf
Maatschoppy Zeevaart ... ... 50
75
De Maas ... ... — — — —
25
Nederlandsche Lloyd.
Maatschoppy Houvaart ... ... 100
60
Erhardt & Dekkers

17
7'/2

15
10

—

8
26
20
20
15
8

10
15
9

10
9

8
16
10
15
11

7
—

7

—
—

A kiutalt osztalék azonban még korántsem mutatja a valódi nyereséget,
mert hisz minden társaság a nyereség egy részét kölcsönök visszafizetésére,
leírásokra és tartalékalapja számára használja fel, amit ily kedvező esetben valószínűleg a rendesnél jóval nagyobb mértékben vittek keresztül. A részvények
árfolyama is ennek megfelelően emelkedett.
1915-ben 34 hajót adtak el közel 80.000 tonnával mintegy 20 millió hollandi forintért, öt hajó 11.031 bruttó tonnával tengeri veszedelem, 11 hajó,
30.232 tonnával torpedó és akna által elpusztul, két hajót pedig 2850 tonnával lefoglaltak.
Rotterdam

kikötője

rendkívül

sokat

szenvedett. A

forgalom

az

1913-as
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normál évvel szemben mintegy 1 /a-al csökkent. Az egyes
tánál a következőket tapasztalhatjuk :
Nagy-Britannia és Írország

1913
1914
1915

hajóvonalak vizsgála-

Hajók

Bruttó m;i

3032
2580
2276

10,236.156
8,711.175
7,168.058

Angliával, amennyiben kikötői a közlekedés részére nyitva maradtak, még
sikerült a forgalmat fenntartani, sőt némely angol kikötőben, mint Harwielban,
Leithben és New-Castelben emelkedett is az. A rendszeres turnus- és szénjáratok, ha egy kissé visszamentek is, nagyjában kielégítő maradt.
Másképp van azonban pl. az ércforgalommal. Itt a következő összehasonlítást adhatjuk :
Bilbao:

1913
265
1,621.107

Hajók száma ..
Tonna

1914
172
996.459

Spanyolország, Bilbaoval e g y ü t t :
Hajók száma
1048
657
Tonna
6,819.030 4,153.333
Svédország :
Hajók száma ...
Tonna

...

1915
1
3415
21
94.200

492
330
2,753.544 1,810.152

227
846.549

390
424
3,609.027 2,956.684

232
1,565.930

Norvégia:
Hajók száma
Tonna

Az ércforgalom így alaposan összezsugorodott, s míg Svédországgal és
Norvégiával a forgalom habár jóval csökkent mértékben is, de valahogy fenntartható, addig Spanyolországgal majdnem teljesen szünetel.
A gabonaforgalom, hol elsősorban Oroszország, Románia, Észak-Amerika és
Argentinia jönnek számításba, a következő v o l t :
Oroszország:
1913

Hajók száma
Tonna

...

1914

1153
620
7,986.536 4,440.771

1915

1
8578

Románia :
Hajók száma
Tonna
Egyesült-Államok:
Hajók száma
Tonna
Argentinia :
Hajók száma
Tonna

92
861.461
...

95
912.461

—

492
349
463
8,193.150 6,079.040 6,547.347
152
1,662.977

49
544.347

135
1,292.650

Innen látható, hogy míg Oroszországgal és Romániával a közlekedés teljesen megszakadt, a Holland—Amerika vonalnak sikerült járatainak jórészét
fenntartani, s ha nem tartottak volna annyi gőzöst angol kikötőkben vissza,
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akkor a forgalom még élénkebb lett volna. Az argentinjai forgalom is kielégítő
volt, s a hollandi kormány nagy gabonabehozatalára vezethető vissza, éppúgy,
mint az északamerikai forgalomnál. Összegezve az eredményt, bár a gabonabehozatal 4 millió m 3 -el csökkent, megjegyzendő, hogy 1915-ben behozott gabona
mind az országban maradt, míg az 1914-es év adataiban a Németországba
menő nagy átvitel is fel volt véve.
Áttekintést
szerint :

nyújtunk végül

az összforgalom

19 13
Hajón

Európa
Ázsia
Afrika
Amerika
Ausztrália

..

m-1

megoszlásáról

a

világrészek

19 15
Hajón

m"

8944 43,255.887 2902 10,254.351
186 2,677.381
74
1,118.459
246 2,46'\6i5
38
174.251
815 11,795.9^1
<\3 8,136.456
\Z
127.579
—

Felemlítjük még, hogy a háború kitörése óta három magyar és osztrák
gőzös van holland kikötőben, még pedig a „Pilitrice", „Java" és „Laconia."
Br.

V.

A Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság hajójáratai.
Gyorsárúforgalom
a Zemun—Orsova—Cernavoda
vonalon. A Magyar Királyi Folyamés Tengerhajózási R.-T. közli, hogy a hadvezetőség szolgálatában álló hajókkal a
Zemun—Orsova—Cernavoda vonalon fenntartott gyorsárú-forgalomban az árúfelvétel
folyó hó 11.-én megkezdődik. Gyorsárúk felvétetnek a zemun—orsovai vonal magyar
és szerb, valamint Orsova alatt a jobbparton fekvő állomások egymásközti forgalmában. Ebben a forgalomban elszállított küldeményekre a társasági díjszabási és üzletszabályzati határozmányok csak annyiban érvényesek, amennyiben az illetékes hatóság
azoktól eltérőleg nem intézkedik. E forgalom tekintetében felvilágosítással szolgál az
igazgatóság.
Árúfelvétel megkezdése. Az árúfelvételt a társaság a forgalom részére már megnyitott Wien, Pozsony és Budapest állomásoknak a Budapest alatt Pancsováig bezárólag fekvő dunai állomásokkal és viszont, nemkülönben a budapest—pancsovai vonal
állomásainak egymásközti forgalmában 1918 március 4.-én megkezdte.
Budapest dunaparti teherpályaudvar állomáson át vasútra irányuló küldemények
szállításra nem fogadtatnak el.
Az árúfelvételt Regensburg, Passau, Linz, valamint Újpest állomásokon és állomásokra az árúforgalom részére eddig megnyitott állomásainak forgalmában a társaság
1918. évi március 12.-én megkezdte.
A fővámtér—budai
Lánchídfő közötti átkelési hajóiáratok szaporítása. A Magyar
Királyi Folyam- és Tengerhajózási R.-T. igazgatósága közhírré teszi, hogy a fővámtér—budai Lánchídfő közötti átkelési vonal fontosságára való tekintetből e járatok forgalmát folyó évi március hó 9.-től kezdve egy második átkelési gőzös bekapcsolásával
az eddigi óránkénti 2 járat helyett óránként 4 járatra terjesztette ki. Az ezen vonalon
közlekedő gőzösök a fenti naptól kezdve az eskü-téri átkelési hajóállomást is érintik.
Az Első cs. kir. szab. Duna-Gőzhajózási Társaság hajójáratai. Az árúfelvétel
megkezdése Regensburg, Passau, Linz és Újpest állomásokon. Az Első cs. kir. szab.
Duna-Gőzhajózási Társaság közhírré teszi, hogy a Regensburg, Passau, Linz és Újpest
állomásokon 1918. évi március hó 12.-én megkezdte az árúfelvételt a Wien állomással,
valamint a teherárúforgalom számára már nyitott, Wienen alul fekvő társasági hajóállomásokkal és viszont fenntartott teherárúforgalomban. A jelzett időponttól kezdve
tehát megnyílt a teherárúforgalom a társaság Regensburg, Passau, Linz, Wien, Pozsony,
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Gönyü, Kolozsnéma, Győr, Újpest, Budapest hajóállomásai, valamint a
budapest-pancsovai Dunaszakasz mentén fekvő és Belgrád hajóállomások egymásközti forgalmában.
Gyorsárúforgalom a zemun—orsova—cernavodai
Dunaszakaszon.
1918. évi március hó 11.-én megkezdődött az árúfelvétel j a zemun—orsova—cernavodai Dunaszakaszon, az Orsova fölött fekvő magyar és szerb állomások, valamint az Orsova alatt
fekvő jobboldali összes állomások (Cernavodát is beleértve) érintésével fenntartott
gyorsárúforgalomban. E forgalom számára a társaság díjszabásai és üzletszabályzatának
határozmáríyai további intézkedésig csak annyiban érvényesek, amennyiben az illetékes
katonai tényezők másként nem rendelkeznének. A fuvardíjtételek és egyéb feltételek
tekintetében kérdezősködések folytán további felvilágosítással a társaság igazgatósága
Wienben, a forgalmi igazgatóság Budapesten és a részes társasági állomások szolgálnak.
Az árúfelvétel megkezdésé^Gönyü,
Kolozsnéma, Győr és a
Budapest—Belgrád—
Pancsova vonalon fekvő állomásokkal való forgalomban. Az Első cs. kir. szab. DunaGőzhajózási Társaság közhírré teszi, hogy a Budapest—Pancsova Dunaszakasz mentén
fekvő állomásokon át Gönyü, Kolozsnéma, Győr, továbbá Belgrád társasági állomásokon és azokra a teherárúk felvételét 1918. évi március hó 4.-én megkezdte. Ezen a
napon léhát megnyíltak a teherárúforgalom Wien (Praterkai, Nordbahnlinie), Pozsony,
Gönyü, Kolozsnéma, Győr, Budapest (Batthyány-tér is) hajóállomások, a budapest—
pancsovai Dunaszakasz mentén fekvő hajóállomások és Belgrád hajóállomás egymásközti forgalmában.
Személyszállító hajójáratok. Az Első cs. kir. szab. Duna-Gőzhajózási Társaság forgalmi igazgatósága a személyszállító hajójáratait a folyó évben a következőképp nyitja
meg: Budapest—Mohács között az ez idényre kiadott menetrend szerint első menettel
Budapestről Mohácsra március hó 9.-én déli 12 órakor, Mohácsról Budapest felé pedig
március hó 10.-én déji 12 órakor; a Budapest—Wien közötti hajójáratokat, első menettel Budapestről Wienbe március hó 22.-én délután 6 órakor, Wienből Budapest felé
március hó 24.-én (Weissgárber állomásról reggel 7 órakor, Praterkai állomásról reggel
fél 8 órakor); Budapest—Belgrád felé első menettel Budapestről Belgrádba március
hó 28.-án esti 10 órakor és Belgrádból Budapestre március hó 30.-án reggel 5 órakor,
Zemunból Szegedre március hó 29.-én 11 órakor este és Szegedről Zemunba március
hó 31.-én reggel 5 órakor. Wien—Pozsony között első menettel Wienből Pozsonyba
március hó 10.-én délután 4 órakor, első menet Pozsonyból Wienbe március hó 11.-én
reggel 6 órakor. A mohácsi hajó Százhalombatta és Tököl állomásokat további intézkedésig nem érinti.

IRODALMI SZEMLE.
TENGERHAJÓZÁS.
Rajna—Duna—Levante. A „Die freie Donau" című folyóirat nagy lelkiismeretességgel jegyzi fel az összes eseményeket és gondolatokat, melyek a Rajna—Duna—Levante összekötő víziútja érdekében felmerülnek. Mi már ismételten rámutattunk
arra, hogy azok a nagy-német tervek, melyek [a sztratégiailag könnyen biztosítható, s ezért nagyjelentőségű belvízi kapcsolat megteremtését célozzák Németország és Törökország között, egészen másképpen festenek a magyar érdekek
nézőpontjából. A tervezett német „nagycsatornák" a kimélyített Dunát egyfelől
a Rajnával, másfelől az Elbével és Oderával kapcsolnák össze. Két méter kisvízi medermélység mellett alkalmasak lennének 1200 tonnás hajók vontatására.
E csatornák megépítése kétségkívül nagy átalakulást idézne elő Közép-Európa
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közlekedésföldrajzában. A Rajna-torkolat kilötői jelentőségükben nagyot nyernének, mert igen jelentékeny forgalmat elvonnának Hamburg és Brémen, másfelől
Trieszt és Fiume felől. A Duna-torkolat kikötői pedig hatásukat egyfelől igen
kellemetlenül éreztetnék Fiume és Trieszt, de másfelől Hamburg és Brémenre is.
A Duna-út egyik végén a Rajna-, másik végén a Rajna-torkolat kikötőivel
Közép-Európa forgalmi gerincévé változna át. Természetes, hogy a Hanzavárosok és az adriai-kikötők vitális érdekeit érintik ezek a tervek. A Hanzavárosok azt, amit az egyik oldalon a Dél-Németországban elvesztenek, pótolni
tudják a másik oldalon vonzási területüknek kiterjesztésével a Duna —Oderacsatorna segítségével, de az andriai-kikötőket tagadhatatlanul igen súlyos csapás, pótolhatatlan veszteség érné. A „Die freie Dor.au" a délnémet Rajna —
Duna nagycsatorna érdekeltség folyóirata. Mint ilyen, számos cikket tartalmaz,
mely a mi olvasóközönségünk érdeklődésére is számot tarthat, az utolsó félévben
megjelent füzetekből közöljük a következőket:
K. D. „Rhein—Donau und Elbe—Oder—Donauverbindung" című cikkében
(Nr. 13.) az „Ehrb. Kaufin. "-egyesület 1917 május 8.-án Hamburgban tartott
gyűlésével és a szász országgyűlés 1917 május 15-iki ülésén tárgyaltakkal foglalkozik. A hamburgiak és szászok természetesen a Duna —Elbe - Odera belvízi
összeköttetés mellett kardoskodnak. Emellett van Ausztria és egész Poroszország is. K. D. hangsúlyozza azt a jól ismert tételt, hogy a megépített út nem
annyi forgalmat bonyolít le, amennyit elődje, a kiépítetlen út lebonyolított, hanem
sokszorosan nagyobb új forgalmat teremt. A Rajna ma évenként 26 millió tonnát
szállít Rotterdamnak, míg az Elbe csak 12 milliót Hamburgnak. A Duna —
Rajna nagycsatorna olyan lényegében új forgalmat termel, mely nem származhat
Hamburg forgalmából. A duna- és rajna-torkolati kikötők kölcsönös forgalmának
befolyásolásáról lehet csak szó. Ruhrort és Ruszcsuk az 1200 tonnás hajózás
határállomása lenne, ahol a tengeri út kezdődne. Míg ma nemcsak közép, hanem
nyugati Havasalföld is a Duna-deltán át szállít Nyugat-Európába, sőt Mannheimba is, s így Rotterdam bonyolította le egész havasalföldi és DélnyugatNémetország forgalmát, a nagycsatorna megépítése után ez csak Moldva és KeletHavasalföldére szorítkozhatna. Tehát a nagycsatorna nem Hamburgnak, de legfeljebb a rajna-torkolati kikötőknek árthat. A nagycsatornák benyúlnának Trieszt
vonzási területébe. A nagycsatornák a dévényi kapunál kezdődő mező- és erdőgazdasági, tehát kifejezetten őstermelő területeket kapcsolnaK össze Németország
ipari területeivel. Tehát német bánya- és ipari termékek mennek le, s nyerstermények fel. A Dunán elsősorban azon vidékek felé indul az árúk áramlása,
melyek Délkelet-Közép-Európa nyersterményeinek piacai. Az Elbe- és Oderavidékek bizonyára nem tartoznak ide, mert ezek a szükséges nyersterményeket
olcsóbban szerezhetik be a Visztula-vidékről s onnan keletre. Ezzel szemben a
Rajna-vidék, általában Dél-Németország és Ausztria az alsó Duna-vidékek nyersterményeit nemcsak szívesen fogadja, hanem ezekre egyenesen rászorul. Ezért
jelentőségben a Rajna—Duna-nagycsatorna a Duna—Elba—Odera-nagycsatornát
mindenesetre felülmúlja. A Rajna—Duna-nagycsatorna mellett szól tovább az a
körülmény is, hogy ez körülbelül ugyanannyiba kerül 1200 tonnás hajózás számára, mint a másik kettő külön-külön 600 tonnás hajózás számára. (Ca. 700
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millió korona.) A német érdek a Rajna—Duna mellett szól sztratégiai tekintetben is.
Zoepfl Q. „Mitteleuropaische Verkehrspolitik" című igen tanulságos eszmefuttatást ír a csatornatervek és a tengeri hajózásról. („Diefreie Donau" 1917 Nr. 17.)
Ugyanezen folyóiratban („Der Donauverkehr mit dem Schwarzen Meere"
1917 Nr. 20.) névtelen szerző a hajózás monopolizálásának lehetetlenségét hangoztatja s megemlékezik arról, hogy újabban ezertonnás motoroshajókat építenek, melyek folyón és tengeren egyformán járhatnak. Utal a Baltitengeren szerzett ezenirányú tapasztalatokra. Lehetségesnek tartja, hogy ilyen
hajókkal Budapestig feljárhassanak az odesszai és konstantinápolyi kikötőkből.
Frey és más svájci és francia szakférfiak igen élénk irodalmi tevékenységet fejtenek ki Svájc tengeri útirányainak jobb kiépítése érdekében. Frey
„Bordeaux—Schweiz" címmel a Die freie Donau 1917. évf. 20. számában ismerteti az újabb francia terveket Svájcnak a francia kikötők felé vonzása érdekében. Amíg a háború előtt Franciaországban nem sokat törődtek Svájc érdekeivel, most ott nagy szimpátiára talál minden ilyen terv. A háború előtt a „La
Loire Navigable" küzdött azon célért, hogy Svájcot a rajnai útiránytól eltereljék. St. Nazaire, Nantes és Bordeaux jöhetnek e tekintetben számba. Gerald,
kinek Lyon—Fiume—Belgrád—Odessza vasúti tervét annak idején ismertettük,
a Rhone—Garonne-csatorna új kiépítése mellett foglalt állást. Svájc érdekében Monzie francia szállításügyi államtitkár is Gerald tervei mellett szólalt fel.
Grassmann J. „Hamburg und die Donau—Rheinverbindung" (Die freie Donau
1917. Nr. 22.) című értekezésében a hamburgiak ismeretes álláspontját vitatja 4
a nagycsatorna kérdésében. Fejtegeti a hansa- és rajna-torkolati kikötők természetes vonzási területeit és a meglevő tarifális állapotot. Antwerpen és a Hansakikötők a háború előtt kormányaiktól nagy tarifális kedvezményekben részesültek. A rövid belga vasútvonal természetesen hatásában nem mérkőzhetett a
Hansa-kikötők mögötti tarifális tekintetben egységes vasúti hálózattal. És mégis
a Rajna segítségével Antwerpen és Rotterdam vonzási területeiket messze kiterjesztették Dél-Németországban. A kivételes tarifák gazdag halmaza a Hansaforgalomban, szemben a belga-bajor tarifákkal, alig használt a Hansa-kikötőknek.
Az összetett vasúti és víziúti tarifák szemléleténél rögtön kitűnik a Rajna óriási
jelentősége a bajor tenger felé irányuló forgalomban. Igen kevés kivételtől eltekintve, a legtöbb árú számára Frankfurt a. M. olyan alacsony átrakó-tételeket
tud felmutatni, hogy semmiféle vasúti tarifa ezzel versenyezni nem tudhat. A
belga kedvezményes vasúti tarifáknak nem igen van hatásuk a bajor forgalomra,
az egyenes vasúti szállítmány rajna-torkolati kikötőkbe Bajorországból a ritkaságok közé tartozik. Egyes árúkra, mint például a nürnberg—fürthi árúcsoportra
a kedvezményes tarifáknak nincs is lényeges hatásuk. Ezek a Hansa-városok
felé veszik útjukat. Nürnberg vidékén a behozatal útja a Rajna (nyerstermények), a kivitele a hamburgi vasútvonal (ipartermékek). Viszont Angliába a
szállítás Antwerpenen történt, minek oka a tengeri útszakasz olcsósága és szállítási idejének rövidségében keresendő. Tehát mindenütt a földrajzi helyzet érvényesül nemzeti és egyéb érdektekintetek helyett. Minden német fájlalja, hogy a
németség nemzeti gyengesége idején a Rajna-torkolat elgátolódott előtte s a
Rajna-torkolat tisztán német forgalmának hasznát idegenek élvezik, de sokkal
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nagyobb gazdasági kár származik a forgalom mesterséges megbénításából. Szerző
foglalkozik továbbá Antwerpen rakárainak (Umschlagskosten) alacsony voltával
szemben Hamburgéval. Közli Stubmann következő adatait (Marine-Rundschau 1912):

1890
1895
1900 . . .
1905
1910

Hamburg:
3,492.760
4,142.800
6,245.422
7,852.118
10,368.862

Antwerpen:
165.457
571.765
2,605.633
4,435.580
7,727.219

Rotterdam:
2,582.792
3,989.829
7,845.545
12,771.308
17,663.520

Olyan hatalmas emelkedés ez minden tekintetben, mely mellett a mi hatalmas Dunánk forgalma igazán eltörpül. Végül szerző lándzsát tör a terjeszkedés
természetes földrajzi irányai mellett, mellyel tartósan harcolni nem is lehet. A
Hansa-városok természetes vonzási területe az Elbe-vidék és attól keletre és
délre a Molda és Visztula köze.
Szana S. „Demobilisierung und Übergangswirtschaft in der Űonaufrage" c.
cikkében (Die freie Donau 1917. Nr. 22.) ismerteti azokat az ismeretes terveket, melyek alapján Budapestnek „tengeri" kikötővé kellene kiépülnie. Kvassay
három méteres terve mellett szerepel Rosemayer kölni mérnök valóban koloszszális gondolata. Rosemayer az Al-Dunán Jucz éz Berza-Palánka között 20 km.
hosszú, 25 m széles és 4 m mély vizet tartalmazó alagutat tervez, mely a dunai
víziutat 94 km-rel megrövidítené.

TENGERKUTATÁS.
A Csendes-óceán tanulmányozása. Az oceánok kutatása a fölfedező utazásokkal kezdődik, de tudományos tanulmányozásról akkor még szó sem lehetett. Az oceanográfiai tudomány csak később született meg, azonban az első
tudományos expedíciók is csak töredékes adatokat szolgáltattak. A XIX. század
kutató utazásai csak általános tájékozódást nyújthattak, mivel a tengerkutatás
módszerei és eszközei még embrionális stádiumukat élték. A modern oceanográfia nem veti ugyan el az ilyen alkalomszerű expedíciókat, de azokon is a
szisztematikus tengerkutatás módszerét érvényesíti s az időszakonkint ismétlődő
kutatásokat sokkal többre becsüli.
Ilyen évszakonkint megismételt expedíciók az Északi- és Földközi-tengeren
megbecsülhetlen eredményekhez juttatták a tudományt. Hasonló nemzetközi kutatás folyt az Adrián is, melyben Gonda Béla, a Magyar Adria-Egyesület elnökének érdeméből hazánk is résztvett. Az Északi-tengeren végzett kutatásokat
1915-ben az egész Atlanti-óceánra ki akarták terjeszteni, a háború miatt azonban ez a terv jó időre meghiúsult.
A Csendes-óceán hatalmas vízterületén rendszeres kutatást eddig még nem
végeztek. Az első expedíciók (Magelhaes,
Cook, Wilkes) jelentéktelen helyi
megfigyelései után a híres Challenger-expedíció a Csendes-oceánon is rengeteg
adathalmazt gyűjtött össze, de ezek értékét eszközeinek tökéletlensége nagyban
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befolyásolta. A hamburgi Godefroy-múzeum, a japánok, a Siboga-expedíció, a
holland-keletindiai és az újabb amerikai expedíciók kutatásai mind helyi jelentőségűek és nem időszakosak. Ezeknek az adataiból tehát az óriási kiterjedésű
vízi félgömb viszonyaira nem következtethetünk. E hiányos részletkutatások
következménye, hogy a Csendes-óceán, melynek köbtartalma hétakkora, mint a
tenger színe fölötti szárazulaté, még ma is ismeretlen.
Majdnem hihetetlen, de Liítlehales
(U. S. Hydrographic Office) adatokkal
bizonyítja, hogy a Csendes-óceánnak még a reliefje is csak nagyon hiányosan
ismeretes. A XIX. század utolsó negyedében számos expedíció foglalkozott
ugyan a Csendes-óceán mélységeinek fölmérésével, mégis találunk Ausztrália
kiterjedésével vetekedő területeket, amelyekről egyetlen mélységi adatunk sincs !
De nemcsak a nagy mélységek domborzati viszonyai ismeretlenek, hanem a kontinentális szegélyé is. Azok az izobathok, amelyek különböző térképeken a kontinentális párkány határait jelzik, Littlehales
szerint nagyobbára önkényesek és
feltevéseken alapulnak.
A csendes-tengeri utazások és felmérő expedíciók a légnyomás általános
eloszlására, a szelekre, a felszíni áramlásokra, a hőmérsékre és sótartalomra
bőséges adatokat nyújtottak és kimutatták, hogy e viszonyok általában a többi
oceánokéhoz hasonlítanak. E részletek azonban érintetlenek maradtak és általános képet sem nyertünk. Az évről-évre, egyik időszakról a másikra végbemenő változásokról, illetve ingadozásokról, valamint ezeknek a klímára és a
biológiai viszonyokra való hatásáról még mit sem tudunk.
A Csendes-óceánra vonatkozó ismereteink hézagossága indította
Davis
kiváló amerikai geográfust a washingtoni tudományos akadémiában való fölszólalásra, melyben a Csendes-tenger rendszeres tanulmányozását ajánlotta.
Davis igazi amerikai tervvel állott a tudós gyülekezet elé. 1 Mintául a Carnegieintézet mágnes-expedícióit vette, de sokkal hatalmasabb méretűvé fejlesztve.
Tervei szerint az évek hosszú során ismétlődő expedíciók időben és térben is
folytatólagos vizsgálatai felölelnék a part, szigetek, a víz, a levegő és az
óceáni élet összes természeti jelenségeit. A kutatások területe Amerikától
Ausztrál-Ázsiáig, az északi hideg vizektől az Antarktiszig, a legnagyobb mélységektől a levegő legmagasabb rétegeiig terjednének és a legegyszerűbb szervezetű baktériumtól az emberig a szigetek és az óceán minden élő lényét tanulmányuk tárgyává tennék.
Davis tervezete egy-egy nehezebb probléma megoldására külön expedíciókat szán. Gyakorlati érzékre vall, hogy az expedíciók szervezését és vezetését
állandóan ugyanarra az egy személyre óhajtja bízni s hogy a fedélzeti munkák
keresztülvitelére kizáróan fiatal szakembereket ajánl. 0 maga a kutatásokban
nem kíván résztvenni.
Azzal, hogy a mostani viszonyok ilyen méretű vállalkozás véghezvitelére
teljességgel alkalmatlanok, Davis tisztában van és különösen is hangsúlyozza.
A békésebb időkig az expedíciók részletes terveit kellene elkészíteni és a szükséges anyagi eszközöket előteremteni. Kétségtelen, hogy az expedíció költségei1
L. Proceedings of the National Academy of Sciences of the U. S. America,
1916, VII.
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nek fedezésére, bármilyen mértékben vesz is részt Amerika az európai háborúban, csak az Egyesült-Államokban lehet majd mecenást találni. Ebből is kitűnik,
hogy Davis az expedíciót nem állami költségen, hanem magánosok hozzájárulásával akarja megszervezni. A tudományok iránt Amerikában eddig is megnyilvánult nagy áldozatkészséget tekintve, bizonyára nem számít rosszul. Amerikának elsőrendű nemzeti érdeke, hogy a Csendes-óceán tanulmányozását ne engedjék át másnak. O t t ugyanis már régen tisztában vannak vele, hogy az oceanográfia a természettudományok leggyakorlatibb ágai közé tartozik, amely a tőkebefektetést kellően kamatoztatja.
A tervezethez az akadémiai ülésen G. IV. Littlehales
és Ch. F. Marvin
fűztek megjegyzéseket. Az expedíció tervét a legnagyobb örömmel fogadták s a
munkálatokra vonatkozólag mindjárt javaslatokkal is állottak elő. E javaslatok
némelyikén ugyancsak meglátszik a rögtönzöttség. Littlehales
például sok
egyéb megszívlelésre méltó eszme mellett olyan módszer kidolgozását is ajánlotta, amellyel több láb fenékmintát lehetne szerezni. Ugylátszik, megfeledkezett
a német délsarki expedícióról, amely ezt a tervet a gyakorlatban már megvalósította és így az óceáni fenéktalaj rétegzettségéről szerfölött értékes adatokat
szerzett.
A másik fölszólaló arról fejtetté ki véleményét, hogy a Davis-féle
expedíción hogyan kellene a meteorológiai munkálatokat szervezni. Többek között
Ferrel teóriájának ellenőrzésére a léggömbökkel való megfigyeléseket is ajánlotta. Valószínűen nem ismerte még az osztrák kísérleteket, amelyek bebizonyították, hogy mozgó-hajókkal ilyen ballon-kísérletek kielégítő eredményt nem
nyújtanak.
A Davis által fölvetett eszme további sorsáról az amerikai hadüzenet óta
nem tudunk. Lehet, hogy jobb időkre tették el, de abban maradni bizonyára
nem fog. Az amerikaiakat egyelőre a rombolás munkájában való részvétel foglalkoztatja. Ha majd egyszer eljön az alkotó munka ideje, bizton számíthatunk a
Davis-féle
expedíció megvalósítására is. Nemcsak a tudomány, hanem a hajózás
és a halászati ipar is rengeteg hasznát fogja majd élvezni.
Leidenfrosi.
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Dr. Wilhelm Eckardt:
Die Ursachen der jahreszeitlichen Regenfaelle
im Mittelmeergebiet. (Peteimanns
Mitteilungen
aus Iustus
Perthes'
Geographischer Anstalt. 63 Jhg. 1917 VI. 180—182.
old.)
A Földközi-tenger és melléktengerei éghajlati viszonyainak feltárása és
kutatása régtől fogva kedvenc tárgya volt több geográfúsnak és meteorológusnak.
Az első alapvető munkát Supdn A. végezte, aki már 1890-ben kimutatta, hogy
a Földközi-tenger vidékein távolról sincs meg a szubtropikus éghajlat zavartalan
oceánikus jellege. Ujabban Eckardt, nem a klimatológia statisztikai módszereivel,
hanem nagyobb területekről szerkesztett időjárási térképek alapján iparkodott
magyarázatot nyújtani az Óvilág téli esőinek, nyári szárazságainak, valamint
a tengerpartok őszi és tavaszi esőinek okairól.
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A csapadékok évszakos eloszlását az e g y e s évszakokban uralkodó légnyomási és hőmérsékleti viszonyok alakítják ki. A Földközi-tengert övező szárazulatok télen erősebb lehűlésük következtében magas légnyomás helyei és így itt
télen nem alakulhat ki a főcsapadékmaximum, bár esetről-esetre kiadós esők
lehetnek, azonban a partszegélyeik téli csapadékokban igen is gazdagok, mert
a tengerek felett képződő depressziók meleg és nedves előoldalai érintik. A
légnyoiríás eloszlása télen néha az Azoroktól kezdve az egész Földközi-tengeren
át egész Kis-Ázsiáig mindenütt alacsony és ekkor különösen a medence keleti
felében kiadós esők, sőt havazások állanak be. Ez a helyzet néha még kora
tavasszal is előáll.
Tavasszal a szárazulatok gyorsan felmelegednek, a felszálló légáram helyét óceáni áramlás levegője iparkodik elfoglalni, kialakítva a partszegélyen, sőt a
belső területeken is a tavaszi esőzéseket. Ekkor kapja Spanyolország, a Balkán
az Atlasz tartományok, Kis-Ázsia, sőt Elő-Ázsia és Nyugat-Turkesztán is esőit.
Tehát tavasszal a télhez viszonyítva a tengeri depressziók útvonala a szárazulatok felett könnyebbé válik.
A nyár esőzési viszonyait a légkörnek nagy és általános áramlása módosítja. Ekkor a passzát ővek jellemző légnyomási öve 10°-kal északabbra helyezkedik el, keleten is megerősödik és a Földközi-tenger nyugati medencéje felett
volt alacsony légnyomás eltűnik. A Szahara felett a trópusok felől alacsony légnyomás helyezkedik el. Folyománya ennek a légnyomási eloszlásnak a száraz
északi szelek, amelyek a Földözi-tenger déli és nyugati partvidékein a nyári
szárazságot okozzák. A keleti medencében ugyanekkor alacsony a légnyomás,
mert az ázsiai nyári minimum szívóhatást gyakorol, amiért is a nyári esők
ezen a területen elég gyakoraiak és kiadósak.
Az ősz légnyomási eloszlásában hasonlít a tavaszihoz, de ekkor a szárazföld és a tenger hőmérsékleti viszonyai, a tengernek tárolt melege épp ellentétesek mint tavasszal. A gyorsan lehűlő szárazulatok és a meleg tengerek között
erős légáramlás indul meg s ekkor a Földközi-tenger nyugati és északi felében
illetve annak partjamenti országokban, továbbá az Adriában és a Balkánon is
beáll az őszi eső. A keleti medencében nem állanak be az őszi esők, mert itt
a légnyomás nyári eloszlása igen t a r t ó s . helyzetet teremtett, majd gyors változással a téli helyzet alakul ki, amiért is Kaukázusban és Nyugat Turkesztánban
rendkívül szép utónyár (vénasszonyok nyara) szokott lenni. A légnyomásnak
ilyetén eloszlása a Balkán-félsziget keleti felében k e v é s b b é engedi meg az őszi
esők kialakulását. Eckardt megjegyzi, hogy áll ez az Adria által befolyásolt
délkeleti félsziget belső területeire is, tényleg azonban téved a szerző, mert itt
az őszi és főképp az októberi esők kifejlődése annyira jellegzetes, hogy a félsziget belsejében és hazánk délnyugati részein októberre jut a fő, esetleg a
másodlagos esőzési maximum.
Végül kiemeli a szerző, hogy a Földközi-tenger rendkívül tagolt medencéje
körül elhelyezkedő országokban felette nehéz a várható időjárás előzetes megállapítása. A németekre oly nagyfontosságú Elő-Ázsia időjárási viszonyainak megállapítására megjegyzi, hogy változatos volta miatt majd óceáni, majd szárazföldi
befolyás aíatt állva, szintén igen nehéz.
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Végeredményben a Földközi-tenger, a Fekete- és a Káspi-tengerek és a
Perzsa-öböl különböző behajtásai okai, hogy a „szubtropikus klíma óceáni típusa
a téli félévet annyira jellemző csapadék bőségével, az óvilág szuptropikus vidékéről, majdnem Ázsia szívéig benyúlik.
Dr. R. A.

EGYESÜLETI ÜGYEK.
Földrajzi szakosztály. Egyesületünk földrajzi szakosztálya 1918 jan. 7.-én
tartotta a tisztújító közgyűlés után első ülését Prinz Gyula egyetemi m. tanár
elnöklésével. Jelen voltak: Gonda B., Vogl V., Sávoly F., Vadász E., Schreter Z.,
Hézser A., Leidenfrost Gy., Pécsi A. Kormos T., Vigh Gy., Zombori I.,
Harmos E., Maucha R., Marcell Gy., ifj. Lóczy L., Erődi K., Brunner V.,
Lambrecht K., Ferenczi I., Zalanyi B. Távolmaradását jelenti: id. Lóczy Lajos dr.,
Koch Antal dr., Schafaszik Ferenc dr. és Havass Rezső dr., akik a szakosztály
munkáját mindig jóakaratú érdeklődésükkel kísérték. Elnök az egyesületi szakosztályok feladatairól fejtette ki gondolatait. Azokat az egyesület tanácsadó és ösztönző szerveiként tekinti, tisztikaruk útján közvetlenül is befolynak az egyesület
ügyeinek vezetésébe. Ha a földrajzi szakosztály figyelemmel kíséri a közélet
napi jelenségeit, számtalan alkalmat fog találni, hogy tagjainak szakismereteit
a köz javára értékesítse. Különösen áll ez a közlekedés-földrajz körébe tartozó
problémákról, mert ezen a téren valóságos merényletek hangzanak el sajtónkban nap-nap után nemcsak a célszerűség, nemzeti érdek, de egyenesen a megvalósíthatóság elemi alapfeltételei ellen. Ismerteti azokat a nagyhangú tervezgetéseket, melyek odairányulnak látszólag, a tervek hirdetőinek legjobb szándékaiban
nem kételkedve, hogy Budapestet a duna—feketetengeri forgalom középpontjává,
legelső vízi-szárazföldi tranzitó-állomásává tegyék, melyek azonban elsősorban
azt hozzák eredményül, hogy elterelik a magyar nemzet figyelmét azoktól az
elsőrangú nemzeti feladatoktól, melyek reá a háború után megkezdődő újramegalakulás jövő sorsdöntő idején várnak tengeri és külkereskedelmi forgalmának
újramegszerzésével. A geográfiai tények és lehetőségek színpadára utal, s azt
hiszi, hogy ezeket a kérdéseket csak a különféle szakemberek összevonásával
tartott értekezletek segítségével lehet megoldani. Gonda Béla helyesli az elnök
gondolatmenetét, de kívánatosnak tartja, hogy mielőtt egy nagyobbszabású
összevont értekezlet megtartásába fognánk, a szakosztály tárgyalja meg jól
földrajzi szempontból Magyarországnak összes tengerhez vezető útvonalait. Kormos
Tivadar hozzászólása után a szakosztály elhatározza az előkészítő munkálatok
megkezdését.
Dr. Hézser Aurél bemutatja: „A Földközi-tenger jelentősége egykor és
most" című dolgozatát, melyben ismerteti, hogy a Földközi-tenger földrajzi helyzete és partjainak földrajzi viszonyai milyen befolyással voltak az egyes történeti korok változó viszonyai között a tenger fontos kulturális hivatására. Végül
a szakosztály megválasztotta minden jelölés nélkül titkos szavazással alelnökökül
Kormos Tivadart és Marczell Györgyöt, az elnök javaslatára titkárul Hézser
Aurélt. A szakosztály tagjai az említetteken kívül Thirring G., Illyefalvy S. I*.,
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Réthly A., Strömpl G.', Lévay I., Cserno G., Schafarzik F., Koch N., Kövesligethy
R., Moesz G., Lasz S., Haltenberger M., Lehotay M., Endrey E., Kieselbach
Gy., Schwalm A.
Állattani szakosztály. Az egyesület állattani szakosztálya 1918 jan. 25.-én
ülést tartott id. Entz Géza tud. akadémiai osztályelnök elnöklésével, melyet dr.
Vángel Jenő emlékének szentelt. Az ülésen jelen voltak: Özv. dr. Vángel
Jenőné, dr. Vángel Károly, dr. Koch Ferenc vendégek. Ifj. Entz G., Soós L.,
Horváth G., Zimmermann Á., Leidenfrost Gy., Pell M., Szüts A. sz. o.-i, Gonda
B., Prinz Gy., Vadász E., Vogl V., Brunner V. e.-i tagok. Dr. Szüts Andor
Vángel Jenőről a következő emlékbeszédet mondotta :
Gyászéneket zengjen a kagylókürtös Triton ! A biológiában az élet és a
halál két, egymással szorosan összekapcsolt fogalom. Abban a pillanatban, amint
a szervezet anyag-forgalma megszűnik, az élőben felhalmozott energia-készlet
megkezdi átalakulását, új meg új energia-fajták születnek belőle és részeivé válnak a világ entrópiájának. Legyen bár egyetlen parányi sejt, amelyben az élettevékenység valamikor megindult, egy bizonyos pillanatban meg is kell szűnnie annak.
Ne válasszuk el a mi élő társadalmunkat se a temetőtől és gondoljunk az
elköltözöttek farkasréti birodalmára, ahol a hazai biológiai tudomány egyik
kitűnő munkása, dr. Vángel Jenő már örök álmát alussza ! Forduljunk vissza a
múltba, az élőhöz, gyűjtsük össze energiájának széles területre sugárzó termékeit és gyűjtésünk alapján rajzoljuk meg az egyén képét: a tudományáért, a
munkáért lelkesedő egyénét, akinek a képe a szelleméből fakadt és szívéhez
nőtt alkotásaiban tükröződik.
£)r. Vángel Jenő, a „Pedagógium" igazgatója, egyetemi magántanár, rövid
életében olyan sokoldalú tevékenységet fejtett ki. hogy műveinek különböző
ágait külön csoportokba kellene összegyűjteni. Fejlődését és annak előmozdító
körülményeit azonban könnyebben megérthetjük, ha működését kronológiai rendben tekintjük át. Ebben a keretben igyekszem kidomborítani tevékenységének
jellemző mozzanatait.
1864 április 16.-án Perkátán született. Középiskolai tanulmányait Budán
végezte, majd a budapesti egyetem bölcsészettudományi karán a természetrajzi
és a földrajzi tudományokra iratkozott be. Zoológus-hajlama már kora ifjúságában mutatkozott, szorgalmas lepkegyűjtő volt és egyetemi évei alatt, 1883-tól
1886-ig 17 dolgozatban foglalkozott Trencsén és Árva vármegye lepkefaunájával és a lepkék életmódjával. Ezek közül az'első : „Adatok Kocsócz és környékének l e p k e f a u n á j á h o z a trencsénmegyei természettudományi egylet évkönyvében, a többi pedig a „Rovartani Lapok"-ban jelent meg, amely lapnak 1886-ban
társszerkésztője is lett. Emellett az almafélék gyümölcseiről írt művével megnyerte a Margó-féle egyetemi pályadíjat. Ugyancsak 1886-ban végezte egyetemi
tanulmányait, bölcsészetdoktorrá avattatott és az egyetemi zoológiai és boncolástani intézethez jutott első tanársegédnek. Margó Tivadarnak, az európai hírű
szövetbúvárnak az iskolájába került és ez a hatás új irányba terelte Vángel
tudományos működését. Nem csodálkozhatunk, hiszen olyan iskola volt ez, hogy
csak egyet említsek : itt bontogatta szárnyait az ifjú Apáthy István is !

96

EGYESÜLETI

ÜGYEK

Vángel 1886-tól 1900-ig, tehát 14 éven át működött az egyetemi zoológiai
intézetben, 1896-tól mint adjunktus, Margó halála után pedig az 1896/7. és az
1899/900. tanévekben mint helyettes tanár. Ez alatt az idő alatt természetesen
ő is a mikroszkópi búvárlatok zászlaja alá szegődött, erről tanúskodik 1886-ban
megjelent doktori értekezése, a vízi bogár (csibor) táplálócsövének bonc-, szövetés lélektanáról, valamint 1889-ben mikroszkópi módszertana is. Az aprólékos
szövettani búvárkodás azonban csak rövid időre elégítette ki hajlamát, úgy látszik, hogy inkább a gyakorlatibb irányú tevékenység vonzotta: nagy buzgalommal kezd foglalkozni a gerinctelen állatok konzerválásával, mintaszerűen rendezi
be az egyetemi zoológiai intézet spirituszpreparátum-gyűjteményét és közben
szorgalmasan tanulmányozza a külföld gyűjteményeit, konzerváló módszereit és
intézeteit, többek között a rovignói tengeri zoológiai állomást is. Ebben az
irányban elért eredményeit 1892-ben foglalja össze „Az állatok konzerválása
gyűjtemények számára" című könyvében, amely a gerinctelen állatok tekintetében máig is pótolhatatlan segédkönyvünk. Ugyanebben az évben habilitálták
egyetemi magántanárrá is. Egyetemi előadásaiban a szövettant és a konzerváló
módszereket foglalja össze és ebben a tárgykörben még azután is, hogy az egyetemi zoológiai intézetben viselt állásából más helyre került, mestere volt az
egyetemi ifjúságnak.
A gerinctelen állatok konzerválásában szerzett nagy ügyességét és gyakorlatát értékesítette későbbi tudományos működésében. 1894-től 1897-ig részt
vesz a Balaton tudományos tanulmányozásában és a vízi fauna legnehezebben
konzerválható és vizsgálható alakjait, ú. m. az édesvízi hidrákat, a szivacsokat,
a mohaállatkákat és az apró vízi gyűrűsférgeket gyűjti és dolgozza föl. A magyarországi édesvízi hidrák és szivacsok jegyzékét a Természettudományi Társulat faunakatalógusa számára is összeállította.
Vángel Jenő tudományos zoológiai működésének kétségkívül ezek a balatoni
kutatások a legértékesebb gyöngyei. Ismertetésem azonban nem lenne teljes, ha
elhallgatnám, hogy a zoológia más terein is feljegyezte nevét. Egy dolgozatában
foglalkozott a Budapest környéki kagylósrákokkal, a Természettudományi Társulat emlékkönyvében „Az újkor bíbora" cím alatt ír a karminfestéket termelő
bíbortetűről vagy cocheroilláról. Ismeretterjesztő cikkeket közöl, mint pl. a mérges
kígyók marásának ártalmatlanná tételéről és általánosabb irányú biológiai kérdések, mint pl. a szűznemzés kérdése is érdekelték. A „Budapesti Szemlé"-ben
nagyobb állattani műveket ismertetett, így Daday Jenő művét a magyar állattani irodalomról, Pungur Gyuláét a tücsökfélékről, Jablonowski Józsefét a szőlő
betegségei és ellenségeiről, végül Apáthy István nagyszabású mikrotechnikai
kézikönyvét, azonkívül iskolai tankönyveket és egy nagy ismeretterjesztő munkát, a „Nagy képes természetrajz"-ot adta ki.
1900 szeptember 28.-án elkerült az egyetemi zoológiai intézettől, ugyanis a
polg. iskolai tanítóképző-intézethez (Pedagógium) nevezték ki a biológia tanárának, 1907-ben pedig az intézet igazgatója lett és ebben az állásban működött
sajnos, olyan korai haláláig. Ebben a kimagasló pozícióban új területek nyíltak
meg számára és csakhamar olyan irányba tért, amelyben tevékenységének valóban bámulatraméltó eredményei talán legjobban szívéhez nőttek.
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Mint tanár, nemcsak a kitűnő előadó és oktató érdemel figyelmet. Egyetemi működésében is tapasztaltuk, hogy a tudományban inkább a gyakorlati
irány vonzotta.
A Pedagógium biológiai intézetét gazdag könyvtárral, gyönyörű eszközökkel és készítményekkel szerelte föl, amelyeknek legnagyobb részét hallgatói csinálták.
Pedagógiumi hallgatóit főképpen gyakorlati irányban, a preparáló és
konzerváló módszerek alapos elsajátításában nevelte, hogy milyen eredménnyel,
azt legjobban bizonyítja, hogy egyik hallgatója és asszisztense, Jaloveczky Péter,
gyönyörű idegrendszer-preparátumaival egyetemi pályadijat is nyert.
Vángel Jenőt, a zoológust és pedagógust, gyakorlati iránya vitte arra a
térre, amelyen legszebb babérait aratta : a magyar tanszerügy terére. Kitűnő
gyakorlati éleslátása csakhamar fölismerte, hogy iskoláink az oktató és szemléltető tanszerek dolgában bizony gyöngén állottak. Páratlan lelkesedéssel fogott
ebben az irányban a munkához és kitartó buzgalmának az eredménye az lett,
hogy nemcsak a magyar tanszeripart virágoztatta föl, hanem az oktatást is
reformálta. Elsősorban megszervezte a különböző iskolák tanszerekkel való ellátásának központját. Majd összeállította a szakemberek munkábavonásával a különböző iskolák számára, kezdve az ovodától a középiskolákig és tanítóképezdékig, a legszükségesebb tanszerek jegyzékeit és ideiglenes tanszerkiállításokat
szervezett, amelyeken gyakorlatilag is lehetett az egyes eszközök jóságát és az
összeállítás helyességét megállapítani.
Ezekből a kezdeményekből nőtte ki magát az Országos Pedagógiai Könyvtár és Tanszermúzeum, amely az Andrássy-úti régi műcsarnokban átengedett
helyiségében, Vángel Jenőnek 1906-tól 1915-ig tartott elnöklete alatt és az ő
tevékenysége által fejlődött olyan nagyszabású intézménnyé. A tanszermúzeum
ügye Vángel Jenő szívével-lelkével összeforrott! A múzeumban most már a
fentemlített ideiglenes kiállítások állandó helyet kaptak, azonkívül nagy elismeréssel szerepelt a pécsi országos és a párisi világkiállításon is. Vángel mindjárt
elnöki működése első évében, 1907-ben megindította az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Tanszermúzeum Hivatalos Értesítőjét, amely később „Pedagógiai
Értesítő" címen fontos tanügyei orgánummá fejlődött. A tanszermúzeum ettől
kezdve nemcsak állandó tanszerkiállítás, hanem az ország összes iskolái taneszközökkel való ellátásának központja lett. Vángel indította meg a taneszközök bírálatát és szervezte a bíráló-bizottságokat is, az Értesítőben útmutatást
adott az iskolai szertárak karbantartására és kezelésére, végül előadó-estélyeket
rendezett, amelyeken ő maga és sok más hivatott szakember mutatta be a tanszerek kérdésében végzett munkásságát.
A tanszermúzeum gyűjteménye ma már több mint 13.000 darabot számlál.
Hasonló virágzásra emelkedett a Pedagógiai könyvtár is a maga 73.000 kötetével és 200 különböző pedagógiai és a tanszerügyre vonatkozó folyóiratával,
amelynek különösen a természettudományi pedagógiával foglalkozó része páratlan a maga nemében.
Ezek az adatok minden szónál ékesebben bizonyítják Vángel lelkes munkálkodását. Ez azonban még mindig nem merítette ki teljes munkaerejét: tan-
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könyveket bírált és a pedagógia számos más terén is megtalálhatjuk tevékeny
munkássága nyomait.
Vángel Jenő működésében találunk egy pontot, amely bennünket, akik a
magyar tengerre irányítjuk szemünket, elsősorban megragad és kötelességünkké
teszi, hogy emlékét lapjainkon megörökítsük. Vángel Jenő ugyanis egyike volt
azoknak a természetbúvároknak, akik a magyar tenger tudományos tanulmányozására és egy magyar tengerkutató-állomás felállítására első ízben hívták föl
figyelmünket.
Tudományos zoológiai működésében is láttuk, hogy vérbeli hidrobiológus
és mint a preparálás mesterét is izgatták a kényes tengeri állatok feldolgozásának a nehézségei, ez az igazi „piéce de résistence"-a minden preparáló és
konzerváló technikának !
Említettem, hogy meglátogatta és ismertette a rovignói tengeri zoológiai
állomást. 1906-ban a tanszermúzeum keretéből felterjesztésben kéri a közoktatási minisztert, hogy a fiumei halászati és zoológiai stáció a tengeri állatok preparálására és azoknak a hazai iskolák számára való szállítására is berendeztessék, hogy ne kelljen az ilyen tárgyakat és preparátumokat Triesztből, Hamburgból, Nápolyból vagy máshonnan szállítani. Hallgatói társaságában számos
gyűjtőkirándulást rendezett a Quarneróban, a Tengerészeti Hatóság hajóján és
ezek eredményeképp rengeteg anyagot halmozott össze intézetében. Gyűjteménye számos értékes adattal gyarapíthatta volna a Quarneró biológiai viszonyainak az ismeretét azonban, sajnos, más irányban végzett sokoldalú tevékenysége és olyan korán bekövetkezett halála megakadályozták abban, hogy összegyűjtött anyagát a tudomány számára feldolgozza.
Vángel Jenőben egyikét vesztettük el azoknak a tudósoknak, akik nemzeti
érdeket láttak abban, hogy az Adriai-tenger tudományos kutatásában a magyar
tudósok, a magyar tudományos intézetek is résztvegyenek a maguk teljes tudományos felkészültségével, szellemi és anyagi erőik egész arzenáljával. Az Adriához nekünk, magyaroknak is kell némi érdekeinknek fűződniök és éppen a most
lezajló világtörténelmi események adják meg az alkalmat arra, hogy szorosabbra
fűzhessük a szálakat, amelyek odakötnek bennünket. Sokan idézték már elénk
Nagy Lajos és Kálmán királyaink korát, amikor a magyar vitézek paripái az
Adria partján tomboltak. Ez a hősi kép napjainkban ismét megvalósult, az
Isonzótól Albániáig, minden képzeletet fölülmúló arányokban. Fájdalmasan igaz
ugyan, hogy a magyar tengerparton magyar nemzetiségről alig beszélhetni,
ámde Fiumében még lüktetnek a magyar állam hajszálerei. Tágítsuk ezeket az
ereket és kapcsoljuk bele tengerpartunkat és az Adriát a magyar kultúra életerős vérkeringésébe.
Magyar tudósok és magyar tudományos intézetek részvétele az Adria természettudományos kutatásában legyen kifejezője történelmi hagyományainkban
gyökerező jogos aspirációinknak !
Mi pedig, akik ezért a nemes célért küzdünk, őrizzük kegyeletben Vángel
Jenő emlékét, aki széles területen sugárzó tevékenységében ügyünkért is fölemelte szavát.
Rövid szünet után a szakosztály megválasztotta új tisztikarát, mely a szak-
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osztályt az igazgatótanácsban képviseli. Alelnökök lettek Horváth Géza nemzeti
múz. osztályigazgató és udv. tan., Apáthy István egy. tanár és ifj. Entz Géza
egy. m.-tanár. Titkár: Soós Lajos egy. m.-tanár. A szakosztály az elnök indítványára kifejezi reményét, hogy az az értékes és gazdag tudományos gyűjtemény,
mely Vangel Jenő munkásságának legértékesebb része s melynek feldolgozásában
megakadályozta a halál, a tudomány számára nem fog hozzáférhetetlen, esetleg
elveszett lenni. A gyűjtemény kétségkíüvl nem olyan természetű, hogy didaktikai
szempontból a Pedagógiumban megmaradását szükségessé tenné. Vangel Jenő
emléke megköveteli, hogy a gyűjtemény feldolgoztassék az Adria Egyesület
tengerkutató-bizottságának gyűtésével kapcsolatban, s hogy méltó helyére kerüljön, a Nemzeti Múzeum állattárába. A szakosztály megbízta ifj. Entz Géza
alelnököt, hogy a polg. isk. tanárképző-főiskola tanári karával ebben az ügyben
érintkezésbe lépjen.
A tengerészeti műszaki osztály alakuló ülése. A Magyar Adria Egyesület
tengerészeti műszaki osztálya február hó 16.-án d. u. 5 órakor tartotta alakuló
ülését az Egyesület helyiségeiben.
Jelen voltak: Asbóth Emil miniszteri tanácsos, műegyetemi tanár, a GanzDanubius gép-, waggon- és hajógyár r.-t. alelnöke, h. Herczegh, a Schlick-Nicholson gép-, waggon- és hajógyár r.-t. elnöke, Polnay Jenő az Atlantica tengerhajózási r.-t. vezérigazgatója, Domer Gyula miniszteri osztálytanácsos, Fehérváry István ny. máv. főfelügyelő, Krasánszky Henrik, Ludasi Viktor főmérnökök,
Székács dr., Kron Béla, Kovács Miklós és Kump József mérnökök.
Asbóth Emil megnyitván az ülést, utalt azokra a nagy érdekekre, amelyek
a tengerhajózással kapcsolatban a tengerészet technikai kérdézeihez fűződnek s
amelyek szükségessé teszik az érdekelteknek és érdeklődőknek az ügy érdekében való szorosabb kontaktusát, majd felkéri Kump József egyesületi tagot, hogy
a megalakítandó szakosztály működési programmját ismertesse illetőleg előadja.
Előadó örömének ad kifejezést abból az alkalomból, hogy az emberiség
legrégibb mesterségének — amelynek jelentősége azokon a nagy közgazdasági
érdekeken is, amelyek hozzá fűződnek, messze túlnő, mert hisz jegyében és
történetében nemzetek sorsa tükröződik vissza — hazánkban való első tömörülését üdvözölheti.
A működési programm természetesen csak körvonalakat adhat, amely azonban így is a teendőknek igen széles körét tárja elénk.
A programmhoz elsőnek Polnay vezérigazgató szólt hozzá, aki szeretné, ha
a kifejezetten technikai tudományok mellett azok a nagy közgazdasági és egyéb
érdekek sem szorulnának túlságosan háttérbe, amelyek egyébként a tengerhez
fűződnek s amelyeknek propagálása az Egyezületnek éppen egyik életcélja.
Dorner miniszteri osztálytanácsos, aki megragadja az alkalmat, hogy a most
e szakosztályban testet öltött törekvések eddigi küzdelmes történetéről beszámoljon, változatlanul elfogadja a programmot, amely hiszen úgysem bír kötött
marsruta jellegével, amelyek megvalósítása úgy sincs fix terminushoz kötve, s
amely az ilynemű programmok jellegének megfelelően úgyis meglehetős elaszti-

citással bír.
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Fehérváry főfelügyelő a szakosztály első és legnagyobb feladatát az idevágó tudományok és témák, előadások stb. útján való népszerűsítésében látja,
amely az érdeklődést széles körökben volna hivatva fölkelteni.
Előadó reflektálván a felszólalásokra, a fölvetett közgazdasági szempontokra
nézve hangsúlyozza, hogy a maritim-technikai tudományok annyira a köz- illetve
világgazdaság jegyében állanak, hogy attól el sem választhatók. Készséggel
beleegyezik, hogy ez a kapcsolat a programm szövegében is valahogy kifejezésre jusson. Az idevágó tudományágak népszerűsítésének egyik leglelkesebb
híve. E népszerűsítés érdekében — ahol csak alkalom nyílott rá — személyesen
is megtett eddig minden lehetőt.
Asbóth elnök megelégedéssel üdvözli a véleményeknek a programmal kapcsolatban megnyilatkozott eme harmóniáját és konstatálja, hogy az ülés a programmot a szakosztály megalakulásának alapjául elfogadja.
Ezután a szakosztáiy formailag is megalakult:
elnök lett: Asbóth Emil, a Ganz-Danubius r.-t. alelnöke;
alelnök: Polnay Jenő, az Atlantica vezérigazgatója;
titkár: Kump József, a Ganz-Danubius r.-t. mérnöke.
Elnök örömmel üdvözli az újonnan megalakult szakosztályt, amelynek munkásságához a tagok intenzív érdeklődését, közreműködését kéri és amelyek működéséhez sok szerencsét kíván.
Az ezután megindult fesztelen
eszmecserében,
amelynek középpontjában
Polnay vezérigazgató állott, hatalmas arányokban bontakoztak ki azok a körvonalak, amelyek a magyar tengerhajózás és ezzel kapcsolatban a magyar hajóépítés jövője szempontjából parancsoló szükségességgel mutattak rá egy számban és kiképzésben egyaránt erős magyar hajótechnikus generáció nevelésére. A
magyar mérnök, akit az egész világon tárt karokkal fogadnak, az itthon eléje
táruló nagy feladatok megvalósításában is éppúgy meg fogja állni a helyét, mint
ahogy pozíciót tudott magának teremteni a nagy világkonkurrenciában. Annál
inkább, mert itt alkotásra, egy új, ragyogó korszak megteremtésére, egy hatalmas perspektíva megvalósítására várják.
Az igazgatótanács 1918 febr. 8.-án ülést tartott. Megjelentek Gonda Béla
elnök, Asbóth Emil udvari tanácsos, Marczati Henrik egyetemi tanár, szakoszt.
elnökök, Winkler Lajos egy. tanár, alelnök, Marczell György meter. int- adjunktus, Kormos Tivadar egy. magántanár, szakoszt. alelnök, Soós Lajos egyetemi
magántanár, szakoszt. titkár és Prinz Gyula főtitkár. Távolmaradását bejelenti :
Entz Géza id. egyetemi tanár, Horváth Géza Nem. Múz. osztályigazgató, Havass
Rezső udv. tanácsos, Kövesligethy Radó egyetemi tanár, szakoszt. elnökök és
Leidenfrost Gyula biz. előadó. Elnök jelentést tesz az egyesület működéséről, a
szakosztályok üléseiről és a Pozsonyban és Kassán tartandó előadásokról. Az
„Österreichischer Flottenverein" túlbuzgóságból hamis magyar cégért vett fel és
„Flottaegyesület" néven mint Károly apostoli magyar király legmagasabb védnöksége alatt működő egyesület röpiratokkal és gyűjtőívekkel árasztja el
Magyarországot. Tekintettel arra, hogy az osztrák Flottenverein elhallgatja az
egyesület hazáját, védnökéül egyedül a mi Királyunk 0 Felségét mint magyar
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királyt jelöli meg, aki a Magyar Adria Egyesületnek s Flottaligájának is Legmagasabb védnöke, az osztrák Flottenverein nyilvánvaló jóakaratú hamisítást
követ ezzel el. Az igazgatótanácsnak nincs ugyan kifogása az ellen, hogy az
osztrák egyesület hazánkba jőve, itt csak magyar királyt ismer és otthon hagyja
hivatalos címének egyik felét is, de tekintettel arra, hogy ezt pénzgyűjtés szempontjából teszi, másrészt pedig a mi egyésületünkkel összetévesztés minél nagyobb megkönnyítésére törekszik, utasítja az elnökséget, hogy az Österreichischer
Flottenverein elnökségét átiratban kérje meg saját címének használatára, s osztrák jellegének megtartására.
Az elnökség meghatalmazást kér „Magyar Flottanaptár" című mű kiadásához, mely a pártoló tagok illetménye. A naptár kéziratban készen van, s számos aktuális cikket, térképet és képeket tartalmaz. Az igazgatótanács az engedélyt megadja. A tagsági díjak felemelésétől az igazgatótanács egyelőre eltekint,
tekintettel arra, hogy tagjaink legnagyobb része a háborútól leginkább sújtott
tisztviselőosztályhoz tartozik. A nyomdaárak szinte elviselhetetlen emelkedését a
nyomtatványok terjedelmének csökkentésével kell ellensúlyoznunk. A Tenger-t
ezentúl kéthavonként kettős füzettel kell kiadnunk, főképpen azért, mert elegendő
borítékpapír sincs már készletben. A kormány tetemes segítsége nélkül kultúregyesületeink sohasem pótolható pangást fognak szenvedni. Az igazgatótanács
A Tenger .írói tiszteletdíját nagy cikkekért ávenként 64, kisebb közleményekért
80 koronában kénytelen megállapítani. Az igazgatótanács kifejezi reményét, hogy
munkatársaink az aránytalanul alacsony tiszteletdíjak dacára sem tagadják meg
hazafias áldozatkészséggel végzett munkájukat. A tisztikar tovább is teljesen
díjtalanul végzi munkáját. A szerkesztésért tiszteletdíjat nem adhatunk.
Az elnökség javaslatot tesz két új szakosztály ideiglenes megalakítására.
A közlekedési szakosztály felállítása azért szükséges, mert behatóan foglalkoznunk kell a tengerhez vezető szárazföldi útvonalak kérdésével, s a háború utáni
újraépítés és átmenetgazdaság időszakában az egyesület is kifejezésre óhajtja
juttatni képviselt eszméit. Az utazási osztály feladata lesz társas kirándulások
rendezése, az adriai idegenforgalom kérdéseinek tárgyalása és propagandája. Az
igazgatótanács a két szakosztály felállítását jóváhagyta, s a közlekedési szakosztály elnökéül a legközelebbi közgyűlésig terjedő időre Gordon Róbertet, a
déli vasút magyarországi igazgatóját, az utazási osztály elnökéül Bacskulai Szekula Gyula műegyetemi magántanár, vasúti igazgatót választja meg. — Prinz
Gyula egyetemi magántanár, a földrajzi szakosztály elnöke, ezen tisztéről, melyet mindig csak ideiglenesnek tekintett, nagy főtitkári elfoglaltságára való tekintettel is lemond, s a szakosztály alelnökeivel egyetértőleg, br. Nopcsa Ferencet
ajánlja megválasztásra. Az igazgatótanács br. Nopcsa
Ferencet, a földrajzi
(földtani) szakosztály elnökéül a legközelebbi közgyűlésig terjedő időre megválasztja. Az igazgatótanács köszönetét fejezi ki Prinz Gyulának az elnöki
székben végzett működéseért.
Az elnökség javaslatot tesz a kassai és pécsi helyicsoportok megalkotása
ügyében. Az igazgatótanács a kassai helyicsoport elnökéül dr. Szabó Adorján
premontr. kanonok, főgimn. igazgatót választotta meg, a pécsi helyicsoport megalakításával Kenessey
Aladár m. kir. ezredorvos, kórházi főorvost bizza meg.
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A helyicsoportok új ügyrendjét az igazgatótanács az elnökség javaslatának megfelelően elfogadta. A főtitkár jelentését az egyesület vagyoni állapotáról és taglétszámáról az igazgatótanács tudomásul vette.
Uj tagok az 1918 febr. 8. igazgatótanácsi
ülésen bejelentve. Az egyesületbe
a megelőző igazgatótanácsi ülés óta a következők léptek b e :
Pártfogó tagok: Ferdinánd bolgár király 0 Felsége, Herceg Festetics Tasziló
nagybirtokos, id. Wolf Lipót, Pesti Magyar Kereskedelmi Bank.
Alapító tagok: Castiglioni Camillo vezérigazgató, Magyar Repülőgépgyár
R.-T., gróf Chotek Rezső v. b. t. t., főrend, Csurog község közönsége, Hajdú
vm. közönsége, dr. Békefi Rémig zirci apát, Medgyes város közönsége, gróf
Hadik-Barkóczy Endre, Zombor város közönsége, Magyar Cukorgyárosok Országos Egyesülete, Magyar Kir. Állami Vasgyárak Igazgatósága, Klein Dávid Antal
teng. kap. igazg., Jász-Nagy-Kún-Szolnok vm. közönsége, Gosztonyi Tibor
földbirt., Gosztonyi Miklós földbirt., Szászsebes város közönsége, Sárosmegyei
Mezőgazdasági Szesztermelők Szövetkezete, gróf Zichy Rafael, Felten és Guillaume Kábel- és Sodronygyár R.-T. összesen 19.
Rendes tagok:
Jekelfalussy Zoltán fiumei kormányzó, Weinszeisz Béla
bankhiv., dr. Hantos Elemér államtitkár, Kontor Béla haditengerész, Bácsszentiván
község elöljárósága, Szász Károly máv. mérnök, dr. Hollán Sándor államtitkár,
Erdély Margit egy. hallgató, Alexy Emil főgimn. tan., dr. Szalay-Ujfalussy
László meteorológus, Juhász Jenő bankhiv., Kálmán Erzsike úrleány, Duka Ferenc birt., Tóth Jenő tanárj., dr. Tauffer Jenő orvos, dr. Erőss János megyei
tb. főorvos, Ujverbászi főgimn. ifjús. olvasóköre, Szilárdi Alfréd, posta- és táv.
számell., Zombory Emil főszolgabíró, Kassai Jelzálogbank R.-T., dr. br. Nopcsa
Ferenc, Balla Géza bankvezérigazg., Duborszky Géza főkönyvelő, Garády
Viktor író, Czimtnermann Pál kegyesr. tanár, Szenkviczi Palkovics László
h. alispán, Király Rezső főhadn., dr. Bálint Andor kórh. főorvos, Miasszonyunk
Ifj. önképzőkör, dr. Szilárd Béla vm. főjegyző, dr. Reviczky Gábor vm. 11-od
főjegyző, Nagy Károly műegyet. adjunktus, Hedry Aladár kir. közjegyző, Zenta
város közönsége, dr. Stiller Bertalan orvostanár, Márkosfalvi Török Imre tb.
vár. főorvos, Bibel János építész, Csalán József, a Korpaközpont igazg., dr.
Gémesi Imre kir. közj., ifj. lov. Fehrentheil Gusztáv, Győri Olvasóegylet, Kovács
Mihály teng., dr. Iharos István vasúti főfelügy., dr. Rittinger Imre vas. főfelügy.,
dr. Rosznáky Jenő vas. titk., Holba Kasszián prem. tanár, Arany Paszkál prem.
tanár, Kirz Adolf igazg., Sessler Leó tisztv., Keller Béla földbirt., dr. Podhorányi Gyula nyug. kúriai bíró, dr. Holló József ügyvéd, Nagy Zoltán tanuló,
Szabó Adorján prem. főgimn. igazg., J. Kovács Béla gyógysz., Harry László
jár. irodatiszt, dr. Simon Gyula főorv., Szalontay Sándor tisztv., Fülöp
Dezső hadnagy, Janda Vilmos számell., Koppermann Gyula főgimn. h. tanár,
Karner Gusztáv h. főszolgabíró, dr. Friedrich Ede piar. tanár, Hatvani Ede
kegyesr. tanár, lokodi Sándor Jenő tüzérzászl., Rohonczy Károly körj., Pecsornik Ottó vendéglős, dr. Hexner Gyula ügyv., Peér Leó prem. főgimn. tanár,
dr. Wagner Károly vár. tiszti főorv., Biscara Endre ny. vas. főmérn., Nits János
gyógysz., Szamosújvár, Király Sándor, dr. Szohner Lajos földbirt., Schubert
Ilonka postakiadó, Kopácsy László segédj., Vereb község elöljárósága, Láng
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Ármin vállaik., Pannónia Serfőző R.-T., Pécs, Malkowsky Győző közs. jegyző,
Bodroghy Árpád közs. jegyző, ifj. Frank Kiss István főgimn. tanuló, Sághy
Juliska festőműv. növ., Nagyvárad város nyilv. könyvtára, Nagyvárad-olaszi-i
közs. polg. leányisk., dr. Balkányi Kálmán, Szirmay Gusztáv tisztv., Kalmár F.
Sándor kir. p.-ü. titk., dr. Jakab Lajos ügyv., Heltai József ker. tanácsos,
Skripecz Dezső sorhajóhadn., Szentendre rt. város közönsége, dr. Pap Nándor
fogorv., dr. Vitályos Géza főszolgabíró, Kroó Benő laptulajd., özv. gr. Pálffy
Sándorné földbirtokosnő. — Balázs Károly főszolgabíró ajánlatára : Brünn Lajos
urad. pénztáros, dr. Hőnigsfeld Tivadar ügyv., Freud Lajos malomigazg., ifj.
Csihás Béla földbirt., Tárnok, Bicske, Gyúró, Vál, Tordas, Tabajd községek
elöljáróságai. — Stein Géza főmérn., Debrecen, borosjenői Jeney Arthur titk.,
géresi Suta József, Magy. Keresk. Múzeum. — Prinz József déli vas. közp.
felügy., dr. Prinz József déli vas. titk., Lord Adolf gyáros, Strifler Béla gyárigazg., Prinz Aladár vas. tisztv., Berta Ilona, az Erzsébet nőisk. igazg. —
Zemplén Szilárd korvett-hadnagy, dr. Finkey Ferenc egyet, tanár, dr. Jansovits
Emil ügyv., Vasváry Elemér gyógysz. — Kluzacsek Nándor főjző, Kisbér,
ajánlatára: Török István magánzó, Schwabach Mihály kereskedő, Rosenthal
Géza keresk. — Gr. Bolza Pál földbirt., főrend, Kaposvár rt. város közönsége,
Szombathely r. kath. főgimn. „Berzsenyi" önképzőköre, Dezső Sándor ítélőtáblai bíró, dr. Major Ferenc kir. járásbíró, Gacza József körj., Nóvák Sándor
máv. hiv., id. lov. Fehrentheil Gusztáv bankigazg., Nemes Elek h. bankigazg.,
Schönborn Géza, Adleff Ágost bankfőnökök, dr. Györgyi Sándor főorv., Papes
Andor haditeng. önk., Hazai Fatermelő R.-T., Czirbesz Jenő, Neu Ede tb. főszolgabíró, Fayl Gyula tb. főszolgabíró, Csizmazia Lajos iparisk. tanár, Salgó
Pál bizt. titk., Vörös Lajos tanárj., Rajtuch Ilona egyet, halig., Kerekes Gyula
máv. hiv., Ruszkay István osztálymérnök, Ikaffalvi Dienes Kálmán bankigazg.,
dr. Pávai Vajna Ferenc geológus, mérnök, Szabó Pál könyvkeresk., Lukáts
Lajos gyógysz., Berky Ignác mag., „Furcina" Fogarasi Takarékpénztár R.-T.,
Fogarasi Takarékpénztár R.-T., Fery Pál tisztv., Mikepércs község elöljárósága,
Kemény Vilmos m. kir. adót., Szabó Zoltán főgimn. tanuló, Mészáros István,
Nagy Lajos postagyak., Dombay Sándor magánzó. — Gergely Gyula, Pélmonostor, ajánlatára: Hill Antal cukorgy. tisztv., Ollé László cukorgy. igazgató,
összesen 162.
Pártoló tagok : Dr. Vértessy Géza ügyv., Ajtay Géza tanuló, Takács Andor tanár, Förster Rezső tanár, Skrovina Samu tanár, Kandalé Elek közs. jzö,
Medgyesi György gimn. tan., Kondits József tanuló, Kapitány Ambrus r. kath.
pléb., Radonits Gyula főszolgabíró, Bartkó Zoltán, Deutsch György, Deutsch
Imre, Fáber Sándor, Fischer István, Fleischmann László, Gáspárdy Gyula, Grósz
Béla, Grünzweig Lajos, Kakuk Gyula, Klausz Imre, Prettenhoffer Imre, Rejtő
Jenő, Schwarz Imre főreálisk. tanulók, Balogh Ernő j. irodát., Vasváry Elemérné,
Ormai Vilmos bankhiv., Széky Pál jegyző, dr. Kenéz Sándor, Kenéz Bálint,
Verseg község elöljárósága, összesen 31.
A Magyar Adria Egyesület helyi csoportjainak ügyrendje. 1. §. A Magyar Adria Egyesület helyi csoportjainak feladata az Egyesület céljainak minél
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sikeresebb előmozdítása. Evégből a helyi csoport: a) ismeretterjesztő előadásokat rendez a közönség számára, b) tudományos és gyakorlati kérdések megvitatására szakszerű értekezleteket rendez az egyesületen kívül álló szakférfiaknak is megfelelő bevonásával, c) társas összejöveteleket, szórakoztató
előadásokat rendez, d) az Egyesület részére tagokat s az egyesület kulturális
céljaira adományokat gyűjt, e) az Egyesület kiadványainak minél szélesebb körű
elterjesztésében közreműködik, f ) általában gondoskodik arról, hogy a tenger
kultuszának s ennek kapcsán a Magyar Adria Egyesületnek úgy a művelt
közönség, valamint a tanulóifjúság körében híveket szerezzen.
2. §. A helyi csoport tagjai a Magyar Adria Egyesületnek a illető városban és környékén lakó pártfogó, alapító, rendes és pártoló tagjai.
3. §. A helyi csoport elnökét az egyesület igazgatótanácsa választja, a
csoport maga egy, vagy több alelnököt, s egy vagy több titkárt választ a
pártfogó, alapító, vagy rendes tagok sorából.
4. §. Minden helyi csoportnak joga van egy védnököt választani, aki
előkelő társadalmi állásánál s a tenger kultusza iránt tanúsított érdeklődésénél
fogva hivatva van az Egysület hazafias céljainak s a helyi csoport működésének
sikerét hathatósan előmozdítani.
5. §. Védnökét a helyi csoport életfogytig tartó időre, tisztviselőit az egyesületi központjának megfelelően három évre választja.
6. §. A védnök, alelnökök és titkárok neveit a helyi csoport az igazgatótanácsnak bejelenteni tartozik.
7. §. A helyi csoport megalakulása az illető törvényhatóság első tisztviselője
útján tudomásulvétel végett a m. kir. belügyminisztériumhoz bejelentendő. (Alapszabályok 52. §-a.)
8. §. A helyi csoport levelezésein s minden más nyomtatványain és közleményeiben a következő elnevezéseket használhatja: A Magyar Adria Egyesület
(pl. Kassai) csoportja, de emellett joga van a következő cimet is
használni: A Magyar Adria Egyesület
(pl. Pécsi) Flotta Ligája.
9. §. A helyi csoport működése területén saját címe alatt önállóan levelezhet, értesítéseket, felvilágosításokat s egyéb közleményeket bocsáthat ki.
10. §. A helyi csoportnak joga van úgy a saját, mint az egyesület működésére vonatkozólag az igazgatótanácsnak javaslatokat tenni.
11. §. A helyi csoportot a szükséges nyomtatványokkal az egyesület elnöksége látja el.
12. §. A helyi csoport üléseiről jegyzőkönyvet vezet s működéséről évenként kimerítő jelentést tesz az egyesület igazgatótanácsának.

Nyomatott az „Élet" irodalmi és nyomda részvénytárs. Budapest, I., Fehérvári-út 15/c.
Kiadja a Magyar Adria Egyesület.
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Egyesületi mondanivalók.
Bizalommal kérjük t. Tagtársainkat, m é l t ó z t a s s a n a k e g y e s ü l e t ü n k nagy kulturális é s
nemzeti j e l e n t ő s é g ű törekvéseire ismerőseik f i g y e l m é t minél t ö b b alkalommal felhívni s
egyesületünk részére új pártfogó, alapító é s rendes t a g o k a t toborzani.
A. n y o m d a i előállítási k ö l t s é g e k t ö b b mint 25ü°/o-os e m e l k e d é s e mellett A T e n g e r - t
kellő terjedelemmel csak ú g y leszünk k é p e s e k kiállítani, ha tagjaink száma megkétszereződik.
Aki tehát szívén viseli azokat a n a g y nemzeti érdekeket, amelyek A T e n g e r propagatív
m ű k ö d é s é h e z fűződnek, igyekezzék az egyesületi tagok szaporításával hazafias törekvéseink
sikerét minél h a t h a t ó s a b b a n előmozdítani.
R e n d e s tagjainknak szíves f i g y e l m é b e ajánljuk alapszabályaink azon rendelkezését, mely
szerint a tagsági k ö t e l e z e t t s é g három évig tart s azon év első napjától számíttatik, melyben a felvétel történt. Aki az e g y e s ü l e t b ő l kilépni kíván, tartozik pzen szándékát a har
madik év leteltét m e g e l ő z ő l e g legalább két hónappal (tehát okt. 30.-ig) az igazgatótanácsnak
bejelenteni, ellenkező e s e t b e n tagsági k ö t e l e z e t t s é g e a k ö v e t k e z ő három évre is kiterjed.
Felkérjük t. tagtársainkat, hogy 1918. é v i t a g d i j u k a t m i e l ő b b b e k ü l d e n i méltóztassanak. Akik tagdíjjal az előző évekről m é g hátralékban vannak, azokat különösen is kérjük,
hogy a h á t r a l é k o s t a g d i j a t is mielőbb küldjék be.
A T e n g e r 1911. é s 1912. évfolyamából n a g v o b b s z á m ú teljes példány áll rendelkezésünkre. E z e k e t — míg a készlet tart — a 12 K rendes ár helyett é v f o l y a m o n k é n t 8 K-ért
kiárusítjuk. Ujabb tagtársainknak ezt a k e d v e z ő alkalmat szíves f i g y e l m é b e ajánljuk.
A T e n g e r k ü l ö n b ö z ő évfolyamainak e g y e s füzeteiből pár száz példány visszamaradván, ezeket 10-enként c s o p o r t o s í t v a 5 K-ért árúba bocsátjuk. A m i n t h o g y a l e g t ö b b füzet
tartalma önálló b e f e j e z e t t e g é s z e t képez, ezek f ő l e g a f e l s ő b b osztályú tanulóifjúság részére
igen alkalmas ismeretterjesztő olvasmányul szolgálhatnák. Különösen tartár-tagtársainkat
kérjük, h o g y erre tanítványaik f i g y e l m é t felhívni szíveskedjenek.
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gy erősen elzárt szekrény. — Benne]értékes ékszerek — sok-sok igazgyöngy, egy felfedezetlen aranybánya. — Ez a jövő országa. — Dalmácia. — Lelki szemeim előtt látom, mint az öröm, a nagyság, a
gazdagság forrását a mi monarchiánkra nézve, melynek koronájában csiszolt gyémánttá kell lennie.

E

Nemrégiben a „Pester Lloyd" mult évi szeptember 18-iki számában
egy cikk jelent meg dr. Havass Rezső udvari tanácsostól, amely megragadta figyelmemet s újból feltámasztotta Dalmácia iránt szeretetemet, nekem sok örömet okozott, mert látom belőle a szerző helyes álláspontját, valamint az ő ismereteit a nap, az izzó színek országáról.
Kevesen ismerik Dalmáciát úgy mint én. Keresztül-kasul jártam azt
kocsin, lovon, gyalog, vizein hadihajóink fedélzetén. Szeretettől, tisztelettől
és figyelemtől körülvéve, felejthetetlen, boldog napokat, hónapokat töltöttem. Szerencsés voltam — amire állandóan büszkén gondolok vissza —
látni haditengerészetünk lobogóját szigetek és előhegységek körül, öblökben és csatornákban, folyókon és tengerszorosokon lengeni, ahol hajók
ritkán mutatkoztak, ahova szinte nem is merészkedtek.
Ez után a rettenetes népkavarodás után, mely az országokat egymás
ellen halálos ellenségeskedésre bujtogatta, a külföldi sajtó által a központi hatalmak ellen felkavart minden gyűlölet és megbocsáthatatlan hajsza
után, ami az emberek dühét még jobban fokozta, kötelességünk a hazai
termékek, a honi vidékek, a hazai föld emelését előmozdítani. A közgazdaság minden ágának, az iparnak, a földmívelésnek, a kereskedelemnek
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a fejlesztése, hatalmas nemzeti munkává tétele mindannyiunk feladata. Egy
szép, hálás, a honszeretettől áttüzesedett, erőtől és örömtől duzzadt, kötelességérzettől áthatott, akarattól erősbödött — feladat. Olyan jövőt kell
teremteni, amely lehetővé teszi, hogy pénzünket itthon értékesítsük és ne
a külföldre vigyük, amely minket megvet, amely minket utálattal, ellenszenvvel, megvetéssel tűrne. A mi pénzünk maradjon minálunk, kamatozzon itt ezerszeresen, hozzon itt nem is sejtett jövedelmeket. A Mindenható gazdagon megáldotta Ausztriát és Magyarországot a természet
gyönyörű kincseivel, értékes adományaival, amelyek nincsenek kihasználva. Mily fölemelő életcél, a népnek munkát, jólétet teremteni, a tudósoknak ismereteik értékesítésére, a kereskedőknek és iparosoknak tevékenységük részére új teret nyitni, nagyszabású modern kultúrát teremteni,
aminőt a külföldi nyugat felmutat.
Ehhez a munkához tartozik Dalmácia föltárása ! Természetbarátoknak,
a tudomány minden ágából való szakférfiaknak, mérnököknek, kertészeknek, festőművészeknek, kiváló pénzembereknek egyesülniük kellene szilárd, erős, hatalmas, alkotó, együttműködő szövetséggé, hogy vállvetve
közreműködjenek a Dalmácia megnyitását előkészítő, előmozdító és megvalósító nagy és dicső cél elérésére.
A tevékenység tág tere, a végtelenül érdekes feladat számtalan érdemet, örömet, elégtételt igér. A fáradozások és nehézségek leküzdése gazdag jutalmat talál a tengermellék kifejlesztésében és értékesítésében, amely
alkalmas a kikutatásra, a fölkeresésre, a civilizálásra, mint kevés más
ország.
Egy jól átgondolt, alaposan megfontolt tervet kell készíteni, amely
Dalmáciát egy Riviérává alakítja át, sokkal szebbé, sokkal színesebbé,
sokkal gazdagabbá, mint külföldi versenytársai. Kedvező éghajlatával, védett fekvésével, enyhe, pompás klímájával, kövér, tüzes földjével, vizeivel,
hegyeivel és szikláival, buja növényzetével, változatos szigeteivel, félszigeteivel, öbleivel, természetes kikötőivel, a földben rejlő kincseivel, természeti csodáival Dalmácia arra van teremtve, hogy szépségben, fejlődésképességben, jövedelemben túlszárnyalja Francia-, Olasz- és Spanyolország
tengerpattjait. Pago és Arbe szigete, Knin, Sebenico városok, Dernis szénbányáival, Macarska vasérceivel, Vergorac aszfaltjával, a Cettina, Kerka,
Ombla folyók hatalmas vízierőikkel, az ipari tevékenység, a kivitel részére jelentékeny teret nyitnak.
Szállókat, gyógyházakat, szanatóriumokat, fürdőintézeteket kell itt létesíteni az üdülés céljaira, amelyek nemcsak a közjót szolgálják, de jól
kamatozó befektetést is képeznek.
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Vasutaknak, utaknak kell keresztül-kasul behálózniok ezt a fenségesen romantikus tájat. Ültetvények, kertek díszítsék, ékesítsék a pompás
partokat, terjedjenek ezek ki a szigeteken egészen a tenger hullámaitól
mosott homokos partokig, hogy megragadja az utasok figyelmét, bennük
hangulatokat keltsen, melyeket a kiolthatatlan benyomások mélyen bevésnek az, emlékezetünkbe.
Minden nagyságú hajók kössék össze a szárazföldet a szigetekkel,
szállítsák jól megrakottan a föld terményeit, a serény munka készítményeit.
A kikötők és öblök legyenek jól kihasználva és legyen bennük eleven élet, necsak védelmül szolgáljanak a tenger árja és a viharok ellen,
de tényezői legyenek egy élénk világforgalomnak.
Városok és falvak létesüljenek; gazdagon benépesítve egészséges,
erővel teljes emberanyaggal.
A szigetek rejtett természeti szépségeikkel tárják fel a vándor előtt
azt a ma még ismeretlen paradicsomot, amelyből merítendik mindazt, ami
a lelket és a szellemet fölemeli és lelkesedésre gerjeszti.
Márványbányák, kőbányák, az óriási vízesések ereje szolgáljanak
egész Dalmáciában nagyarányú építkezésekre és villamos telepek létesítésére. Létesüljenek cognac-, gyümölcs- és más konzervgyárak, likőrgyárak
és másféle ipartelepek, borházak, a dalmát márkával ellátott palackok és
üvegedények terjedjenek el messze földön.
Bortermelés, éterikus olajok készítése, dohánytermelés, a féregirtópornövényének, az eperfának, a Marasca-gyümölcsnek a tenyésztése, a rekettyeháncs, korai főzelék, gyógynövények, gyümölcsüzemek tanúskodjanak a szorgalom és kitartás teljesítményeiről.
Olajfák, mandulafák, narancs- és citromfák, dísznövények, szőlőtőkék,
füge, őszibarack-ültetvények hozzanak a nap forró csókjaitól aranygyümölcsöket s fizesse arannyal javaik értékét.
S a virágok fejtsék ki teljes erővel ragyogó színpompájukat. Vigyék
őket északra, hogy szépségükkel, tömegükkel, illatukkal boldogítsák a
fagyoskodók szívét, fölélénkítsék a szenvedők lelkét s díszítsék a magános
különben rideg szobáját. A napfénytől átvilágított izzó nyelvükkel meséljenek a langyos, enyhe szellőkről, a türkiszkék égről, az Adriától körülzúgott partokról, melyeket a honszerelem tündérországgá varázsolt.
A réteken és az erdők árnyában mint valami szőnyeg, örökzöld,
ibolya, nárcisz, jácint, kankalin mindenféle színben befödi a talajt, a szigeteket élénken megaranyozza a rekettye, a partok forrón izzanak a
leándertől, vadrózsák egybefonódnak más cserjékkel, gliciniák sárgapiros,
rózsaszín kúszónövényekkel felfutnak a tölgyekre és fenyőkre s virágesőt
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öntenek a szőnyegpázsitra. A sötétzöld babérfák közül pünkösdi rózsák
kandikálnak ki, mirtusok és jázminok, orgona, mimóza, szekfü teljes pompájukban díszlenek, sárga margeriták és vörös gerániák a kőhalmazon
áttörve, a ciprusokhoz simulnak, famagasságú fehér erika csillámlik a levélhalmazon át, fülemilék csattogtatva zengik szerelmi dalaikat, aromatikus,
fűszeres illatok — amint azt csak a Dél árasztja ki — itatják át a levegőt, a tenger tomboló hullámaival a lélekhez beszél, a nap lebocsátja
gyógyerejű sugarait, az egész környék annak fényébe merülve, világítások és hangulatok hangjuk varázsával szemeinket lekötik, pálmák hajladoznak és lengenek örök köszöntéssel. Ó vándor, amikor mindezt
a fenségeset látod, hallod, érzed, emeld fel tekintetedet az azúr égboltra,
emlékezz a mindenható Alkotójára ennek az áldott földnek, amelynek
mindene van, hogy mélységes hálát váltson ki, égi örömet fakasszon!
Szeretném az én Dalmácia iránt érzett nagy lelkesedésemet átvinni
mindazokba a lelkekbe, akik épp úgy átérzik, mint én, mekkora jelentősége van Dalmácia megnyitásának, mily értékes kincset hoz ez a mi hazánknak, milyen előnyök és ezerszeres jövedelmek járnak vele, minő gazdagság szunnyad elrejtve ennek a rögnek ölében. Rögnek, amely sóvárogva csak azt kívánja, hogy vegye gondjaiba az állam, hogy ezen a
vidéken, ebben az Adria-menti napsugaras országban jólétet, felvirágzást
teremtsen.

A MAGYAR TENGERI HAJOZAS ALAPFELTETELEI.
Irta: Dr. PRINZ GYULA egyetemi tanár.

inden nemzet tengerészetének kifejlődése olyan természetes alapokon történik, melyeket emberi erővel megteremteni nem lehet.
Virágzó nagy tengeri hajózás csak arra alkalmas partokon, kedvező tengeri és belföldi földrajzi helyzetben, jelentékeny javak termelése
esetén alakulhat meg. Ezzel nem mondok újat. De a mai fegyvercsörtetéses időben különösen szükséges annak hangsúlyozása, hogy egész politikai és gazdasági életünket nyugodt természettudományos megfontolásnak kell irányítania, mely mellett elnémul minden imperialisztikus illúzió.
E sorok írója nem a gyakorlati gazdasági élet tapasztalataival, hanem kizárólag a földtani és földrajzi színpad analógiáinak ismeretével s ezen
ismeretek nyújtotta szemüvegen keresztül nézve enged meg magának
néhány megjegyzést arról a térről, melyben egy kis kört bármily rövid
sugárral is mérve, belátni tud. E megjegyzésekre A Tenger ezidei januári
számában megjelent „A középeurópai hatalmak érdekei a tengeren kt című
cikk adott alkalmat.
Mindenki érzi, hogy nagy átalakulás előtt áll egész világnézetünk,
vagy legalább is politikai vezető eszmevilágunk. Érzéseinkből sok — kivált régi tradíciókon alapulók — kiszakad belőlünk. A nagy átértékelések
korszakában vagyunk. Címerekkel, színes pántlikákkal és mély meghatottságokkal, eszményítésekkel szakítanunk kell ebben a borzasztóan reális
korszakban. Ehelyett minden ősiség, fajiság mellőzésével egy nagy gazdasági szervezetbe tömörül a nemzet, mely lassanként a kommunizmus
megvalósítható formáját ölti fel. Ez az átalakulás a magyar tengeri hajózás fejlesztése eddigi irányelveinek megváltozásával fog járni, — ha
egyáltalán a legközelebbi jövő utat enged a nemzet érdekei érvényesülésének.
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Az államnak a tengeri hajózáshoz kötött érdeke külkereskedelmünk teljes
függetlenítését követeli meg. Külkereskedelmünknek teljesen önállóan kell
nélkülözhetetlen, legmesszebb menő exportunkat az elérhető határig fokoznia s ezt csak igen jelentékeny import árán tudja elérni. Az importkereskedelemből tehát semmit sem szabad kisiklani engednie. Hogy ezt elérhesse, politikailag független utakon saját közlekedési eszközökkel kell
rendelkeznie. Minden erővel gondoskodnunk kell gazdasági kapuink kiépítésén, melyeket a földrajzi helyzet nyitva enged számunkra. Míg szerencsésebb fekvésű államok egész határövezetekkel rendelkeznek, mint
tárt karokkal a szabad külkereskedelem lebonyolítására, a magyar államnak mindössze három szük kis nyílása van, három vékony gyökérszál,
melyek csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudják az állam nagy területét
a külkereskedelem éltető nedveivel ellátni. E gyökérszálak megnövekedni,
megerősödni csak a legügyesebb, leggondosabb ápolás mellett tudnak.
Vájjon mindent elkövetett-e a nemzet ezen gyökérszálak megerősítésére?
Sőt nem fenyegeti-e a háború bármily szerencsés befejezése azokat elsorvadással? Nekem az a szerény, de nagyon fájdalmas meggyőződésem,
hogy ha csak nem sikerül az utolsó órában egész társadalmunk figyelmét
gazdasági életünk függetlenségének gyökereire, azok legnagyobb energiával leendő kiépítésének szükségességére irányítani, néhány évtized
múlva már minden elveszett. Virágzó, talán belső életünkben független
gyarmat leszünk csupán, jómódú parasztnemzet, mint Kanada vagy Ausztrália vagy Dél-Afrika. Mert ma nem vagyunk több ezeknél.
A vasutakon külkereskedelmünk az átmeneti államok jóakaratától függ
s hogy ez milyen egy saját hadsereggel és külügyi határozatképességgel
fel nem ruházottt állammal szemben, azt nem kell bőven magyaráznom.
Nem ellenséges indulatról van szó, hanem természetes és jogos érdekek
összeütközéséről, üzletről, érdekről, pénzről, itt pedig csak az jár rosszul,
aki szimpátiákra és antipátiákra számít. Az állam határain három pont van,
melyen túl független, szabad és saját eszközeinkkel járható utak vezetnek
a közvetlenül szomszédos állami területeken keresztül: Dévény, Orsova
és Fiume. A fiumei öbölből kivezető „Canali" alig nevezhető szabad tengernek a hajózás szempontjából is, semmivel sem jobban, mint a Sund,
Beitek, Dardanella és sokkal kevésbbé, mint Gibraltar.
A dévényi gyökérszál vajmi gyenge s olyan talajba eredt, melyen
soha megerősödni nem fog. Ebben a kérdésben is ne felejtsük el, hogy
ha gazdasági kérdésekről van szó, tegyük félre a szövetséges szimpátiákra számításokat. A német testvér kardja talán teljes odaadással kirepül
hüvelyéből, ha lovagias ígérete erre kötelezi, de ha gazdasági kérdésről
van szó, nem lesz barátságosabb tárgyalófél, mint mai ellenségeink. De határozott meggyőződésem, hogy a Felső-Dunán Bécs fölött nem sok változás
fog esni az öreg Dunán mindaddig, míg Ausztria él. Dél-Németország- és
Magyarországnak kétségkívül óriási érdekei fűződnek az őket közvetlenül
és Ausztriától függetlenül összekapcsoló Felső-Duna-szabályozáshoz, illetve
csatornázáshoz. Magyarország és az aldunai államok külkereskedelmének
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nagy részét ezzel Dél-Németország ragadhatná magához. A Duna—Rajna
összekötő csatorna már kiesvén a szabad víziutak hálózatából, Magyarország külkereskedelmének biztosító útvonalai közé ezentúl már nem tartozhatik.
Tagadhatatlanul nagy gazdasági értéket jelent Magyarország számára
a Felső-Duna hajózhatóvá kiépítése még akkor is, ha az csupán DélNémetországgal független gazdasági kapcsolat megteremtését jelenti. De ez
a kisebb érték ne tereljen el bennünket egy ennél aránytalanul nagyobb
érték helyes értékelésétől s ez a világforgalom szabad úthálózatába független bekapcsolódás jó kiépítése. És itt érintkezésbe kerülök Kovács
Józsefnek az említett hamburgi értekezleten elhangzott megállapításával,
melyet a „Die freie Donau" 1917. évf. 23. számából idézek: „Die ungarische
Seeschiffahrt habe die grössten Schwierigkeiten zu überwinden, da besonders der Verkehr nach dem Meere sehr schwerfállig ist". Kovács József
ebből a következő következtetést vonja le: „Deshalb müsse die ungarische Seeschiffahrt mit künstlichen Mitteln erhalten werden und daher
sei die ungarische Linienschiffahrt, wie auch die freie auf staatliche Unterstützungen angewiesen." (U. o.) Ausztria helyzete a tengerhez Magyarországéval majdnem mindenben hasonló, csupán az az előnye van meg,
hogy egy szakasszal közelebb van kifelé, nevezetesen közvetlenül érintkezik a Németbirodalom minden részével és idegen „Canali" nem zárják
el legalább az Adriától. A harmadik nagy előnyt, a tengerpart terjedelmét,
mely a legszélesebb indusztriális terjeszkedést is lehetővé teszi, ezen a
helyen nem akarom most megemlíteni. Auspitzer János, az osztrák Lloyd
igazgatója ugyanazon a hamburgi értekezleten az osztrák tengerhajózás
fejlesztésének alapfeltételeiül a következőket jelölte m e g : 1. A hajótér
növelése állami támogatással. 2. Nagyszabású exportpolitika. 3. A tengerhez vezető útvonalak kiépítése. (Einrichtung des Kommunikationswesens
zu Lande, welches die Güter den Ausfalltoren zur See rasch und wohlfeil zuführt.) 4. Az állami központosítás megszüntetése és a kereskedelem
minél gyorsabb felszabadítása. (U. o.)
Láthatjuk tehát, hogy a hamburgi értekezleten úgy a magyar, mint
az osztrák legnagyobb hajózási vállalat képviselője megegyezett, hiszen
meg is kellett egyeznie két pontban, nevezetesen, hogy a hajózási vállalatok egyenes pénzbeli állami támogatásra számítanak, másodszor pedig,
hogy az osztrák és magyar tengerhajózásnak egyformán vitális érdeke a
tengerhez vezető szárazföldi útvonalak minél tökéletesebb kiépítése.
Külkereskedelmi politikánknak háború után előálló feladatai egészen
világosan állanak előttünk. Az átmeneti gazdaság képe a saját termelés
fokozására törekvés és a hiányzó nyersanyagok lehető gyors pótlására
törekvés eredményeiből fog kialakulni. Az így keletkező óriási forgalom
követelésének szállítóeszközeink nem tudhatnak megfelelni. A vasúti kocsi
és a hajótér legmesszebbmenő ügyességgel leendő kihasználására lesz
szükség. A tengerhajózás központja minden bizonnyal nálunk is meg fog
alakulni, mint ez Ausztriában már meg is alakult a Reichsgesetzblatt 1918
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január 31.-i számában közölt osztrák kereskedelmi miniszteri rendelet alapján. A többi hadiközpontok szervezetéhez hasonló módon alakul a „Wirtschaftsverband der freien Frachtschiffahrt" és a „Wirtschaftsverband der
Linienschiffahrt". Vasút, belvízi és tengeri hajózás együttes erővel állanak
majd az erejüket meghaladó feladat szolgálatába. A feladat terjedelme
elsősorban azonban attól függ, hogy mennyit tud elérni saját termelésünk,
mert csakis kivitellel lehet az országot a gazdasági katasztrófától megóvni.
Ebből világos, hogy szállítóeszközeinknek mindent le kell tudniok bonyolítani, amit közgazdaságunk kivitelre termelni tud. Kocsi- és hajótér tehát
olyan terjedelemben szükséges, amekkora a kivitelre, nem pedig amekkora a lehetséges behozatalra szánt árúmennyiség. Az átmenetgazdasági
időben állami kényszer fogja szabályozni a fogyasztást, helyesebben korlátozni itthon, hogy minél többet termelhessünk kivitelre. Nagy reményünk
lehet a jövőre, hogy a most kialakítandó erős külkereskedelmi szervezetünk munkában marad az átmenetgazdasági idő megszűnte után is s e
nagy katasztrófából az eddiginél hatalmasabb és jobban a maga lábán
járó külkereskedelmünk erősödik, kristályosodik ki.
A független külkereskedelemnek alapfeltétele a szállítási útvonalak
függetlensége. Magyarország térképe minden magyar embernek legyen
állandóan a szeme előtt, mert egy pillanatra sem szabad elfelednünk, hogy
a szávaparti Mitrovicától a bukovinai Dornavatráig állami határaink előtt
a határvonal 69°/ 0 -án Ausztria áll előttünk s vágja le majdnem tetszése
szerint nyugat felé irányuló külkereskedelmünket. A szabad Dunán utat
találunk ugyan ma is Dél-Németországba, de hogy Ausztria ezen útvonal
további kiépítésében nem nagy buzgóságot fog kifejteni, arról meg lehetünk győződve. A délnémet csatornatervek propagálói körében mindig
gyakrabban fellépő nyugtalanság Ausztria magatartása tekintetében erről
a futólagos szemlélőt is meggyőzheti. A megépítendő Odera—Elbe csatorna pedig teljesen a mi John Bull-unk kezében lesz. Ha útvonalaink
teljes függetlenségére törekszünk, Dévény körül nincs mit keresnünk, az
sohasem lesz porta occidentalis a mi számunkra, hanem marad ami volt:
porta austriaca, s nem is lehet több, mint porta germanica. Alkalmas arra,
hogy Ausztria, vagy a nagy Németország általa nagy politikai és gazdasági befolyást szerezzen az alsó-dunai államok területén, de a független
magyar külkereskedelem szállítási útja sohasem lehet. A moldvai és ukrániai forgalom mesterséges elterelése Szilézia felé, az annabergi csatlakozás
ügye beszédes példák a külkereskedelmi függetlenségünk kiépítésében
mutatkozó ausztriai segítségnek. Ausztria két nagy ölelő karja, Galicia—
Bukovina és Isztria—Dalmácia—Bosznia (a közös annektált tartományok
éppen úgy Ausztria érdekeit szolgálják, mint a magyar korona ürügyén
annektált Galicia, vagy a magyar korona országa, Dalmácia) sok tekintetben hasonló fojtó erővel nehezedik reánk, mint Napoleon birodalmának
kelet felé szétágazó területei annak idején egész Közép-Európára.
Ez a földrajzi helyzet fokozott erővel érezteti hatását az átmenetgazdaság időszakában, amikor könnyen érthetőleg és elismerhetőleg a
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szállítás minden eszköze teljesítőképességüknek végső határáig a saját
újraépítés szolgálatában van. Az Ausztrián át vezető utakon a mi termelésünk kivitelre kerülő feleslege csak korlátoltan, másodsorban vagy egyenesen Ausztria érdekeinek figyelembevételével kaphat csak teret. De hasonló helyzetre el lehetünk készülve a békés gazdaság idejének bekövetkezte után is.
Elengedhetetlen és ma talán mindennél fontosabb, hogy a függetleníthető' utak kiépítésére teljes figyelmünket fordítsuk. Nemcsak ellenségeinknek vannak rajtunk keresendő érdekei, vannak ellenségeinknek egymáson
is, de nekünk is szövetségeseinken és megfordítva. Az európai államalakulások egyáltalán messze vannak még az antropogeográfiai érettségtől.
Igen sok vitális érdeket lehet kielégíteni és így az ellenségek számát
csökkenteni a nemzeti hiúságok félretételével, kölcsönös bölcs megértéssel.
Én például nem tartanám hazaárulásnak, ha nyugati tiszta német lakosságú határszéleinken az ottani lakosság megegyezésével, vagy némi áttelepítésekkel határkiigazítást hajtanánk végre az osztrákok javára, ha
ezért cserébe olyan területeket kapnánk, melyek megszerzése az egész
nemzet osztatlan érdeke, az egész állam erőssége. Erről a kérdésről sok
szó lesz még. Mindenesetre Magyarország olyan szerencsés helyzetben
van, hogy aránylag nem nagy területi kiegészítésre szorul, másrészt a
legerősebb ellenfél kielégítésére olyan rendkívül értékes területfelesleggel
rendelkezik, melyhez hozzáfűződnek ugyan majdnem egy évezred történeti hagyományai és földjének szeretete, de amelyről lemondhat területének életfeltételeit egyáltalán nem érintve.
Magyarország zárt szárazulati helyzete következtében egy irányban
sem juthat ki könnyen a világforgalom szabad útjaihoz a tengerre, de
peremhegységei közelében délkeleten és délnyugaton beltengerek partjai
vannak. A zárt magyar medence dél felé a Balkán-félsziget kellős középtengelyére lejtősödik, ide torkollanak tehát hajózható folyói. Keleti határbástyái hazánknak, a berecki hegyek alig 120 kilométernyire vannak a
galacii Duna-könyöktől, de az erdélyi medence nyugat felé lejtősödik;
aradi és váradi kapui erősen kapcsolják ugyan a törzshazához, de annak
útját megnehezítik a tenger felé. De meg ennél is nagyobb akadály az
oláhság tizenkét milliónyi népének tömör elhelyezkedése a Duna-delta
körül, s ezt a tényt megváltoztatni semmiféle erővel nem lehet. Óriási
katonai fölényt biztosít ez a helyzet az oláhságon, de a gazdasági függetlenség biztosítása ezen az oldalon lehetetlen. íme itt van a földrajzi helyzet. Galaci aranyalmája, a Dunakapu kulcsa, mely három nép országának
kijárója a tengerre. A bolgárok a háború folyamán unalmasságig hangsúlyozták „történelmi11 jogaikat Dobrudsára, pedig egyszerűen és becsületesen bevallhatják, hogy csak a természetadta helyzet kényszerítő parancsának engedelmeskedve, küzdenek azért a földért, melynek birtokában
országjuk felének útját a tengerre biztosítani tudják. Mi azt is jogosnak
vagyunk kénytelenek elismerni, ha a bolgárok a Duna déli partjaiért küzdenek, pedig mennyivel jogosabb, mert mélyebb nemzeti érdekeket érint
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a mi tenger felé törekvésünk, akiknek semmi tengerünk sincs, akiknek
azt más népek földjén keresztülgázolva kell megszereznünk.
A Duna-delta a világháborúban ismét a gyújtópontok egyike. E kapu
Havasalföld és O-Bolgárország, Moldva, Bukovina, Gácsország keleti része és Magyarország keleti felének legközelebbi tengeri kikötője. Vonzási
energiája természetesen észak és dél felé rohamosan fogy, ellenben a
Duna mentén a belvízi utak hálózata következtében messze terjed KözépEurópába. Bolgárországnak az etnográfiai elhelyezkedés aránylag könnyűvé
teszi a teretfoglalást a Duna-deltában, az új ukrán állam könnyen felszabadíthatja magát a deltavidék vonzásától, Magyarországnak és Ausztriának
ellenben véglegesen útját állja az oláhság. Erdély hatalmas sarokbástyája
birtoklásának vágya örökös ellenségünkké teszi az oláhságot, a békés
gazdasági teretfoglalást ez teljesen lehetetlenné teszi, így az erőre támaszkodás Magyarországot saját erejének fogyatékossága következtében minden időkre az azonos érdekkel bíró Ausztria- és Németországhoz politikai
teljes alkalmazkodást, tehát igen nagy politikai függőséget tételez fel,
melyet szerény véleményem szerint a Duna-delta értéke a mi szempontunkból nem indokol eléggé. Az utolsó évtizedekben az Orosz birodalom
tengeri politikája elrettentő példa a több irányban egyszerre tértfoglalás
káros következményeire. Ma már világosnak látszik, hogy ha az Orosz
birodalom egész figyelmét és erejét a Perzsa-tengerre összpontosította
volna, az összeomlás katasztrófája helyett fejlődésének zavartalan menetét
biztosíthatta volna. Magyarországnak be kell látnia, hogy a Duna-deltában
kizárólagosan gazdasági érdekeit szabad követnie s erejét nem szabad lekötnie olyan probléma megoldására, melyhez ereje gyenge s csak idegen
erő segítségével oldható meg, ez ellenben végzetesen drága lehet. A galaci kikötőben a magyar lobogó biztosabban leng, ha ott idegen lobogó.
A háború idején a Duna a négyesszövetség legjelentékenyebb összekapcsoló útvonala lett. Nem csoda, ha igen sokan túlzott reményeket fűznek hozzá, sőt valóságos Duna-kultuszt űznek. A nagy Németbirodalom
hatalmas kontinentális erejével bizonyosan sikeresen igyekezni fog ezt a
számára elsősorban sztratégiai vonalat katonailag kezében tartani s ennek
biztosítása a birodalmi kormány egyik legelsőrangú feladata lesz. Ez a
biztosítás természetesen Magyarországnak is javára fog szolgálni, mert
erejének egyik oldalon felszabadításával annál sikeresebben oldhatja meg
feladatait a másik oldalon. Ma még nem lehet tudni, hogy a Németbirodalom a Duna-deltában miképpen fogja érdekeit biztosítani, mindenesetre
a Duna jelentőségében növekedni fog a mi javunkra is.1
Nagy jelentőségűnek kell tartanunk sikeres területi megoldás esetén
a Vaskapu alatt elhelyezkedő nagy kereskedelmi kikötő tervét. A nagy
folyamok különböző mélységű és vízjárású szakaszai megkövetelik, hogy
azok mentén több vízi átrakó-állomás legyen. Jól tudjuk, hogy ez mindig
1
Időközben a román békekötés részben közzétett eredménye némi világosságot
vetett a biztosítás módjára. A szerk.
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kereskedelmi gócpontokat teremtett meg. A Dunán Ulm, mint az elérhető
legfelső állomás szerepel; Regensburg, Wien, Budapest, Turn-Szeverin,
Giurgiu, Braila a folyami hajózás szakaszait jelentik fizikai értelemben is.
Tehát könnyű megérteni annak jelentőségét, ha a határainktól mindössze
15—20 km távolságban kezdődő mélyebb vizű folyamszakasz fejét az
állam meg tudja szerezni, melyre annak egyedül van szüksége s mely
annak helyi energiájából nagy gazdasági értékeket tud kifejleszteni. Egy
ilyen folyami kikötőváros kiépítése természetesen óriási érdeke lehet az
összes felső országoknak. Nem is tarthatjuk fantasztikusnak egy, összesen talán 100—200 kilométernyi jelentéktelen területnek megszerzését. 1 A
porta orientális útjára terelődne itt az első szárazföldi átrakodás forgalma,
míg a vízi átrakodás a sekélyebb járatú hajókra tetemes osztályozással jó
berendezések esetén nagy hasznára lehetne a dunai forgalomnak. De
„tengeri kikötő" nem lesz belőle soha, főképpen pedig nem felelhet meg
annak a feladatnak, hogy külkereskedelmünk függetlenítésének egyik leghatásosabb eszköze, annak egyenesen természetes alapja legyen. Ennek
a feladatnak a Dunán keresése legalább is Galac birtoklását tételezi fel,
melyet teljes katonai fölény biztosít a Székelyföldről. Ezt pedig napjainkban igen veszedelmes álomnak tartom. A jövő képeinek rózsás fantáziával kiszínezése sokszor elterelt már bennünket fontos közelebbi feladatok
megoldásától.
Az Adriának egy előnye van a Duna-delta fölött a magyar tengeri
tértfoglalás nézőpontjából. A belső nagy magyar medence peremét alkotó
hegység és a tenger közé itt nem helyezkedett el széles terület, úgy
hogy politikai határaink itt egyenesen érintkezésbe tudtak jutni a tengerrel. Amíg a magyarság tömören elfoglalt területének néprajzi határa 670
kilométer távolságban van a Fekete-tengertől, az Adriától mindössze
200 kilométer széles terület választja el. Amíg a Duna-delta vidékét Magyarország sohasem tartotta birtokában s a Kárpátok és a Duna-könyök
közét is csak átmenetileg és ideig-óráig, addig az Adria partjai a magyar
korona birtokában voltak hosszú évszázadokon keresztül. A „nemzeti 1 '
politikai vezetőeszme korszakában a politikai hatalom az egyugyanazon
nyelven beszélő, egyérzésű társadalomra támaszkodik s minél messzebb
terjed azontúl, a hatalom annál bizonytalanabbá és a terjeszkedés annál
kalandosabbá válik. A politikai bölcseség egyenes követelménye tehát,
hogy a magyar állam igyekezzék minél tömörebb és minél inkább a magyarság néprajzi határaira támaszkodó területet elfoglalni, nehogy oktalan
terjeszkedése új véres küzdelmek, erősorvasztó túlerőltetések forrásai
legyenek.
Ismétlem tehát: 1. A Magyarbirodalomnak elsőrendű feladata és legelső
külpolitikai természetes követelménye legalább egy, minden más hatalomtól, Ausztriától is, független saját közlekedési eszközeivel járható szabad
1

A román békekötés, sajnos, a földrajzi megértés, szakértelem érvényesülése nélkül, ismét korcsosan meg is valósította a jelzett terület megszerzését. A szerk.
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útvonal biztosítása, röviden, a szabad tengeri terrasz kiépítése. 2. A földrajzi helyzet a Magyarbirodalmat ma is kizárólagosan az Adriára utalja,
mely az állami hatalom alapját alkotó magyarság elhelyezkedése következtében a hatalmi erők elérhető intenzitása mellett egyedül uralhatja csak
a magyar koronát. A magyar koronát uralmában a történeti, politikai-etikai
jog is csak itt támogatja.
Egy körülményre óhajtom felhívni bármily csekély számú olvasóim
figyelmét. A kereskedelmi árú természetes útja a legolcsóbb, legbiztosabb
és leggyorsabb út. Azt is tudjuk, hogy minden állam igyekszik minél nagyobb átmenő forgalmat biztosítani, s így általában szabad nemzetközi
forgalom idegen állami területeken keresztül is látszólag zavartalan, legfeljebb a szállítási költségek elvesztéséről lehetne szó nemzetgazdasági
szempontból. Tehát nem elengedhetetlen nemzeti követelmény a független saját külkereskedelmi szállítóútvonal biztosítása. A dolog éppen ellenkezőleg van. Csakis legalább egy független szállítóútvonal birtoka biztosítja minden állam számára az idegen területeken keresztül vezető utak
szabadságát. Előttünk lehet Szerbia példája a háború előtt és a mi átkos,
önző agrárpolitikánk, melyhez, ha a világháború okozásának bűne nem
is, de időbeli siettetésének bűne mindenesetre tapad. Ne feledjük el, hogy
Nagybritánnia a Gibraltárral és Szuezzel egy egész világra gyakorol politikai befolyást. Szudán birtokában gazdaságilag is kezében tartja Egyiptomot, de Ausztria mai helyzetében éppenúgy kezében tart bennünket
úgy politikai, mint gazdasági tekintetben Mitrovicától Dornavatráig terjedő
határaival. Ha ellenben rendelkezésünk alatt van a teljes üzemképességgel felszerelt tengeri út, mely szükség esetén egyedül is el tudja látni
az egész Magyarbirodalom külkereskedelmi forgalmát a hozzávezető utak,
rakodóberendezések és hajótér tekintetében, akkor mindig nyitva lesz előttünk
minden út, az annabergi is, ha az önálló állami élethez szükséges erővel
egyébként rendelkezünk. A tengeri hajózásunk jövője tehát a Magyarbirodalom jövője. Ha sikerül bennünket elzárni a tengertől, vagy sikerül
csak megakadályozni független utunknak teljes kiépítését, a független
Magyarországnak befellegzett évszázadokra, vagy örökre. Akkor azután
játszhatjuk tűzzel-vassal ismét évszázadokon keresztül az „európai tűzfészek"
szerepét, ameddig bírjuk. Mert úgy benn leszünk a ketrecben, mint a tyúk.
Tengerhajózásunknak tehát első alapfeltétele s elég szomorú, hogy
ezt a minden gyermek ismerte alapigazságot még ki kell nyomatni, hogy
legyen tengerünk. Maholnap Svájc kereskedelmi tengerészeti lobogója meg
fog jelenni a tengeren, pedig két nagyhatalom több mint 300 km szélességű földterülete választja el attól. Nem tartozik a lehetetlenségek közé,
hogy Svájc a Rajna és Rhone segítségével saját hajóit küldi a tengerpartra, s hogy mindkét deltavidéken szabad kikötőt fog magának szerezni.
Politikai tekintetben nem lesz e helyzet függetlenebb Svájc számára, mint
a mi mai helyzetünk, de nem is függőbb. Mi tudunk nevetni a „svájci
admirális" anekdotás alakján, de ritkán jut eszünkbe a szomorú valóság,
hogy a magyar admirális is csak anekdotás alak lehet. A Magyarbirodalom
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tengeri fekvése a térképen, már mint a saját rajzolásű térképeken, aránylag elég jól fest. Ez a térkép erővel teljesen kifejezésre juttatja a tengerhez ragaszkodást, mindenesetre jobban, mint törvényhozásunk, kormányunk
vagy társadalmunk; ha kell, csak arra a támogatásra hivatkozom, melyben a magyarság egyetlen tengeri érdekeit propagáló egyesületét s annak
egy fillér tiszteletdíj nélkül dolgozó vezetőségét részesíti.
A Magyarbirodalom s a szoros értelemben vett Magyarország független külkereskedelmi, tehát tengeri útvonal kiépítésének lehetősége, feltételei ma nincsenek Magyarország kezében, azok egyikét kiadta kezéből
az 1868. XXX. t.-c. s az 1871 június 8-iki királyi leirat, a másik a campoformiai béke óta Ausztria kezében van.
A magyar tengerhajózás és külkereskedelem független fejlődésének
nézetem szerint a következő három alapfeltétele v a n : 1. Az Adriához
vezető vasúti és belvízi utak kiépítése a földrajzi hatások megengedte
legtökéletesebb teljősítőképességre. 2. Fiume tágasabb értelemben vett
környékének a várossal politikai egyesítése s így fejlődésének lehetővé
tétele. 3. Tengeri hajózásunknak védelme. Az utolsót Ausztriával közösen
fenntartott hadseregünkre és flottánkra nyugodtan bízhatjuk s ez a pont
kívül is esik tárgyalásomon. Az első kettőt azonban meg kell közelebbről
is világítanom, s így térek vissza arra, aminek kidomborítását célul tűztem ki.
A szoros értelemben vett Magyarországnak szüksége van egy kizárólagosan az anyaország érdekei szolgálatára épült kettősvágányú vasútra a Drávától Fiúméig. E vasútnak a mai csapásoktól és a közbeeső
területek érdekeitől teljesen függetlenül a Dráva és Fiume között a befektetett tőkére tekintet nélkül a lehető leggazdaságosabb, tehát legolcsóbb
üzemi költségű vonalának kell lennie. Ahol ez a fővonal a Száva vízgyűjtő területébe kapcsolódik, ott kell kezdődnie a Kulpa—Száva víziútjának, mindaddig, míg a belvízi hajózás számára Karszt-alagút nem épül.
A fővonal drávai fejénél kell kezdődnie a Dráva hajózható szakaszának.
A drávaparti pályaudvarból ki kell építenünk a Győri-rnedence (Galánta),
Budapest, Baja és Pécs felé vezető vonalakat a szükséges vonaljavításokkal. Ha nem kell a tengerre szánt árút helyi érdekekből hosszúra
nyújtott vasutakon vonszolni ide-oda, akkor jóval kevesebb önköltség
terhelvén az árút, a fuvardíj is olcsóbb lesz. A kiépített belvízi és
vasutak a szállítást olcsóbbá és gyorsabbá, főként idővel számolhatóvá
teszik, ami a kereskedelemben igen jelentékeny tényező. Vannak még
politikai természetű okok is, melyek egy ilyen kizárólag az anyaország
érdekeinek szolgálatára rendelt vasút megépítését szükségessé teszik,
ezeket e helyen érinteni nem akarom. Tengeri hajózásunk ezen első
alapfeltétele teljesen és függetlenül Magyarország kezében van. Ha a
mai vonal és az új vonal üzemköltségei különbözetének megfelelő
tőkét az új vonal építésére szánjuk, nem is kerül megvalósítása elérhetetlen áldozatba. A nevetségesen helyi- és személyi érdekekből épült
Balaton-vasút példája bizonyítja, hogy nem a szegénység, hanem az állam
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magasabb rendű feladatainak meg nem értése a Karszt-alagút megépítésének elodázásában mutatkozó hanyagság oka.
A magyar adriai vasútvonal a személy-, gyorsárú- és értékes darabárúforgalom útvonala legyen elsősorban, míg a nagy tömegű árúk forgalmának lebonyolítására a belvízi hajózás kiépítendő útvonalai szolgálnának. Dacára a Duna vízgyűjtőterülete általános lejtősödésének és a
Karszt gátló hatásának, a duna —adriai belvízi hajózás útvonalainak megépítése távolról sem olyan gigantikus feladat, mint azt az első pillanatban
hinnők. Az 1908. XLIX. t.-c.-kel biztosított sziszek—károlyváros-i csatorna
megépítése után a Duna-Száva-csatornával 420 km-rel megrövidített
víziutat minden nehézség nélkül és annak jövedelmezőségének biztosításával a szállítás költségeit a mai negyed- vagy ötödrészére lehet csökkenteni. Mennyi nemtörődömség uralkodik a tenger felé vezető utaink
kiépítésének ügyében, világosan bizonyítják azok a számok, melyeket a
m. kir. keresk. minisztérium közölt 1908-ban („Adatok a Duna—Szávacsatorna és az Adria felé vezetendő víziút kérdéséhez"). E számok: az
57 km hosszú csatorna költsége 25 millió korona, az első időben várható
forgalom 1'8 millió tonna, a fiumei, boszniai s délausztriai forgalomban
előálló megtakarítás a vasúttal szemben évi 8 millió korona. Nem volt
egyenesen a nemzet ellen elkövetett bűn ezt a tőkét kamatozatlanul
hagyni ? Bizonyításra szorul egyáltalán, hogy e csatornát még akkor is
meg kellene építeni, ha jövedelmezőségére akár évtizedekig is nem számítunk ?
Ha megépítjük a vukovár—samac-i csatornát, a Kulpa-csatornát és
kiegészítjük Dél-Magyarország víziúthálózatát kisebb délnyugati irányú
csatornákkal, — az Alföldön az ilyenek kilométerje alig kerül többe, mint
a jobb országútaké — egész belvízi útvonal-rendszerünk megjavul, s
termelésünk egyik leghatalmasabb előmozdítójává válik. Az Alföld szívéből a kivitelre kerülő árúk tonnáját mindössze a mai vasúti szállítási
önköltség 25%-a terhelné a Karszt lábáig. Ha ehhez a Karszt-alagút megépítése járulna, olyan közlekedésföldrajzi helyzet állana elő, amely nem
vetekedhetnék ugyan soha a folyamtorkolati kikötők előnyeivel, de számunkra mégis a világpiacon való verseny nehézségeit rendkívüli módon
megkönnyítené.
Hazai irodalmunkban minden esztendő meghozza termését új és új
útvonalak tervezgetéseiben. Hozzáértők és naiv ábrándozok tömegesen
ellátják tanácsaikkal az országot ezen a téren. A földrajztudományban teljesen járatlan tervezgetők sem takarékoskodnak a „földrajzi" indokolásokkal. De az is bizonyos, hogy Magyarország közlekedési vonalainak
elhelyezésében még nagyobb bűnöket követnek el a valóságos földrajzi
helyzet helyes megértése ellen ma és a múltban, mint a tervezgetők.
Vasúti hálózatunk a legdiszharmonikusabb hálózatok egyike. Rengeteg
mennyiségű tengelykilométert pazarolunk el évente ennek következtében.
Qyorok kedvéért minden Arad és Máriaradna között járó tengely 5 km-t
veszít, Dinnyés és Cseripuszta között 7 km-t, Budapest Duna-híd és
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Kecskemét között 24 km-t, Vác és Aszód között 38 km-t, Pápa és Körmend között 20 km-t, Tiszalúc és Ernőd között 20 km-t.
Mindezek síksági vagy majdnem teljesen síksági példák, a természet
itt nem állít akadályt a teljesen egyenes vonalú útépítés elé. Meg kell
említenem, hogy ezeket a kiragadott példákat mind az elsőrangú fővonalak köréből vettem. Már pedig mi geográfusok azt állítjuk jogos meggyőződéssel, hogy az elsőrangú fővonalnak nem csak műszaki kiépítése, hanem
csapása is elsőrangú. Viszont alapvető törvényeink közül hiányzik az a
cikkely, mely szerint fővonalak megtervezésénél politikusoknak beleszólniok tilos. Ha azonban ezek a legelső tennivalók a háború után már
befejezettek lesznek, azt hiszem mindenki igazat ad nekem, hogy tengeri

útvonalaink kiépítése a nemzet legelső érdeke.
Mindezeknek megvalósítása csak mitőlünk függ, a mi kezünkben
van. Előbb vagy utóbb meg is valósul, tehát csak pénzkérdés, pazarlás
vagy takarékoskodás, okos vagy oktalan háztartás kérdése, hogy mikor.
Az elpazarolt tonnakilométerektől eddig sem mentünk tönkre, az igaz,
valami nagyon gazdagok sem lettünk.
Egészen más természetű feladat elé állít bennünket a második kérdés, amely a tengerparton vár megoldásra. Fiume ma sem mint város,
sem mint kikötő nem fejlődhetik tovább. Tökéletesebb rakodóberendezésekkel, gyorsabb elfuvarozással valamelyest bizonyos határig lehet még
növelni a kikötő teljesítőképességét, de terjedni ma már csak a tengerbe
beépítés útján lehet a Föld legmagasabb kikötőépítkezés árai mellett.
A part egész hosszában az utolsó méterig lefoglalt. A tengeren jövő
nyersanyagok feldolgozására alapított ipari tevékenységre Fiúméban már
gondolni is alig lehet. A város maga további terjedése és fejlődése
viszont csak a városépítésre teljesen alkalmatlan hegyvidék felé történhetik. Összeszorul Fiúméban minden, s igyekszik minden a legkisebb
hely elfoglalására. Fiume közvetlen szomszédságában pedig kopár, üres
ma értéktelen, kihasználatlan partok terjengenek. Mint a beduinok az
oázis körül, úgy várnak, lesnek ezek a pusztaságok az ölükbe hulló kész
zsákmányra. Amit magyar szorgalom, törekvés és vagyon megteremtett,
annak gyümölcseit ezek a tönkretett sivatagok akarják elnyelni. A parazitagazdaság legélesebb példája áll előttünk Susak várossá fejlődésében.
A horvát politikai határ egyenesen Fiume szívén megy keresztül. A tér
hiánya, a legfontosabb, a legnélkülözhetetlenebb földrajzi alapfeltétel
hiánya a magyar tengerhajózás fejlődésének megölője. Hiába dúgjuk
fejünket egyidőre a homokba, a tengerparton terjeszkedés nélkül meg

nem élhetünk. Bármily változás történik a Magyarbirodalom területén
vagy annak szomszédságában, a Magyarbirodalomnak ezt az egyetlen
területi terjeszkedési követelményét gondolatainkból, törekvéseinkből, erőmegfeszítéseinkből ki nem zárhat jak mindaddig, míg kielégítést nem nyer.
Ezt a problémát látva, a mai igazán és őszintén minél teljesebb békés
lelkünk elé áll a népek elrendeződésének és elhelyezkedésének szülötte,
a természetes érdekellentét, melyet, sajnos, olyan gyakran kell fegyveresen
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elintézni. Mi magyarok, akik annyi vér árán szereztük meg még ma sem
teljes függetlenségünket, akiknek véres harcaiból természetesen kellett
kifejlődnie minden nemzeti törekvés tiszteletének, minden nép önrendelkezési joga legteljesebb elismerésének, a természet megváltozhatatlan végzéséből ellentétbe kényszerülünk ilyenekkel. A politikai földrajzi helyzetből sok küzdelem önmagától adódik. Az államok politikai határai a nemzeti államok kialakulásának korszakában igyekeznek az etnográfiai határok
elérésére, s ez a lörekvés az irredentizmusban nyer kifejezést. A magyarság még az állami kereteit sem tudja kitölteni, s így ez a háborút okozó
helyzet nálunk hiányzik.
Bizonyosnak kell vennünk, hogy Magyarországban évszázadokig nem
fog talajt találni imperialisztikus törekvés, bármily nagy is a hajlandóság
a magyarságban imperialisztikus fantáziák táplálására. Bármily fejlődés
és megerősödés szerencsélteti is nemzetünket, kalandos balkáni politikára
alig lesz valaha is kapható. A Magyarbirodalom természetes határbástyáin
belül lakó nem magyar népek közül a tótság helyes vezetés mellett teljés
egyakaratúvá fejlődhetik a magyarsággal, mert minden más állami alakulásban csak halál várhat reá. A csekély számú rusznyákot geográfiai határúk
annyira elkülönítik Kárpátokon túl lakó testvéreiktől, hogy számukra az
elszakadás tőlünk nemcsak nagy gazdasági szerencsétlenség, de egyúttal
örökös harcok forrása lenne. Ezen az oldalon Ukrániával szemben a megerősödött lengyelség és a Magyarbirodalom egymásra utaltak. Ausztria
beékelődő Galícia—Bukovina félszigete politikai tekintetben teljes biztosságot és nyugalmat jelent számukra. A nemzeti politikai eszme ezen
megsértése Ausztria részéről az egész ukrán irredentizmus élét feléje
irányítja, ami a mi szempontunkból csak előnyös lehet. Az Ukrán, Bolgár,
Osztrák- és Magyar államok közé beékelődött és legyőzött oláhság nemzeti
törekvései igen hosszú időre elintézettnek tekinthetők. Két nagy politikai
kérdés marad tehát mindössze megoldatlanul a következő évtizedekre: a
délszláv kérdés, mely rögtön a háború befejezése után ki fog élesedni,
bármiképpen húzassanak meg az új politikai határok, és a nyugati határ
kérdése, melyről ma egy szó sem esik, de amelyről minden geogrfáus
tudja, hogy felmerülése kapcsolatos a Magyarbirodalom önállóságának
kiépítésével. Évszázadokig áldani fogja a magyarság azt a politikai tényezőt,
amely ezt a két kérdést a kellő időben összefoglalva, bölcs előrelátással idejében megoldásra juttatni tudja. E kettős, mert egyesítendő kérdés helyes
megoldásától függ a XX. század Magyarországának jövője.
Nyugati határainkon néhány járás német népe a szomszédos egyugyanazon eredetű németséggel igen szoros kapcsolatban és hasonló
világnézetben él. Amint kivetkőzik Ausztria németsége a Gesammtmonarchie-illúzióból, s ez az önálló magyar hadsereg felállítása után valószínűleg hamar be fog következni, természetes folyamat lesz a német
irredentizmus kialakulása. Ezt idejében meg kell akadályozni, mert ez
hihetetlen nehézségeket fog nekünk okozni. A német irredentizmust meg
kell fojtani csirájában, de fel kell használni a másik kérdés megoldásának
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megkönnyítésére. Ha e két kérdést tárgyilagos nyugalommal, a délszláv
nemzeti eszme lenézése helyett annak tapintatos megértésével, fájdalmas
érzéseink fölé bölcs átgondolások helyezésével akarjuk megoldani, akkor
a sikerben nem lehet kétségünk. Ausztriában nagy felzúdulást okozott az
olasz háborút megelőzni akaró területi felajánlás; de voltak távolabb látók,
akik szomorúan állapították meg rögtön : már késő.
A délszláv kérdés megoldásának módozataira vonatkozóan nem
fogók jelentéktelenségem tudatában tanácsokkal előállani. Nem is ez a
hivatásom. Én a magyar polgárokhoz szólok, legyen mindenki meggyőződve
arról, hogy Bolgárország minden atomnyi megerősödése Magyarország
megerősödését jelenti, hogy a délszlávok lakta területeken minden más
érdeket felülmúl, ami tenger felé vezető, mindenképpen biztosított kondorunk kiépítésének érdeke, s végül, hogy Fiume fejlődésének
lehetővétételéhez szükségünk van az egész Quarneróra
a Risnjak, Velebit és
Monté Maggiore-tól Lussinig.
Itt vannak a magyar tengerhajózás alapfeltételei. Ezek megszerzéséhez nem szabad visszariadnunk semmiféle áldozattól, még akkor sem, ha
az nem vért, hanem azt, amit a magyarság sokkal nehezebben ad meg
olykor, belátást, megértést és talán keserűbb áldozatot is igényel.

DUNAI HAJÓRAJUNK A VILÁGHÁBORÚBAN.
Kivonat győrszigeti KANKOVSZKY EDE cs. és kir. sorhajóhadnagy
1917 december 8.-án az Adria-Egyesületben tartott felolvasásából.
— Tizennyolc képpel. —

Duna sztratégiai fontosságát a "népek már nagyon korán felismerték.
Csaknem kétezer esztendővel ezelőtt a régi rómaiak hatalmas hajórajokat tartottak a Dunán, hogy határaikat a barbárok betörései
ellen biztosítsák.
Nagy hírneve volt a dunai hajórajnak az Árpád-házi királyok alatt,
fontos szerepet játszottak akkoriban a magyar naszádosok úgy a kelet,
mint a nyugat ellen viselt harcokban.
Félelmes ellenség volt a magyar dunai hajóraj Hunyadi János idejében s fényesen harcolt 1456-ban Nándorfehérvár ostrománál. Hatalmas
volt Hunyadi Mátyás idejében s méltóan kiegészítő része a híres fekete
seregnek.
1526-ban Mohácsnál nem vett részt a csatában hajóraj. Ha ott lettek
volna a naszádosok, akkor talán nem lett volna a csata kimenetele „nemzeti nagylétünk nagy t e m e t ő j e . . . "
1526 után két részből állott a dunai hajóraj: a magyar naszádosokból s az osztrák armadából. A magyar naszádos hazája a Duna volt, hajói
a naszádok a Duna igényeinek megfelelően voltak építve s így e testület
sokkal jobban bevált, mint a nehézkes tengeri hajók mintájára épített
gályák, a tengerpartról, meg idegenből Olasz-, Francia- és Spanyolországból ideszakadt legénységgel.
1750-ben Mária Terézia szervezi a csajkások intézményét.
E kitűnő hajóscsapat fényesen beválik s fontos szerepet játszik a
nagy királyok háborúiban. Körülbelül százéves fennállás után határőrség
fejlődik belőle s helyébe lép a „Flotilla-testület". Ez is csak átmeneti intéz-
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mény. Ámbár legnagyobb hadvezéreink: Montecuccoli, Savoyai Jenő herceg, Laudon, Károly főherceg és gróf Radetzky mindig egy állandó erős
dunai hajóraj érdekében léptek síkra, csak 1870-ben kezdik építeni a két
első igazi hadihajót, a mai flotillánk két veteránját, a „Maros" és a „Leitha"
monitort. Lassú a fejlődése a hajórajnak ezentúl is, úgy hogy 1914 nyarán, a mozgósítás elején csak hat monitorunk volt. Ezek a már említetteken kívül a „Szamos", a „Kőrös", a „Temes" meg a „Bodrog".
' Ezekhez járult még egynéhány járőrnaszád és két uszályhajó.
Szerbiával való diplomáciai összeköttetésünk megszakítása után a
hajóraj zöme, a négy újabb monitor Zimony előtt, a „Maros" meg a
„Leitha" a Szávában Brckánál volt összpontosítva. Két járőrnaszád Pancsován állomásozott, a többi a monitorokhoz volt beosztva.
A mozgósításkor e haderőhöz kerültek még a dunai gőzhajótársaságtól bérbevett aknakutatóknak és kórházhajóknak berendezett gőzösök s
bizonyos számú vontatógőzös és uszályhajó mint trén.
A háború folyamán a flotillát még négy új erősebb monitor: az „Enns",
„Inn", „Bosna", „Sava" és egy egész sor felfegyverzett gőzös erősítette
meg. A kis elavult, gyors egymásutánban még a háború első hónapjaiban
kidőlt járőrnaszádok helyébe új, a háború tanúságai alapján épült igen
célszerű modern naszádok kerültek.
A háború elején Grund Frigyes cs. és kir. fregatt-kapitány, majd
rövid ideig Wulff Olaf sorhajóhadnagy s 1914 október 1 óta Lucich Károly sorhajókapitány vezették a hajórajt.
1914 július 29.-én Vs 1 órakor éjjel kezdődött az ellenségeskedés
Szerbiával. Kis monitorjaink tették a nagy világháborúban az első ágyúlövést s még az éjjel bombázták először Belgrádot.
Hatásos tüzelést folytattak a város összes katonai intézményei ellen,
és sorra sülyesztették el a kikötőben fekvő ellenséges hajókat.
Időközben megtörtént az orosz hadüzenet s mellékhadszintér lett
Szerbia. Szeptember
elején már olyan kevés erővel rendelkeztünk ott, hogy a
szerbeknek sikerült
tekintélyes erőkkel
betörniök a Szerémségbe, s miután Zimonyt és Pancsovát
is kiürítettük, a monitoroknak nem maradt egyébb hátra,
mint a visszavonulást fedezni.
A kórházhajó, a
„Kulpa" biztonságba
1. k é p . M o n i t o r o k a D u n á n .
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helyezte a kórházak sebesültjeit és Péterváradra vitte őket biztonságba.
Ekkor történt, hogy Pancsova katonai parancsnoka, hogy a szerbeknek
lehetetlenné tegye a Temesbe való behatolást, uszályhajókat sülyesztetett
el a folyó torkolatánál. Ennek az óvintézkedésnek azonban áldozatul esett
két járőrnaszádunk, melyeket parancsnokaik, miután a monitorokkal már
nem egyesülhettek, kénytelenek voltak felrobbantani, nehogy az ellenség
kezére kerüljenek.
A monitorok azonban ezentúl sem tétlenek. Többször hatolnak egészen
Zimonyig s hatásos ágyútűz alá veszik az ellenséges állásokat. Rossz
dolga volt egy ilyen előretörésnél a „Szamos"-nak. Személyzetéből 1 ember
elesett, 4 pedig megsebesült úgy, hogy a hátulsó ágyúcsoport vezetője,
Tramer fregatthadnagy maga volt kénytelen a leghevesebb tűzben az egyik
ágyú irányítását átvenni s jóllehet maga is súlyosan megsebesült, mindaddig hősiesen kitartott helyén, míg csak
a hajó az ellenséges
tűz köréből kikerült.
Szeptember közepén azt a hírt hozták
járőreink, hogy a szerbek már elhagyták Zimonyt s miután felderítő útjaink ezt igazolni látszottak, a monitorok újra Zimony
elé tértek vissza. A
lakosság kitörő örömmel fogadta őket, s a
Hunyadi-tornyon újra
büszkén lengett a cs.
2. kép. Az „Álmos" kifut Turn-Szeverinből.
és kir. hadilobogó.
A kis vízállás miatt csak a rácsai gázlóig volt ezidőben hajózható a
Száva, de midőn szeptember 20.-án Krauss altábornagy vegyes hadteste
döntően megverte a híres Timok-diviziót a Szerémségben, — a monitorok
is előre törtek s völgymenetben feneket érintve, kierőszakolták az
áthaladást a rácsai gázlón, hogy a Száván való átkelést támogassák.
A „Maros" és „Leitha" balszárnyunkat fedezte Sabácnál, a „Temes"
pedig a Szávába tört be s a Cigányszigetnél foglalt állást. Az áthajózás azonban itt abbamaradt s a „Temes" visszatért Zimonyba. Ezzel
egyidejűleg a „Bodrog", majd a „Szamos" a Dunán tört át Belgrád mellett
s csapatainknak a Pancsova előtt fekvő Dunai szigetek megszállásánál
volt segítségére.
Nagy nehézségekkel jártak ezek az éjszakai előretörések Belgrádnál.
Az ellenséges fényszórók állandóan a hajókra voltak irányítva a tüzérsége,
száz és száz gránáttal és srapnellel lőtte őket. A vakító fényben csak
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úgy lehetett igazodni, hogy a hajó partra vetett árnyékának nagyságából
következtettünk a part távolságára. Legénységünk a rettentő golyózápor
dacára is önfeláldozón mérte a vízállást, hogy zátonyra ne kerüljünk.
Természetesen voltak halottaink és sebesültjeink s a hajókat is érte
olykor-olykor egy-egy találat, kisebb-nagyobb kárt téve bennük.
Szeptember 28.-án, miután itteni offenzív szándékainkat megint lefújták, sikerült a szerbeknek — hogy macsói és szávamenti előrenyomulásunkat megzavarják — nagyobb erővel előretörni s Zimony újra a
kezükre jutott. Wulff sorhajóhadnagy látva, hogy a harcok súlypontja a
Száva mellékére esik, engedélyt kért az odahatolásra, melyet elnyerve, még
aznap este elindult a „Kőrös"-sel, a „b" járőrnaszáddal és az „Andor"
aknafogóval. A felsorolt hajók mögött haladt a „Szamos", melynek az a
szerep jutott, hogy Belgrád előtt, magára terelve az ellenség figyelmét,
megkönnyítse a többieknek a Szávába való bejutást. Ez sikerült is, s a
kis csoport elérte a
folyó torkolatát, ahol az
ellenséges tűz már csak
lényegtelen sérüléseket
okozott nekik. Csak az
„Andor" maradt el tőlük, mert aknafogóhálójába mindennemű
galy, gerenda és egy
ladik is belegabalyodott.
Érte ment vissza másnap a „Körös" s az éj
leple alatt őt is felhozhatta a Szávába. Igaz,
hogy többször kerültek
e derék hajók erős tüzérségi tűzbe ebben az
útjokban, de a vállalkozás eredménnyel járt s egetrázó hurrázással fogadták a „Maros" és a „Leitha" hős társaikat Klenak alatt.
Erős támaszai voltak ezentúl hajóink a hadsereg Szávára támaszkodó szárnyának s gyakori felderítő útjaik azt eredményezték, hogy
pontos tudomást szereztek az ellenséges ütegek állásairól.
Ez időben fogtunk ki először úszó aknát a folyóból. Nevetségesen
naiv rögtönzés volt ez, mely nem tehetett volna kárt a hajókban, de jele
annak, hogy ugyancsak fejtörést okozott a szerbeknek, hogy hogyan
védekezzenek a kis kellemetlen szürke hajók ellen. Védelmül aknavédővel szerelték fel a monitorokat, melyek azonban később nehézkességüknél fogva nem bizonyultak célszerűknek.
Emlékezetes útra indult október 22.-én az oly sokszor bevált hős
vezérhajó, a „Temes". Repülőink Skeláná! az ellenség áthajózási előkészületeit figyelték meg s a „Temes" azt a parancsot kapta, hogy igye-
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kezzék ezt meghiúsítani.
Előfutárnak volt beosztva melléje a „blt
járőrnaszád. A sötét
éjszakában észrevétlenül ért el a két hajó
rendeltetési helyére s
Skelánál egy kellemetlenkedő
ellenséges ágyúüteget elhallgattatva, a „Temes"
egész tüzérségét a
folyóágban levő áthajózási alkotmányokra
4. kép. A „Kőrös" vontatása a „Bodrog"-ról felvéve.
összpontosította. Feladatának sikeres teljesítése után haza felé tartott, midőn a Grabovci nevü savai-sziget mellett egyszerre heves megrázkódtatás érte a hajót. Egy óriási robbanás
reszkettette meg a levegőt. A parancsnoki páncéltorony padlója fölemelkedett, az ott levő Wulff sorhajóhadnagy, hajóparancsnok helyettese és
a két kormányos ide-oda hányódtak. A robbanás ereje a jobboldali 12 cm-es
ágyútornyot nagy ívben elhajította s miután a páncélfödélzet egész a
fölépítménybe felszakadt, utóbbi csaknem teljesen összedűlt s nem nyújtott többé fedezetet az ott levő legénységnek. A lőszerraktár és a kazánház, melyek környékén a robbanás történt, hamar megteltek vízzel s a
hajó lassan a jobb oldalára kezdett feküdni. Flotillánk hős vezérhajója
orosz aknára futott. Miután Wulff látta, hogy a használhatatlanná vált
ágyúkkal a szerb tüzelést nem viszonozhatja és a víz már a fedélzetet
nyaldossa, parancsot adott a hajó elhagyására.
Az ágyúk teljes hasznavehetetlenné tétele után a „b" vette át a
sebesülteket és a legénység még megmaradt részét s sikerült őket sértetlenül Jarakba szállítania.
A „Temes"-en 31 ember esett el kötelessége hű teljesítésében, egy
tiszt és kilenc ember sebesült meg. Meleg szavakban emlékezett meg
hajóhadunk akkori parancsnoka: Haus admirális a „Temes" hőstetteiről s
tisztjei és legénységének minden dicséretet felülmúló vitéz magatartásáról
a Hajóhad november 6-iki parancsában.
De még nagyobb elismerése e hajó nagyszerű teljesítményeinek az
az öröm, melyet elsülyedése az ellenség körében okozott. Belgrádot fellobogózták és a harangokat megkondították.
De az öröm nem tarthatott sokáig, mert már másnap Zimonyba ért
az éppen elkészült új, erős monitorunk; az „Enns" s a „Temes" elsülyedése okozta hézag be volt töltve.
Nevezetesebb események nélkül folyt e vidéken tovább a határvédelmi
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szolgálat, míg csak december 2.-án csapataink bevonultak a kiürített Belgrádba. Egy tiszti küldöttségünk résztvett a csapatok ünnepélyes bevonulásánál s a hajók lobogó díszt öltöttek az áhítattal várt esemény
ünnepére.
Itt említem meg, hogy a Belgrádba talált iratok közt volt a „Straza"
nevű napilapnak egy „A Monitor" című melléklete, melyben írója többékevésbbé helyesen ismerteti kis hadihajóink szerkezetét és berendezését.
Sokbafi túlzásokba is esik, de látnivaló belőle, hogy mennyire foglalkoztatta a szerbeket dunai hajórajunk s mily magas véleménnyel volt róla.
Az ellenség elismerése a legnagyobb elismerés!
A szávai és dunai hajózási utak aknáktól való megtisztítása után az
egész hajóraj Grockáig kísérte előnyomuló seregünk szárnyát.
Időközben bent Szerbiában frontunk centrumát visszaszorították, megkezdődött a visszavonulás a szárnyon is. A monitorok egy része a Duna
mentén fedezte a visszavonulást, a „Szamos" meg a „Maros" a Szávában. December 15.-én kiürítettük Belgrádot is, s hadihajóink az utóvédeket hajózzák át és megsemmisítik a visszamaradt hajózási járműveket.
Ettől kezdve újra csak őrszolgálatot teljesítenek és igyekeznek biztonságba helyezni a partmenti hajókat és uszályokat, ami sikerült is.
Karácsony napján kísérelte meg először a „Bodrog", hogy két uszály
Németországból érkezett lőszert vigyen le Törökországnak, azonban még
idejekorán neszét vette, hogy a Vaskaput a szerbek aknákkal hajózhatatlanná tették s így az értékes szállítmányt visszavitte Pancsovára.
December végén a szerbek végleg felrobbantották a belgrád—zimonyi vasúti hidat, ezzel elárulva, hogy semilyen offenzív szándékuk
nincs.
Januárban a monitorok Budapestre jönnek telelni és javításba s csak
egy-egy hajó teljesít felváltva határőrszolgálatot.
Azonban az ellenség sem maradt ezalatt tétlenül. Nagyszámú hajóágyút szerez szövetségeseitől és betonozott állásokba helyezi
el őket a partokon. A
dunai hajóraj helyzete
ezentúl még kevésbbé
rózsás, mint azl914-es
harcok idején.
Márciusban újra
megkíséreljük, hogy
török szövetségesünknek lőszert és hadianyagot szállítsunk a
Dunán. — Ezúttal a
Dunagőzhajózási Társaság „Belgrád" nevű
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gőzösét szemelték ki
e fontos misszió teljesítésére. Parancsnoka, Böszl Viktor sorhajóhadnagy egy sötét
viharos estét akart felhasználni, hogy észrevétlenül haladhasson
el Belgrád alatt. Az
„Enns" és „Bodrog"
kísérete mellett sikerült is ez neki. Azonban csak Vincéig jutott. A „Belgrádot"
ott lángba lőtték és
Ritopeknél aztán el is
6. kép. Csapatszállító uszályok Hirsova kikötőjében.
sülyedt, korai sírba
döntve a vitéz parancsnokot: Böszl sorhajóhadnagyot, Kring kapitányt
és a személyzet nagy részét. Csak nyolc embernek sikerült saját partunkat elérnie.
Az ellenséget ingerelni és tüzérségi állásainak kipuhatolása céljából
deszkából és vászonból egy ál-monitort tákoltunk össze, melynek kéményéből önkéntes legénysége még füstöt is eresztett, úgy hogy pár száz
méternyi távolságra már megtévesztésig hasonlított egy monitorhoz.
Azonban az ellenség, valószínűleg kitűnően szervezett hírszolgálata révén,
neszét vette a félrevezetésnek és nem tüzelt ezen alkotmányra. Annyit
azonban mégis elértünk, hogy később az álmonitor gyakran tévedésbe
ejtette az ellenséget.
Ebbe az időbe esnek a francia repülök első támadásai s ezeknek
elhárításában is derekasan kivették hadihajóink részüket. Közülük a két legújabb,
az „Enns" és az „Inn"
gyorstüzelő ágyúi már
repülők
elhárítására
vannak berendezve.
Április vége felé
egy angol, zajtalanul
járó, valószínűleg villanyos erővel hajtott
motornaszád Zimony
előtt hajóink közelébe
lopózkodott s igyekezett valamelyiket tor7. kép. Ágyúváltás a „Kőrös" monitoron.
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pedóval elsülyeszteni.
De éber legénységünk
észrevéve a fenyegető veszedelmet, tüzelni kezdett reá s
így az ánglius, elvesztve hidegvérét, torpedóját egy pillanattal
túl korán lőtte ki és
az közvetlenül a „Kőrös" előtt elszaladva,
a partban robbant fel.
Érdekes, hogy két
évvel később angol
lapokból tudtuk meg,
hogy az ellenséges
8 ké
naszád vezetője Char- P- A - Wels " ö r ' á r ó naszád les Lester Kerr leutenant a Kőrös elpusztításáért 514 font zsákmánypénzt kapott. A zsákmánybíróságnak tett jelentése szerint biztosan látta a „Kőrös" elsülyedését s
ezt a repülők és kemek tanúságával is bizonyította. Legnagyobb indoknak
pedig azt hozta fel, hogy másnap vezérhajónkon a gyász jeléül fekete
lobogó volt kitűzve. Magyarázatul itt azt kell elmondanom, hogy a dunai
hajózási szabályok szerint, ha egy álló hajón sötétkék, úgynevezett „kitűző" zászló leng jelzésül, ez annyit jelent, hogy az arra haladó gőzösök
mérsékeljék gyorsaságukat. Ezt a jelzést nézte a jó angol valószínűleg
gyászlobogónak. Mindenesetre jól járt, hogy érveivel meggyőzte a zsákmánybíróságot, s mi is örvendhetünk, mert a „Kőrös"-nek a legcsekélyebb
baja sem történt. — Később még megkísérelte az ellenség a torpedóval
való támadást, de eredménytelenül.
Május közepén esik át
az „Inn" a tűzkeresztségen.
Azt a feladatot kapja, hogy
az ellenséges fényszórókat,
melyek nagyon megnehezítették az éjszakai őrszolgálatot, igyekezzék megsemmisíteni. A „C" járőrnaszádot
osztották be hozzá, hogy
mint megfigyelő, dróttalan
távirattal értesítse az „Inn"-t
lövései hatásáról. A szerbek
a hozzájuk közelebb fekvő
9. kép. A „Kőrös" Pétervárad előtt.
„C" ellen irányítottak erős
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tüzelést, még pedig
olyan sikerrel, hogy
benzintartányát csakhamar lángba lőtték.
Ily módon nagyszerű
célt szolgáltatva, számos lövéstől eltalálva,
sülyedni kezdett. A
legénység megmaradt
részét báró Doblhoff
fregatthadnagy motoros csónakja vette fel,
mely kétszer is megtette e veszedelmes
utat a bajtársak megmentéséért. A „C"
10. kép. Zászlóüdvözlés a „Wels" őrjáró naszádon.
parancsnoka, Zangel
fregatthadnagy pedig, miután a legfontosabb iratokat magához vette és
a meg nem menthetőt megsemmisítette, szintén távozni kényszerült. Később
a „C" roncsait fel is robbantottuk, nehogy az ellenség még használhatóvá tehesse a hős hajót.
Október elején az egész hajórajt összpontosították Zimonynál, hogy
a második nagy offenzívánkban részt vegyen. Hatásos tűzzel, mindenütt
támogatva előnyomuló hadseregünket s többször szenvedve kisebbnagyobb havariákat, erős részesei voltak hajóink annak, hogy október 9.-én
Belgrád újra a miénk. Kövess tábornok személyesen fejezte ki a parancsnokoknak köszönetét és elismerését áldozatkész erőteljes és sikeres
közreműködésükért. — Miután október 24.-én csapatainknak sikerült Orsovánál is átkelnie a
Dunán s a Száva partjai is felszabadultak
az ellenségtől, aknászosztagaink nekiláttak
a Vaskapu és a további hajózási utakmegtisztításának.
Szabad volt a Duna
s a nehéz probléma,
hogy Törökországot
ellássuk lőszerrel,meg
volt oldva. Október
30.-án már indult is
az első lőszerszállítmány az „Inn", „Bod11. kép. Őrjáró naszád Mitrovicán javítóban.
> ,, KŐrÖS és a
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„Sámson"-tói kísérve
s miután az orosz fölfegyverzett gőzösök
részint megfutamodtak, részint semleges
román kikötőkben szereltek le, szerencsésen el is éri LomPalánkát. Az ottani
polgármester fogadja
a hős hajókat és örömét fejezi ki parancsnokaiknak a szabad
dunai út létrejöttén.
Később már fedezet
12. kép. Az „Enns" monitor a belenei csatornában Sistov és
Nicopoli közt.
nélkül mentek ezek
a lőszerszállítmányok
Ruszcsukig s csak Lom-Palánkán, Nikopolin és Sistovon létesítettek egyegy állomáshajót.
A tél a hajók kijavítására volt szánva, amelyek egymásután jönnek
fel Budapestre tatarozás végett. A lent levő egységek felváltva, Ruszcsuknál végeznek határvédelmi szolgálatot, a fölfegyverezett gőzösök pedig a
Duna egész vonala mentén vannak különféle állomásokon elosztva.
Jelenlétük főcélja a szövetséges Macedóniában működő hadsereg hátának
fedezése volt.
A tavasz folyamán készülnek el az új járőrnaszádok s így június
folyamán az egész hajóraj Ruszcsuk előtt van egyesülve.
A helyzet Romániában lassanként úgy
alakult, hogy számolni
kellett azzal az eshetőséggel, hogy az ország kilép a semlegességéből s ellenségeinkhez csatlakozik.
Minden hajó alkalmat
kapott ahhoz, hogy
megismerkedjék
az
Al-Duna tekervényes
útjaival, hogy háború
esetén alaposan tájékozódhassák a rendesen nem is használt
hajózható részekről.
.
Arra

IS

kellett gon-

13. kép. Egy ellenséges 21 cm-es ágyúüteg lövetése az I. monitorcsoport által Fantanellenéi (Sistovótól észak-nyugatra^Romániában).
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dőlni, hogy a megváltozott viszonyok esetében a flotilla nem maradhat
Ruszcsukban s így új bázist kell a hajórajnak keresni. Nagyon alkalmasnak bizonyul e célra a belenei csatorna, mely a Sistov és Nikopoli közt
lévő nagy dunai szigetnek, a Persina mare-nak, déli ága. Nagyobb
ágyúkat az ellenség itt a part alacsonysága miatt csak messze állítatott
fel, úgy hogy a csatorna legveszélyeztetebb pontja sem volt 11 kilométernél közelebb az ellenség állásaihoz.
E csatornáról az „Inn" már jó előre pontos méreteket és megbízható térképet készített, a hajók többször tettek próba utakaí benne, úgy
hogy a csatornában teljesen otthonosak voltak.
Június és július folyamán a román parti őrök gyakran lőnek a mi
hajóegységeinkre, de az ezeket követő diplomáciai tárgyalásoknak soha
sincsen kellő eredménye. — Belene kiépítése gyorsan halad. Egymásután kerülnek le a trén
úszályai, hogy hoszszabb időre mindenféle szükségest raktározzanak el. Hadi
hidakat,
pontonokat
hoznak le s egy tábori lóvasút köti össze
a monitorok állomáshelyét a legközelebbi
vasútállomással. Távíró s távbeszélő összeköttetést is létesítenek itt.
Augusztus folyamán sikerült emberfeletti munkával a régi
14. kép. Az „Álmos" fedélzetén.
„Temes"-t kiemelni s
Budapestre vontatni. Útja a Szávában és a Dunán valóságos diadalút volt
s fényes ünnepségekkel fogadták a hős hajót Belgrádnál, Péterváradnál
és Budapesten.
Augusztus 27.-én este ellenőrizhetetlen hírek keringtek Ruszcsukban
arról, hogy hajóstársaságaink alkalmazottait elfogták Giurgiuban, de hivatalos megerősítés ezekről az eseményekről nem jutott hozzánk.
Este fél tízkor egy óriási lángoszlop csapott fel a hajórajjal egysorban lehorgonyzott „S 2U szén és benzines úszályról. A lángoszlopot egy
hatalmas robbanás kísérte s alig pár pillanat múlva az „S 2" elsülyedt.
Legénysége, egy ember kivételével, megmenekült.
Eleinte sehogysem tudtuk magunknak megmagyarázni ezt az esetet,
míg csak fél tizenegyre meg nem jött a hadügyminisztérium tengerészeti
osztályának távirata, hogy Románia este 9 órakor megüzente a háborút.
Csak most tudtuk meg, hogy új ellenségünk alattomos rajtaütéssel
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akart magának olcsó babérokat
szerezni s célja valószínűleg valamelyik monitor elsülyesztése lehetett.
A kellő intézkedések azonnal
megtörténtek. Leieknél aknavonalat raktunk le. Az őrszolgálatot
teljesítő egységeket behívtuk s
még az éj folyamán igyekeztünk
Belenébe vontatni a Giurgiu előtt
fekvő úszályokból amennyit csak
lehetett. Ezt a munkát a járőrnaszádok végezték, míg a monitorok
az ellenség felé levő oldalukhoz
egy uszályt
véve (esetleges újabb
J

^
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15. kep. Találat a „Szamos" monitor felepitmenyen.

megtorpedózás védelmeül), kedvező állásba helyezkedtek Giurgiu katonai berendezéseinek lövése céljából.
Háromnegyed nyolc órakor dördült el az első lövés s már pár perc
alatt meg volt bosszulva az elsülyedt uszályunk. A kikötői épületek több
helyen égtek s a Szamos jól irányzott lövései lángba borították a Naftatartályokat. Csak egyetlen román tábori üteg viszonozta monitoraink
tüzét, de hatástalanul.
A bombázás befejezése után, mikor a Ruszcsukban visszamaradt
saját kereskedelmi hajóink utolsói is már útban voltak Belene felé, a monitorok is elkezdték a hegymenetet. Útközben találtunk két román járőrnaszádot, melyeket Giurgiu felett legénysége partra vezetett és elhagyott.
Ágyútűzzel elsülyesztettük őket.
5 órakor szerencsésen Belenébe érkeztünk s újra egyesült a flotilla
s mellette ott volt biztonságban a megmentett osztrák-magyar és német
kereskedelmi hajópark.
A belenei csatornát majdnem naponta támadták meg ellenséges repülők. Ekkor két cs. és kir.
repülőt osztottak be a hajókhoz, kik felderítéseikkel kitűnő szotgálatokat tettek.
Szeptember vége felé
veszi először tűz alá a belenei csatornát az ellenség
s eredménye, hogy hajóinkat feljebb, a csatorna nyugati részébe vontuk.
Az ellenség büszke volt
ezen ténykedésére s fennen
hirdette, hogy monitorokat
...
SUlyeSZtett

' i •
e l e s a CS. e s k i r .

k^P' Találat a „Kőrös" monitot 8 m-es tornyán.
A legénység gépfegyveröveket tölt.

1
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hajórajt megfosztotta
mozgási szabadságától. Erre a nagyhangú
jelentésre azonnal hatalmasan rácáfoltunk.
Már másnap hajnalban az „Inn", „Sava",
„Viza", „Barsch" és
a „Sámson" keresztül
törnek a csatorna nyugati ki járójánál, rövid
ideig harcban állnak
egy tábori üteggel s
akadálytalanul érnek
el Islasig. Itt újbó
tűzharc egy üteggel,
amelynek sikeres leküzdése után a hajók folytatják útjukat Corabiáig. Az
„Inn" naszádjaival felülről, a „Sava" pedig alulról hatolt Corabia kikötőjét képező, a sziget és a román part közt levő csatornába s hatalmas
pusztítást vittek itt véghez az ottrekedt orosz hajók között. Erősen megrongálták a vasúti állomást, a vasúti és kikötői berendezéseket és 7 üres
és 2 megrakott uszályt zsákmányoltak. Ezeket aztán a „Sámson" vette
vontató kötélre s a jól sikerült munka után, az est beálltával visszatértek
Belenébe.
Október 1-én érkezett a jelentés Leiekből, hogy Rjahovónál a románok átkeltek egy egész hadosztállyal a Dunán, sőt hidat is vernek már.
Csakhamar megjött a parancs, hogy ezt megzavarandó, monitorokat kell
odaküldeni. A 3. monitordivizió van kiszemelve ehhez az akcióhoz s
miután egész nap és éjjel folytatta a tüzérségi harcot, az 1. és 4. monitorcsoport is parancsot kap a harcban való részvételre. Miután az ágyútűz
nem bizonyult elég hatásosnak, úszó aknákat bocsátottunk a hídnak. Tervünk sikerült s miután a robbanástól származó füst és vízoszlop eloszlott,
a hídon három nagy rést észleltünk és ezzel az ellenség visszavonulási
útja el volt vágva. A munka még eredményesebbé tétele végett még egy
földdel telt uszályt is bocsátottunk le a vízen, mely a rombolás munkáját
teljessé téve, a híd meglevő részét is leszakította.
Csapataink ezalatt Rjahovóba érkeztek s az ellenséget megsemmisítő
erővel verték meg. Csak néhányan jutottak hírmondónak vissza a
román partra.
A siker oroszlánrésze a dunai hajórajé s az összes feljebbvalók ezt
meleghangú köszönetben ismerik el.
Ő Felsége a bolgár király pedig magas érdemrendekkel tünteti ki a
vállalkozásban résztvett hajóparancsnokokat.
Kellemetlen értesítés várta a 3. csoportot a visszatéréskor. Szikratávirat jelentette, hogy az ellenség a belenei csatorna bejáratát elzárta,
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s csak egy körülbelül 40 méter széles járást hagyott meg a bolgár part
mentén. Ezen az úton érték el aztán a bázis-kikötőt s az ellenségnek
csak ez után sikerült a még szabad utat is elzárni.
Természetesen rajta voltunk, hogy e zárat eltávolítsuk s a még Leieknél
maradt egységeknek biztosítsuk a hazatérést. Ezért elsősorban a Cinghinarele sziget birtokába kellett jutnunk. A 2. monitorcsoport pergőtüzet
zúdít a szigetre s miután 1 század utász és 1 század német népfelkelő
kel át a szigetre, az ott levő őrség megadja magát. 130 fogoly, köztük
több tiszt, 4 tábori ágyú és 2 gyorstüzelő hajóágyú a zsákmány. Aknászosztagaink ezután rögtön hozzálátnak az aknák felszedéséhez, az l . é s 4 .
monitorcsoport pedig visszatérnek Belenébe.
A románok rjahovói kalandja után hajórajunk egy-egy csoportja mindig Leleken állomásozott. Egy ilyen alkalommal a 2. monitorcsoport
rajtaüt a puskatűzzel kellemetlenkedő Coma Dinu sziget őrségére s azt
részint megsemmisítve, részint elfogva, 2 lövészárki ágyút zsákmányol
sok lőszerrel.
November 15.-én Mackensen vezértábornagy érkezik Belenébe, hogy
Ő Felsége a német császár nevében elismerését fejezze ki a hajórajnak a
román háború alatt általában, de különösen a rjahovói átkelésnél kifejtett
tevékenységeért. A hajóraj parancsnokának, Lucich sorhajókapitánynak és
több monitor parancsnokának egyúttal átadta a német császártól nekik
adományozott I. oszt. vaskeresztet.
November 23.-án volt Mackensen hadseregének átkelése a Dunán
Sistovnál. A monitorok természetesen hathatósan támogatták őket fegyvertettben, mely csak csekély ellentállásra talált.
Ezzel egyidőben keltek át a németek Somovitnái is, hol a 4. monitorcsoport vett részt a harcban, mely Islazul elfoglalását eredményezte. A
„Szamos" egy különítménye partra szállt s az ellenségnek 2 ágyúját vette
el. Ezután az egész 1. monitordivizió fölfelé tart, hogy az esetleges
visszamaradt vagy szétugrasztott ellenséges csapatok leküzdésében részt
vegyen. Radujevácnál találkozik a lefelé jövő „Álmos u -sal s a Duna
vonala ismét szabad.
Emberfeletti munkát végeznek a következő hetekben aknászaink. Hideg, viharos
és ködös időben dolgoznak fáradhatatlanul, hogy az ellenséges s a Duna különböző helyein lerakott
saját aknamezőinket
eltávolítsák s így megnyissák a hajózási
.

Utat Brailaig.

18. kép. Mackensen vezértábornagy dicsérő beszédet tart a „Temes"
és „Enns" monitorok fedélzetén,
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A monitorok egy része újra Pestre kerül kijavítás végett, a kisebb
kárt szenvedettek pépig a turn-szeverini hajógyárba kerülnek telelni.
Nagy megtiszteltetés és öröm érte december 23.-án a Budapesten
levő egységeket. O Felsége, aki akkoriban magyar királlyá koronáztatása
alkalmából magyar székvárosában időzött, szemlélte meg derék folyamhajóit s az összes tiszteket és a kitüntetett legénységet legkegyelmesebb
megszólításban részesítette.
1917 tavasza óta a trén egy része Harossván állomásozik, a hajóraj
pedig Brailában áll. Ott végzi a határvédelmi szolgálatot minden pillanatban készen ismét kiállani a síkra uralkodóért és hazáért!
Dicsőségesen megállották a kis hajók helyüket a már majdnem négy
évig tartó háború alatt és semmiféle, még a legnehezebb és legveszedelmesebb feladattól sem riadtak vissza soha. Jó kezekben van a Duna
védelme; nyugodtak lehetünk, monitoraink megtették kötelességüket és
meg is fogják tenni a jövőben is!

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.
Közép-Dalmácia forrásvizeiről. Az Adria egész északi partvidéke túlnyomóan karsztos terület, helyenkint igen nagy kiterjedésű vízben igen szegény
vidékekkel. Igen fontos ennélfogva, hogy az itt térképező geológus fokozott
figyelemmel legyen az állandó, az időszakos forrásokra, figyelje azok vízhozamának törvényszerűségeit, a csapadékeloszlástól való függőségét vagy látszólagos függetlenségét, mert minden ilyen megfigyelés nagy értékké válik akkor,
amikor egy-egy emberi telep, város vagy falu kétségbeejtő vízellátásának javítására kerül a sor.
Igen hasznos munkát végzett tehát Kerner, az osztrák földtani intézet már
évek óta Dalmácia középső részében dolgozó geológusa, amikor földtani felvételei során különös figyelmet szentelt az országrész forrásviszonyainak, s ebbeli
megfigyeléseit most terjedelmes tanulmányban foglalta össze.
Középső Dalmácia vízrekesztő s vizet áteresztő kőzeteinek átnézete vezeti
be ezt a tanulmányt, azután az országrész forrásait tárgyalja a szerző genetikai
csoportosításban. Bővizüség dolgában itt is, mint mindenütt, a karsztforrások
vezetnek. E forrásokon Kerner igen érdekes megfigyeléseket tett. Azt tapasztalta ugyanis, hogy egymás közelében fakadó karsztforrások többször lényegesen különböző hőmérsékletűek, hogy ilyen tőszomszédos források közül az egyik
gyakran bőven ontja még vizét, mikor a másik — esetleg térszínileg mélyebben fakadó — forrás már kiszáradt; olyan körülmények ezek, melyek valószínűvé teszik azt, hogy a karszt mészköveit keresztülszelő hasadékok több
vagy kevesebb, valószínűleg igen számos, egymástól független hasadékrendszerre, hálózatra oszlanak. Számban és jelentőségben jóval a karsztforrások
mögött következnek az izolitikus források, a rétegforrások, vetődési források s
a talajvízforrások, míg a törmelékforrások azok a vizek, melyek vízrekesztő
kőzeten nyugvó mészkő- és dolomittörmelék alján fakadnak, viszonylag nagy
számuknál fogva itt bizonyos fontossággal bírnak, mindamellett, hogy rendszerint igen kevés vizet adnak és hamar kiszáradnak.
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Középső Dalmácia forrásainak összefoglaló ismertetéséből kitűnik, hogy az
országnak ez a része forrásokban nem is olyan szegény, csakhogy a források
igen egyenlőtlen eloszlásúak. A vízínség itt nem is annyira a források csekély
számával magyarázható, sem az évi csapadékmennyiséggel, mely sok évi meteorológiai megfigyelés alapján elég bőséges, hanem kizárólag a források egyenlőtlen eloszlásával, valamint azzal a körülménnyel, hogy nagy területek karsztos
kőzetből épülvén fel, a föld alatt keringő vizeket rendkívül nehéz fúrások segítségével felszínre hozni.
A munka utolsó fejezetében a szóban levő terület városai és községei vízellátásának átnézetét kapjuk. Meglehetősen szomorú kép tárul itt elénk, a viszonyok itt semmivel, vagy alig jobbak, mint a mi tengermellékünkön. Mindössze három város vagy falu van itt (Spalato, Sinj, Muc), mely vízszükségletét
mennyiségben és minőségben is kielégítő módon, vízvezeték útján fedezi. A Cetina folyó vidékén, valamint a tengerpart mentén elég megfelelően foglalt források látják el a lakosságot vízzel, míg másutt, mint a Suvaja és Vrba völgyében már alig, vagy egyáltalában nem foglalt forrásokból meríti a lakosság
vizét, ami a közegészségügynek természetesen nagy kárára van. Ugyanily nagy
különbségek vannak a teljes vízhiányban szenvedő karsztvidékek lakóinak vízzel
való ellátásában. Egyes községek észszerűen szerkesztett nagy közciszternákból
s több-kevesebb házi ciszternából merítenek, s a víznyerésnek e módja ellen,
ha a ciszternák tisztántartása állandóan biztosítva van, semmi kifogás nem eshetik. Másutt nyitott aknákból meríti a lakosság a vizet, s ilyen aknákból nyár
vége felé bizony már csak sárga agyagos lé kerül a konyhaedényekbe. Még
szomorúbbak a viszonyok ott, ahol a nép a lokvákban, kisebb-nagyobb agyaggal
kibélelt természetes mélyedésekben összegyülemlő vízre van utalva, mert az
ilyen víz szennyezéséhez a legelő marha is bőségesen hozzájárulhat.
Jó ciszternák építése, a nagy karsztforrások vízfeleslegének lakott helyekre
való elvezetése által a helyzet lényegesen javítható lenne; szerző szerint azonban több helyen vízre való fúrások sem egészen reménytelenek. A legújabb
időben Dalmáciában a karsztos területek megfúrását is tervezik, avégből, hogy
a mészkövet, dolomitot átjáró földalatti vízjáratokat feltárják. Ehhez a kérdéshez
a geológusnak kevés hozzászólása van, legfeljebb a barlangkutató szolgálhat
némi irányítással.
(Dr. Fritz v. Kerner: Quellengeologie von Mitteldalmatien.
Jahrbuch d.
k. k. geologischen Reichsanstalt, Band 66, 145—276. Két táblamelléklettel.)
Vogl Viktor dr.
Védekezés a tengeralattjárók támadása ellen. A német tengeralattjárók
elleni védekezés céljából az angol kormány részéről különböző rendelkezések
történtek s így bizonyos előírásokat bocsátott ki, amelyek szigorú betartása
mellett közlekedhetik csak valamely hajó a hadszintérnek deklarált vizeken. így
minden hajó ágyúval kell hogy ellátva legyen, amelyeket a kormány bocsát
rendelkezésre. A hajók oly színnel festendők be, amely nagyobb távolságról
nehezen észrevehetővé teszi a hajót. A rendes tüzelőanyagon kívül a gőzösöknek rendelkezniük kell füstöt nem fejlesztő tüzelőanyaggal is, amely legalább is
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két napon át, a nappali világosságban teendő útra elegendő. Ez alól fel vannak
mentve oly gőzösök, amelyek füstfogóval vannak ellátva. Ha a tengeralattjáró
mégis észrevette a hajót s megtámadja azt, hogy a menekülést megkönnyítsék,
minden jármű köteles 12 darab ködszekrényt magával vinni s a fenti esetben
azok vízbedobásával a fejlődő és átláthatatlan ködfátyol védelme alatt a menekülést megkísérelni. Az Egyesült Államok tengerészeti departementja is most
adott ki rendeletet a hajókon alkalmazott ködfejlesztő-készülékekre vonatkozólag.
Ezen rendelkezés szerint is minden amerikai hajó védőágyúval és ködfejlesztőkészülékkel szerelendő fel. Az oly ködfejlesztő-késziilékek ára, amelyek állandóan
használhatók, 125 dollár, amelyek a vízbedobás folytán csak egyszer., használhatók, azoké darabonként 25 dollár lenne.
Az angol kormány kísérletezik még azonkívül oly berendezésekkel is felszerelni a hajókat, amelyek torpedótalálat esetén a lehetőségig megakadályozzák
a hajó elsülyedését.
A fenti rendelkezéseken és berendezéseken kívül, amelyek mind a tengeralattjáró harc tárgyát, a kereskedelmi hajókat vannak hivatva védeni, az angol
haditengerészet is igyekszik búvónaszádcsapdák elhelyezésével, a kereskedelmi
hajóknak hadihajókkal való kísérésével, fokozottabb őrszolgálattal, stb. kereskedelmi hajóikat megvédeni a német hadihajók támadásai elől. Hogy mily eredménynel, azt a német tengerészeti vezérkar jelentései mutatják.
Br. V.
Az olaszok pusztításai a monfalconei hajógyárban é s újabb osztrák hajógyáralapítások. A nagy olasz visszavonulásnál az olaszok tudvalevőleg kiürítették a két és fél évig megszállott Monfalconét is. A Trieszt mellett levő városban volt Ausztria legnagyobb hajóépítő telepe, a „Cantiere Navale Triestino",
amelyet az olaszok teljesen szétdúltak. Monfalcone olasz megszállásakor itt két
— egy 9000 és egy 15.000 tonnás — hajó volt építés alatt az Austro-Americana
részére, amelyek építéséhez szükséges anyagot az olaszok most mind magukkal
vittek. Két másik épülőfélben levő kereskedelmi hajó — amelyek közül egy
16.000 tonnás szintén az Austro-Americana részére épült s már rövid időn belül
vízrebocsátható lett volna, a másik pedig a Cosulich társaság részére épülő 4000
tonnás hajó volt — annyira meg lettek rongálva, hogy kijavításukra gondolni
sem lehet. A Kína részére épült három, egyenként 1600 tonnás cirkáló, valamint
egy „China"-típusú 4800 tonnás cirkáló, amelyek még szintén a sólyán voltak,
sértetlenek maradtak, de az építés folytatásához szükséges s már fel is dolgozott,
de még fel nem használt anyagot magukkal vitték.
Elhurcolták még az olaszok az egész vas- és acélkészletet, nagy tömeg
ócskavasat, fát, egyéb felszereléseket, a sólyához s a hajóépítéshez szükséges
faanyagot, hajóberendezéseket stb. Úgy a kis, mint a nagy dokkot elsülyesztették, de kiemelni és kijavítani csak a nagy dokkot lesz lehetséges. Teljesen
szét vannak rombolva a különböző kisebb műhelyek, raktárak, fűrész- és asztalosműhelyek. Erősen meg van rongálva az igazgatósági iroda, az öntöde és az áramfejlesztő és sűrített levegőt előállító központok. A berendezési tárgyakat, bútorokat, szerszámokat, az összes motorokat, a könnyebb gépeket s a nehéz gépek
egy részét is elszállították az olaszok. A hajóépítő müvekben s az épülő hajók-
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ban okozott kárt, amennyire ez megállapítható volt, a társaság 35—40 millió
koronára becsüli, illetőleg ennyibe kerül mostan a károk helyrehozatala és az
anyagkészlet újbóli beszerzése. Eddig csak a rendbehozatali munkák kezdődhettek meg. Ha a helyreállítási munkálatokat teljes erővel megindítanák, úgy három
hónap múlva egy korlátozott, további hat hónap múlva a teljes üzem felvehető
lenne, s a Cantiere Navale budapesti és pólai üzemeit ismét vissza lehetne
helyezni Monfalconeba.
Ehelyütt említjük még meg, hogy a Cantiere Navale Triestino a másik két
legnagyobb osztrák hajóépítő céggel, a Stabilimento Tecnico Triestino-vel és a
Cantiere San Rocco-val, valamint Ausztria két legnagyobb hajózási vállalatával,
az Osztrák Lloyddal és az Austro-Americana-val, azonkívül a Lokoinotiwfabrik
A.-G.-val és a brémai „Atlaswerke" A. S.-vel együttesen egy korlátolt felelős
ségű társaságot alapítottak „Marinewerke" cég alatt, amely a háború után
Wiener-Neustadt-ban fogja gyárát felállítani, s oly gépek, armatúrák s a hajóépítéshez szükséges egyéb felszerelések előállításával szándékozik foglalkozni,
amelyeket eddig külföldről voltunk kénytelenek beszerezni. A vállalat alaptőkéje
472 millió koronára van előirányozva.
A fenti vállalaton kívül — amely szintén a hajóépítőipar szolgálatában áll —
lapjelentések szerint horvát vállalkozók is alapítottak egy kereskedelmi hajókat
építő vállalatott Spalatóban, amelynek tőkéje egyelőre egy millió korona s a
cég ugyanott lenne „Splitsko Brodogadiliste" cím alatt a cégjegyzékbe bevezetve.
Br. V.
A dunai hajózás fejlesztése. Annál a szoros kapcsolatnál fogva, mely a
duna—fekete-tengeri forgalomban a folyami és tengeri hajózás között különösen a világháború folyamán oly nagy jelentőségre emelkedett, bizonyára közelebbről érdeklik A Tenger olvasóit azok az intézkedések, amelyek a dunai
teherszállítás teljesítőképességének fokozását célozzák, amivel nemcsak a most
különösen Ukrajnából és Romániából teljesítendő nagy gabonaszállítmányok gyors
lebonyolítását kívánják elérni, de aminek később a kelet-nyugati tengeri forgalom
szempontjából is igen nagy fontossága van. Az ecélból máris folyamatba tett
intézkedések során a fősúly a folyó átmenetének megvilágításán nyugszik, mely
célra elsősorban, különböző többé-kevésbbé használható világítóeszköztől eltekintve, főleg világító bójákat használnak fel. így az Al-Dunán talált 42 bóját
világító bójává alakították át.
Majd Döbrentei Gábor korvettkapitány, a Magyar kir. Folyam- és Tengerhajózási R.-T. igazgató helyettesének, a cs. és kir. központi szállítási vezetőség
főnökének a javaslatára — akinek a dunai hajózás technikai fejlesztése máris
sokat köszönhet — a dunai hajózás éjjeli forgalmának lehetővé tétele végett
fényszórókkal
kísérleteztek s a kísérletek a több mint félév óta végzett próbautazásoknál kitűnő eredményt tanúsítottak és teljes meggyőződést szereztek arról,
hogy a fényszórók szűk folyammederben mindenütt kitűnően használhatók fel s
a világító tüzek, valamint világító bóják teljesen nélkülözhetők.
Május 9.-én éjjel a császári és királyi központi szállítási vezetőség felügyelete mellett a hatóságok és a sajtó képviselőinek részvétele mellett megtörtént

141 KISEBB KÖZLEMÉNYEK

az első hivatalos út egy fényszóróval
ellátott vontató gőzösön, a 75 kilométer
Beis-Stein közti nehéz dunai vonalon. Látást gátló időjárás, erős szél és állandó
sűrű eső mellett a Magyar kir. Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság Előd
és Tas nevű járműve minden zavar vagy fennakadás nélkül hajtotta végre az
éjjeli utazást, miközben mindegyik két vontató-hajót vontatott 850 tonna rakománnyal. Ugyanezen az éjjelen ez útvonalon valamennyi fényszóróval el nem
látott vontató-gőzös kivétel nélkül kényszerült útját félbeszakítani.
A próbaútra meghívott szakemberek egybehangzó véleménye szerint a
fényszórók a vontató-gőzösökkel való éjjeli meneteknél értékes segítségnek
bizonyultak, úgy hogy az éjjeli menetek kérdését hajózási műszaki
szempontból megoldottnak
kell tekinteni. A központi szállítási vezetőségnek Döbrentei
korvettkapitány vezetése alatt álló hajócsoportjából kiindult sikeres kezdeményezése után a gondolatot a hajózási társaságok maguk is átveszik és a polgári
forgalomban a szükséghez képest megfelelő módon értékesítik. Legközelebb
hasonló kísérleti utat végeznek a Vaskapunál lévő nehéz útvonalon. A Tiszán,
Száván és Dráván hasonló kísérletek fognak történni.
A zsolna—fiumei fővasút. A pozsonyi kereskedelmi és iparkamara elérkezettnek látja az időt arra, hogy a Zsolna—Fiume
közvetlen vasútvonalra vonatkozó indítványt, amelyet annak idején id. Wolf Lipót kezdeményezésére a soproni iparkamara tárgyalt, újonnan fölvesse. Id. Wolf Lipót országos érdekekért küzd
akkor, midőn a zsolna—fiumei fővasút kiépítését sürgeti. A mult év decemberében id. Wolf Lipót a következő indítványt terjesztette Sopronmegye közgyűlése
elé : „írjon fel a törvényhatósági bizottság a magas kormányhoz, hogy a Varsó
és Fiume között létesítendő vasúti összeköttetés, melynek jelentőségére már
ismételten felhívtuk az illetékes körök figyelmét, mielőbb megvalósíttassák. —
Indítványom indokolása: A remélhetőleg rövid időn belül létrejövő béke után
Lengyelország önálló állammá fog alakulni. Hazánknak nagy érdeke, hogy az
új Lengyelországgal gazdasági és kulturális téren minél szorosabb kapcsolatba
jusson. Ez legjobban úgy érhető el, ha a kereskedelmi forgalmának útja Magyarországon keresztül vezet s ha Fiume lesz Lengyelországnak adria-tengeri
kikötője. Egy Lengyelország és Fiume között való lehető rövid vasúti összeköttetésnek létesítése tehát állami érdekünk egyik főkövetelménye".
Id. Wolf Lipót törekvése igen nagyjelentőségű nemzeti kérdést vet fel, s
ezt a Magyar Adria Egyesület is a legnagyobb örömmel üdvözli. Északi határainkon túl a politikai határok megváltozása igen nagy változásokat fog előidézni
a közlekedéspolitika terén is. Az új Lengyelország természetes főkikötője Danzig
mellett forgalmának jelentékeny része irányulhat az Adria felé, s ez a magyar
kereskedelmet nem hagyhatja hidegen. Az ősi borostyánkő-út forgalmának újra
megelevenedése előtt állunk. Mint jellemző tünetet meg kell ehhez kapcsolva
említenünk, hogy Trieszt kormánybiztosa Bécs polgármesteréhez intézett átiratában arra kéri Bécs városát, hogy az 1911-ben felmerült Dompieri-féle Wien —
Trieszt új vasúti vonalára vonatkozó tervre fejezze ki véleményét. Ugyanekkor
Pettau város is hasonló kéréssel fordul Bécshez. Már pedig a Dompieri-terv a
Wien—Aspang—Pettau—Cilii vonalon nagyrészben az ősi római csapáson épí-
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tendő nagyvasút terve, mely alig tudja elkerülni a magyar határ érintését, de
aránytalanul nagyobb teljesítőképességű, mint a Semmering-vonal. Bécs sietett
is állást foglalni a trieszti kormánybiztos felszólítására a Dompieri-terv mellett
s ennek érdekében nemcsak a vasúti miniszterhez, hanem Bécs mindenkori leghatalmasabb támogatójához, a hadügyi kormányhoz is fordult.
Hogy vitéz hadseregünk sikereit gazdaságilag kellően kihasználhassuk, annak
egyik alapfeltétele, hogy ezen összeköttetés minél előbb életbelépjen.
Nem maradhat felemlítés nélkül, hogy midőn a mozgósítás napjaiban a mi
csapatainkat délről északra szállították, rendeltetési helyeiknek gyorsabb elérhetése céljából ezen közvetlen utat választották. Ez maga is már elég bizonyíték
volna arra, hogy béke idején is mennyire szükséges ezen vasútvonal; a szemeink
előtt mostanában lejátszódott események pedig egyenesen sürgőssé teszik ezen
kérdés megoldását, mert a lengyel királyságnak az orosz hatalom alól való felszabadítása csak akkor lehet teljes, ha ezen országot forgalmilag, kereskedelmiés müvelődésileg is abból a körből kivonni képesek vagyunk, melynek befolyása
alatt eddig állott, amiért is ezen területnek odesszai kikötőjét egy adriai kikötővel kell pótolnunk. Természetesen oda kell törekednünk, hogy a lengyel királyság területéről az Adria kikötője gyorsan és kényelmesen elérhető legyen, hogy
tehát ezen vidék lakossága árúinak ki- és bevitelét ezen kikötő segélyével lebonyolíthassa és így az Adriával való közlekedésnek kényelmesebb és jövedelmezőbb kialakulása őt az odesszai összeköttetés felhagyására és mellőzésére bírja.
Előbbi években az utazási idény alatt az olasz és francia Riviéra helységeit
a lengyel királyság közönsége valósággal elözönlötte, mivel az orosz kormány
arra törekedett, hogy szövetségeseivel e tekintetben is fönntartsa az összeköttetést. Kiváló politikai fontossággal bír tehát reánknézve ama gondoskodásunk,
hogy az említett vasútvonal a lengyel királyság előkelőit a Riviéra helyett a mi
Adriánk partjára vigye. S ha egyrészt ezen törekvésünk a helyes pénzügyi
politika követelménye, — mert ily módon jelentékeny pénzösszegek a mi gazdasági területünkre folynak — úgy másrészt állampolitikai kötelességünk is ezen
köröket a Riviérán uralkodó ántánt gondolatvilágából kiszakítani és a központi
hatalmak az Adria partján érvényesülő érdekkörébe hozni.
Az osztrák északi vasút már jelenleg is alig győzi a forgalom rendes
lebonyolítását s mivel a Lengyelországból az Adria felé irányuló forgalomnak
mindinkább növekednie kell s a mi hadi- és kereskedelmi flottánk kőszénnel való
ellátásának az angol hajókőszéntől leendő függetlenítése elsőrendű államfeladat
lesz, az új közvetlen összeköttetés létesítése a legnagyobb jelentőséggel bírna.
Ma már világosan láthatjuk, hogy a mi előrelátó szövetségesünk, a hatalmas
Németország minő előmunkálatokat végez Törökországban, mennyire dolgozik
azon, hogy az ántánt országainak Törökországgal való kereskedelmi összeköttetését gazdaságilag a maga számára biztosítsa. Es miután a Német birodalomban
nem vallják azt, hogy e kérdésnek megoldása és a szükséges előmunkálatok
ráérnek a háború után is, ezért okuljunk Németország példáján, kitől eddig is, különösen ezen háború alatt oly sokat tanultunk. Kövessük tehát szövetségesünket
ebben az eljárásban is és biztosítsunk magunknak már ma egy, az adriai tengerhez vezető jó és kényelmes kereskedelmi utat. Hogy pedig ezt elérhessük, egy
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pillanatig sem szabad késedelmeskednünk, hogy aztán ezen dicsőséges háborúnak
győzedelmes befejezése után minden előkészület megtörtént legyen és a háború után
— esetleg kísérletképpen a háború alatt is — tervünk azonnal életbeléphessen.
Kötelességünk mindazt, amit kiváló harcosaink vérük ontásával kivívtak,
nekik és utódaiknak megtartani, kihasználni és kialakítani, hogy ezáltal hazánknak egy múltnál szebb jövőt biztosítsunk.
A török tengerhajózási társaságokról. A Fekete-tengeren megkezdődött
már a hajózás. Odesszával és Konstanzával már élénk (ha szabad már ezt a
kifejezést használni) forgalom indult meg, ahonnan a hajók főleg petróleumot és
lisztet hoznak. Amint hírlik, a municiós szállítmányokat legközelebb már Konstanzán keresztül fogják irányítani. A Romániával előreláthatólag hamarosan megkötendő béke a román postahajókat is forgalmuk felvevésére fogja indítani. A
konstantinápolyi dohánykereskedők mind hajókat keresnek, amelyek a samsuni
nagy dohánykészleteket Konstanzába szállítják. A dohánynak Konstantinápolyba
és onnan vasúton való továbbszállítása alig lehetséges a nagy vagonhiány
folytán. Fuvar az lenne elég, csakhogy nincsen hajó. A török kereskedelmi flotta,
amely különben sem volt jelentős, a háború alatt nagy veszteségeket szenvedett.
A Marmara- és Fekete-tengerben csak 12 idegen hajó van, amelyek mind
Ukrajnában vannak, két osztrák és magyar hajó Konstanza kikötőjében van,
ezeken kívül több, a Norddeutscher Lloyd, Deutsche Ostafrika Linie, Deutsche
Levante Linie és a Rickmers Linie tulajdonát képező hajók vannak még a Fekete-,
illetőleg Marmara-tengerben. Az árúforgalom lebonyolításának főrészét valószínűleg az orosz önkéntes flotta fogja magához ragadni. Még nem tudjuk, vájjon
ukrán vagy orosz társaság lesz-e ez jövőben.
Az aknák kihalászását már meg is kezdték. A Brailában székelő feketetengeri bizottság feladata a hajózáshoz szükséges utasítások és rendelkezések
kiadása és annak felügyelete. E bizottság a szövetséges államok képviselőiből
áll egy német tengernagy elnöklete alatt.
A törökök nagyon erősen érzik hajózásuk fejletlenségét és a nagy hajóhiányt. Igyekeznek is ezen segíteni, de nem sok eredménnyel, mert hisz hajót
most egyáltalán nem, a háború után pedig csak horribilis áron lehet majd kapni,
maguk nagyobb hajókat nem építhetnek, mert nincs megfelelő hajógyáruk és
építőanyaguk. A meglévő kisebb hajóépítő-telepek és hajóácsműhelyek csak kisebb
hajókat képesek építeni, főleg vitorlásokat, sőt az újonnan alapított hajóépítő
részvénytársaság is csak kisebb fahajókat szándékozik építeni. De itt is előbb
még az építőtelepet kell felépíteni.
A törökök csak még nem is olyan régen nagyon keveset törődtek tengerhajózásukkal, azt teljesen átengedték az idegeneknek, még a parthajózást is. Ez
az oka annak, hogy Törökországban csak kevés hajózási vállalat van. A jelentősebbek mind részvénytársaságok, s csak ezen évtized kezdetén jött ehhez még
egy pár magánvállalkozás. A hajózási részvénytársaságok a következők:
A Nemzeti Gőzhajózási Részvénytársaság, amely félig állami vállalkozás, s
jelenleg a hadügyminisztérium fennhatósága alatt áll. A társaság régebbi cége
„Mahsusseh" volt. Főleg a Marmara-tengerben fenntartott parthajózással foglal-

144

KISEBB

KÖZLEMÉNYEK

kőzik a vállalat, de a háború előtt voltak rendszeres járatai még a Fekete- és
a Marmara-tenger kikötőibe, valamint Tripoliszba és Benghasiba is. Sunguldaghba
és Samsunba már ismét felvette a vállalat járatait. A hajói most főleg a csapatszállítások céljait szolgálják. A Nemzeti Gőzhajózási Társaság az egyedüli hosszú
járatokat is fenntartó vállalat Törökországban.
A Schirket-Hairich konstantinápolyi 200.000 török font alaptőkével rendelkező társaság a Boszporusz helyi forgalmát szolgálja, míg az Arany-szarv társaság
az Arany-szarv forgalmát bonyolítja le.
A Compagnie ottomane de navigation a vapeur du golfé de Smyrne, azelőtt
Coinpagnie Hamidieh, a háborúig Szmirna öblének forgalmát bonyolította le.
Alaptőkéje 50.000 török font.
A fenti társaságok valóban foglalkoznak is a hajózással. Az ez évtized
elején alakult több hajózási társaság közül még a valóságban egyik sem vette
fel üzemét. Jelentősebb ezen társaságok közül az „Ittihad'\ az új török pártok
szerint „Ittihad wetarki". Ezen társaságot Szalonikiben 1911-ben alapították
250.000 török font alaptőkével, s Szaloniki öblének forgalmát kellett volna lebonyolítania. A balkáni háború megakadályozta azonban üzemének felvételét s
Szaloniki elvesztése után a vállalat Konstantinápolyba tette át székhelyét. Az
üzemet mindeddig nem is vette fel, de néhány hónappal ezelőtt közhírré tette,
hogy a békekötés után rögtön vásárol a külföldön néhány gőzöst, amelyekkel
hosszújáratú hajózást kíván folytatni.
A „Hilal" gőzhajózási társaság szintén 1911-ben alakult, s tudomásunk
szerint a társaság szerzett is be egynéhány hajót.
A török admiralitás hajógyárain kívül nincsen Törökországnak nagy tengerihajókat is építő hajógyára. Hogy az újabban alapított „Société o. a. de constructions navales" 100.000 török font alaptőkével és a Hajóépítő Részvénytársaság szintén 100.000 török font alaptőkével mit fog produkálni, azt most megmondani nem lehet. Acélhajó építésére rendkívül kedvezőtlenek a viszonyok
Törökországban, mivel az ország maga nem termel sem vasat, sem acélt s mindent külföldről kell beszereznie. A többi anyagok nagy részét, mint pl. hajózási
eszközöket, villamossági berendezéseket stb. is mind külföldről kell beszerezniök.
A török hajógyárak biztosan mindig nagy üzemköltségekkel fognak dolgozni.
Az anyaghiányhoz még hozzájárul a tanult munkásanyag teljes hiánya, úgy hogy
ezeket is külföldről kellene hozatni legalább az első időkben. A fahajók építésére
meglehetősen kedvezőek a viszonyok Törökországban. Megfelelő fa van elegendő
mennyiségben, hajóácsaik pedig rendkívül ügyesek. Favitorlásokra, amelyek segédmotorral is fel vannak szerelve, Törökországnak nagy szüksége van, ha a parthajózást saját lobogójuk alatt akarják folytatni, amire nézve megvan a törekvés.
A hajók javítására szolgáló úszódokk beszerzésére és fenntartására is alakult
1911-ben egy társaság, a „Société a. o. des docks et atéliers du Haut-Bosphore".
A társaságnak Steniában két úszódokkja, azonkívül gépgyára és öntődéje van.
A társaság a háború folyamán kiváló szolgálatokat tett a török haditengerészetnek. Jelenleg a hadügyminisztérium kezelésében van. Alaptőkéje 176.000 török font.
Magyar részről csak örömmel fogadhatnánk egy új, lehetőleg minden idegen
befolyástól mentes török kereskedelmi tengerészet kifejlődését, amely tengerészet
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hazánk kereskedelmi tengerészetével szorosan együttműködve
két állam közötti gazdasági kapcsolat szorosabbá tételére.
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A Magyar Keleti Tengerhajózási R.-T. Ullmann Adolf báró főrendiházi tag
elnöklésével április 30.-án tartotta rendes közgyűlését, amelyen a kereskedelmi kormány képviseletében Gonda Béla miniszteri tanácsos és Roediger Ernő miniszteri osztálytanácsos vettek részt. Az igazgatóságnak a közgyűlés elé terjesztett
jelentése közli, hogy a társaság tevékenysége az elmúlt évben is a háborús
helyzet által körülhatárolt területre volt utalva és a hazai vizeken tartózkodó
hajók közül azok, amelyek üzemben voltak, kizáróan a hadviselés érdekében
teljesítettek szolgálatot. A közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak az előterjesztett
mérleg szerint mutatkozó 562.952 korona tiszta nyereség hovafordítására vonatkozó javaslatát és elhatározta, hogy részvényenként 10 korona (5 százalék)
osztalék fizettessék ki. A részvényszelvényeket május 1.-től kezdődően a Magyar
Általános Hitelbank főpénztára váltja be. Az igazgatóság és felügyelőbizottság
eddigi tagjait újból megválasztották. Az igazgatósági új tagjává Péterffy Lajos
miniszteri tanácsost választották meg.

IRODALMI SZEMLE.
A Duna Közép-Európának gazdasági ütőere. (Matlekovits Sándor. Közgazdasági Szemle. 58. köt., 689—714. 1.) Az Északi-tengert a Fekete-tengerrel a
politikai és katonai tekintetben egyaránt könnyen biztosítható Duna felhasználásával elsősorban Németországnak nyerstermékekkel könnyebb ellátása céljából
belvízi úttal kell összekapcsolni. Szerző Kvassay és Végh tanulmányaira támaszkodva ismerteti tennivalóinkat a Dunának elsőrangú belvízi úttá kiépítése terén.
Részletesebb javaslatot tesz a békekötés alkalmával kifejezendő óhajaink megszövegezésére. Kiemeli, hogy a Dunán közlekedő forgalom a tengeri
szállítással
versenyez és az a tapasztalat, hogy háború előtt a tengeri út lényegesebben
olcsóbb volt, amellett szól, hogy a hajózást a Dunán lehetőleg minden hajózási
illetéktől felszabadítsák. Ehhez az a megjegyzésünk, hogy a Duna kiépítendő
csatornáival egyetemben bármily nagyfontosságú nemzetközi útvonal, a tengeri
hajózással való viszonyában mindig sztratégiai jelentőséggel bíró anyagszállító
biztosított út marad. Délnyugat-Ázsia nyerstermékei szabad tengeri forgalom
esetén mindig a Gibraltáron át fognak menni Németországba. Németország ipari
vidékei a tenger felöl olcsóbban megközelíthetők. Legfeljebb Dél-Németországról
lehet szó. Viszont — szerző nézete szerint — óriási nemzeti perspektívát mutat
az Al-Duna kiépítésének terve tengeri hajók számára 3 méter merülésig. Ennek
a nagyszabású tervnek két módosulata van, az egyik a 3 méter medermélységet egészen Budapestig szeretné kiépíteni, a másik terv szerint Turn-Szeverin
környéke bekebelezendő volna Magyarországba s az ország egyik tengeri hajókikötője a Vaskapu alatt volna megépítendő. Itt a tengeri és belvízi hajózás,
valamint sok vasútvonal átrakóforgalma bonyolódnék le. Nagynevű szerzőnk
szerint ez mint végső cél talán a messze jövőre nézve elérhetőnek látszik. Pr.
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A Dunatorkolat szabadsága. A Duna—Fekete-tenger hajózásának szabadsága az oláh hadsereg leverése óta erősen foglalkoztatja a német közvéleményt.
Már a béke idején is voltak egyesek, különösen geográfusok, akik folytonosan
utaltak a Duna nagy jelentőségére éppen Németországban. Ma hatalmas tábor
követeli a délkeleti német gazdasági terjeszkedést. Partsch „Mitteleuropa"-jától
(Gotha, 1904.) Naumannéig sok víz folyt le a Dunán, de azok a törekvések is,
amelyek először Partsch gyönyörűen megírt könyvében láttak napvilágot, ugyancsak nagyra növekedtek. Helytelen Naumann „Mitteleuropa"-járói beszélni. Annak
szerzője Partsch és a háború. Aki egyszer meghallgatta Partsch breslaui vagy
leipzigi előadásait, amelyeken többnyire százakra menő igen vegyes összetételű
hallgatóság, természetvizsgálók, geográfusok, történészek, nemzetgazdák és
jogászok, a jövő Németországnak igen jelentékeny része tombolt néha a lelkesedéstől a varázslatos erejű puritán professzor szavai után, belátja, hogy az irodalmon kívül van Németországban még egy nagy, sőt hatalmas tényező az eszmék
áramlásainak irányításában s ez a katedra. Talán ezrekre menő cikk az egyetemi
előadások hatása következtében kelt szárnyra. Itt egy nagy, bár burkolt törekvésről van szó. Ugyanaz a törekvés, mely a török elleni harcaink után bekövetkezett véres kimerülésünk után „monarchia" nevet kapott, most úgy rémlik,
„Mitteleuropa" néven elevenedik meg. „Die freie Donau" címen egy nagy német
folyóirat jelenik meg most már a második éve, amely egyáltalán nem számol a mi
érzékenységünkkel és igen ügyetlenül burkolja céljait és szándékait. A lap élén
szerepel Csatáryn kívül, aki különben saját maga is „Referent für Österreich"nek nevezi magát más helyen, Egán Ede, Kvassay és Szterényi is, ami a lapnak
jó lehet. Trott Ede e folyóirat 12. számában nyiltan kikel a Dunatorkolat semlegesítése ellen. (Sicherung der freien Donauschiffahrt, p. 169. 1917.) A Dunatorkolat semlegesítésének szükségességét a havasalföldi hadjárat reánk kedvező
kimenetele óta az ántánt-táborban hangoztatják ugyan, de ez még nem ok arra,
hogy mi attól eltérjünk, amit magunk is jónak látunk. Két jellemző reánk vonatkozó mondatot óhajtok egymással szembeállítani, amelyek idézetek Trott említett
cikkéből. „Darum aber muss England darnach trachten, die Zufahrtstrassen
nach Bulgarien, Rumanien, nach Serbien und Ungarn geöffnet zu finden und der
Plan von der Internationalisierung der Donaumündung". „Dementsprechend würde
auch nach Beilegung der Feindseligkeiten das Recht der Handelsschiffahrt auf der
Donau für Russland wieder gegeben sein. Es kame lediglich auf eine Verstandigung mit Rumanien, Bulgarien, Serbien und Österreich an, auf internationale
Vereinbarungen verbesserter Art damit der status quo ante mit seinen vielfachen
Verwicklungen und Vorbedingungen für internationale Streitigkeiten nicht mehr
wieder hergestellt werde". „Aber diese Regelung würde sich verhaltnismassig
glatt vollziehen lassen, zumal aller Voraussicht nach die Regelung der Schiffahrt
auf der Donau eine derjenigen Fragen ware, die Mitteleuropa zu erledigen
hátte, nicht aber jeder einzelne Donaustaat für sich".
Prinz G.
Olasz irodalmi aknamunka. Mivel az olasz haditengerészet eddig semmi
eredményt sem képes felmutatni, dacára hatalmas túlerejének, még csak mutatkozni sem mer hajóink előtt, azért most papíron konstruáltak maguknak egy
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tengeri hőst, ezzel akarják megnyugtatni a türelmetlen és várakozó belföldet
félrevezetni az ellenséges és semleges külföldet. Zürich igen alkalmas működés
tere az „Istituto italiano"-nak, mely nemrég egy röpiratot adott ki „Az adriai
tenger és a hőse" címmel a hirhedt hazaáruló Barzilai tollából. A hangzatos
cím után ítélve valamely híres hősükre akarnánk visszaemlékezni, ha volna ilyen,
de hiába erőltetjük meg az emlékezőtehetségünket: az olasz haditengerészet
ilyennel még nem dicsekedhetik. Kíváncsian nézzük tehát ezt a könyvet. Mindjárt
az elején egy jól táplált férfi képét látjuk, tiszti sapka fején, vállaira szicíliaiasan
vetve a kerekgallér, alatta a név: „Sauro Nazcirio" ! Hja úgy! Az Adria olasz
hőse a hazaáruló hajóskapitány az osztrák Capodistria-ból ! Nem értjük, hogy
az olasz haditengerészet nagyszámú tisztjei közt nem akad jobb „hős" ? Annál
világosabb a célzat: más híján az átszökött hajóskapitányt tették meg nemzeti
hősnek, aki révészszolgálataiért hamarosan olasz tengerésztiszti rangot nyert.
Egy alkalommal épp olasz búvónaszádot vezetett egyenesen a sziklazátonyra
partjaink közelében, fogságba esett, mint hazaáruló kötél általi halálra lett ítélve.
És ez az olasz tengeri hős! Maga a könyv irodalmilag jelentéktelen, tele délvidéki üres szóvirágokkal, szidja monarchiánk barbár birkatürelmét és maradiságát, magasztalja a felszabadítást és a „szent önzés" háborúját. Nagyon különösen hangzik, hogy éppen az olaszok mernek a miniszterek álnok hitegetéséről
beszélni. De hogyan lehetne más egy olyan fércmű, amelyet egy hazaáruló ír a
másikról ? Érdemleges tartalma: semmi; állításai csupa hazugság és elferdítése
az igazságnak, hogy a legnagyobb becstelenségből a férfierény mintaképét
faragja. Persze ez nem sikerülhet, ezért ez a fércmű csak megvető mosolyt fog
olvasóinak arcára csalni, de megcsalni nem fogja sem a semleges külföldet, sem
az olaszokkal szövetkezett tengerészeket.
A duna—feketetengeri hajózás gyermekkorából. Széchenyi István Magyarországnak a világforgalommal összekötő útjául a duna—feketengeri víziutat tartotta egyedül alkalmasnak. A Pozsony—Galac—Sztambul—Szmirna, illetve Tarabozan (Trapezunt) víziút eleinte úgy látszott, csakugyan a Levante és KözépEurópa főútvonala lesz. Már 1836-ban Wienből rendszeres hajójáratok láncolata
vezetett Szmirnáig. A „Pannónia" vitte az utazókat Budapestre, a „Franz I."
a második napon Mohácsra, a harmadikon Újvidékre, a negyediken Moldovára.
Innen a „Tünde" vette fel az utasokat s leszállította őket a zuhatagokon
Kladovoba. Az „Argo" Galacig, a „Ferdinánd I." pedig Sztambulig járt. Az
utazás módjáról és kényelmeiről néhány érdekes adatot találunk Rogge M. „Aus
den Kindertagen der Donaudampfschiffahrt" c. cikkében. (Die freie Donau. 1917.
Nr. 12.)
Pr.
Imbrosz szigetének kikutatása a háború eredménye. A kis sziget a Dardanellák ostromlásakor az angol-francia haderők támaszpontja lett. Ogilvie A.
G. kutatásai szerint (Geogr. Jour. 1916 p. 130. ism. Zeitschr. d. Ges. f. Erdk.
1917. Nr. 1.) a sziget a kisázsiai kontinentális talapzaton van. A sziget eruptivus
eredetű kőzetekből épült fel. A 30—40 falu szerteszórt házakból alakul, a legtöbb
magasfekvésű.
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Braila, Galac és Konstanca. A három kikötöváros leírása, különös tekintettel kikötőik forgalmára, berendezéseire és gazdasági jelentőségükre; Kerekes
Zoltántól. (Uránia, XVIII., 1 8 9 - 1 9 3 . 1.)
A Dardanellák felépítése és tájképéről Penck W. ír a Zeitschr. d. Ges.
f. Erdk. 1917. Nr. 1. (Balkan-Heft)-ben. Megbízhatónak látszó hegyszerkezettani
és alaktani leírás.
Helynevek írásmódja. A Tudományos Akadémiában nemrég lefolyt vita
alkalmával többször szerepelt mint argumentum, hogy a külföldi irodalom úgyse
fogadja el soha a magyar helyneveket, kár tehát a mi külföldi helyekre vonatkozó ősi magyaros hangzású helyneveinket — nyelvkincsünk egy értékes részét
— hiábavaló áldozatul dobni. Erre vonatkozóan érdekesnek találjuk, hogy a legelőkelőbb német geográfiái folyóirat újabban a Zeitschrift der Ges. für Erdkunde Konstantinopel helyett állandóan Stambul-t ír.

KÖNYVISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK.
Escher: Triest und seine Aufgaben im Ralimén der österreichischen
Volkswirtschaft. (120 /., Wien, 1917.)
A világháború a legközönyösebb alföldi magyart is meggyőzte arról, hogy
az állam tenger nélkül nem élhet meg. Jellemző, hogy egyesületünket a magyar
Adria érdekében kifejtett munkájában a székesfőváros mellett a háború óta, ha
nem is kellő mértékben, alföldi magyar városaink lakossága támogatja még leginkább. Ausztria népe az olasz támadás óta fokozottan érzi, hogy mennyit jelent
számára Trieszt. Az osztrák tengeri érdekekért síkra szálló gazdag irodalom
egyik legkiválóbb terméke Escher tanulmánya, melyet a Neue Freie Presse-ben
Frankfurter, az osztrák Lloyd vezérigazgatója behatóan ismertetett. Escher Alfréd,
az osztrák Herrenhaus tagja, Triesztet az osztrák gazdasági élet függetlenségének, legerősebb támaszának tartja. Ismerteti a kikötő szerepét a behozatal irányításában, a tranzitó forgalom lebonyolításában, mint az osztrák pénzügyi és
közlekedési politika tényezőjét. Trieszt az 1913. évben a befutó hajók tonnatartalma tekintetében Európa kontinentális kikötői között már a nyolcadik, a
kereskedelmi forgalom tekintetében a kilencedik helyet foglalta el. Hajóforgalma
Bremenét is felülmulta. Kereskedelmi jellegét a gyarmatáruk, különösen kávé,
fűszerek, továbbá gabona, rizs, olaj, gyapot, juta behozatala adta meg. Olaszország már a békében is folytatta Trieszt ellen a gazdasági háhorút Velence
segítségével, amiről folyóiratunkban már ismételten megemlékeztünk mi is. Mindenesetre jellemző, hogy az olasz irredenta-mozgalom egyenesen Trieszt túlnyomóan
olasz lakosságának anyagi tönkrejuttatásán dolgozik. Mert mindaddig, amíg Tirol,
a legfontosabb átmeneti ország, Ausztria kezén van, addig az Adria felé menő
forgalom irányítása is Ausztria tetszésétől függ. A forgalom legfeljebb Trieszttől
kelet felé eltolódnék. Az osztrák déli alpi tartományok gazdasági fejlődése Trieszt
nélkül erősen veszélyeztetve lenne s így azok szláv népét Trieszthez legalább is
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olyan erős gazdasági érdek fűzi, mint Ausztria német és cseh lakóit. Az Alpok
vízierőinek kihasználása a háború után nagy jövőnek néz elébe. Marburg felett
a háború alatt is hatalmas méretű erőközpont épül. Hogy Trieszt a háború utáni
nagy gazdasági feladatoknak meg tudjon felelni, a kikötő kiépítése, ipari és kereskedelmi berendezkedése épp oly nélkülözhetetlen, mint a kikötő biztosítása fegyveres ellenség ellen. Szerző részletesen kidolgozott javaslatokat is közöl ezen
cél elérésére. Az egész fejtegetés bennünket egészen közelről érdekel, mert Fiume
és a háború után velünk bizonyára a mainál közelebbi kapcsolatba kerülő dalmát
kikötők érdekében kifejtendő munkánkban sok gondolatot nyerünk belőle.
Pr.
Müller: Die wirtschaftliche Bedeutung der Bagdadbahn. Land und Leule
der asiatischen Türkéi. (Hamburg, 1917. [3-50 MJ 128 lap és 2 térkép.)
Németországban tagadhatatlanul nagy az elégedetlenség a birodalom háború
előtti gazdasági politikájával. A gazdasági politikának elvégre a siker ad igazat.
Angliával folytatott háború esetén előrelátható volt, hogy Németország előtt
bezárulnak a nyerstermelés területei. A „tengeri" terjeszkedés politikája tehát a
háborúban csődöt mondott. Ismeretes, hogy a német katonai körök mindig ellene
voltak az egyoldalú tengeri politikának, jól tudva, hogy a német hadsereg legyőzhetetlen, de a német flotta ma még nem veheti fel a versenyt az angollal.
Moltke, Goltz stb., a nagy vezérkar előkelő tagjainak ma inkább igazat kell
adnunk, mint valaha. A német gazdasági élet a hadseregben csalhatatlan támaszszal rendelkezik, politikája tehát nem mondhat csődöt, ha arra irányul figyelme,
merre a német ezredek eljuthatnak. Nagy tábora van ma Németországban azoknak, akik a szárazföldi „híd"-on keresik a német gazdasági élet kiegészülését.
Ezzel szemben a tengerhajózásban nagyon érdekelt körök nem kis küzdelmet
kénytelenek folytatni. Müller a kettős politika híve. Tengeri terjeszkedést csak,
vagy főképpen a szárazföldről uralom alatt tartható területek hosszában tud
elképzelni úgy, hogy az megvédhető legyen. Délnyugat-Ázsia gazdasági fellendülése esetén a német ipar kiapadhatatlan bányája lehet, s a német hajózási
vállalatoknak is bő hasznot hajtana. Magyar kereskedők sokat tanulhatnak ebből
az igen lelkiismeretesnek látszó műből.
Pr.
Gentilizza Giuseppe: II presente e l'avvenire della Dalmazia e della sua
splendida riviera. (Zara, 1917.)
A szerző jeles publicista, aki szűkebb hazája érdekében nagy agitációt
iparkodik kifejteni. „Nova et vetera della Dalmazia" c. 1911-ben megjelent
munkája ismeretes. Dalmáciának és gyönyörű tengerpartjának jelene és jövőjéről
O Felségéhez, egyesületünk legmagasabb védőjéhez ajánlott memorandum-szerű
szépen kiállított füzetet adott ki a szerző, melyben hangsúlyozza Dalmácia természeti szépségeit, jelenlegi szomorú állapotát, utal kihasználatlan kincseire s
azokra az utakra és módokra, melyekkel el lehetne érni a régi Dalmácia gazdagságát. Különösen Zára érdekében emel szót, sürgeti a már 1863 óta vajúdó
vasút megépítését, a környék villamosvasútját, a szomszédes szigetekkel kis hajójáratokkal való kapcsolást. Sürgeti szállodák, fürdők építését, a Boccanazzó-tó
kiszárítását, a Benkovac és Pakoscane közötti terület csatornázását, a római víz-
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vezeték újraépítését, Zára bekapcsolását a manojlovaci és crnicai villamos központokba, a karsztos területek fásítását stb. Szerinte Zára környékén mintegy
5000 km2-nyi földművelésre alkalmas terület van. öntözéssel kitűnő kaszálókat
lehetne nyerni, melyek virágzó állattenyésztést idézhetnek elő. A magas területek, különösen Nona vidéken, igen alkalmasak gesztenyetermelésre. Vrana körül
kitűnő rizsföldek vannak. A Zára körüli csendes vizű szorosokban a halászatnak
a Nordsee mintájára szervezése mellett kitűnő hasznothajtónak kell lennie. Ma
Zárában nagy inség van, mert az ország gazdasági fejlesztését elhanyagolták.
Leírja a gesztenyetermelés előnyeit, a gesztenyefa ültetésének módját részletesebben is. Szól még Dalmácia egyéb kincseiről, melyek kiaknázásra várnak. A
háború előtt Itáliából importált árúk legnagyobb részét Dalmáciában lehetne termelni, ha a termelés szervezve lenne. De egyet mindenesetre elvár a szerző, s
ebben vele egyet értünk, hogy a háború után a német, osztrák és magyar üdülők
a francia riviera és az olasz fürdők helyett a dalmát rivierát fogják felkeresni.
* **
Le-nci.
Egyesületünk mindenesetre ki akarja venni részét a Dalmácia fellendítésére
irányuló munkában, e célból már most utazási osztályt szervez, utazási irodát
létesít.
A szerk.

EGYESÜLETI ÜGYEK.
Az igazgató-tanács április 3.-án ülést tartott Gonda Béla elnöklete alatt.
Jelen voltak: ifj. Entz Géza, Erődi Kálmán, Filarszky Nándor, Havass Rezső,
Leidenfrost Gyula, Marczell György, Polnay Jenő, Prinz Gyula, Soós Lajos.
Elmaradásukat kimentették : id. Entz Géza, Kövesligethy Radó, Róna Zsigmond.
Elnök örömmel jelenti azoknak a felolvasásoknak a szép sikerét, amelyeket
Kcitikovszky Ede sorhajóhadnagy a dunai flotilla szerepéről a világháborúban s
dr. Rónay Tibor sorhajóhadnagy a tengeralattjáró háborúról Budapesten és a
vidéken több kulturális központot képező városban tartottak s amelyekkel egyesületünk kiváló kulturális és nemzeti törekvései és munkálkodása iránt szélesebb
körű érdeklődést és rokonszenvet keltettek.
A felolvasások előre megállapított programmját — sajnos — nem lehetett
egész teljességében végrehajtani, mert az illető sorhajóhadnagy urakat közben
szolgálati okokból visszarendelték, de kilátásban van azok újból való felvétele még
április hó folyamán s amennyiben a tavaszi idény előrehaladottsága folytán nem
lehetne mindenütt, ahol terveztük, a felolvasásokat megtartani, remélhetőleg
ősszel módunkban lesz azokat eleve megállapítandó programm szerint folytatni.
Ezen felolvasások rendezése körül nagy ügyszeretettel buzgólkodtak : Pozsonyban az ottani Mérnök-Egyesület, Kassán dr. Szabó Adorján premontrei főgimn.
igazgató és dr. Vécsey Özséb p. főgimn. tanár, Debrecenben dr. Milleker Rezső
egy. tanár, Nagyváradon Karácsony János c. püspök és Adorján Ágoston ezredes,
a honv.-hadapródiskola parancsnoka, Pécsett dr. Kenessey Aladár k. főorvos, Fiúméban a Szabad Lyceum vezetősége. Az igazgató-tanács úgy a cs. és kir. haditengerészet vezetőségének és a sajtóhadiszállásnak s különösen Reich Árpád ezredes
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úrnak, a sajtóhadiszállás főnökhelyettesének, akik a felolvasások megtartására
módot és eszközöket nyújtottak, valamint a felolvasóknak s a felolvasásokat
rendező uraknak hálás köszönetét fejezi ki. Ugyancsak örömmel jelenti, hogy
ezen felolvasások kapcsán Pécsett megalakult, Kenessey
Aladár főorvos úr lelkes buzgólkodása folytán, az egyesület első vidéki helyicsoportja gróf Benyovszky
Móric főispán elnöklete alatt. Az igazgatótanács meleg rokonszenvvel üdvözli az
egyesület országos akciójának ezen első vidéki szervét s a helyicsoport elnökéül
az alapszabályok értelmében megválasztja elnökéül gróf Benyovszky
Móric
főispán urat. Jelenti továbbá az elnök, hogy Kassán is elő van készítve a helyicsoport megalakulása, amelynek elnökéül az igazgató-tanács már az előző ülésén
megválasztotta dr. Szabó Adorján prem. főgimn. igazgató tagtársunkat.
A mostanában megtartott vidéki felolvasások kedvező fogadtatása s az a
tapasztalat, hogy ezek kapcsán az egyesület helyi csoportjai rokonszenves érdeklődés mellett a siker biztos kilátásával szervezhetők, az elnök javaslatára az
igazgatóság megbízza az elnökséget, hogy a jövő őszi, téli, tavaszi idényre az
egyesület egész működési körére kiterjedő népszerű előadássorozatot dolgoztasson ki s már a nyár folyamán szervezze az egész országra, de legalább a
fontosabb kulturális gócpontokra kiterjeszkedő felolvasásokat s dr. Prinz Gyula
főtitkár javaslatára elhatározza az igazgatóság, hogy ezen vidéki felolvasásokat
tartó tagtársak útiköltségeit az egyesület megtéríti s a felolvasót mérsékelt
tiszteletdíjban is részesíti.
Az elnök bejelenti a haditengerészetünk vezetésében beállott személyzeti
változásokat, melyek szerint 0 Felsége mint a haditengerészet főparancsnoka
tengerészeti tanácsadójául kinevezte Keil Ferenc altengernagyot, akinek hivatása
lesz a legfőbb hadúr és a tengerészet vezetősége közt a legfelsőbb parancsokat
és rendelkezéseket közvetíteni, a hajóraj parancsnokául kinevezte Horthy Miklóst,
akit sorhajókapitányból soron kívül ellentengernaggyá nevezett ki, a cs. és kir.
hadügyminisztérium tengerészeti osztály vezetőjévé pedig Holab Ferenc ellentengernagyot. Az elnökség nevezetteket az egyesület nevében a legfelsőbb rendeletek megjelenése után azonnal üdvözölte s az elnök felolvassa az üdvözlésre
érkezett meleghangú s az egyesület iránt igaz rokonszenvet tanúsító válaszokat.
Az igazgató-tanács különösen nagy örömét fejezi ki afölött, hogy haditengerészetünk hajóhadának élére magyar ember, a Novara halhatatlan nevű hőse került.
Az egyesület hazafias örömmel és büszkeséggel tekint Horthy Miklós ellentengernagy parancsnoki fontos működésére s ebben bizonyára osztozik velünk az egész
magyar haza.
Az elnök jelenti, hogy az igazgató-tanács múltkori határozatához képest
komoly figyelmeztető átiratot intéztünk az Österreichischer Flottén-Vereinhoz
a megtévesztésre alkalmas jogosulatlan „ Flottaegyesület" (legfőbb védnöke
Károly király 0 cs. és ap. kir. Felsége) címhasználat ügyében. Az egyesület
udvarias, de minden tekintetben határozotlan válaszát az elnök felolvasván, minthogy az Österreichischer Flotten-Verein, vagy ahogyan ez az egyesület nálunk
magát elkeresztelni szokta: „A Flottaegyesület" elnöksége kilátásba helyezte,
hogy az igazgatóságának képviselőjét hozzánk küldi tárgyalások céljából, az
igazgató-tanács várakozó álláspontot foglal el.
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Az elnök javasolja, hogy a tengerkutatásra s tanulmányi kirándulások
céljaira szolgáló hajó építési költségeire a gyűjtést, melyet a háború kitörésével abbahagytunk s melynek eredménye a Budapesti Hírlap által az iskolahajóra gyűjtött s Rákosi Jenő által egyesületünknek adományozott összeggel
mintegy 70.000 K már közel elegendő lett volna a hajó megszerzésére, újra
felvegyük, mert a hajóépítés költségeinek megnövekedése mellett múlhatatlanul
szükséges az e célra szolgáló alap gyarapítása. Az igazgató-tanács jóváhagyja
az elnök által a gyűjtés céljára készített felhívás szövegét. Leidenfrost
Gy.
megemlíti, hogy a magyar közönséget részletesebben fel kellene világosítani
azokról a gyakorlati előnyökről, melyek a tengerkutatás támogatásából az országra
háramlanak. Megemlíti, hogy az egyesület eddigi ú. n. Najade expedíciói új és
gazdag halászhelyeket fedeztek fel az Adrián. A tengerkutatóhajó beállítható
tengeri, még pedig magyar tengeri halászok kiképzésére. Polnay Ödön bejelenti,
hogy a tervezés céljaira felajánlja az Atlantica tengerhajózási társaság szerkesztési osztályát, mert egy ilyen több célra, iskolai és tengeri expedícióra, halászatra,
kirándulásra s a fiumei Nautika számára iskolahajóul is szolgálható megfelelő hajó
megszerkesztése nem könnyű feladat. Az igazgatótanács Polnay Ödön ajánlatát
örömmel és köszönettel elfogadja.
Főtitkár jelentést tesz arról a mozgalomról, melynek célja Dalmáciának
visszacsatolása. A Deutsche Einheit c. német-osztrák nemzeti egyesülés egyik
programmpontjává tette Dalmáciának a magyar szent korona országaival újból
egyesítését, úgy hogy ma már az osztrák németek körében is erős áramlat indul
meg e cél elérésére, melyért Havass Rezső negyven év előtt még majdnem
teljesen egyedül küzdött. Hisszük, hogy Havass Rezső életének egyik legnagyobb
célját saját szemeivel rövidesen megvalósulva látja. Havass Rezső megemlíti,
hogy Wekerle miniszterelnök úr ismeretes képviselőházi kijelentése óta már
jelentékenyen haladt a visszacsatolás ügye. A visszacsatolás ügyében a Pester
Lloyd-ban írt cikkére hivatkozva, Stefánia kir. hercegnő is síkra szállott Dalmáciáért. Elnök jelenti, hogy legközelebb meg fog jelenni A Tenger-ben Stefánia
hercegasszonynak egy igen lendületes dolgozata, melyet a fenséges asszony
kegyes volt rendelkezésünkre bocsátani. Dalmácia higgadtabb politikusai nagy
jövőt várnak szűkebb hazájuk számára az egyesítés után. Elnök jelenti, hogy
Mocsáry Béláné Fáy Margit végrendeletileg 2000 K-át hagyományozott az iskolahajóra, mely hagyomány a hagyatéki tárgyaláson, melyre dr. Cottely Géza közjegyző úr szíves előzékenysége folytán meghivattunk, az egyesületünk által
beszerzendő tengerkutató és iskolahajó részére utaltatott át. Jelenti továbbá, hogy
az oly tragikusan elhúnyt Thallóczy Lajos tagt. végrendeletében megemlékezett
egyesületünkről is, 200 K-át hagyván igen szerény vagyonából számunkra. Az
igazgató-tanács kegyelettel őrzi meg Thallóczy Lajos emlékét. Végül elnök előterjeszti az újonnan belépő tagok jegyzékét. Az igazgató-tanács az alábbi jegyzékben feltüntetetteket az egyesület tagjai közé iktatja :
Az egyesület új tagjai az 1918 április 3.-án
ülésen bejelentve :
Pártfogó tagok: Glesinger J. Ph. cég, Teschen.

tartott

igazgató

tanácsi
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Alapító tagok : Lónyai Elemér hercegné Stefánia kir. hercegnő, Nyitra
vármegye közönsége, gróf Schönborn-Bucheim Frigyes Károly, Kiss Lajos
földbirtokos, gróf Mailáth György földbirtokos, Zenta város közönsége, dr.
László Mihály orszgy. képviselő, Zsolnay Miklós főrendiházi tag, gyáros, gróf
Benyovszky Móric főispán, jánosi Engel József udv. tanácsos, Hűmmel Ede
gőzmalomtulajdonos, Wittkowitzi Bánya- és Kohómű-Társulat, maróti Fürst
László, Szent-Ivány József nagybirtokos. Összesen 14.
Rendes tagok : Csáky Béla postatiszt, dr. Wagner Dániel kórházi főorvos,
Kuncsik Antal, Báni Gazdasági Iparbank, Hanka Lajos százados, Ilosvay Lajos
ny. államtitkár, Putnoki áll. polgári fiúiskola, Ankner Béla, gróf Pálffy Károly,
dr. Fischer-Colbrie Ágost püspök, Schwarz Antal kereskedő, Pohl Arthur e. é.
önk., Kormos Gyula körjegyző, Bokor Oszkár bankfőnök, dr. Hollós József
kórh. főorvos, Lővey József s. raktárnok, Németh Pál gyógyszerész, Medgyesi
Marida tanárnő j., Eőry Vilmos gyógyszerész, dr. Konkoly-Thege Balázs ügyvéd, dr. Nagy Vilmos kir. tvsz. bíró, Nádasdy Béla gyógyszerész, Sohár Ottó
cs. és kir. őrnagy, Komárom Vidéki Takarékpénztár R.-T., Komáromi Kaszinó,
Komárom város közönsége, Antal Gusztáv árvsz. elnök, dr. Zahler Elekné,
Baricskó Lajosné, Szabó János szám. tiszt., Kádár János főgimn. tan., Deutsch
József magánzó, Prentl János, Takács Béláné, Moskovics Miklós, Grossmann
Ottóné, Várallyay Ferenc urad. főint., Weszely Antal nyomdatulajdonos, Tauszig
Ernő kereskedő, Koszits Béla főispáni titkár, dr. Mérő József püsp. titkár, dr.
Mosonyi Dénes kanonok, Gonda Vilmos magántisztviselő, dr. Kenessey Aladár
kórh. főorvos, ifj. Felber Arthur törvsz. jegyző, Miskolczi Vilmos orvosnövendék, Reéh György v. tanácsos, Soós Nándor rendőrkapitány, Taizs József
nyomdatulajdonos, Stein Oszkár fakereskedő, Végh Imre D. G. H. T. osztályfőnök, Véber Dénes gyógyszerész, dr. Lóránt Lipót orvos, Breuer József nagykereskedő, Fustus Vladimír igazgató, dr. Johan Béla vm. főorvos, Jicsinszky
Jaroslav igazgató, dr. Igaz Béla kanonok, Jankovits József gyáros, Ruwald
Ferenc posta táv. titkár, Herbert János vili. igazgató, Schwarcz Károly igazgató, Fábián Jenő posta és táv. titkár, Szinkovich Károly vm. főjegyző, dr.
Piacsek Emil főispáni titkár, Höffler Jakab bőrgyáros, Szabón István postatanácsos, Szieberth Róbert isk. igazgató, Justus Miksa nagykereskedő, Battenberg
Lajos postaigazgató, dr. Deutsch Zsigmond ügyvéd, Breuer Miksa nagykereskedő, dr. Schich Jácint irg. r. perjel., Bogdán Jenő bankigazgató, dr. Felber
Arthur kir. főügyész, dr. Simon Rudolf kir. főügyész h., dr. Visy László ny.
főispán, dr. Késmárky István jogakad. igazgató, Török János gyógyszerész,
Nagyváradi kir. Jogakadémia, Kankovszky Ede sorhajóhadnagy, dr. Aczél Jenő,
Weiss Dávid, Lengyel Ferenc városi hivatalnok, Mihálcz István tanárjel., Debreceni Ref. Kollégium, Debreceni Felsőkereskedelmi Iskola, dr. Grosschmid Géza
ügyvéd, Klapholz Arthur caud. jur., dr. Török Pál ügyvéd, t. ügyész, Pogány
Mihály lapszerkesztő, Makowsky Stefi festőművész növ., Chizer Évi, lovag
Koller-Honnamon János operaénekes, dr. Vályi Sándor ügyvéd, dr. gróf
Üchtritz-Amade Emil földbirtokos, Fedrich Ferenc közs. jegyző, Fodor Zoltán
könyvkereskedő, Nepl Ferenc máv. hivatalnok, Kalencsik Ferenc tanár.
Pártoló

tagok : Szirmay

Iván, Alapi Gáspár tb. főjegyző, dr. Aranyossy
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László ügyvéd, Herczeg József máv. felügy., dr. Egry Béla orsz. képviselő,
Lóser Henrik igazgató, Tripammer Károly főmérnök, Brindsdorf N. őrnagy,
Csermák Ede máv. főfelügy., Koszits Kamill ny. alispán, Kovács Antal alezredes, Antal Lajos háztulajdonos, Hoffer Kálmán főjegyző, dr. Schmidt Antal
igazgató, Ptacek Viktor bankfőnök, Kiss József főreálisk. tanár, Höfler Jakab
bőrgyáros, dr. Erreth Lajosné, Zsuffa Margit, Weigl Olga, Straicher Anna,
Almássy István, Kisasszondy Lajos, Rauch János főmérnök, Hoss Sándor hivatalnok, Arnhold Nándor tanár, Arnhold Nándorné, Géczi József asztalosmester,
Rudle Ignác gépgyáros, Drenda József fakereskedő, Verle Mihály kereskedő,
Végh Lajos ny. posta és táv. felügyelő, Giesz Sándor cipész.
Ezen újabb tagokkal a pártfogó
tagok száma 23-ra, az alapító tagok
száma 149-re, a rendes tagoké 1073-ra, a pártoló tagoké 163-ra, az összes
tagok száma 1408-ra, az alaptőke 76.100 koronára emelkedett.
Kankovszky Ede felolvasásai. Azt a rendkívül érdekes felolvasást, melyet
Kankovszky
Ede sorhajóhadnagy m. é. december 8.-án egyesületünkben Budapesten oly szép sikerrel megtartott, megismételte az ország több kulturális gócpontján. Februán 8.-án Pozsonyban az ottani Mérnök-Egyesület által rendezett
felolvasások keretében tartotta meg igen szép és válogatott közönség előtt a
felolvasást, mely alkalomból a „Nyugatmagyarországi Híradó"-ban egyesületünk
céljairól és szervezetéről hosszabb, igen rokonszenves cikk jelent meg s a felolvasást a lapok igen elismerőleg méltatták. A „ Westungarische
Grenzbote" c.
legrégibb magyarországi napilapnak erre vonatkozó közleményéből kiemelendőnek
véljük a következőket:
„Der Zweck des Vortrages ist nicht bloss die Bekanntmachung des sich
interessierenden Publikums mit Marinetechnik, durch diesen ( Vortrag soll auch die
Notwendigkeit des Marinewesens, unserer wirtschaftlichen Entwicklung zur See
und der Pflege der Adria-Fragen hervorgehoben werden. Mit Rücksicht auf
diese, mit unserer Zukunft eng verbundenen wichtigen Fragen, hat sich der
Ingenieurverein entschlossen, diesen Vortrag als ersten abzuhalten, und will
hoffen, dass durch diesen Vortrag der Ungarische Adria Verein auch in unserer
Stadt besser bekannt wird und von Seiten der Gesellschaft die gebührende
Unerstützung findet."
Február 20.-án Kassán folytatta Kankonszky
vándorfelolvasásait, ahol azt
Szabó Adorján premontrei főgimn. igazgató, egyesületünk kassai helyicsoportjának érdemes elnöke és dr. Vécsey Özséb főgimn. tanár tagtársunk s Halmos
Viktor jószágkormányzó rendezték. A felolvasás bevezetéseül dr. Szabó Adorján
megnyitó beszédében ismertette a dunai hajózás s különösen a Magyar Adria
Egyesület fontosságát, az egyesület kassai fiókjának megalakulására felhíva a
közönség érdeklődését. — Március 5.-én Pécsett tartotta meg felolvasását, melyről
a „Dunántúl" a következőket írta :
„A magyar nép tengerszeretetét kívánja új életre hozni és lelkesebbé tenni
a Magyar Adria Egyesület, amely ma este Pécsett a Nemzeti Kaszinóban rendezett igen értékes felolvasást. Nem volt zsúfolva a terem, de eljöttek Pécs
összes vezető körei. Megjelent Zichy Gyula gróf megyéspüspök, Pillepich Rezső
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tábornok, állomásparancsnok, Zsolnay Miklós főrend, Nendtvich Andor polgármester, Heckenast Kálmán pénzügyigazgató, Varga Nagy István ny. ítélőtáblai
tanácselnök, dr. Szilvek Lajos, dr. Mosonyi Dénes kanonok, Littke Jenő üzletvezető, Battenberg Lajos postaigazgató, dr. Egry Béla országgyűlési képviselő,
Kovács Antal, Riffl Sándor alezredesek, dr. Lővenbein főtörzsorvos, Mürisdorf
őrnagy és az intelligencia számos tagja.
Zsolnay Miklós főrend a megjelentek üdvözlése után meleg hangon mutatott
rá a hajózásnak kereskedelmi szempontból való nagy fontosságára és ajánlotta
az előadásnak az egyesület népszerűsítő célját és a tagságul való jelentkezést.
Ezután Kankovszky
Ede sorhajóhadnagy, tengerészeti vezérkari tiszt kezdte
meg érdekfeszítő, tanulságos előadását. Ismertette a dunai út nagy fontosságát.
Vázolta a dunai hajóhad történetét. Beszámolt azután a flottának az első, majd
a második szerbiai offenzíva, végül pedig a román háború alatt véghezvitt kiváló
teljesítményeiről. Tiszta, szépen vetített képek élénkítették az előadást, amelyet
mindvégig feszült figyelemmel hallgatott végig a közönség és többször adózott
osztatlan elismerő tapssal."
Végül március 10.-én Finméban tartotta meg Kankovszky felolvasását fényes
sikerrel. Ott egyesületünk a Szabad Lyceum szíves közreműködésével rendezte
a felolvasást a Fenice-színházban, mely zsúfolásig megtelt — fekelfalussy Zoltán
kir. kormányzóval, nejével és leányával, Egan Lajos kormányzó-helyettessel és
nejével s a felolvasó szüleivel, Kankovszky
Ferenc min. tanácsossal és nejével
az elén — a legelőkelőbb közönséggel. A felolvasás tiszta jövedelme 619 K 12 f
volt, melyet a haditengerészet hadiözvegyei és árvái javára engedtünk át s a
fiumei haditengerészeti állomásparancsnokságnak küldtünk meg.
A felolvasások szép sikereért egyesületünk hálás köszönetét fejezzük ki úgy
Kankovszky
sorhajóhadnagy úrnak, valamint mindazoknak, akik a rendezés körül
nemes lelkesedéssel, hazafias buzgalommal fáradoztak.
Dr. Rónay Tibor felolvasásai. Haditengerészetünk vezetősége szíves volt
— ezirányú megkeresésünkre — megbízni dr. Rónay Tibor sorhajóhadnagyot,
hogy a tengeralattjáró-háborúról
egyesületünk kebelében felolvasásokat tartson,
amihez a sajtóhadiszállás megfelelő álló- és mozgó vetítésre való képeket bocsátott rendelkezésre. Egyesületünk elnöksége az előadóval együtt megállapítván a
felolvasások programmját s egyébként is kellőleg előkészítvén azokat, Rónay az
első felolvasást Kassán tartotta meg március 15.-én éspedig d. e. 11 órakor a
premontrei főgimnázium tornatermében a hadapródiskola és a főgimnázium növendékeinek, d. u. 6 órakor pedig ugyanott meghívott közönség előtt. A felolvasót
mintegy 400 hallgató jelenletében dr. Szabó Adorján prem. főgimn. igazgató
mutatta be s úgy ő, mint dr. Vécsey Özséb prem. tanár, valamint
Kovács
alezredes, hadapródiskolai igazgató lelkes buzgalommal fáradoztak a felolvasás
sikerén. Március 16.-án Budapesten tartotta meg felolvasását és pedig d. u. 2 órakor a lipótmezei cs. és kir. hadapródiskola fizikai tantermében a III. évfolyambeli növendékeknek, d. u. 6 órakor pedig a Ludovika Akadémia tornatermében
az akadémiai növendékek részére; a felolvasáson Barta Lajos tábornok parancsnok, tanárok és tisztek is megjelentek. Március 17.-én Nagyváradon
d. e. 10
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órakor a honvédhadapródiskolában olvasott fel, ahol is a tornaterem zsúfolásig
megtelt növendékekkel, d. u. 6 órakor pedig a Katholikus kör dísztermében a
város intelligens közönsége előtt (mintegy kilencszázán voltak) tartotta meg felolvasását, mely alkalommal Karácsonyi
János c. püspök, egyesületünk nagyérdemű tagja, volt szíves a közönséget a Magyar Adria Egyesület nagyjelentőségű kulturális és nemzeti törekvéseiről tájékoztatni s mellette menassághi Adorján
Ágoston ezredes, a hadapródiskola parancsnoka és segédtisztje: Molnár László
százados buzgólkodott a felolvasás sikere érdekében. Március 18.-á nd. u. 6 órakor Budapesten a régi országház zsúfolásig megtelt nagytermében tartotta meg
Rónay Lajos nagy tetszést aratott felolvasását, melyet egyesületünk elnöksége rendezett. Március 19.-én Pécsett d. u. V-2® órakor a honvéd hadapródiskolában a
növendékek részére, esti
órakor a Nemzeti Kaszinó dísztermében előkelő
közönség (köztük gróf Benyovszky
Móric főispán, Pillepió Rezső tábornok,
Nendtvich Ambrus polgármester, dr. Gebauer Miklós szentszéki jegyző, Kenessey
Aladár főorvos stb) jelenlétében tartotta meg felolvasását, március 21.-én esti
7 órakor Debrecenben
a vármegyeháza dísztermében mintegy 450 főből álló
előkelő közönség előtt olvasta fel közérdekű aktuális adatokban gazdag dolgozatát. A felolvasást egyesületünk elnökségének fölkérésére dr. Milleker Rezső
egyetemi tanár, érdemes tagtársunk volt szíves előkészíteni s az egyesület céljairól
és törekvéseiről dr. Haendel Vilmos udv. tanácsos, egyetemi tanár tájékoztatta
a hallgatóságot, melynek soraiban ott volt Xeszprémi Zoltán főispán, Márk Endre
polgármester, Bernolák Nándor dékán s a debreceni társadalom számos előkelősége. Március 25.-én d. u. 6 órakor Pozsonyban
tartott Rónay felolvásást a
tiszti kaszinó dísztermében ugyancsak szép számú előkelő közönség jelenlétében,
melynek sorában ott volt báró Schönberger
altábornagy, a kaszinó elnöke s
Incze Kálmán őrnagy, vezérkari főnök. A felolvasás tiszta jövedelmét egyesületünk a hadi rokkant-alapnak engedte át.
Március 25.-én Rónayt sürgönyileg visszahívták a hajójára s ezért a tervbe
vett további felolvasások egyelőre elmaradtak. Április hó 10.-én azonban örömmel
vettük az értesítést, hogy a félbeszakadt felolvasás-sorozat rövidesen folytatható
lesz. S már 14.-én Aradon megtarthatta Rónay a felolvasását, melyen a kultúrpalotában mintegy ezer ember, a város társadalmának színe-java jelent meg. A
felolvasást Ménesi Lőcs Rezső polgármester-helyettes vezette be egyesületünk
hazafias céljainak s az előadás tárgyának méltatásával; a felolvasás rendezése
körül pedig Hehs Aladár tagtársunk, a „Hadsereg" szerkesztője fejtett ki lelkes
és buzgó tevékenységet. Április 16.-án Kecskeméten
a városi mozgóképszínházban tartotta meg Rónay a felolvasását mintegy 830 hallgató előtt, kiket Sándor
István polgármester volt szíves egyesületünk kiváló kulturális és nemzeti jelentőségű törekvéseiről tájékoztatni s a mozgóképszínház igazgatója, Fenyő Sándor,
lelkes buzgalommal fáradozott a felolvasás sikere érdekében.
Április 19.-én Temesvárott
a belvárosi mozgóképszínházban tartotta meg
Rónay a felolvasását, szintén igen nagyszámú (940) előkelő közönség jelenlétében, melynek Bellay József városi kultúrtanácsnok volt szíves egyesületünk
hazafias törekvéseit méltatni s dr. Gábor Dezső, a városi mozgóképszínházak
igazgatója hazafias lelkesedéstől áthatott akciója biztosította a felolvasó-est sikerét.
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Végül április 21.-én Szegeden
a Dugonics-Társaság rendes irodalmi és
művészeti estélye keretében ismertette Rónay a tengeralattjáró háborút, melyet
megelőzőleg a Társaság érdemes elnöke, Szalay
József városi főkapitány
tájékoztatta a közönséget az Adria-Egyesület nemes céljairól. A felolvasást Móra
Ferenc, a jeles író és szerkesztő, a Dugonics-Társaság agilis titkára, volt szíves
lekötelező előzékenységgel és egyesületünk iránt tanúsított meleg rokonszenvvel
előkészíteni. Fogadják hazafias buzgalmukért, úgy a szinte leírhatatlan lelkesedéssel fáradozó Rónay tagtársunk, mint mindazok, akik a felolvasások sikerén
oly lelkesen és oly fényes sikerrel fáradoztak, egyesületünk hálás köszönetét.
Egyesületünk pécsi helyicsoportja. A Kankovszky
és Rónay sorhajóhadnagyok pécsi felolvasása kapcsán dr. Kenessey
Aladár közkórházi főorvos
lelkes buzgólkodására megalakult Pécsett egyesületünk első helyicsoportja és
pedig oly fényes sikerrel, ami a legörvendetesebb kilátásokat nyújtja nemcsak
a pécsi helyicsoport jövendő közhasznú működésére, de egyszersmind egyesületünk helyicsoportjainak kulturális és nemzeti törekvéseink megvalósításában
leendő eredményes közreműködésére is. A pécsi helyicsoport alakuló gyűlésén,
melyre gróf Benyovszky
Móric, Baranya vármegye és Pécs város főispánja
100 meghívót küldött szét, a város színe-java megjelent s az alakulás lelkesen
folyt le, minek tanúsága az, hogy már az alakuláskor 4 alapító, 63 rendes és 30
pártoló tag csatlakozott a Pécsett addig volt egyesületi tagokkal a helyicsoporthoz. Elnökké egyhangú lelkesedéssel gróf Benyovszky
Móric főispán választatott
meg. Alelnökök lettek: Zsolnay Miklós gyáros, főrendiházi tag és jánosi Engel
József udvari tanácsos (mind a három alapító tag). Ügyvezető-igazgató lett:
Reéh György városi tanácsos, titkár: Koszits Béla vármegyei főispáni titkár,
pénztáros: dr. Gebauer Miklós szentszéki jegyző, ellenőr: dr. Piatsek Emil
városi főispáni titkár. Egyesületünk igazgató-tanácsa őszinte örömmel üdvözölte
a pécsi helyicsoport megalakulását s a maga részéről mindent el fog követni,
hogy egyesületünk ezen első vidéki szerve illusztris tisztikarával az élén minél
sikeresebben betölthesse azt a kultúrmissziót, melynek betöltésére egyesületünk
a helyicsoportok országos szervezését elhatározta.

Pályázati hirdetmény.
A jövő iskolaév kezdetével (szeptember 16) a cs. és k i r . tengerészeti a k a d é m i á n
a növendékek részére előreláthatólag: 60 hely (és pedig 30 egész- és félingyenes kincstári,
továbbá 30 fizetéses és alapítványi) lesz üresedésben.
A felvétel az első és kivételesen a második évfolyamba is eszközöltetik.
Az első évfolyamba való felvétel általános feltételei a következők
Az osztrák, illetve magyar állampolgárság, vagy bosnyák-hercegovinai országos illetőség (külföldiek csupán O császári és királyi Apostoli Felségének legmagasabb beleegyezésével vehetők fel).
A testi alkalmasság úgy a tengerészi, mint a tengeri hadiszolgálatra, és pedig a
Tengerészeti Rendeleti Közlöny XXII. 1902. számában (a cs. és kir. hadsereg parancsnokságai és intézetei részére 1903.) kiadott „Előírás azoknak orvosi megvizsgálására nézve,
kik mint növendékek óhajtják felvételüket a cs. és kir. tengerészeti akadémián", továbbá
mint hajó-, gép- és zenekari növendékek követelményei szerint. 2
Kielégítő erkölcsi magaviselet.
A betöltött 14-ik, de túl nem haladott 16-ik életév.
Legalább „átlagos jó" eredménnyel elvégzett előtanulmányok, és pedig valamely
nyilvános belföldi középiskolának négy alsó osztálya, vagy valamely katonai alreáliskolának
négy évfolyama, azon további feltétellel, hogy a „matematika" tantárgyból legalább „jó"
osztályzat volt az eredmény.
Kincstári helyekre igényük van : tisztek, katonai, udvari és államhivatalnokok fiainak.
Mint fizetéses növendékek osztrák, magyar állampolgárok és bosnyák-hercegovinai
országos illetőségűek fiai vehetők fel, ha az előírt feltételeknek megfelelnek.
Ellátás fejében fizetéses helyért 1600.—, félfizetéses helyért 800.— korona fizetendő
évenkint. Ezen összeg — melyben a növendéknek összes kiadásai bennfoglaltatnak —
két előleges részletben: szeptember és március 16 -án egyenlítendő ki a tengerészeti
akadémia parancsnokságánál.
Azon pályázók, kik a felvételre kijelöltetnek, felvételi vizsgának kötelesek magukat
alávetni. Ez a vizsgálat az első évfolyamba leendő felvételnél a következő tantárgyakra
terjed ki : a) német nyelv, b) matematika, c) földrajz és történelem, d) természettudomány; és^pedig oly mértékben, mint ahogy azok valamely középiskolának első négy osztályában adatnak elő.
A felvételi vizsgálatok szeptember 10.-én kezdődnek és a vizsgára kijelölt pályázók
evégből idejében fognak behivatni.
A kiképzés a tengerészeti akadémián 4 évig tart. A negyedik évfolyamnak kielégítő
elvégzése után a növendékeket tengerészkadétokká nevezik ki.
Minden negyedik éves fizetéses növendék részére az ellátás utolsó részletének fizetésénél a kiruházásra fordítandó és mindenkor külön megállapított összeg is lefizetendő,
az intézetből tengerészkadéti minőségben való kilépés esetére. Az alapítványi és kincstári
helyeken lévő növendékek kiruházása a kincstár részéről történik.
A cs. és kir. tengerészeti akadémiába való felvételért folyamodók folyamodványaikat
a Cs. és kir. Hadügyminisztérium, Tengerészeti osztály, Wien" címhez intézzék és pedig
az állami vagy udvari szolgálatban levő személyek a fölöttes hatóság és a katonai parancsnokság, magánszemélyek a legközelebbi katonai, tér-, állomás-, vagy hadkiegészítő parancsnokság közvetítésével. A f o l y a m o d v á n y o k n a k legkésőbb j ú n i u s hó 3 0 . - á i g a
H a d ü g y m i n i s z t é r i u m T e n g e r é s z e t i o s z t á l y á n á l k e l l lenniök, mivel a később
b e é r k e z e t t e k e t f i g y e l e m b e n e m veszik.
A kérvényhez csatolandók :
1. Keresztlevél (születési bizonyítvány).
2. Honossági bizonyítvány.
3. Tengerész- (katonai) orvosi bizonyítvány.
4. Oltási bizonyítvány, az esetben, ha a beoltás az orvosi bizonyítványban nem
igazoltatik.
5. A középiskolai összes bizonyítványok, bezárólag az utolsó év első félévének
bizonyítványa (a második félévről szóló bizonyítvány a tengerészeti akadémián leendő
jelentkezéskor adandó át).
1
A f e l v é t e l r e v o n a t k o z ó f e l t é t e l e k e t m a u á b a n f c g l a l ó n y o m t a t o t t s z a b á l y z a t L.. W . Seidl & S o h n , W i e n
c é g n é l k a p h a t ó , ezenkívül 20 fillér ellenében, m e l y b é l y e g j e g y e k b e n is b e k ü l d h e t ő , a H a d ü g y m i n i s z t é r i u m T e n g e r é szeti o s z t á l y á n a k irodaigazgat óságánál, a pólai kilcötőparancsno 1 * ságnál, a trie»zti tengeri h a d k i e g é s z í t ő parancsn o k s á g n á l is m e g s z e r e z h e t ő .
A felvételi s z a b á l y z a t n a k m a g y a r n y e l v ű kiadása B u d a p e s t e n Grill Károly udvari k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n
k a p h a t ó é s a tergerésze'.i a k a d é m i a p a r a n c s n o k s á g á t ó l is b e s z e r e z h e t ő ,
2
A s z i n l á t ó k é p e s i é g megvizsgálásánál a cs. é s kir. h a d i t e n g e r é s z e t a Stilling é s N a g e l - f é l e táblákat alkalmazza.

6. Hivatalosan igazolt vagyonkimutatás (ez csupán a fizetéses és félingyenes helyért
folyamodók kérvényéhez melléklendő), mely az illetékes politikai hatóság által a fizetőképességet igazoló reverzálisból áll, mely szerint a folyamodó kötelezi magát az előírt
1600 korona, illetve 800 korona tartásdíjat a kitűzött időre befizetni, illetve a folyamodó
felszerelésére szükséges költségeket is fedezni.
A folyamodványok az óhajtott kategóriájú hely megjelölésével s a fent megnevezett
mellékletekkel fölszerelve, szabályszerűen nyújtandó be.
A kérvényre és a mellékletekre a megfelelő okmánybélyeg kell. Ausztriában ezidőszerint a kérvényre 2 koronás, a mellékletekre darabonként 50 filléres. A kérvények kiállítására csak a szülők (atya, vagy annak nem létében az anya vagy gyám) illetékesek.
A kizárólag a tengerészeti akadémia részére rendelt s az idén betöltésre kerülő
alapítványi helyekről a Magyar Adria Egyesület elnöksége szívesen nyújt felvilágosítást.
Ezeken kívül a m. kir. honvédelmi minisztérium által kiírt több in. kir. állami alapítványi hely is betöltésre kerül.
Ezen alapítványi helyeken a kérvények az illetékes központi hivataloknál nyújtan
dók be.
A szolgálati idő meghosszabbítása eaetén, annak elvállalására vonatkozó reverzálisnak kiállítása nem követeltetik meg, tekintve, hogy ezen kötelességet a védőtörvények
mondják ki.
Bécs, 1918 február hó.

A cs. és kir. Hadügyminisztérium, Tengerészeti osztály.

tengerészjelölteknek a csász. és kir. haditengerészetbe az 1918.
évre való felvétele tárgyában.
A csász. é s kir. haditengerészetnél az 1918. évben is több tengerészjelölt kerül
felvételre. A tengerészjelöltek tengerészhadapródokká és a tiszti vizsga letevése után a
tiszti karban beállott üresedések mérve szerint tengerésztisztekké válnak.
A saját kézzel írott, kétkoronás bélyeggel ellátott kérvények a tengerészjelöltté való
felvételért legkésőbb j ú l i u s 15-ig a „hadügyminisztérium tengerészeti osztály"-ához (a
katonai képzőintézetek növendékei részéről hivatalos úton) nyújtandók be. (Utólag beérkező folyamodványok semmi esetre sem részesülnek figyelemben.)
A felvételi kérvényekhez csatolandók :
a) keresztlevél vagy születési bizonyítvány (korhatár a szeptember 15.-én túl nem
haladott 20-ik életév). A korhatár csekélymérvű túllépése esetében felségfolyamodványt
kell benyújtani, az ily kérvények azonban csak különösen figyelemreméltó esetekben
jönnek tekintetbe.
b) illetőségi (honossági) bizonyítvány ;
c) tényleges szolgálatban álló haditengerészeti, hadseregbeli vagy mindkét honvéds é g valamelyikéhez tartozó orvos által a haditengerészeti szolgálatra tökéletes testi
alkalmasságról, a látóképesség és a színérzék különös megjelölése mellett, a tengerészjelöltek orvosi megvizsgálásáról szóló szabályzat határozatai szerint kiállított bizonyítvány
(a színérzék megvizsgálása a Stilling-féle pseudo-isochromatikus és a Nagel-féle táblák
szerint eszközlendő) ;
d) oltási bizonyítvány, ha a beoltás a katonaorvosi bizonyítványban igazolva
nem volna ;
e) állami vagy nyilvánossági joggal felruházott más főreáliskolán vagy főgimnáziumon (érettségi bizonyítvány) vagy hajózási akadémián, illetőleg iskolán sikerrel elvégzett
tanulmányok kimutatása ; a katonai nevelő- és képzőintézetek növendékei a nevezett középiskolák egyikén sikerrel letett érettségi vizsgálatot tartoznak kimutatni. (A felsoroltaknál
más iskola elvégzésének igazolása, például kereskedelmi akadémia, kereskedelmi iskolák,
tanítóképzőintézetek stb., nem elegendő a folyamodáshoz) ;
f ) közigazgatási vagy rendőri hatóság részéről kiállított bizonyítvány, mely a folyamodó kifogástalan erkölcsi magaviseletét, feddhetetlen életét és nőtlen állapotát igazolja ;
g) a folyamodó atyjának vagy gyámjának hitelesített beleegyezése a csász. és kir. haditengerészetbe való önkéntes belépésre ;

h) az illetékes kerületi hatóságtól (járásbíróság) kiállított belépési bizonyítvány,
vagy ha a f o l y a m o d ó már ö n k é n t e s sorozáson volt vagy szolgált, ennek igazolása. Egyetértőleg az érdekelt központokkal ez évben a véderőszabályok I., 137: 1 e) §-nak határozmányaitól eltéröleg a pályázók tekintet nélkül arra, hogy a k ö z ö s hadseregben, a cs. kir.
vagy a m. kir. h o n v é d s é g n é l mint e g y é v e s ö n k é n t e s e k szolgálnak, v a g y mint népfölkelők
a k ö z ö s h a d s e r e g h e z v a g y a két h o n v é d s é g h e z vannak beosztva, csapattesteiknél való
nélkülözhetőségükhöz k é p e s t a cs. é s kir. h a d i t e n g e r é s z e t rendelkezésére bocsáttatnak é s
a felvételi vizsgálatra idejekorán s z a b a d s á g o t kapnak. A katonai szolgálatban lévő folyamodók kérvényei hivatalos úton a „hadügyminisztérium tengerészeti osztályához" nyújtandók b e ;
í) az atya vagy g y á m é s a f o l y a m o d ó által k ö z ö s e n aláírt, bíróságilag v a g y közj e g y z ő i l e g hitelesített kötelezvény, mellyel az alulírottak kötelezik magukat arra, hogy a
felvett ruházati járulékot é s a b e l é p é s t ő l k e z d v e é l v e z e t t f i z e t é s t visszafizetik abban az
e s e t b e n , ha a f o l y a m o d ó — testi alkalmatlanság e s e t é t kivéve — a tengerészjelölt-iskolát
idő előtt hagyná el, v a g y a tengerészhadapród-vizsgálatot nem t e n n é le sikeresen ;
k) idegen nyelvek e s e t l e g e s ismeretének igazolása.
I) A z o n pályázókat, akik a n e m t é n y l e g e s állományban tisztek, zászlósok vagy hadapródok, saját csapattesteiknél létszámon felül vezetik é s csak akkor helyezik át őket
v é g l e g e s e n a haditengerészethez, ha az e g y e n l ő rendfokozat elérésére a haditengerészetnél előírt k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l t e k ; ez áthelyezésig a hadsereg n e m t é n y l e g e s állományában elért ranggal e g y b e k ö t ö t t jogok szünetelnek.
A z o n folyamodókat, akiktől a benyújtott okmányok alapján a felvételi vizsgálat sikeres
l e t e v é s e elvárható, a „hadügyminisztérium tengerészeti osztályá"-nál előjegyzik é s a szüks é g e s s z á m b a n a felvételi vizsgálatra hehívják.
A vizsgálatra behívottak menetlevelet kapnak, de az útiköltséget a vizsgálat helyére
s e s e t l e g vissza sajátjukból kell fedezniök ; azoknak útiköltségeit azonban, akiket tengerészjelöltekké kineveznek, a kincstár visszatéríti.
A felvételi kérvény benyújtásának napjától k e z d v e a felvételi vi sgálatra való behívásig
a folyamodók kötelesek minden lakásváltozást a „hadügyminisztérium tengerészeti osztályá"nak bejelenteni.
A felvételi vizsgálatról szóló tervezet n é m e t nyelven W i e n b e n a cs. kir. udvari é s
államnyomdában é s SeidI L. W. é s fia k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n , magyar nyelven pedig Grill
k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n B u d a p e s t e n kapható. És pedig Wienben „ A u s z u ? aus dem Statut
für die S e e a s p i r a n t e n s c h u l e der k. u. k. Kriegsmarine", B u d a p e s t e n „Kivonat a tengerészjelöltiskola alapszabályaiból" név alatt. 1
A megtartott újabb orvosi vizsgálatnál a testileg alkalmasnak talált behívottaknak
felvételi vizsgálata s z e p t e m b e r hó 1-je után f o g m e g t a r t a t n i ; az illető nap idejekorán
k ö z z é t é v e lesz. A felvételi vizsgálatot külön b i z o t t s á g előtt a szolgálati nyelven kell letenni.
Azokat, akik a felvételi vizsgálatot jó eredménnyel tették le, a vizsgálat eredménye és
e g y é b k é p e s s é g e i k szerint a meghatározott számban tengerészjelöltekké neveznek ki ; a m é g
be n e m sorozottak e l ő b b sorozás alá kerülnek.
A kinevezés napjától kezdve a tengerészielöltek évi 1440 K f i z e t é s és az őket megillető iakbér (vagy készültségi pótlék) é l v e z e t é b e lépnek, míg ellenben a hajón teljesített
szolgálati idő tartama alatt az ő k e t megillető hajóélelmipénzt kapják. U g y a n c s a k igényük
van 500 K-nyi ruházati járulékra, melyből 400 K tengerészjelöltté, 100 K pedig tengerészhadapróddá történt kinevezésükkor folyósíttatik.
A z o n tengerészjelöltek ruházati járuléka, akik a tiszti egyenruhaintézetbe szándékoznak belépni, hivatalos úton oda átutaltatik. Későbbi belépés csak azon e s e t b e n l e h e t s é g e s ,
ha legalább is a ruházati járulékkal e g y e n l ő ö s s z e g ű befizetés történik. Ezen ö s s z e g szűkre
van szabva é s csupán azon ruházati cikkek beszerzésére szolgál, melyek a polgári viseletnél nincsenek használatba.
Eanélfogva a felvételre pályázóknak saját érdekükben áll, h o g y fehérneművel é s
lábbelivel hazulról lássák el magukat, valamint — ha csak l e h e t s é g e s — mintegy 300—400
K-nyi készpénzt a tiszti e g y e n r u h a i n t é z e t b e b e f i z e s s e n e k .
A tengerészjelölt-iskola e l v é g z é s e után a tengerészjelölteknek a tengerészhadapródvizsgát kell letenniök, melynek sikeres e l v é g z é s e után tengerészhadapródokká neveztetnek
ki. Ezen k i n e v e z é s napjától k e z d v e n é g y évi t é n y l e g e s szolgálatra kötelesek.
A z o n tengerészjelöltek, akik a haditengerészeti szolgálatra való alkalmasságukat elvesztik, felülvizsgálat alapján e l b o c s á t j á k ; azok, kiket más okból távolítanak el, vagy akik a
tengerészhadapród-vizsgálatot nem teszik le jó eredménnyel, rendszerint részesülhetnek
a közös h a d s e r e g b e n teljesítendő egyévi csapatszolgálat k e d v e z m é n y é b e n .
1

A vizsgálat t á r g y a i : n é m e t nyelv, m á s n y e l v e k , t e m é s z e t - é s v e g y t a n , m e n n y i s é g t a n , ábrázoló mértan.
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A

világháború fölvetette új gondolatok és szempontok között a központi hatalmaknál a legnagyobb népszerűségre a Naumann könyvében kifejtett Közép-Európa gondolata jutott. Az a politikai és
kultúrközösség, amely a tulajdonképpeni Közép-Európa országait egymással összeköti és összekötötte, korábban is megvolt; megvolt különösen az e tekintetben legközelebb érdekelt német államok, Ausztria és
Magyarország között. Csak a fogalomnak a mai viszonyokhoz alkalmazott
ez újabb meghatározása nem volt olyan általánosan elterjedve, annyira
népszerűsítve. Franciaország Közép-Európával szemben más irányban
fejlődött, más volt a szláv államok és a Balkán fejlődése is és ha Itália
északi részére ki is terjedt időnként Közép-Európa hatalma, ez a kapcsolat csak ideiglenes volt és csak politikailag érvényesült. A mai „KözépEurópa" fogalmának azonban Naumann értelmezése szerint főképp gazdasági tartalma van. Erre az értelmezésre az okot Anglia körülzáró és
elszigetelő politikája adta meg és ez indította a középeurópai hatalmakat
arra, hogy érdekeltségük területét a Kelet felé megnyújtsák és a Kelet
piacaival a közvetlen összeköttetést biztosítsák. Arról van szó, hogy a
Kelettel kereskedelmi összeköttetéseinket abban az esetben is fenntarthassuk, ha hasonló helyzet az olcsóbb tengeri úttól elzárna. A hamburg—
bagdadi legfontosabb kereskedelmi útvonal e tervezgetések szerint Magyarországon haladna át és itt legcélszerűbben a Duna olcsóbb víziközlekedését venné igénybe. „Közép-Európának" természetes következménye tehát, hogy sok szó esik a dunai forgalom fejlesztéséről, a dunai
hajózás emeléséről és hogy ezzel kapcsolatosan mind általánosabban elterjed monarchiánknak a dunai monarchia névvel való megjelölése.
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Magyarországon is nagy remények fűződnek az ez irányban megindult
különböző tárgyalásokhoz; az a remény, hogy a keleti kereskedelem lebonyolításában hazánknak az eddiginél sokkal jelentékenyebb szerep fog
jutni és hogy az erre irányuló nagyarányú tranzito-forgalomból nemzetgazdaságunknak és az államnak is nagy haszna lesz. Nem akarunk ez
alkalommal a kérdéshez annak politikai és gazdasági vonatkozásaiban
hozzászólni, időszerűnek tartjuk azonban, hogy a kérdés históriai múltját
röviden megvilágítsuk és vizsgálat tárgyává tegyük, mennyiben volt szerepe Magyarországnak a régebbi időkben a keleti árúcikkek közvetítésében,
illetve melyek voltak azok az útirányok, amelyeken Magyarország a
múltban nevezetesebb kereskedelmi összeköttetéseket tartott fenn ?

Csodálatos módon tartja magát közönségünk soraiban az az avult
vélemény, hogy a középkorban a levantei kereskedelem árúcikkeinek
lebonyolításában Magyarországnak igen előkelő szerepe volt. A KözépEurópa mozgalom kapcsán jelent meg legutóbb C. V. Suppannak, a
Dunagőzhajózási Társaság egyik igazgatójának a Dunáról írt szép és
érdemes munkája: „Die Donau und ihre Schiffahrt." 1 Ez a mű is a dunai
út és dunahajózás nagy jelentőségét hangsúlyozza. Tulajdonképpen erre
a célra készült; a dunahajózás történetére azonban, ámbár színes és megragadó képét festi annak a jelentékeny forgalomnak, mely szerinte a
középkorban a Duna vonalán Németország és a Fekete-tenger, valamint
Konstantinápoly közt fennállott, egészen téves adatokat tartalmaz.
Már 1879-ben Heyd Vilmos, a levantei kereskedelem nagyérdemű
történetírója rámutatott arra, 2 hogy a levantei kereskedelem lebonyolítása
kizárólag tengeri úton történt és azt javarészben a velencei és genovai
köztársaságok ragadták magukhoz. Már ő figyelmeztetett akkor arra, hogy
nem lehet azt bebizonyítani, miszerint Konstantinápolyban az ottani német
telepesek karavánokat szereltek volna fel, amelyek terhét aztán a Duna
vonalán a Magyarországba lejutott német kereskedők vették volna át és
szállították volna a folyam mentén fölfelé Ausztriába, Bajorországba stb.,
vagy akárcsak azt is, hogy a bolgárok vagy a magyarok mint közvetítő
kereskedők szerepeltek volna Konstantinápoly és a Közép-Duna vidéke
között. 3
Suppan munkájában mindazonáltal a dunai levante-kereskedelem
mellett bizonyító érv gyanánt ismét szerepel a felsőausztriai Stein város
XII. századi vámszabályzata, amely többek között keleti fűszerekre vonatkozó vámtételeket is tartalmaz. 4 Arra azonban már Heyd is rámutatott,
hogy ezeknek az árúknak az előfordulása Steinben egyáltalán nem bizo1

Wien, 1917. 8°. VIII. - f 192. lap.
Geschichte des Levantehandels im Mittelalter. Stuttgart, 1879., különösen
700—724. lap.
3
Ugyanott, II. 717. lap.
4
Kiadva: Rauch, Scriptores rerum Austriacarum, II., 106. lap.
2

II.
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nyitja azt, hogy ezek az árúk Kelet felől »jutottak volna oda. A középkori kereskedelmi viszonyok megítélésénél ugyanis nem szabad szem elől
téveszteni azt, hogy minden város, amely gazdasági életét privilégiuma
alapján, önállóan rendezte be, egyszersmind önálló vámterület, amely vámtarifája megállapításának alkalmával idegen árúnak tekintett minden, bármely irányból hozott árúcikket. A steini vámtarifa is ilyen vámszabályzat,
tehát semmi esetre sem tartalmaz határvámtételeket.
Azok, akik a Dunán a Levantéval való élénk forgalmat tételeztek föl,
e tekintetben érvelésüket arra az uralkodó helyzetre alapították, amelyet
a XIII. század elejéig Regensburg városa élvezett a dufiai forgalomban.
Hogy ezek a regensburgi kereskedők Magyarországot, itt különösen
Esztergomot és Budát a középkori viszonyokhoz mérten elég sűrűn keresték fel, az tény. A városnak nagy forgalma a Dunán csak a XIII. század végével szűnt meg, illetve már 1221-ben, Bécs árúmegállító jogának
kifejlődésével súlyos csapást szenvedett. Bécs árúmegállításának éppen az
volt a célja, hogy a regensburgiakat a magyarországi forgalomból, sőt
Bécs városából is kiszorítsák és a magyarországi kereskedelemnek egész
hasznát Bécs város polgárainak biztosítsák; ezért tartalmazta az 1221-iki
privilégium többek között azt az intézkedést is, hogy idegenek két
hónapi időtartamnál tovább Bécsben raktárt nem tarthatnak és hogy az
idegen kereskedők kénytelenek minden szállítmányt bécsi polgároknak
eladni. 1
Abból azonban, hogy Bécs Regensburgnak a kezéből a dunai kereskedelmet ki akarta csavarni, még nem következik az, hogy a Dunán akár
a regensburgiak, akár a bécsiek közvetlen összeköttetést tartottak volna
fenn a Levantéval; ebből csak az következnék, hogy ez a kereskedelem
közvetítőinek jelentékeny hasznot hajtott. Sem Regensburg, sem Bécs
kereskedelmének történetére nem maradtak olyan adataink, amelyek feljogosítanának bennünket arra, hogy feltételezzük, hogy kereskedőik a
Dunán vagy akár a Duna vonalán a szárazföldi úton a Fekete-tenger
partvidékére vagy Konstantinápoly piacaira eljutottak volna. Ellenkezőleg
ennek az összeköttetésnek ellentmondanak úgy a magyarországi viszonyok, mint általában mindaz, amit Európa akkori kereskedelméről tudunk.
Magyarország a XII. század végéig a külfölddel szemben valósággal
elzárkózott. Népe még sokkal primitívebb viszonyok között élt, semhogy
a külföldi kereskedőt magához vonzotta volna. A lakosságnak nem voltak
nagyobb igényei. A házi gazdálkodás formájában élve, még a nagybirtokosok, nagy egyházi uradalmak, sőt a királyi udvar is jórészt minden szükségletüket kielégítették saját terményeikkel. Csak a XII. század
végétől, amikor az igények rohamosan növekedtek, érezték szükségét
1
Tomaschek: Die Rechte und Freiheiten der Stadt Wien, Bd. 1. 13. lap. Nulli
civium de Suevia vei de Ratispona vei de Patavia liceat intrare cum mercibus suis in
Ungariam. Quicumque contrarium fecerit, solvat nobis duas marcas auri. Nemo etiarn
extraneorum moretur in civitate cum mercibus suis ultra duos menses, nec vendat
merces, quas adduxit, extraneo, sed tantum civi.
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azoknak az iparcikkeknek, melyeket egyelőre még jórészt csak a külföldi
kereskedőtől kaphattak. A korábbi időben azonban, amint szent László
intézkedéseiből tudjuk, az ország határa annyira el volt zárva az idegen
kereskedő előtt, hogy azt, aki az országba be akart jönni vásárolni, a határőrök közvetlen a királyi udvarba vitték és maga a király esetről-esetre
adta meg az engedélyt, hogy az idegen Magyarországon vásárolhasson. 1
A középkori kereskedelemnek általában két nagy akadálya volt: a
népek igénytelensége és a közlekedés biztosságának hiánya. E tekintetben
Magyarországon még a XII. században is kétségtelenül kedvezőtlenek
voltak a viszonyok, még kedvezőtlenebbek voltak azonban Magyarországon
túl, amint a kereskedő balkáni területre lépett. A keresztes hadjáratok
vitézei fegyveres hatalmuk védelme alatt átvághatták magukat ezen a
területen, de még eléjük is oly nagy akadályok gördültek, hogy szivesebben választották a tengeri utat. A XII. század végéig tehát sem a
magyarországi viszonyok, sem pedig a balkániak nem tették lehetővé,
hogy a német kereskedő a Duna vonalán át lépjen összeköttetésbe a
Kelettel.
A keleti árúk egész Európában csak a keresztes háborúk után kerültek nagyobb mennyiségben forgalomba. Ez a keleti kereskedelem azonban egészen az itáliai városok kezében volt, elsősorban Velencéében,
amelynek e téren már hagyományai voltak, amennyiben az előző századokban, minthogy Bizánc névleges fönnhatósága alatt állott, a bizánci
vásárokról a keleti árúkat ő szállította Európába. A görögök kereskedelme
akkor már teljesen passzív volt, a Pyrenaei-félsziget népeit belső küzdelmek
tartották távol a tengeri kereskedelemtől, az Afrika északi részén kifejlődött szaracén hatalomtól pedig az európai keresztény világ elzárkózott és
így a Földközi-tenger forgalma egészen az egymással versengő apró
olasz város-köztársaságok kezébe jutott. A XIII. század végétől a Feketetenger partvidékein az olaszok meg tudták teremteni az összeköttetést
Ázsia belsejével is. A genovaiak 1266-ban Kaffában, a velenceiek pedig
1320 körül Tanában (Azov) rendezkedtek be. A két városba jöttek Ázsia
belsejéből a karavánok, amelyeknek árúit onnan a velenceiek és genovaiak
hajókon továbbították Európába.
Németországba a keleti árú Velencéből vagy Genovából az Alpokon
át jutott el. A XII. századi híres champagnei vásárok annak köszönhették
nagy hírűket, hogy megnyitották őket az olasz kereskedőknek. A Champagne helyett azonban az északi vidékek kereskedelmileg legnevezetesebb
területévé csakhamar a Németalföldek lettek, ahová a keleti árút szárazföldi úton, a Rajna vonalán szállították. Minden északi ország: Anglia,
a Skandináv-országok, Lengyelország, sőt Oroszország is innen, a németalföldi városokból szerezte be keleti fűszereit. Ámbár a keleti fűszerek1

Szent László II. dekrétuma 18.: De negotiatione cuiusvis hospitis. Hospites ex
aliis regionibus in confinium pro equo emendo vei aliis rebus negotiandis si venerint,
cum nuntio eiusdem confinii comitis ad regem eat, et per licentiam regis quicquid et
quantum ei consessum fuerit, coram prista r do regis emat.
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nek és a selyemnek legnevezetesebb lerakodóhelye a Fekete-tenger északi
partja mellett levő Tana és Kaffa voltak, még az oroszok sem tudták ez
árúcikkeket a Dnyeszter régi közkekedési vonalán országukba szállítani,
hanem azok, úgyszólva egész Európát megkerülve, Itálián és Németalföldön át a Hanza-kereskedők közvetítésével jutottak Oroszországba.
Ebben a beállításban egészen természetes, hogy Magyarország is a német
kereskedő közvetítésével jutott azokhoz a keleti árúkhoz, amelyeket közvetlen úton közelebbről megkaphatott volna. Oroszországra nézve a keleti
árúknak Tanából és Kaffából való közvetlen bevitelét a tatároknak a
Fekete-tenger partján keletkezett hatalma tette lehetetlenné; Magyarországra nézve azok a barátságtalan állapotok, amelyek akkor a Balkánon
különösképpen pedig a mai Moldva területén fönnállottak.
Amikor Magyarországon a kerekedelem a XIII. században megindult,
az országnak alkalmazkodnia kellett azokhoz a kereskedelmi berendezésekhez, melyek akkor nyugati szomszédainál fönnállottak. E tekintetben
Bécs árúmegállító joga volt irányadó a fejlődésre, minthogy a legfontosabb közlekedési vonalon, a Duna vonalán, az országnak a távolabbi
Nyugat országaival való közvetlen érintkezését lehetetlenné tette. Az
Árpád-kor végén, majd az Anjouk és az őket követő királyok idejében a
nyugati német városoknak a kereskedői csak Bécs megkerülésével: Lipcsén és Csehországon át jutottak Magyarországra. Időközben Lipcse is
fontos kereskedelmi középponttá fejlődött, azonban vásárain még az ellenséges fejedelmek alattvalóit is, akikkel nyílt háborúban állott, különös védelemben részesítette. 1 Ennek köszönhette, hogy Németország közepén a
legfontosabb közlekedési centrummá fejlődött, amely a kereskedők útirányát megszabta. 2
A' bécsi árúmegállítás és Lipcse kereskedelmi politikája voltak az
okai annak, hogy akkor a bécsi kereskedők mellett Morvaországon
át Holicsnak és Nagyszombatnak főleg kölni és rájnamenti kereskedők jöttek
Magyarországba, 3 míg a délnémet városok polgáraival való közvetlen
összeköttetés nagyrészt megszakadt. Ezek a német kereskedők az itt
említett két útvonalon hozták be a keleti árúkat Magyarországba. Amellett
1

Az 1268-iki vásárprivilégium szerint: „Omnes mercimonia habere volentes vei
habentes, undecunque fuerint, mercatores, etiamsi nos cum dominis dictorum mercatorum manifestam guerram habere contigerit, in ipsa nostra civitate non molestabimus".
Codex dipl. Saxoniae Regiae, II. 8. 1.
2 Árúmegállító jogát formálisan csak 1507-ben kapta.
3
A z erre vonatkozó alapvető privilégium cseh kereskedők részére kiadva: Anjoukori Diplomáciai Emlékek I. 343. lap. Ugyanezen alapon kapták néhány évvel később
privilégiumukat a kölni, huyi és rajnamenti kereskedők. Ugyanott II., 47. lap. V. ö.
erre vonatkozólag „A harmincadvám eredete" cimű tanulmányomat. Ért. a tört. tud.
köréből. XXIV. kötet, 4 szám, 8. lap. -- A soproniak is, Bécset elkerülve, Holicson át
kénytelenek boraikat exportálni. Sopron v. lt Lad. L. fasc. II. no. 35. s a kölniek a
XV. században is ezen az úton jönnek Pozsonyba. F. Kováts: Handelsverbindungen
zwischen Köln und Pressburg im Spátmittelalter. Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von
Köln. 1914. Heft. 35.
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kaptuk őket közvetlenül a velenceiektől is az Adrián át, 1 Hogy Magyarországnak a XIV. században sincs közvetlen kapcsolata a Levante vidékével, nemcsak a Duna vonalán, hanem szárazföldi úton sem, azt legjobban bizonyítja, hogy az erdélyi szász városok kereskedői Budán át
jártak az Adria partjaira keleti árút vásárolni. 2
Jelentékenyen kibővültek kereskedelmi összeköttetéseink a XIV. században. Ekkor az Anjouk lengyel politikája szorosabb összeköttetést létesített Lengyelországgal, melynek árúi a Szepességen, nevezetesen Lőcsén
át jutottak Kassára, amely Buda mellett az ország második kereskedelmi
középpontjává vált. Amint a dunamenti kereskedelmet Bécs árúmegállítása, a Morvaország felől jövőt nagyrészt Lipcse szabályozta, úgy szabályozta a lengyel kereskedelmet Krakónak 1309-ből származó árúmegállítása. Ez a kereskedelem tehát eleinte szintén teljesen nyugat felé irányult és Észak-Magyarország kereskedői jó ideig csak Krakó felé jártak
a külföldre.
Csak a XIV. század vége felé, Nagy Lajos királyunk idejében létesült szárazföldi úton közvetlenebb kapcsolat a Fekete-tenger partvidéke
és Európa középső és északi részei között. Ezt az összeköttetést a
moldvai fejedelemség kialakulása tette lehetővé, minek következtében a
Kárpátoktól keletre rendezettebb viszonyok álltak be. A XIV. század
hetvenes-nyolcvanas éveiben indult meg élénkebben a közlekedés Lengyelország felől Moldván át a Fekete-tenger partvidékére, minthogy ezt a
vonalat a tatárok nem állhatták el, mint az egykor a Dnyeszter mentén
vonulót. Ennek következménye volt az a privilégium, amellyel Nagy Lajos
királyunk 1380-ban Lemberg városának is árúmegállítást adott, kötelezve
az összes kereskedőket, hogy a Tatárország felől hozott árúikat tizennégy
napon át Lembergben eladásra kirakják. 3 Ekkor létesült tehát az első
szárazföldi összeköttetés a Levante híres piacai és Közép-Európa között,
de ekkor is Magyarország megkerülésével. A levantei árúk közvetítése
szempontjából ez az útvonal korántsem volt olyan jelentős, mint a nyugatiak. Lembergnek és Krakónak igen erélyesen alkalmazott árúmegállító joga folytán, eltekintve Lengyelországtól és Sziléziától, a többi országokra ennek a kapcsolatnak nem volt nagyobb hatása. 4
Magyarországnak csak keleti részei érezték meg az új kereskedelmi
út megnyitását. Ennek egyik következménye az volt, hogy Kassának
Lemberggel is közvetlen összeköttetése támadt; Bártfán és Eperjesen át
1

Főközvetítője Zára városa volt. V. ö. Marczali Henrik: Az Árpádok és Dalmácia.
Ért. a tört. tud. köréből. XVII. köt. 5. sz. — II. Endre, amikor Záráról lemondott, Velencével formális kereskedelmi szerződést kötött. Árpádkori új okmánytár. VI., 34. lap.
2
Zimmermann—Werner: Urkundenbuch zur Qesch. d. deutschen in Siebenbürgen.
II., 338. lap. — V. ö. még Csánki Dezső: Hazánk kereskedelmi viszonyai I. Lajos
korában. 34. lap.
3
Mon. med. aevi hist res gest. Polon. illustr. V. köt., 56. oki.
4
V. ö erre vonatkozólag Nistor: Die Auswártigen Haudelsbezichungen der Moldau
im XIV., XV. und XVI. Jahrhundert, különösen a 17—29. lapon.
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tehát a keleti árúk egy része Észak-Magyarországra már rövidebb úton
is eljutott. Jelentékenyebb volt azonban az a hatás, melyet az új viszo- •
nyok Erdélyre gyakoroltak és amely Erdély területén Magyarország harmadik gazdasági körzetének megalakulására adott alkalmat. A szász városok ettől az időtől kezdve élénk összeköttetésben állottak Moldvával
és az Al-Duna vidékével. Kereskedelmi középponttá itt Brassó lett, amely
az Ojtozi- és Tölgyesi szoroson át tartott fenn élénk összeköttetést
Moldvával és Havasalfölddel, míg Nagyszeben a Verestoronyi szoroson
át az Al-Duna vidékével, Beszterce pedig a Tölgyesi szoroson és Borgói
hágón át közlekedett a moldvai fejedelemség fővárosával, Szucsavával. 1
Azon emlékeink azonban, melyek a kereskedelemre vonatkozólag fennmaradtak, a moldvai és havasalföldi állapotokat még igen primitíveknek
tüntetik fel. A z erdélyi városok állandó levelezésben állottak a moldvai
és oláh fejedelmekkel, kik hozzájuk fordultak, ha fényűzési cikkekre
(kocsi, óra), csemegére (cseresznye), iparosokra, orvosra vagy gyógyszerekre volt szükségük. Erdély onnan nagyrészt csak nyersárút kapott,
főképp marhát és sertést, szász kereskedőink pedig viszont a Nyugatról
szerzett fémárút és más iparcikkeket közvetítettek hozzájuk. 2
Magyarországnak a Kelettel való összeköttetése tehát csak a XV.
század végén kezdődött, épp abban az időben, amikor ott a genovaiak
hazánk határaihoz közelebb fekvő telepeket rendeztek be, 1381-ben a
Duna-torkolatnál megszerezve Kiliát, 1386-ban pedig a Dnyeszter-torkolatnál a mai Akkermant. A XV. század elején ezek a helyek már moldvai
fönnhatóság alá jutottak, ami lényegesen előmozdította a Moldván átfolyó
békés közlekedést. Ennek a fordulatnak jelentékenyebb hatása azonban
csak a XV. században volt érezhető, amikor az erdélyi kereskedők Moldvában
Akkermant és Kiliát, a Havasalföldön pedig Bukarestet, Gyurgyevót és
Kalafátot is felkeresték. A század közepén a magyar politika két évtizedre (1448—1465) még ki is terjesztette fönnhatóságát Kiliára. Amint
azonban a közölt adatokból látható, ez a kereskedelem szárazföldi úton
és nem a Dunán folyt és nem is közvetített tulajdonképpeni keleti
cikkeket.
Ez az összeköttetés különben nem is indult meg kedvező auspíciumok
között. Időben egybeesik a törököknek terjeszkedésével e területeken.
1475-ben már török kézre került Kaffa és a genovaiak kiszorultak a
Fekete-tenger partjairól, amely elvesztette azt a fontos szerepet, melyet
az előző századokban az ázsiai kereskedelem közvetítésében betöltött.
A nagy változás hatásai csakhamar Nyugat-Európában is mutatkoztak s
mind lázasabbá lett a kísérletezés, hogy Indiával a Földközi-tenger és a
X
V. ö. Nistor id. müvét 89—170. lap, Csánki id. mű 27. és 40 lap és Horváth J e n ő :
Az erdélyi szász városok közgazdasági viszonyai a nemzeti fejedelemség megalakulásáig.
2
Moldvára vonatkozólag v. ö. Nistor id. mű, Berger: Urkunden-Regesten aus
dem altén Bistritzer Archive von 1203—1516. Programm des ev. Obgymns. in Bistritz.
1892/93 és 1893/94. Havasalföldre vonatkozólag: Bogdán: Documente privitoare la
Rela^iile fárii Románe§ti cu Bra§ovul §i cu Xara-Ungureascá.
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török uralta területek elkerülésével teremtsenek új összeköttetést. Amerika
felfedezése és Afrika körülhajózása a keleti kereskedelmet Portugáliának
és Németalföldeknek kezére játszotta. A keleti gyarmatárúk tehát ismét
csak nyugatról kerültek hozzánk s a Balkánnal meg a Fekete-tenger
partvidékével való közvetlen összeköttetésünk csak a közeli Keletnek: a
török, orosz és perzsa területeknek kereskedelmére zsugorodott össze.
Ilyen körülmények között érte hazánkat a török hódoltság kora,
amely a polgári életre, tehát a kereskedelemre is káros hatással volt.
Eltekintve attól, hogy a folytonos háborúk általában kedvezőtlenül hatnak
a forgalomra, a magyarság faji, vallási és nemzeti alapon elzárkózott a
hódító törökök elől. Még az a terület, amely legkönnyebben tarthatott
volna fenn velük békés érintkezést, Erdély sem igen kultiválta ezt. Még
Moldvával és az oláh vajdasággal is gyérebbekké válnak érintkezésünk
emlékei. Török közvetítéssel ugyan jött bizonyos keleti árú Magyarországba, főképp szőnyegek, török és perzsa szövöttek és nyersárúk, a mi
kereskedelmünk azonban ez irányban nagyrészt idegenek kezébe került:
az új viszonyokhoz könnyebben alkalmazkodó rác, görög és örmény
üzletemberek bonyolították azt le. Ez volt lényegében az állapot a XVI.
és XVII. században.
Ezzel szemben konstatálnunk kell azt, hogy a magyar tengerpartnak
külkereskedelmi forgalmunk szempontjából az Árpádok kora óta sokkal
nagyobb jelentősége volt. Ezt nemcsak II. Endrének és I. Károlynak
Velencével kötött szerződései bizonyítják, 1 hanem az is. hogy a XIII.
század elején városalapításaink éppen a tótországi területeken, a Dráva
és Száva vidékén indultak meg legnagyobb lendülettel. 2 Ahogy az utolsó
években az olaszok Triesztet Ausztria tüdejének nevezték el, úgy bátran
nevezhetjük a középkorra vonatkoztatva a magyar-dalmát partvidéket
Magyarország tüdejének. Sajnos, a tengeri kereskedelem itt sem volt a
magyarságnak a kezében, mert a magyarság akkor még nem űzött polgári foglalkozásokat és mert a kereskedelem középkori szervezete mellett
az árú többnyire országrészenként kézről-kézre vándorolt.
II.
A dunai hajózást illetőleg tehát újból hangsúlyoznunk kell azt, hogy
az a középkorban korántsem volt oly döntő jelentőségű, mint ahogy azt
sokan még ma is feltüntetni iparkodnak. Az a kép tehát, amelyet Suppan
a IX—XII. századra vonatkozólag a dunai hajózásról fest, ennek a hajózásnak a jelentőségét túlbecsüli.
Bizonyos, hogy már a római uralom idejében nemcsak a Dunán, hanem
annak mellékfolyóin is, Pannoniában tehát különösen a Dráván és Száván
elég élénk hajózás folyt, amely azonban a népvándorlás következtében
1

Árpádkori új okmánytár VI., 381. lap és Magyar Történelmi Tár II., 183. lap.
V. ö. Hóman Bálint: A magyar városok az Árpádok korában 19—20. lap a
XIII. századi városalapításokról mondottakat.
2
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nagyrészt elpusztult. 1 Hogy a középkorban éppen Regensburg uralkodott
a Duna mellett, annak az volt az oka, hogy Regensburg fölött a Dunán
nem hajóztak. Ez volt nyugat felől a legnevezetesebb kereskedelmi gócpont, ahonnan az árút a folyamon le lehetett ereszteni. A regensburgiak
vállalkozásainak végpontja azonban Bécsnél volt és csak kevesen bátorkodtak a Dunán Bécsen túl leereszkedni, hogy hazánkat is fölkeressék.
Amikor ez a közlekedés élénkült, ez az osztrák hercegeket arra indította,
hogy Bécsnek árúmegállító-jogot adományozva, ezt a kereskedelmet egészen a bécsieknek biztosítsák. Csak 1281—1312 közt szüneteltek ismét
azok az intézkedések, amelyek a bajor kereskedőket Magyarországtól
távoltartották. 2 De erről az időről is csak azt tudjuk, hogy bécsiek és
regensburgiak látogatták a budai vásárokat. Semmi adatunk arra, hogy a
Dunán lejebb is hajóztak volna. Sőt az Anjouk korából származó adataink
is azt bizonyítják, hogy a dunai forgalom egyelőre csak Pozsony, Győr,
Komárom, Esztergom, Vác, Buda és Pest városai között folyt le.3 Nem
akarjuk ezzel azt mondani, hogy Budától délre egyáltalán nem volt
hajóforgalom, mert hiszen a szerémi borokat már a XIII. században hajón
hozták Esztergomba, 4 és a hatalmas folyónak a sószállítás szempontjából
is nagy jelentősége volt,5 de más kereskedelmi cikkek és ipari termékeket Dunának Budától délre eső szakaszán hajókon még nem igen
szállítottak.
A fellendülés e téren is a XIV. század végén, de főképp a XV. században következett be. Tudjuk, hogy ekkor hadügyi szempontból már
uralkodóink is érdeklődtek a dunai hajózás iránt és ez főképp az Al-Duna
vidékén folyt török küzdelmekkel volt összefüggésben. 6 Karöltve ezzel a
mozgalommal bizonyára a kereskedelmi hajózás is fejlődött, nem szabad
azonban elfelejtenünk azt, hogy Budától délre a Dráva torkolatáig nem volt
1

V. ö. Téglás Gábor: A rómaiak kereskedelmi hajózása Pannoniában, Magyar
Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye. 1911. 449—457. lap. Ugyanaz: A rómaiak kereskedelmi hajózása a Dráva, Száva és Unna folyókon. Ugyanott 1911. 488—492. lap és
C. Patsch: Die Savefahrt in der Kaiserzeit. Jahreshefte des österr. arch. Institutes in
Wien, Bd. VIII. 131—141. lap.
2
Tomaschek id. mü I. Bd. XLIII. lap.
3
V. ö. Kováts Ferenc: Adalékok a dunai hajózás és a dunai vámok történetéhez
az Anjouk korában. Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. 1901. évf.
4
V. ö. az 1288 ból datált esztergomi vámtarifa tételeit. Knauz Monumenta ecclesiae Strigoniensis. II. 175. lap, ahol hajón szállított szerémi, somogyi, zalai, sukorói
és pesti borokról van szó.
5
V. ö. erre vonatkozólag a pesti i s kerepesi rév vámját illető okleveleket Fejér
Cod. Dipl. II. 129. lap, III/l. 118., 122. lap. IV/3. 479. lap. VI/1. 223., 358. lap, ahol a
borral és sóval fölfelé haladó hajókról „cum vino seu cum salibus ascendentium" van
szó. Azonban a pannonhalmi monostor részére adott kiváltság, hogy három hajó sót
szabadon szállíthatnak Szt. Mártonba, elárulja azt is, hogy e sómennyiséget nem vitték
a bányától végesvégig vízi úton. A pannonhalmi szent Benedekrend története. I. 615.,
620., 724. lap. A Maroson leeresztett sót Szegedről kocsikon fuvarozták tovább.
6
V. ö. Szenkláray J e n ő : A dunai hajóhadak története c. munkáját, amely különben következtetéseiben szintén túlságosan merész.
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város a folyam partján, amely ezen a szakaszon a kereskedőket a kereskedelmi hajózás kifejlesztésére ösztökélte volna. Hogy tehát a forgalom
Budától délre mindig összehasonlíthatatlanul csekélyebb volt, annak magyarázatát nagyrészt ebben a körülményben kell keresnünk. Ebből érthető
az is, hogy amikor egyesek vagy hadseregek Magyarország területén átvonultak s a Duna vonalán közlekedtek, nem a hajóutat, hanem a szárazföldi utazást választották, nemcsak akkor, amikor a folyam sodra ellenében kellett volna hajózniok, hanem akkor is, mikor ár mentén haladtak.
Különben a hajózás az akkori eszközök mellett még sokkal lassúbb volt,
mint a szárazföldi utazás; Bécsből Pozsonyig a XVII. században is 6—8
óra alatt jutott el a hajó, 1 holott magyar kocsisaink a XV. század végén
gyors fuvaraikon Budáról Bécsbe egy nap és egy éjszaka alatt tették
meg az utat. 2
Nálunk tehát a kereskedelmi hajózás fejlődésére a viszonyok minden
tekintetben sokkal kedvezőtlenebbek voltak, mint a Duna felső szakaszán :
Bajorországban és Ausztriában. Magyarország ebben az időben még
nagyon kevés hasznát látta annak, hogy az egész ország folyamhálózata
egy egységes folyamrendszert alkotott. Kereskedelmünk gócpontjai és
főhelyei a középkori árúmegállítás és útkényszer intézményeinek hatása alatt fejlődtek és a szomszédos országok már előbb kifejlődött kereskedelmi úthálózatához alkalmazkodtak. Ennek következtében forgalmi
centrumaink nem estek e Nagy-Alföld vidékére és egynéhány kivételével
nem feküdtek hajózható folyók mellett. A Tiszáról és mellékfolyóiról különben is nagyon nehéz volt a Pozsony és Buda között fekvő dunai
szakaszra fölhajózni. Az akkori forgalmi eszközök tökéletlenségénél fogva
tehát városaink lakossága nem foglalkozhatott olyan gondolatokkal, amelyek a vízi közlekedési vonalak kiépítésére vezethettek volna. És e tekintetben nemcsak azt kell figyelembe vennünk, hogy Budától délre nem
voltak partmenti városok, hanem azt is, hogy Mohács alatt egészen a
Tisza torkolatáig, sőt a Kazán-szoros bejáratáig széles területeken oly
mocsaras és posványos a Duna partvidéke, hogy ott a visszavontatás is
nagyon nagy akadályokba ütközött. 3
Ausztriában a Dunának minden kis mellékfolyója, amely az aránylag
közelfekvő havasokból szakadt a nagy folyamba, elég bővizű volt arra,
hogy hajózzák. A városok nagyrészt ezek mellett a mellékfolyók mellett
keletkeztek. Ott tehát már igen korai időben kifejlődött a hajózás a Dunán és minden nagyobb mellékfolyóján: az Innen, a Traunon,,az Ennsen
és a Morván, amelyek tehát Morvaországtól Tirolig igen előnyösen mozdították elő a közlekedést. Ennek a közlekedésnek ott a rómaiak idejéig
1

Suppán id. mü 84. lap. Regensburgtól Bécsig a XVIII. században még hat napig
tartott az út, pedig ez adatoknál külön a személyforgalomra berendezett alkalmatosságokról van szó.
2
V. ö. Herberstein leírását. Kovachich Sammlung kleiner noch ungedruckter
Stücke. 167. lap.
3
V. ö. Lipszky térképét.
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visszanyúló gyökérszálai voltak. De még ott is az ár ellenében a hajózás
elé sok akadály gördült. A visszavontatás nagy fáradsággal járt, sok
pénzbe került és csak kedvező, magasabb vízállás mellett volt lehetséges,
akkor is csak jelentékenyen könnyebb teherrel, mint amilyent az ár
mentén haladó hajó vihetett, úgy hogy a mellékfolyókról elindult hajók
közül csak nagyon kevés jutott vissza építésének vidékére. E nehézségek
következtében a hajók nagyrészt könnyű alkotmányok, primitíven, egyszeri leereszkedésre összetákolva: tutajok vagy gyatra dereglyék. Bécsben ezeket többnyire eladták tüzelő- vagy épületfának, vagy olyanoknak,
akik Bécsből tovább Magyarország felé szándékoztak valamit szállítani.
Bécsben külön hajózási hivatal is fejlődött (Lárnpecheramt), amelynek az
idegenekkel szemben előváltási joga volt az így Bécsbe került folyami
hajózási eszközökre; aki hajóját el akarta adni, köteles volt azt először a
hajózási hivatalnak fölajánlani s csak, amennyiben ez nem vette igénybe,
adhatta el a magyarországi forgalom részére. 1
Magyarország ilyen körülmények között Bécsben és Pozsonyban
könnyen jutott aránylag olcsó hajókhoz, ami viszont a magyar hajózás
fejlődésére abból a szempontból volt káros hatással, hogy itt a hajóépítés
mesterségét el nem sajátították és annyira elhanyagolták, hogy midőn
később, a Habsburgok idejében a prefectura navalis hadügyi szempontból Pozsonyban, Komáromban és Győrött, majd a XVII. század végén a
Száva mellett hajóépítő telepeket rendezett be, azokhoz az építőmestereket az osztrák örökös tartományokból kellett hozatni. 2 A Bécsben vásárolt kész hajókon történt tehát a szállítás a Duna magyarországi szakaszán is, a XVI. és XVII. században nagyrészt csak Győrig vagy Komáromig. A török területekkel az érintkezés már sokkal nehezebb volt s
így az említett két században már Budára, sőt Esztergomba is aránytalanul kevesebb hajó jutott el, mint a tulajdonképpeni magyar területeken
fekvő városokba.
De milyen aránytalanul több akadálya volt itt is a hajózásnak, mint
az örökös tartományokban. Pozsony alatt az ágakra szakadt Dunának
folyása évről-évre a legszeszélyesebben változtatta útját, kaviccsal és
homokkal tömve be a régi medret és másutt újat szakítva magának.
Győr vára és városa ismételten forgott abban a veszedelemben, hogy a
Duna elmossa; hasonló veszedelem Pozsonyt is fenyegette, úgy hogy
költséges szabályozási munkálatokkal, a vizet elvezető csatornákkal, kellett
a veszélyt elhárítani. 3 Amikor városok forogtak ilyen veszedelemben, elő
1

V. ö. Takáts Sándor: A dunai hajózás a XVI. és XVlí. században. Magyar
Gazdaságtörténelmi Szemle, 1900. 117—122. lap.
2
V. ö. Takáts id. tanulmányát. Ugyanoit 1900. 105—117. lap, valamint ugyancsak
tőle: Hajóépítők telepítése Magyarországba a XVI., XVII. és XVIII. században. Magyar
Gazdaságtörténelmi Szemle, 1904. 81. lap. Még a XVIII. szádad végén is így volt.
Skerlecz Miklós b á r ó : Projectum legium. 71. §. Újra kiadta Berényi P á l : Skerlecz
Miklós báró müvei. Budapest, 1914. 235. lap.
3
T a k á t s : A dunai hajózás stb. Magyar Gazdaságtört, Szemle, 1900. évf. 97—105. 1.
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kellett teremteni a mentéshez szükséges nagy pénzösszegeket, különben
azonban államháztartásunk a XVI. és XVII. században még sokkal kezdetlegesebb volt, semhogy folyamszabályozásokkal foglalkozhatott volna. Ez
pedig különösen a visszavontatás miatt volt kedvezőtlen a fejlődésre.
Minthogy a vontatásra a parton jó útra volt szükség, ahol a vontató
menet nem ütközött akadályokba, a visszavontatásnál csakis a győri
Dunaág jöhetett számba. Ennek rohamos árja és szeszélyes folyása sok
gondot okozott a vontatómestereknek. A partmenti utat évről-évre újra
kellett törni, a medret a partról lemosott törzsektől megtisztítani. A XVI.
század utolsó éveiből maradt fenn a prefectura navalisnak egy hivatalos
jelentése, amely számszerű adatokkal mutatta ki, hogy milyen aránytalanul többe kerül itt a hajónak a visszavontatása, mint egy újnak az
építése. 1 Nem csodálkoztunk tehát azon, hogyha a hajósoknak a visszavontatásra nem volt nagy kedvük és a hajók faanyagát végállomásukon árúba
bocsátották. Ez azonban a hajóteret fogyasztotta, ami már hadviselési
szempontból is veszedelmes volt. A prefectura navalis azonban tanácstalanul állott szemben ezzel a dilemmával. Vontatásra ilyen körülmények
között csak a nagyobb és szilárdabb alkotású hajók kerültek: egy kisebb
típus, amelyet a Regensburg fölötti Kelheimben készítettek (Kelhammer)
és Bécstől délre a nagyobb alkotású hohenaui típus. Ezek is ár ellenében
csak negyedrészannyi súlyt vihettek, mint amennyivel megrakódva a
folyón leereszkedtek. 2
A vontatásra mindazonáltal szükség volt, mert az örökös tartományok
sok olyan cikkre szorultak rá, amelyeket másképp nem igen lehetett
hozzájuk juttatni. Tirol nagyon rászorult a magyar gabonára, amelyet a
Dunán és az Innen vontattak föl, különben a XVI. és XVII. században a
visszavontatásra került hajókat nagyrészt faggyúval és nyers bőrrel rakták
meg. 3 Akkor talán meg lettek volna a feltételek, legalább Komáromtól
kezdve élénkebb forgalmi viszonyok alakülására, de a bécsi gazdasági
politika ennek is útját állta. Az osztrák bor és gabona védelmére e két
fontos kiviteli cikkünknek Ausztriába való szállítását gyakran teljesen eltiltotta. 4 Az udvari kamarát e tekintetben mindig az osztrák örökös tartományok érdekei irányították. Ha viszont Ausztria részére gabonát akartak biztosítani, akkor letiltották annak kivitelét Itáliába. Ilyen körülmények
között tehát az árúforgalomban nem honosulhatott meg bizonyos szokás,
hanem folytonos hullámzást találunk, nagy ellentétekkel.
A török terület felé már sokkal csekélyebb volt a dunai forgalom. A
1
Eszerint hat üres hajót lehetett egy vontató menetben visszavontatni s ez 328
forintba került, holott hat hajót 90 forinton lehetett vásárolni. Takáts id. cikk. Ugyanott. 1900. 158. lap.
2
Suppan id, mű 82. lap. A XVIII. század végén is leginkább a kelheimi típus
uralkodott a Dunán. V. ö. Skerlecz: Projectum legium 71. §. Berényi-féle kiadás
234. lap.
3
Takáts id. cikk. Ugyanott, 1900, 212. lap.
* Takáts id. cikk. Ugyanott, 1900, 241—273. lap.
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XVI. században ugyan még nagyszombati kereskedők is hoztak az Alföldről hajókon gabonát, később azonban a török terület jórészt csak
Komárommal és Győrrel érintkezett. így lett ismét híres piac Győr és
fontos hajózási központ Komárom. Oda leginkább görög és szerb, vagy
pedig hódoltsági kereskedők hozták az árút. Csak a komáromi kereskedők, akik igen könnyen jutottak az osztrák építésű hajókhoz, merészkedtek le árúikkal a török területre, a Duna és a Száva vidékére, hova
még a XVII. és XVIII. században is osztrák eredetű és ott erősen keresett
vas- és acélárút szállítottak. 1
1665-ben egy, a törökkel kötött külön szerződés szabályozta a dunai
forgalmat, de ez sem lendített nagyot az ügyön, mert három esztendővel
utóbb már a Keleti Kereskedelmi Társaság szerzett magának nagy privilégiumokat ezeknek az összeköttetéseknek a lebonyolítására, amelyek a
többi kereskedőknek csak kárára voltak. Különben maga a Keleti Társaság sem tudta a helyzetet kiaknázni: a török területekkel való összeköttetése sohasem fejlődött nagyarányúvá, s a privilégiumot inkább arra
használta fel, hogy Magyarországból kedvezőbb körülmények között
szállítson, mint más kereskedők. 2 A hajók Zimonyon túl nem mentek,
legfeljebb a szávai hajósoknak adták el őket, akik azután felvontatták
Krainába avagy a Száva mellékfolyóira, különösen a Kulpára. 3
A XVI. és XVII., sőt még a XVIII. században sem következett be tehát semmiféle olyas változás a Duna magyar szakaszán, ami ott a hajózást lényegesebben fellendíthette volna. A legnagyobb baj kétségtelenül
a szállítóeszközök kezdetleges szerkezete volt. Skerlecz Miklós báró,
aki az 1791-iki országgyűlési bizottmány megbízásából készített indokolt
javaslatot a szükséges gazdasági reformokról, még akkor, a XVIII. század
végén is a dunai hajózás külső akadályait három pontba foglalta össze:
„1. Közönségesen puha fából készült hajókat (Kelhammer) alkalmaznak.
2. A hajókat nem építik a folyó természetének megfelelően. 3. A hajók
kormányzását tudatlan és gyakran hanyag emberekre kell bízni." A helyzet még akkor is ugyanaz volt, akárcsak XVI. században s a művelt
Skerleczet különösen a rajnai hajózással vont párhuzam keserítette; keserűen panaszolta: „hogy a Duna többet bír el, mint a Rajna és mégis
ezen utóbbin kemény fából készített, a dunai hajóknál sokkal nagyobb
súlyú, árbocokkal, vitorlákkal, azonfelül horgonyokkal felszerelt hajók
közvetítik a kereskedelmet." 4
1663-ban ugyan egy Francesco Mailét nevű olasz ajánlatot tett arra,
hogy a Dunán a forgalmat géphajóval úgy rendezi be, hogy a vontatás
feleslegessé válik, azonban — sajnos — ennek az ajánlatnak a nagy
horderejét a hatóságok akkor nem tudták megérteni s így megvalósítatlan
maradt. 1714-ben Vogemont Lothár lépett fel hasonló ajánlattal, de őt sem
1
2
3
4

Takáts id. cikk. Ugyanott, 1900. 200 és 214—215. lap.
Takáts id. cikk. Ugyanott, 1900, 175 és 193-206. lap.
Skerlecz: Projectum legium. 72. §. Berényi-féle kiadás, 237. lap.
Projectum legium 71. §. Berényi-féle kiadás, 234—236 lap.
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hallgatták meg. 1 Majdnem egy századnak kellett elmúlnia, amíg az érdeklődés erre a tárgyra irányult. 1797-ben a bécsi Brigittenauban már
óriási tömeg bámulta azt a Batthyány Tivadar gróf szerkesztette géphajót, amely a próbán két nehéz dereglyét húzott maga után az ár ellenében. 2 A bámulat és az érdeklődés általános volt, komolyabb következményei azonban ennek a találmánynak sem voltak.
III.
Egészen új fejlődési folyamat indult meg gazdasági életünkben a
XVII. század végén. A török kiűzésével az ország ismét egységes terület
lett, amelyen szükség volt a nagyobb arányú gazdasági rekonstrukcióra,
emellett azonban ugyanakkor nyugatról új elvek is hatottak el hazánkba,
amelyek ugyan egyelőre csak a bécsi hatóságok politikájában érvényesültek, de mégis átültették Magyarországra a merkantil-rendszernek némely vívmányát. A felszabadulás mindenekelőtt megváltoztatta a forgalom eddigi
útirányait. A XVII. század végén és a XVIII. század első felében az északi
vidékek hajdan híres városai s az őket összekötő fontos postavonal hanyatlásnak indult. Az az idegen országok berendezéseitől függő, középkori
forgalmi rendszer, amelynek virágzásukat köszönhették, összeomlott. A
török uralom idejében ezt a külföldi városok árúmegállító jogának hatása
alatt keletkezett útrendszert még fenntartotta az a körülmény, hogy a
török uralom a királyi területet úgyszólva az országnak erre a szélére
szorította vissza. A felszabadítás után azonban a Duna vonala lépett előtérbe,, nem ugyan a folyamközlekedés révén, de a forgalom mégis száraz
úton a Balkán felé terelődött. Pozsony és Komárom mellett gyors lendületnek indult Pest, Buda, Szeged és Újvidék. 3 Lakosaiknak száma felülmulta a régi északi városok lakosságát. A hajózás előnyeit azonban egyelőre, a török korszakból származó hagyományai következtében, csak
Komárom élvezte. A komáromi hajósok lettek a magyar Duna uraivá és
a többi városoknál sokkal élénkebb hajózásuk itt adott életet az első
magyar biztosító társaságnak is: a Komáromi Hajóbiztosító Társaságnak. 4
A forgalom tehát a fölszabadulás után minden korábbi időnél határozottabban fordult az Al-Duna és ezzel a Balkán és a Fekete-tenger vidéke felé.
A merkantil-elvek hatása alatt az udvari kamarában olyan törekvések
nyilvánultak meg, melyek az államháztartás bajait élénkebb forgalommal
1

E két adatot is Takáts Sándor közölte többször idézett érdemes értekezésében
Ugyanott, 1900, 317—318, lap. Az erre vonatkozó aktákat a közös pénzügyi levéltár
őrzi Hoffinanz 13807 és 14012. sz. fascikulusaiban.
2
Franz Q r á f f e r : Wiener Dosenstücke. I. 27. lap. Die Gr. Batthyany'sche Wassermaschine.
3
V. ö. Thirring Gusztáv: Városaink lakosságának kereseti viszonyai a XVIII.
század második felében. Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 1901. évf., különösen
133—134 lap.
4
Iratait, könyveit és nyomtatványait az 1896-iki millenáris kiállítás óta a Kereskedelmi Múzeum őrzi.
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és különösen a kivitelnek az emelésével óhajtották orvosolni. A kérdés
természetesen az volt, hogy mit és hová lehet exportálni? A legszebb
ez irányú terveket a kamarának egy olasz származású tanácsosa, Giuseppe
Vecelli dolgozta ki. Ő volt az első, aki I. Lipót és XIV. Lajos ellenségeskedésének gazdasági következményeit az udvarban méltatni tudta
és aki észrevette, hogy az európai hatalmak új csoportosulása folytán
Francia- és Spanyolország egyesült hajóhadai Lipót országainak alattvalóit, valamint összes szövetségeseiket a Földközi-tenger kereskedelméből legalább az örökösödési háború idejére ki fogják szorítani. Belátta
azt, hogy a közel Kelettel való kapcsolat megszakítását különösen a tengeri hatalmak: Angolország és Hollandia fogják megsínyleni. Amikor tehát új piacokat akart szerezni azoknak a terményeknek, amelyek Lipót
országaiból kivihetők voltak, az európai konstelláció által adott helyzetben
ez új piacokat Hollandiában és Angolországban vélte feltalálni. A háború
következtében ezekből az országokból úgyis kiszorultak a francia és
spanyol borok s így Vecelli arra gondolt, hogy a magyar bor és gabona
ott szívesen fogadott árúk lesznek. Több előterjesztésben fejtette ki erre
vonatkozó nézeteit és kért felhatalmazást arra, hogy a magyar bor
kivitelét illetőleg megegyezéseket létesíthessen a tengeri hatalmak kormányaival. 1
A helyzet valósággal parancsolólag alakult. Vecelli tervei nem állottak
magukban. Angolország és Hollandia, a Keleten pedig örmény és perzsa
kereskedők foglalkoztak az adott kényszerhelyzetben azzal a gondolattal,
hogy a Földközi-tengeren veszélyeztetett összeköttetésüket Európa szárazföldjén át, házánkon keresztül bonyolítsák le. Egy hosszabb ideig
Angolországban élt örmény kereskedő, Sedgewick Zakariás mindjárt a
karlovici békekötés után tíz évre privilégiumot kapott arra, hogy kereskedő társaival együtt Angliából Perzsiába szöveteket, onnan vissza nyers
selymet szállíthasson és e szállításai közben bizonyos vámkedvezményekben részesüljön. 2 Az ő révén tette Vecelli az első kísérletet 1700-ban
magyar borok Angliába szállítására. A kísérlet igen jól sikerült és Vecellit
meggyőzte tervének helyességéről, sőt egyes bécsi kereskedőket arra
ösztönzött, hogy Sedgevick vállalkozását utánozzák. Az eszme a mai
Közép-Európa jelszavának első komoly megnyilvánulása s a maihoz hasonló politikai körülmények között mind szélesebb körökben hódított tért.
A bécsi örmény Hazzi Kristóf több más örmény kereskedővel együtt
megkísérlette azt is, hogy az addig Oroszországon át a Keleti-tenger
partjaira és onnan a tengeri hatalmakhoz szállított árúcikkeit szintén
Magyarországon, az örökös és a német tartományokon át fuvarozza. 3
Még élénkebb volt azonban az érdeklődés ezen kereskedelmi útvonal
1

Takáts Sándor: Külkereskedelmi mozgalmak hazánkban I. Lipót alatt. Magyar
Gazdaságtörténelmi Szemle, 1899. évf. 439—441. lap.
2
Takáts id. cikke. Ugyanott, 1899. 354—367. lap. A privilégium közölve Magyar
Gazdaságtörténelmi Szemle, 1897. évf. 305. lap.
3
Takáts id. cikke. Ugyanott, 1899. 404—408. lap.
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iránt Hollandiában és Angolországban, hol a hivatalos hatóságok, kormányzati és kereskedelmi testületek foglalkoztak a szárazföldi út kérdésével és keresték a módokat, hogy hogyan lehetne ennek költségeit
a folyók fölhasználásával lehetőleg a minimumra redukálni. Az angol
kormány meghatalmazott követe révén külön előterjesztésben fejtette ki,
hogy óhajtaná az angol kereskedelmet a Balkánra és Perzsia felé hazánkon át irányítani. 1 Hollandia részéről pedig De Lierdt vezetésével alakult
egy kereskedelmi társulat a Törökország felé vezető kereskedelem szervezésére. 2 E tervezgetések kapcsán merült fel az a gondolat is, hogy a
Dunát a Morva segítségével az Oderával kapcsolják össze és így a
Keleti-tengertől a Fekete-tengerig az árút vízi úton szállíthassák. Az e
csatornára vonatkozó terveket részleteiben is kidolgozta Vogemont
Ferenc. 3
Mindezek a törekvések, amelyek Magyarország kereskedelmének
fényes perspektívát nyithattak volna meg az 1699—1703 közötti évekre
esnek. Bármilyen nagyszabású volt azonban a gondolat és bármennyire
egy háborús kényszerhelyzet szükségszerű következményeként jelentkezett, az udvari körök még nem tudták felfogni jelentőségét: a tárgyalásokat elhúzták, a kereskedők részére privilégiumokban biztosított kedvezményeket nem respektálták s ezzel elmulasztották az alkalmat, amelyet
az osztrák örökös tartományok és hazánk gazdasági életének felvirágoztatása érdekében örömmel és megfontolás nélkül kellett volna megragadniok. Sedgewick néhány esztendő alatt belefáradt a vámhivatalnokokkal
való pörlekedésbe/ a Hazzi-féle társulat egyszeri próba után lemondott
terveiről, és kereskedői a visszautat már ismét Oroszországon át tették
meg. 5 Vecelli szép tervei mind romba dőltek. Maga az udvari kamara, a
magyar hatóságok és az udvar buktatták meg őket. Vecelli Kelet és
Nyugatnak Magyarországon át való közlekedése érdekéken személyesen
akart tárgyalásokat folytatni Hollandiában és Angolországban és hogy
tervét megvalósíthassa, kiküldetését kérte a tengeri hatalmak kormányaihoz.
Az udvarban azonban évekig fontolgatták a sürgős projektumot. Angolországból a császári követ, Hoffmann, minden erejével Vecelli kiküldetése
ellen dolgozott, mert sértette, hogy a monarchiának Londonban mellette
még egy másik követe is legyen. Amikor végre 1705-ben Vecelli megkapta a megbízatást, Hoffmann lépten-nyomon akadályokat gördített működése elé. De akkor már az udvar el is késett a korábban éppen
Hollandia és Anglia részéről sürgetett összeköttetés megvalósításától.
1705-ben a tengeri hatalmak az ellenséges Francia- és Spanyolországgal
a tengeri forgalom dolgában megegyezésre jutottak és így már nem szorultak rá arra, hogy nagy befektetésekkel, csatornaépítkezéssel és a bécsi
1
2
3
4
5

Ugyanott,
Ugyanott,
Ugyanott,
Ugyanott,
Ugyanott,

443. lap.
409. lap.
366. lap.
364—366. lap.
406. lap.
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udvarral folytatandó nehézkes tárgyalások után Magyarországon át
nyissanak maguknak utat a Keletre. 1
Az udvari hatóságok szakértelmének hiánya és indolenciája mellett
azonban ez érdekes tervezgetéseknek egy másik nagy akadályuk is volt:
a kereskedelmi intézményeknek és forgalomnak nemcsak nálunk, hanem
a német birodalomban is még egészen középkori alapokon nyugvó szervezete. A sok közbülső vámvonal és mindenféle más forgalmi akadály
meghiúsította a magánúton keletkezett kísérleteket is, nemcsak azokat,
amelyeket a szövetséges államok kormányai hivatalosan kezdeményeztek.
A spanyol örökösödési és a nagy északi háború után a XVIII. század
első éveinek emez érdekes tervei nyomtalanul eltűntek, feledésbe mentek
és maradt minden a régiben.
Az a mozgalom tehát, amely a Fekete-tenger felé irányuló forgalomnak és a víziutak kiépítésének jelszavával indult meg, meghiusult anélkül, hogy a dunai hajózáson bármit is lendített volna. Berzeviczy Gergely
1797-ben még azt írta, hogy „a hajózás nálunk nincs annyira kifejlődve,
hogy vitorlás hajók közlekedhetnének a Dunán, ami kisebb folyókon,
minők az Elbe, Rajna, Visztula, gondos iparkodás által megtörténik. A
hajózás akadályát képezi a folyam medrében levő sok tönk, malom és
a vontató utak fenntartásának elhanyagolása." A dunai hajózás legnagyobb
akadályaként pedig Skerlecz Miklós báróval egybehangzóan azt említette,
hogy Zimonytól Dunaföldvárig a part alacsony volta miatt rendes vontató
utakat készíteni nem tudnak s így ezen a szakaszon a vontatás kizárólag
emberi erővel történik. 2 A kedvezőtlen helyzeten tehát sem a pozsareváci
sem a belgrádi békekötés után a török birodalommal kötött kereskedelmi
szerződések nem változtattak, sőt akkor sem következett be lényegesebb
fordulat, amikor II. József 1784-iki szerződése a Duna török szakaszát
szabaddá tette kereskedőinknek. 3 Egy Göllner nevü bécsi kereskedő
ugyan két szilárdabb építésű hajóval a Dunán és a Fekete-tengeren át
Konstantinápolyba akart hajózni, de csak egyik hajójával ért oda, a másik a Vaskapu szikláin tönkrement s e kedvezőtlen kezdet után csak
lassan indultak meg új vállalkozások. 4 Pedig akkor már sokat beszéltek
és írtak hazánkban a vízi utak fontosságáról. 5 1715-ben Dillher báró szolnoki várparancsnok egy Szolnok és Pest között építendő, a Dunát és
Tiszát összekötő csatorna nagyszabású tervét is felvetette és propagálta.
1

Ugyanott, 442—464. lap.
Magyarország kereskedelméről és iparáról, Lőcse, 1797. Újra kiadta Qaál J e n ő :
Berzeviczy Gergely élete és művei, 227. lap. Skerlecz Miklós báró : Projectum legium,
70. §. Berényi-féle kiadás 233—234. lap.
3
V. ö. Skerlecz Miklós báró: Descriptio physico-politicae situationis regni Hungáriáé,
Berényi-féle kiadás, 72. lap. U. ő.: Projectum legium, 16. §. Ugyanott 137. lap.
4
Skerlecz: Projectum legium, Berényi-féle kiadás 237—23S. lap. Berzeviczy id.
hely 227. lap.
5
Fölmerült még a Vág és a Szamos szabályozásának' terve is. V. ö. Magyar
Gazdaságtörténelmi Szemle, 1902. évf. 141. lap és 1898. évf. 545. lap és 1727-ben már
Debrecent is csatornával akarták összekötni a Tiszával. V. ö. ugyanott 1904. 318. lap.
2
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Ámbár a kormányhatóságoknál süket fülekre akadt, 1 a gondolat többé
nem aludt el s a század végén különösen Balla mérnök küzdött érette.
Emellett komolyan foglalkoztak azzal a tervvel, hogy a Tiszát a Hernád,
a Poprád és a Dunajec segítségével összekössék a Visztulával, legtöbbet
azonban a Vukovár és Mitrovica közt építendő Duna—Száva csatorna
és a Kulpa csatornázási terve foglalkoztatta az elméket. 2
A dunai hajózásra nevezetesebb fordulat csak akkor állott be, amikor
a Kiss-testvérek a XVIII. század legvégén a Ferenc-csatorna terveit kidolgozták és munkálatait 1795-ben megkezdették. A csatorna 1802-ben
nyílt meg s a hajózás szempontjából legkellemetlenebb Dunaszakasz elkerülésével rövidebbé, gyorsabbá és olcsóbbá tette a hajózást Szalánkemén
felé. A csatornán való hajózás 47 mérföldnyi útmegtakarítást s az akkori
viszonyok közt kedvező időjárásban egy, kedvezőtlen időjárásban esetleg
két hónapi különbséget is jelentett. 3
A XVIII. század tervezgetéseiben azonban éppen az Al-Duna szakaszán
fönnforgott nehézségek miatt az érdeklődés ismét inkább az Adria felé
terelődött. Amikor III. Károly király idejében az új alapvetés megindult,
a külkereskedelmi kapcsolatot egészen az Adriai-tenger partvidékére
építette fel. Trieszt és Fiume szabad kikötők lettek; Portoré építésével a
király Magyarországnak is új kikötőt akart teremteni és a Károlyvárosból
Fiúméba és a magyar tengerpart városaiba vezetett úttal biztosítani
akarta az ország összeköttetését a kikötőkkel. Ezzel a tengerpart történetében egy korszak következett. 4
Az Adriai-tenger jelentősége hazánkra a XV. század óta aláhanyatlott. Az első csapás Dalmáciának az elveszte volt, ahonnan eddig az
árút Bihácson át hozták Magyarországra. Dalmácia elvesztése után a
dalmát városok kikötőinél jóval rosszabbakkal, Zengg és Carlopagó kikötőivel kellett megelégednünk. A török küzdelmekben jó időre ezekből
is kiszorultunk és Magyarországnak egyetlen kikötője maradt: a buccarii.
Mindazonáltal olyan esztendőkben, amikor Itáliában rossz volt a termés, a
buccarii kikötő elég élénk volt, mert, ha csak azt a bécsi kormány el
nem tiltotta, nagymenyiségű gabonát szállítottunk e kikötőn át az olasz
városoknak. E forgalomnak jelentékeny részét azonban Buccaritól elvonta
Trieszt. 5 A gabonát főképp az Alföld déli vidékeiről szállították ide s így
keletkezett két katonánank: Schley kapitánynak és Gastl főhadnagynak
kezdeményezésére Temesvárott egy hajózási társaság, amely három
1

Takáts S . : Dunacsatorna terve Pest és Szolnok közt 1715-ben. Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 1902. évf. 137. lap.
2
V. ö. erre vonatkozólag Skerlecz: Projectum legium 77. §. id. kiadás, 248. lap.
Jelentékeny volt még a Dunával párhuzamosan Bajától Szabadszálláson és Kunszentmiklóson át Harasztiig kontemplált és a Sió-csatorna terve is. U. ott.
3
Berzeviczy id. mű, 229. 1. — Skerlecz: Projectum legium. 77. §. id. kiadás, 247. 1.
4
V. ö. Skerlecz: Projectum legium, 21. §. id. kiadás, 139. lap. — Szapáry: Der
unthatige Reichtum Hungarns wie zu gebrauchen 82—96. lap.
5
Skerlecz: Projectum legium, 21. §. id. kiadás, 140. lap, Batthyany: Ueber das
Ungarische Küstenland, 175. lap.
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hajón, a Dunán, Száván és a Kulpán vitte szállítmányait Károlyvárosig
és onnan a Károly-úton Fiúméba. Ez a vállalkozás irányította a figyelmet a Szávára és a Kulpára. 1 A Szávát szabályozták és 1770-ben
Batthyány Tivadar gróf, valószínűleg a szolgálatában álló Serionne francia
mérnök tanácsára, fölvetette azt a gondolatot, hogy egészen Bródig vigyék
föl a hajókat, ami a gabonának Fiúméba szállítását könnyítette volna
meg. 2
Az egész XVIII. század tehát fokozott érdeklődéssel fordult a tengerpart felé. A külföldi közgazdasági eszmék közönségünkhöz is eljutottak
és az udvarban is széles látókörű szakférfiak intézték az ügyeket. így
történt a fejlesztés érdekében Fiúménak Magyarországhoz csatolása,
amelynek következtében Buccarinak, Portorénak jelentősége rövidesen
aláhanyatlott. 3 A magyar tengerpartnak azonban mindazon kedvezmények
ellenére is, amelyek felvirágoztatására törekedtek, volt egy nagy hibája,
hogy tudniillik az országtól a Karszt magas, sivár és szinte járhatatlan
hegyei elzárták. A kereskedőnek, aki árúit a Száván vontatta fel, szinte
olcsóbb út kínálkozott Triesztbe, Szalókig hajón s onnan Laibachon át
száraz úton; a temesvári kereskedelmi vállalat is rövid hét évi fennállás
után áldozatul esett a trieszti érdekeknek. 4 A Batthyány Tivadar javasolta Kulpa-csatornát nem építették ki, a szállítás pedig Károlyvárosból a
kikötőkbe sokkal nehézkesebb és drágább volt, semhogy Trieszt versenyét egykönnyen megtörhették volna. 5 II. József a róla elnevezett útnak
az építésével iparkodott segíteni a bajon, amely Zengget és Carlopagót
kötötte össze az országgal. Majd Benyovszky Móric grófnak a tervét
karolta föl a császár, aki egyéb tengeri vállalkozásai mellett egy fuvarozó
vállalatot akart alapítani Károlyváros és Fiume között. A Károly-út azonban
nem volt alkalmas a forgalom nagyobb arányú emelésére, Benyovszkyban
pedig nem volt meg a kitartás és a türelem gondolatának megvalósítására. 6
Mindezeknek dacára a XVIII. században e vidék volt gazdasági életünknek legjelentékenyebb területe, azoknak, akik gazdasági kérdésekkel
foglalkoztak, a legjobb empirikus iskola. Amikor a XVIII. század utolsó
és a XIX. század első éveiben közgazdasági irodalmunk megindult, annak
legkiválóbb képviselői a magyar tengerparton és az azzal kapcsolatos
1

1759-ben alakult 50.000 frt. alaptőkével, melyet 1764-ben 200.000 frtra emeltek fel.
Serionne fontos szerepet játszott Batthyány Tivadar gróf tervezgetéseiben.
Fennmaradt egy emlékirata Magyarország mezőgazdaságának föllendítéséről. Közölve:
Magyar Qazdaságtörténelmi Szemle, 1898. évf. 320—340. lap.
3
Fest Aladár: Fiume Magyarországhoz való kapcsolásának előzményeiről és hatásairól. Századok, 1916. 239—266. lap.
4
Megszűnt 1766-ban.
5
Batthyány: Ueber das Ungarische Küstenland, 155—157. lap, összeállítja a szállítási díjakat. V. ö. még ugyanott 175. lap és W e r s a k : Einige Bemerkungen über die
Wichtigkeit des Handels auf der Donau, 223. lap.
6
Thallóczy Lajos: Gr. Benyovszky Móric haditengerészeti és kereskedelempolitikai tervei. Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 1901. évf. 358—365. és 406—409. lap.
2

180

DOMANOVSZKY SÁNDOR

területeken szerezték közgazdasági ismereteiket, innen merítették az impulzust, hogy egyes közgazdasági kérdéseket irodalmilag is feldolgozzanak. Szapáry János gróf, aki 1784-ben írta „Der unthatige Reichthum
Hungarns wie zu gebrauchen" című munkáját, 1 kormányzósági tanácsos
volt Fiúméban, majd később kormányzó, Almásy Pál gróf, a „Super
statu commerciali Hungáriáé" szerzője, 2 a fiumei kormányzói méltóságban
Szapárynak elődje; Skerlecz Miklós báró, 1791-ben az országgyűlés által
kiküldött kereskedelmi bizottmány legagilisabb munkása, zágrábi főispán. 3
Gróf Batthyány Vincének egy tengerparti utazása adott alkalmat gazdasági elveinek kifejtésére 4 és Benzoni, aki 1802-ben adta ki „Vorschlag
eines commerzsystems" cimű munkáját, fiumei patrícius család tagja volt.
Skerlecz és Almásy munkássága révén a tengerparton felmerült kereskedelmi elvek országgyűléseink munkálataiba is belekerültek, sőt alapját
szolgálatták a harmincas években megindult reformnak.
A XVIII. századi nagy gondolkozóink tehát s a kor államférfiai sokkal
inkább foglalkoztak az Adriai-tenger kereskedelmének felvirágoztatásával,
semmint azzal a gondolattal, hogy a Dunát hajózhatóvá tegyék. A Kulpacsatorna kérdése sokkal több vitára adott alkalmat, mint a dunai hajózás.
Batthyány Vince levelei ezért a tervért kardoskodtak és a nagy koncepciójú Skerlecz báró is, ámbár elismerte, hogy csak a Kelet felé van kedvező hajóútunk a külföldre, s hogy az Oroszországgal 1784-ben kötött
szerződés következtében minden külföldi tartomány között a Krim-félszigettel vagyunk a legkedvezőbb kereskedelempolitikai viszonyban, mégis úgy gondolkozott, hogy bár az aldunai „szűk kapun át nyitva állott
az út a magyar kereskedőnek a Fekete- és a Földközi-tenger partjain
lakó népekhez, nyitva az Óceán környéke is és az egész világ"; mégis
a dunai útnak egyedül csak a Fekete-tenger szempontjából van jelentősége. 5
És ha Batthyány terve nem is valósult meg mindjárt, a szakköröket állandóan
foglalkoztatta. A Szávaszabályozás a Rába-bizottság tervei szerint folyt
s a Kiss-testvérek a Ferenc-csatorna építése közben is foglalkoztak a
Kulpa csatornázásának kérdésével. 6
1

Nürnberg, 1784.
Megjelent német fordításban: Vom Handel des Königreichs Ungarn. Schlözer's
Saats-Anzeigen, 1792. XVIII. Bd. Heft 69. 16—35. lap.
3
Munkálatát az 1791-ben kiküldött kereskedelmi bizottmány részére készítette.
Törvénytervezet indokolásokkal és az akkori állapotoknak tárgyalásával egy bevezető
részben. Először csak e bevezető részt adta ki kivonatosan : Descriptio physico-politicae situationis Regni Hungáriáé. Pozsony, 1805., majd az egészet: Projectum legium
etc. Pozsony, 1826. Magyar fordításban kiadta Berényi P á l : Skerlecz Miklós báró
művei. Budapest, 1914.
4
Über das Ungarische Küstenland, Pest, 1805. Schedius Lajos adta ki. Maguk a
levelek 1796-ból vannak datálva.
5
Descriptio 17. §. id. kiadás 72. lap.
6
Berzeviczy Gergely: Magyarország kereskedelméről és iparáról, Gaál-féle kiadás, 229. lap. — V. ö. még W e r s a k : Einige Bemerkungen über die Wichtigkeit des
Handels auf der Donau stb. 24. és 223. lap és főképp Rauchmüllernek József nádorhoz
intézett, a csatornamunkálatokról szóló emlékiratát, 1831. Orsz. Levéltár.
2
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Magyarországnak akkor csak ez a két szűk kis kapuja volt, amelyeken át a külfölddel akadálytalanul érintkezhetett. Amióta Mária Terézia
idejében a királynő és a rendek az adózás kérdésében meghasonlottak,
az udvari politika a magyar rendek által megtagadott adóösszeg előteremtésére következetesen kiszolgáltatta az örökös tartományoknak gazdasági
érdekeinket, hogy ezzel lakosságuk adóképességét fokozza. Lengyelország
fölosztásáig legalább arrafelé volt élénk külkereskedelmi forgalmunk, amióta
azonban a magyar korona jogán Galicia is osztrák kormányzás alá került,
hazánk minden oldalról osztrák és török területek közé volt beékelve s
ezzel a külföldtől gazdaságilag el volt szigetelve. Nem lehet csodálni,
hogy ezek közt a körülmények közt az egész figyelem a forgalomnak
kínálkozó szabad kijárások felé fordult. E tekintetben pedig az adriai kijárásnak messzebb visszanyúló hagyományai voltak, mint a dunai kapunak, amely csak 1784-ben nyílt meg, de a török háború következtében
csakhamar ismét bezárult. A technikai akadályok mindkét helyen elég
súlyos problémákkal foglalkoztatták a szakköröket, az általános vélemény
azonban mégis az volt, hogy az Adria felé ezek könnyebben oldhatók
meg, mint az Al-Dunán, ahol politikai természetű akadályok is lábatlankodtak.
Csak egy újabb hadihelyzet, amelynek következtében az európai
konstelláció a spanyol örökösödési háborúhoz hasonló viszonyokat teremtett, irányította a figyelmet ismét teljes mértékben a Dunára, ez alkalommal
egy olyan közgazdasági író munkáiban, aki szepesi származása folytán
inkább az északi forgalom felelevenítésének a híve volt.
A francia háborúk, melyek folyamán Napoleon Angliában látta legveszedelmesebb ellenségét, ez alkalommal Franciaországgal hozták kapcsolatba hazánkat. A Napoleon kimondotta kontinentális zárlat Anglia tengeri uralmának megsemmisítésére törekedett; kimondásával azonban az
angol tengeri hatalom megszakította a kontinens országainak minden összeköttetését a Kelettel a tengeren át. Amikor tehát Európa szárazföldje a
Duna vonalán és a dunai olcsóbb vízi út felhasználásával kereste a kapcsolatot a gazdag Kelettel, ennek oka ismét a háborús kényszerhelyzet volt.
Berzeviczy Gergely 1808-ban publikálta „Nézetek az ázsia—európai
világkereskedelemről, a mostani időviszonyok szükségleteinek szempontjából vizsgálva" 1 című művét, amelyben a háborús helyzetnek minden
konzekvenciáját levonta és rámutatott arra, hogy a Duna folyamrendszerének segítségével a Fekete- és Káspi-tenger vidékéről milyen előnyösen
lehetne beszerezni a szükséges nyersárúkat nemcsak Magyarország és
a német birodalom, hanem a varsói nagyhercegség, Porosz- és Oroszország,
sőt a skandináv államok részére is. Rámutatott arra, hogy Ausztriának
szövetsége Oroszországgal mennyire megkönnyítené az ázsia—európai
világkereskedelemnek szárazföldi úton való lebonyolítását is, ha sikerülne
visszaállítani Ázsia egykori híres karavánútjain a régi idők nagy forgalmát.
1

Pest, 1808. Újra kiadva Gaál Jenő : Berzeviczy Gergely és müvei. Budapest, 1902.
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Tervezgetéseiben azonban nem egyedül a Duna vonalára alapította
rendszerét; a Duna mellett épp olyan jelentőséget tulajdonított az Adria
és a Balti-tenger közt létesítendő forgalmi útnak, különösen a Dunajec
vonalának. A hadihelyzet s az európai konstelláció változásával pedig
Berzeviczy Gergelynek a tervei hamarosan megváltoztak. Amikor 1814-ben
a bécsi kongresszus összeült, fentebb említett munkájának gondolatait új
köntösben adta közre: „Az északi kereskedelemnek szélesebbkörűvé tétele" címen. 1 Akkor már nem a kontinentális zárlat teremtette helyzet
éreztette hatását gondolkodásában, hanem a szent-szövetségé, a monarchiának Orosz- és Poroszországgal kötött szövetsége. Ennek hatása alatt már
nem is a Duna vonalát tekintette kereskedelmünk legjelentékenyebb útvonalának, hanem az északit, ahol a Dunajec vízi útjának felhasználásával a szövetséges országokkal az adott helyzetben úgy remélte, hogy a
kereskedelmet jelentékenyen föllendítheti. Berzeviczyt sem mondhatjuk
tehát a dunai vonal rajongó, vagy akár csak meggyőződéses hívének s
a dunai kereskedelem föllendítése érdekében történt tervezgetések ez
alkalommal is hamarosan elhaltak, anélkül, hogy a dunai forgalom emelésére jelentékenyebben hathattak volna.
Csak hat esztendővel Berzeviczy utóbb említett művének megjelenése után, 1820-ban látott napvilágot Pesten egy idegen, de Pesten megtelepült német ember tollából egy olyan munka, amely menten minden
politikai aktualitástól, rajongó meggyőződéssel hirdette azt, hogy az ország
gazdasági élete érdekében mindenekelőtt a dunai kereskedelmet kell fellendíteni. Wersak Vencel Ágost lapszerkesztőnek került Pestre és 24 évvel Pesten való megtelepedése után írta „Einige Bemerkungen über die
Wichtigkeit des Handels auf der Donau, nach dem Schwarzen Meere und
über dieses hinaus, für das Königreich Ungarn und die übrigen erblándischen Provinzen, vorzüglich aber für die Kommerzialstadt Pesth" című
munkáját. Ez a könyv az első, amely kizárólag csak a kereskedelmi viszonyok figyelembevételével hangoztatta azt, hogy a dunai úton lehet
legkönnyebben kapcsolatot teremteni az ország és a tenger között, még
pedig a keleti árúk szállítása szempontjából olyan fontos Fekete-tengerrel.
A Fekete-tengerről a Donon és a Volgán át vélte megteremthetőnek a
legelőnyösebb forgalmat a Káspi-tengerrel, sőt ezen túl nemcsak Mezopotámiával és Perzsiával, hanem még Indiával is. Ő volt az, aki először
fejtette ki ennek az összeköttetésnek nagy jelentőségét, nemcsak Magyarországra, hanem az osztrák örökös tartományokra, a német államokra és
Svájcra nézve is.2 Az ő gondolkozása közelítette meg leginkább és legelőször a ma oly sűrűn hangoztatott hamburg—bagdadi útvonal eszméjét.
És munkájában valóságos lelkesedéssel mutatott rá arra, hogy ezen összeköttetés mellett milyen fényes jövő várna Pest városára.
* * *
1
2

Bécs, 1814. Újra kiadva az id. Gaál-féle műben.
V. ö. az id. munkának különösen 230—239. lapjait.
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Nem akarjuk e helyen kutatni, hogy hogyan történt a XIX. században
kereskedelmi útvonalaink kiépítése. A dunai út megnyitása Széchenyi nevéhez fűződik: ő hárította el a hajók útjából a legnagyobb akadályt, a
Vaskapu sziklatömbjeit és ugyancsak neki sikerült hajózásunkat korábbi
elhanyagolt állapotából kiragadnia, nem a Skerlecz sürgette szilárd építésű
keményfahajókkal, hanem új találmánnyal: a gőzhajóval. Az ő reformjával
vált a Duna azzá, aminek mi ismerjük, és semmi sem dicséri jobban az
átalakítás nagy munkáját, mint hogy ma már el sem tudjuk képzelni azokat a kicsinyes és primitív állapotokat, amelyek azelőtt a Dunán fönnállottak s akaratlanul is a mai kor állapotait vetítjük vissza a régmúlt
időkbe. A feketetengeri összeköttetés kérdése a Vaskapu megnyitásával
meg volt oldva; a XIX. század reformmozgalma tehát megoldotta azt a
kérdést, amelyet a spanyol örökösödési és a francia háborúk kényszerhelyzetei sem tudtak dűlőre vinni. De mindez nem történt egyoldalúan.
A dunai út megnyitása nem homályosította el érdekeinket az ország más
határain más irányokban, különösen nem tengeri érdekeinket. Amikor
Széchenyi a Vaskapu szikláinak robbantásával a feketetengeri forgalom útját
törte, ugyanakkor Kossuth a régi, hagyományos nyomokon haladva, az
alföld—fiumei vasút építésével azon fáradozott, hogy a magyar gabonának biztosítsa az olcsó szállítást az Adriai-tenger partjára. S ha Széchenyi
a gőzhajót hajtotta eszméinek szolgálatába, Kossuth is egy olyan technikai vívmánnyal dolgozott, amely legyőzte a szállítás addigi főnehézségét:
a szállítás szertelen költségeit.
„Közép-Európa" — ha e mozgalommal szemben nem akarunk kedvezőtlen helyzetbe kerülni — a mult század nagy munkájának továbbfejlesztését, nagyszabású kiépítését követeli tőlünk. Vecelli és Wersak
sajátlagos érdekeinket érintő, termékeny gondolatai még csak egyes részleteikben öltöttek testet. Ne feledjük azonban el, hogy a XIX. század közlekedési reformmunkájának legnagyobb érdeme, hogy nem volt egyoldalú!
A kereskedelem mindig keresi az új összeköttetéseket, de soha sem hanyagolja el a régieket. A Duna vonala mellett nekünk mindenkor épp oly
értékes kincsünk összeköttetésünk az Adriával — és ebben az irányban
sem valósultak még meg a XVIII. század tervei.

A TENGEREK ŐSI ÁLLAPOTÁRÓL.
Irta: Dr. VADÁSZ ELEMÉR egyetemi adjunktus.

térképen vagy a földgömbön ábrázolt tengerek túlsúlya a szárazfölddel szemben az állandóság, változatlanság képzetét ébreszti
bennünk. Mintha a tengerek végtelennek látszó tükre ősidőktől
fogva mai alakjában uralná a földet. Pedig a tengerek, csak úgy, mint a
szárazföldek vagy a rajtuk levő hegyek az élővilággal együtt a földtörténeti vizsgálatok tanúságai szerint nem mai alakjukban lettek, hanem
hosszú évmilliárdok alatt fejlődtek. A fejlődésnek megvannak többé-kevésbbé
jól elhatárolható szakaszai, melyeket a különböző állapotok jeleznek. Ezeket a fejlődési szakaszokat, melyek földünk történetének időmérői, a földtan
földtörténeti vizsgálati eszközei tisztázzák oly módon, hogy a föld fejlődésének, illetve változásainak egyes elemeit kutatva, azok összegezéséből
a régi állapotok képét állítják össze. Ilyen módon állapíthatjuk meg földünk bármelyik időszakában a szárazföld és a tengerek eloszlását, a hegyek
vonulatát, vagy az egykor élt állat- és növényvilág elterjedését. Minthogy
ezzel a földtörténeti kutatási módszerrel valamely adott földtani időszakban földünk egykori földrajzát ismerjük meg, azért a földtani vizsgálatoknak ezt az irányát ősföldrajz (palaogeographia) névvel jelöljük. Az
ősföldrajznak az egykori tengerekre vonatkozó része az
őstengertudomány
(palaooceanographia).
Az őstengertudomány magában foglalja mindazokat az ismereteket,
melyek a tengerek ősi állapotára, tulajdonságaira, kiterjedésére és az
egykori szárazföldekhez való viszonyára vonatkoznak. A mai állapotokból
kiinduló földtani vizsgálatoknak megfelelőleg az őstengertudomány a mai
tengerek vizsgálatára vonatkozó tengertudományi ismeretek alapján áll.
Az ősi tengerekre vonatkozó ismereteink fejlődése a tengertudomány föllendülésével esik össze. Már a mai tengerek vizsgálata is sok nehézség-
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gel jár a vizsgálati tárgyak megközelítésének körülményes volta miatt,
úgy hogy csak a modern műszaki vívmányok hozhattak lényegesebb javulást ezen a téren. Az ősi tengerek vizsgálata azonban még nehezebbé
válik azzal, hogy működési eredményeik, termékeik többé-kevésbbé jól
fönnmaradt részei szolgáltatják a vizsgálat anyagát, melyből a mai tengerek működési módjának és termékeinek ismeretével az egykori oceanográfiai viszonyokra kell következtetnünk. Természetes tehát, hogy az őstengertudományi kutatások legbiztosabb talaja azoknak a jelenségeknek
vizsgálatában van, melyek maradandó nyomokat hagynak maguk után.
Legbiztosabb az egykori tengerek jelenlétének megállapítása az egykori
üledékek alapján; ezeknek, valamint az egykor élt tengeri állatoknak beható vizsgálatából következtethetünk az egykori tengerek jelenségeinek
és sajátságainak legnagyobb részére. E következtetések vagy közvetlenek,
amikor olyan sajátságokra vonatkoznak, melyek az üledékekből vagy a
fauna vizsgálatából levonhatók, vagy közvetettek, ha e vizsgálatok eredményeinek további fölhasználásával nyerhetők. A régi tengerek elterjedésére, a mélységviszonyokra, egykori zátonyok jelenlétére vagy a fauna
eloszlására vonatkozó ismereteink közvetlenebb, ellenben a sótartalom, a
hőmérsék, áramlások és klimatikus hatások megismerésére csak közvetett
úton törekedhetünk. Természetes, hogy az egykori tengerekre vonatkozó
ismereteink hiányos képe távolról sem állítható ma még a mai tengerek
ismeretét összefoglaló tengertudomány tökéletes ismeretrendszeréhez, mert
az ősföldrajz egyik fejezetét tevő őstengertudomány ma még csak a különböző korokra vonatkozó egyes ismeretek halmaza. A közvetlen adatgyűjtés munkája folyik, de ennek rendszerezése és kritikai vizsgálata sok
új adattal fogja gyarapítani a közvetett úton nyerhető vizsgálati adatokat,
az egykori tengerek fizikai és kémiai viszonyainak ismeretét is. Minthogy
az ősi tengerek különböző viszonyaira vonatkozó ismereteink csak az
ősföldrajz egységes összefoglalást nélkülöző különböző fejezeteiben találhatók, az alábbiakban rövid összefoglalásban fogjuk azokat ismertetni,
anélkül, hogy ezúttal akár egyiknek, akár másiknak részletesebb tárgyalásába bocsátkoznánk.

A föld egykori tengereinek vizsgálatában az egykori fosszilis üledékek
és az azokban eltemetett egykor élt tengeri állatok szolgáltatják a kiinduló alapot. Ennek megfelelőleg az egykori tengerekre vonatkozólag
többé-kevésbbé biztos adataink vannak, míg a földtörténeti vizsgálatok
tengeri üledékeket, illetve állatokat kimutatni tudnak. Ezen az időszakon
túl — mely már földünk őskorának határára esik — már csak nemleges
adatokkal dolgozhatunk. Föl kell tételeznünk, hogy földünk kialakulásának
kezdetén tengernélküli állapot volt, mindaddig, míg a kihűlés nem haladt
annyira, hogy a lecsapódó vízpárák fölgyülemlése lehetővé vált. Amint
ez az állapot bekövetkezett, a kihűlő első földkéreg összehúzódásából
előállott egyenetlenségek mélyedéseiben a lecsapódó víz összegyűlhetett
s a közelebbi tulajdonságaiban ismeretlen, minden valószínűség szerint
lúgos jellegű őstenger létesült. Ez az állapot még a földtani őskort meg-
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előző időszakban lehetett s ennek a tengernek üledékei a földtani kutatáson kívül esnek. Tekintettel arra, hogy a biztosan kimutatható első szerves nyomok, ettől az időponttól még földtani tekintetben is nagyon távol
vannak, ezt a legősibb tengert teljesen életnélkülinek (azoos) kell minősítenünk.
Földünk tulajdonképpeni őskorában (archaikum) 1 a földkéreg páncélozódási folyamatára utaló kitörésbeli kőzeteket ismerünk, melyek nagyfokú
átalakuláson mentek keresztül. Egyes helyeken, így Amerikában, de különösen Finnországban ismerünk ugyan e kristályos palák között lekerekített anyagú konglomerátumokat is, azonban ezeknek tengeri üledék jellege bizonytalan. A szerves élet nyomai szintén bizonytalannak mondhatók ebben a korban. A sokáig foraminiferának tartott Eozon
canadense
mészpát és szerpentin kristályos kiválásának^bizonyult. Finnországból azonban szenes anyagból ismerünk bizonytalan szerves nyomokat, melyek
Sederholm szerint 2 tüskésbőrűek kezdetleges formáira, leginkább azonban
egyszerűbb szerkezetű növényekre utalnak. A tenger jelenlétét ebben az
időszakban tehát biztosan kimutatni nem tudjuk még abban az esetben
sem, ha az említett szerves nyomokat csakugyan ilyenek gyanánt tekinthetjük is.
A következő algonkiumi időszak, mely alatt az ókort vagy ó-állati
csoportot közvetlenül megelőző földtörténeti szakaszt (precambrium) értjük, nagy mértékben átalakult törmelékes kőzeteket tartalmaz, melyekben
lencsealakú mészkőbetelepülések is vannak. Ennek megfelelőleg az „omne
calx est vivum" régi Linné-féle elv alapján joggal keresünk már biztos
szerves nyomokat is, bár ma már tudjuk, hogy mészkő keletkezhet szervetlen úton is. Valóban a kétséges maradványok mellett Bretagneban
Cayeux mikroszkopikus tűzköves testecskékben egysejtű radioláriákat és
spongiák tűit ismerte föl. 3 De vannak nagyobb szervezetek is, noha sokkal ritkábbak és a kőzetek erősen átalakult volta miatt igen fogyatékosak.
Valamint változatosabbak az Észak-Amerikában talált szerves maradványok, 4
melyekben hydrozoák, férgek, bizonytalan puhatestűek és ősrákok vannak
képviselve.
E legősibb állati maradványok kizárólag tengeriek s bármennyire fogyatékosak is, a tenger jelenlétét az őskorban föltétlenül megállapítják.
Ettől kezdve a tenger története mindmáig több és biztosabb adattal nyomozható. Az algonkiumot megelőző időben azonban visszamenőleg a
1

A földtörténet éppúgy, mint a történelmi beosztás őskorra (archaikum), ókorra
(palaozoikum), középkorra (mezozoikum) és újkorra (kainozoikum) osztható, még pedig
az állatvilág alapján.
2
Über eine archáische Sedimentformation im südwestlichen Finland etc. (Bull. de la
commis, géol. de la Finlande No. 6.) 1899., p. 90.
3
Les preuves de l'existence d'organisme dans ie terrain précambrien. I-re note sur
les radiolaires précambriens. (Bull. soc. géol. de Francé 3. sér. t. XXII. pl. XI. 1894.)
4
Welcott* Pre-Cambrian fossiliferons formations (Bull. of the Geol. soc. of America X. 1899.)
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tenger első megjelenésének nyomai a bizonytalanság homályába vesznek,
amelybe csak a csillagászati, geofizikai, fizikai és vegytani vizsgálatok
fáklyájával tudunk némileg belevilágítani. Már az algonkium gyér faunájában is magasabbrendű szervezetek vannak, amelyeknek jelenléte a szerves élet fejlődésének megelőző hosszú időszakára utal. Kétségtelen, hogy
a szerves élet első nyomai már korábban jelentkeztek s ennek megfelelőleg a tengerek kora is idősebb az algonkiumnál.
A vízpárák lecsapódása a földkéreg fokozatos lehűlésének előrehaladottabb állapotában vált
lehetővé s az első „ősóceán" vizének fizikai és vegyi sajátságai a szerves élet lehetőségét eleinte kizárták. Ilyenformán a földkéreg anhidrátos,
azaz víznélküli időszakát előbb egy életnélküli (azoos) ősóceán követte,
melynek átalakult esetleges üledékei ma már föl nem ismerhetők. Ez az
időszak már az archaikum előtt kezdődik és tart még az archaikum alsó
részében is, — amikor is az említett finnországi szenes nyomok tanúsága
szerint — már valamilyen növényi élet is mutatkozott.
Az ősóceán itt vázolt keletkezésének vizsgálatánál az őstengertudomány alapvető kérdései merülnek föl. Honnan származik az oceánok vízmennyisége és milyenek voltak a lecsapódás körülményei ? További kérdés a tenger sótartalmának eredete s végül az első tengermedence vagy
medencék keletkezése. E kérdések megoldásának kulcsa földünk ősi izzó
állapotának hőmérsékleti és vegytani viszonyaiban rejlik.
A tengerek vízmennyiségének származási helyéül csak az ősködöt,
az ősatmoszférát jelölhetjük meg. Amint a földkéreg első ősi páncéljának
hőmérséke lehetővé tette, a vízpárák állandó sűrűsödése létrehozta az
állandó vízmennyiséget. Eleinte ugyanis a nagyobb hőmérsékű földkéregre
történt lecsapódás a gyors gőzállapottal újból kiegyenlítődött. Természetes, hogy az akkori igen magas légnyomás mellett ez a vízsűrűsödés
magas hőmérsék mellett következett már be, ami a számítások szerint
364° körül lehetett. Minthogy a mai élő szervezetek ilyen hőmérséklet
mellett nem élhetnek, legősibb elődjeik is bizonyára a maihoz hasonló
viszonyok mellett éltek, azért ez az első óceán életnélküli volt.
Amint a víz lecsapódása állandósulhatott, azonnal jelentékeny vízmennyiség került a földre. A vízgőz kritikus nyomása és a földkéreg
megfelelő hőmérsékéből Arldt az ősóceán közepes mélységét 550 méternél is többre becsüli. Ennek a hirtelen lezudult víztömegnek fölgyülemlését lehetővé tevő egyenetlenségeknek tehát már eleve meg kellett lenniök
a földön. Minden okunk megvan arra, hogy már a föld legősibb állapotában is egyes részeket tengerből kiállottak gyanánt tekintsünk s a tengerrel borított első mélyedések, az ősi tengermedencék keletkezését részben a földkéreg fokozatos kihűlésével járó egyenlőtlen összezsugorodással,
részben a föld belső izzón folyó lávaanyaga által átütött szilárd külső
burkainak egyenlőtlen páncélozódási folyamatával magyarázzuk. Ilyenformán tehát az őstengerek megjelenési időszakában nemcsak a lecsapódás
fizikai körülményei voltak meg, hanem a vízmennyiség elhelyezkedési
lehetőségei is eleve adva voltak.
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A tengerek sótartalmának eredetét szintén az első lecsapódási állapotban kell keresnünk. Kétségtelen, hogy a földkéreg összetételében résztvevő melységbeli vulkáni kőzetekben megtaláljuk a tengervíz sóit különböző vegyületekben. Ezek pedig abból az ősanyagból származnak, melynek egyik származéka a tenger vize is, úgy hogy a sótartalom jelenlétét
első lecsapódástól kezdődőleg származtathatjuk. 1 A szárazföldről beömlő
vizek oldott sómennyiségének inkább csak szabályozó, kiegyenlítő hatást
tulajdoníthatunk. A sótartalom gyors állandósulása mellett bizonyítanak a
legősibb tengeri szervezetek, a sótartalomra legérzékenyebb és állandó
sótartalmat igényelő radiolariák is.
Elhagyva már most a tengerek történetének logikus következtetésekkel többé-kevésbbé megközelíthető útvesztőit, az első biztos üledékek és
egykor élt szervezetek együttes vizsgálatából tisztább képet nyerünk a
tengerek múltjáról. Az adatok részletezése nélkül a teljességre nem törekedtünk ezen a helyen, inkább csak az lehet célunk, hogy megemlékezzünk az őstengereknek mindazon sajátságairól, melyek a földtörténeti
vizsgálatok eredményei gyanánt tárultak föl előttünk.
A földtani vizsgálatok eredményeinek fölhasználásával készült ősföldrajzi térképek a különböző földtani időszakok szárazulatainak és tengereinek eloszlására vonatkozólag lehetővé teszik az egykori tengerek kiterjedésére vonatkozó megközelítő számításokat is. A legelső tengerrel egyidejűleg a legelső szárazföld is megjelenik, úgy hogy a szárazulatok és
tengerek viszonya az őstengertudomány legmesszebbre visszanyúló kérdése. Arldt számításai szerint 2 a tengerek kiterjedése a legrégibb időktől
máig töbszörös ingadozás mellett állandó növekedést mutat a szárazföld
rovására. Legkisebb kiterjedésük az alsó devon, az alsó triász a felső
triásztól a doggerig bezárólag levő egykori tengerek. A tengerek kiterje-

dése azonban minden időkpen fölülmulta a szárazföldekét

s legnagyobb

felületi kiterjedését ma mutatja.
Bár ezek a számítások nagyon sok kifogásolni valót tartalmaznak,
mégis némi képet nyújtanak az egykori tengerek többé-kevésbbé valószínű méreteiről. Az alábbiakban közöljük Arldt számítási adatait, melyek
a szárazföld és egykori tengerek viszonyára és az utóbbiak középmélységére vonatkoznak, megjegyezve, hogy a számítások a déli sarkvidék
földtanilag átkutatlan volta miatt csak a 60° szélességi fokig terjedő részeket foglalják magukban. Az egykori tengerek középmélysége a tengermedencék megközelítően állandó térfogatának föltevésével vannak kiszámítva.
Jelenkor
Negyedkor
1

Lásd részletesebben Erdődy Árpád : A konyhasó és a tengerekben feloldott többi
klorid eredete. („A Tenger" 1913. évf.)
2
Arldt: Die Grösse der altén Kontinente (Neues Jahrb. f. Min. Geol. u. Pal. 1907,
I.) p. 37. Paláogeographische Fragen (Geologische Rundschau, III., 1912.) p. 97.
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A szárazföld (1) viszonya
a tengerhez:
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Az oceánok
középmélysége :
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Ebből a táblázatból kitűnik, hogy a tengerek legnagyobb kiterjedése
és a legnagyobb középmélység-értékek nem esnek egybe, ami önként
érthető, mert hiszen mindkettő különböző tényezőktől függ. A legrégibb
idők kiterjedésével szemben mai nap mutatkozó maximum, ha nem lassú,
fokozatos növekedés eredménye, hanem egyes időszakokban ugrásszerű növekedés észlelhető. Ezek az időszakok a legerősebb vulkáni működések és hegyképződési folyamatok időszakait (algonkium, szilur, devon,
felső karbon és harmadkor) követik, amennyiben ezek a földtani folyamatok váltották ki azokat a kéregmozgásokat, melyek a tengerek partvonalainak eltolódását bevezették. Feltűnő, hogy a legnagyobb kiterjedésű tengerek idejéből ismerünk eljegesedéseket, jégkorszakokat, melyek
óceáni klímát igényelnek, míg a sivatagok időszakaiban a tengerek kiterjedése kisebb volt.
A középmélységek értékei jóval kisebb ingadozást mutatnak, mint a
tengerek kiterjedései. A mai tengerek középmélységét nagyon befolyásolják az oceánikus árokmélyedések, melyek a legfiatalabb gyűrődések
területén vannak. Az egykori tengerek középmélységeinek legnagyobb
értékei azokban az időszakokban vannak, melyek a hegyképződés viszonylagos nyugalmi idejének felelnek meg. A mai mélytengeri medencék és
árokmélységek a harmadidőszaknál nem idősebbek s noha a régebbi tengerek kifejezetten mélytengeri (abissikus) üledékeinek azonosítása vitás,
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mégis valószínűnek tarthatjuk, hogy a maihoz hasonló mélységek a régebbi
tengerekben is voltak.
Az egykori tengerek mélységeire vonatkozó közelebbi adatokat az
üledékek és faunák alapján is nehéz megállapítanunk. Az üledékek túlnyomó része a partszegélyi és sekélytengeri öv jellegeit mutatja. A fauna
alapján pedig a mélységre vonatkozó következtetések nehézségekbe ütköznek, mivel 500 méteren túl a fauna már biológiailag közel egységes
jellegű. A fauna biológiai vizsgálata inkább az ősi tengerek osztályozását
teszi lehetővé, még pedig nemcsak a ma érvényben levő sótartalom megállapítása alapján, hanem a földrajzi fekvés szerint is. Eszerint az ősi tengerek között éppúgy megtaláljuk az oceánokat, mint a melléktengereket,
öblöket és szorosokat, az alacsonyabb sótartalommal bíró tengereket éppúgy, mint a rendes vagy telített sótartalmú tengereket, a törések mentén
beszakadt és a gyűrődéses medencéket.
Még nehezebb az ősi tengerek fenékdomborzati viszonyainak vizsgálata. Itt a főbb formák megállapításánál túl alig juthatunk, mert a mai tengerek fenékviszonyait kutató mélységmérő eljárások, a dolog természete
miatt, nem alkalmazhatók. A partszegély és a szárazföldi küszöb a legtöbb esetben megállapíthatók az ősi tengerekre nézve, a tengermedencék
további tagozódása azonban, mely sem üledékben, sem biológiai vonatkozásokban kifejezésre nem jut, vizsgálatunkon kívül esik. Az egykori
partvonalak és azok mentén észlelhető jelenségek vizsgálata azonban az
őstengertudomány legfontosabb teendői közé tartozik, mert az egykori
tengerek és szárazföldek között levő viszony részletesebb megállapításának alapja.
Az ősi tengerek üledékeinek vizsgálata a mai ismeretek alapján
az őstengertudomány legterjedelmesebb külön vizsgálati ága, mely csaknem
minden földtörténeti kutatás gerince. E vizsgálatok alapelveit már régebben
ismertettük ezen a helyen, 1 azért ezúttal fölösleges erre kiterjeszkednünk.
Mindössze azt kell megállapítanunk, hogy az egykori és a mai tengeri
üledékeknek azonosítása a partszegélyi és lemipelágikus üledékekre
vonatkozólag többnyire nehézségek nélkül eszközölhető, ellenben az ősi
mélytengeri, azaz enpelégikus üledékeket minden kétséget kizáró módon
kimutatni nagyon bajos. Minthogy az abissikus mélységek jelenlétét az
ősi tengerekben is valószínűnek mondhatjuk, ezek üledékeinek hiányát a
mai szárazulaton csakis ezeknek a részeknek állandó tengerrel borított
voltával magyarázhatjuk. 2
Míg az ősi tengerek üledékeinek vizsgálata közvetlen eredményekre
vezet azok fenékviszonyait illetőleg, addig az őstengerek vizének fizikai
és vegyi sajátságai csak közvetett utakon s kevés eredménnyel kutatható. Az ősi tengerek sótartalmának eredetéről föntebb már szólva megállapítottuk, hogy az földünk ősállapotából származtatható. Az is kétségte1
2

Vadász: Az üledékképződés főbb törvényei egykor és most. (A Tenger 1913.)
Az oceánok állandósága. (A Tenger 1917.)
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len, hogy az első szervezetek jelenléte óta ez a sótartalom a maitól lényegesen eltérő nem igen lehetett, noha földünk régebbi időszakaiban,
különösen az ókor végén, a középkor végén és a harmadkor közepén
keletkezett nagy vastagsagú sótelepek azt a feltevést is indokolnák, hogy
a sótartalom a régebbi időkben lényegesen nagyobb volt a mainál. Az
ősi tengerek vizének fizikai és vegyi sajátságait kizárólag az egykor élt
szervezetek élettudományi vizsgálatával kutathatjuk, ez pedig nem jogosít föl az említett föltevés igazolására. A régi tengerek állatvilága ugyanis
általában a mai viszonyokkal azonos életkörülményekre utalnak s a
kihalt állatok között éppúgy megtaláljuk a sterobalin vagyis az állandó
sótartalmat kedvelő, valamint az euryhalin, azaz a változó sótartalmat
elviselő alakokat. Az őstengerek sótartalmára nézve ezek szerint általában a mai viszonyoknak megfelelő állapotokra kell következtetnünk. A
nagy vastagságú sótelepek keletkezése nem az összes tengerekre, hanem
csak egyes tengermedencékre szorítkozó jelenség, amelyet rendes állapotnak az akkori viszonyokra nézve sem fogadhatunk el azért, mert a
sótelepeket kísérő rétegek szegényes faunája is különleges biológiai viszonyokra utal, másrészt azért, mivel a sótelepek keletkezését az utánuk
következő időszakok vizének kiédesedése követte, föltéve, hogy újabb
elöntés nem állott be.
A sótelepek helyi jellegű keletkezése azt is bizonyítja, hogy az ősi
tengerek sótartalmának eloszlásában sokkal nagyobb különbségek voltak,
mint ma. Vonatkozik ez nemcsak a konyhasóra, mely a tengerek sótartalmának legnagyobb részét adja, hanem a többi sókra is, különösen a
műtrágyák gyanánt közismert kálisókra, melyeknek vastag telepekben
való előfordulása éppúgy bizonyítja helyi fölszaporodásukat, mint a konyhasóé. Ugyanez áll a gipszre is. Vannak ezenkívül adataink arra nézve is,
hogy egyes elemek, iiletve sók, melyek a mai tengerek vizében csak
csekély mértékben találhatók, az ősi tengerekben kétségtelenül nagyobb
mennyiségben voltak. Ezeknek megállapítására részben a kövületek szilárd vázrészeinek vegyi összetétele, részben az üledékek természetéből
folyó közvetett vizsgálatok vezetnek. így különösen kiemelendő, hogy az
ókor elejéről a cambrinusból és sziberből visszamaradt ősi gyűrűs férgek
és ősrákok vázai feltűnően sok foszforsavas meszet tartalmaznak, mely
még az átkövesedésnél a kiszorított szénsavas mész helyébe lépő mennyiség leszámításával is lényegesen felülmúlja a mai mennyiséget. Az ősi
tengerek üledékei között az ókorban, de különösen a középkorban előforduló sokszor tetemes vastagságú tűzkövek, noha az eddigi fölfogás
szerint egysejtű kovasavas állatkák vázaiból keletkeztek, mégis sok valószínűséggel a tengervíz kovasavban gazdagabb voltára utalnak.
Mindezek alapján az ősi tengerek sótartalmára nézve megállapítottnak vehetjük, hogy általában véve a mai tengerek sótartalmával egyező,
de úgy helyenként, mint időnként változásnak volt kitéve. Szükségszerűleg következik ez már azokból a sokszoros parteltolódásokból, területi
változásokból, melyek a tengermedencékben a különböző időkben mind-
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máig végbementek. További következtetések ezen a téren alig tehetők,
legföljebb még annak megállapítására szorítkozhatunk, hogy a tengervíz
egyéb fizikai sajátságai, így a sűrűség, különösen a fénytani tünemények
bizonyára éppúgy a sótartalom függvényei voltak, mint a mai tengerek
hasonló jelenségei.
Már a sótartalom változásának megállapításánál, de különösen az egykori tengerek vizének gáztartalmára és hőmérsékletére nézve nagyon
fontos útbaigazítást ad az egykori szervezetek tömeges előfordulása, mely
legtöbbször hirtelen megváltozott létkörülmények következtében beállott
tömeghalálnak felel meg. Ha ilyen esetben a kövületeket bezáró üledék
vegyi összetétele szokatlannak bizonyul, akkor a szervezetekre ártalmas
gázok jelenlétére joggal következtetünk. Ártalmas oldatok, mint a németországi harz-hegységbeli felső-perni „rézpala" rézszulfát- vagy rézgálicoldata fényes példája a tömeghalálnak. Vulkáni kitörésektől felforralt tengervíz vagy hévforrások beömlésével megváltozott hőmérsékleteti viszonyok ugyancsak végzetes hatásúak a tengeri szervezetekre.
Mindezek az esetek azonban csak a rendkívüli viszonyok megismerését teszik lehetővé. Az ősi tengerek hőmérsékletének rendes körülményei azonban közelebbről még megállapítatlanok. A hőmérséklet függőleges eloszlása bizonyára nem tért el a mai viszonyoktól és a fenékdomborzati alakulatoktól függött. A hőmérséklet területi eloszlására nézve
azonban az egykori szerves élet eloszlásából következtetve arra a megállapodásra jutunk, hogy a föld ókorában semmi vagy csak nagyon kis
mértékű hőmérsékleti különbség mutatható ki, ellenben a föld középkorától kezdve a szervezetek eloszlása ilyen különbségek fönnállását is
igazolttá teszi. Az idevonatkozó vizsgálatok rendkívül nehéz volta miatt
ezen a téren még a kezdetleges megállapítások keretein túl nem jutottunk,
mert a fauna vándorlásából vont következtetések a nagyon sok egyéb
körülmény előtérbe tolulása miatt nagy óvatosságot igényelnek.
Amint a hőmérsékleti különbségek beállottak a földön s a sarki jégvidékek kialalakultak, megjelentek a tengerekben az úszó jéghegyek is.
Ezeknek nyomait a tengeri üledékek vizsgálatával tudják kimutatni, az
üledékek egyenletes anyagának hirtelen idegen durva törmelékkel való
keveredése alapján. Ilyen jelenségek kétségtelenül csak a negyedkori
jégkorszak óta mutathatók ki, noha jégkorszakok biztos nyomait régebbi
időszakokból is ismerjük. Mindezek azonban nem annyira a tengervíz
hőmérsékletére, mint inkább a föld egykori klimatikus viszonyaira utaló
tényezők. A tengervíz hőmérsékletére az egykori faunák vizsgálatából
csak viszonylag tudunk következtetni. így különösen az egykori korallzátonyok előfordulásából a mai korallzátonyok életkörülményei alapján
melegebb vizekre kell következtetnünk. A mészkövekben gazdagabb korok tengereit inkább tropikus jellegűnek mondhatjuk, mivel ezekben ma
is dúsabb a mészképződés, mint a hidegebb tengerekben. Általában
az ősi tengerek hőmérsékletéről szintén csak azt mondhatjuk, hogy a tengervíz egyéb fizikai tulajdonságainak hatása alatt állt éppúgy, mint ma.
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Az őstengerek vizének mozgástüneményeiről szintén kevés biztos
adatunk van. Az egykori hullámok állandó jelenlétét a partokon végzett
működésükből biztosan megállapíthatjuk. A legkülönbözőbb pusztító és
építő hatásokat nagy biztonsággal tudjuk nyomozni az egykori partvonalak mentén s legtöbbször éppen ezek a biztosan felismerhető hullámveréses jelenségek az egykori partvonalak nyomozásának útmutatói.
Az árapály tüneményei már nem nyilvánulnak ilyen közvetlen módon,
tehát ezeknek az őstengerekben való jelenlétére csak abból a tényből
következtethetünk, hogy a hold és a föld között levő vonzás a múltban is
legalább a maihoz hasonló módon fönnállott.
Az egykori tengerek áramlásairól vannak már közvetlenebb adataink
is, melyek részben a fauna, részben az üledékek alapján vizsgálhatók.
Ezek az adatok azonban korántsem elégségesek arra, hogy egyik vagy
másik korszak tengereinek áramlásairól egységes képet adjanak, inkább
csak egykori áramlások jelenlétének megállapítását teszik lehetővé. Az
üledékek vizsgálatában különösen az üledékek anyagának hirtelen megváltozása utal áramlások jelenlétére, más esetben bizonyos mélyebb tengerekben keletkezett üledékekben mutatkozó hézagokat, így az alpesi
jurarétegek egyes szintjeinek hiányát is szokás egykori áramlások üledékgátló hatására visszavezetni. A faunák vizsgálatában különösen a hullámok hátán úszó plankton szervezetek elterjédése utal egykori áramlások
útjára. Ezek segítségével már a szilurban is sikerült áramlások jelenlétét
a graptolitok segítségével kimutatni. A parti áramlások jelenlétére különben nagy valószínűséggel
következtethetünk mindig, ha
egykori
oceánok nagykiterjedésű egységes partvonalakkal határoltak. Sok esetben nemcsak a plankton fauna, hanem a helyhez kötött benthos állatvilág
feltűnő gazdagsága is az áramlások útján hozott plankton-táplálék bőséges
voltának eredménye s mint ilyen is az áramlások jelenlétét igazolja. Különösen áll ez azokban az esetekben, midőn a kagylók és csigák házai
csaknem minden kőzetanyag-üledék kötőszer nélkül úgynevezett lumachellákban észlelhetők. Ezeknek helyi jellegű korlátolt kiterjedése az
áramlások jelenlétével kellő magyarázatot talál. A kárpáti flis petróleum
tartalmú rétegeinek plankton-faunáját, mely a petróleum keletkezésének
alapja s az ennek nyomán haladó nektonhalak jelenlétét, melyekben déli
és északi alakok vegyesen jelentkeznek, szintén hideg és meleg áramlások összeütközésével magyarázhatjuk.
Ilyen és ehhez hasonló példák igazolják az egykori tengerek áramlásainak kimutatható voltát s minél inkább tökéletesednek a különböző
korok tengereinek állatvilágára vonatkozó ismereteink, annál nagyobb
biztossággal utalhatunk az áramlások jelenlétére is. Az eddigiekből megállapíthatjuk, hogy a legrégibb tengerek óta állandóan vannak áramlások,
amelyeknek a tengeri faunák elterjedésére sokkal nagyobb hatásuk volt,
mint az általános éghajlati viszonyoknak.
Az őstengertudomány legterjedelmesebb fejezetét és legbiztosabb
kutatási területét az egykori tengerek életének, szerves világának tanul-
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mányozása szolgáltatja. Az őstengerek növényei és állatai régebben csak
a földtani vizsgálatokat elősegítő eszközök voltak, ma már azonban a
mai tengerek életének ismeretével az egykor élt szervezetek életkörülményeinek vizsgálatát az ősélettudomány (palaobiologia) végzi. Ennek a
tudománynak ma már jól kipallérozott eszközeivel a kihalt tengeri állatok
életmódjára is reávilágíthatunk s az így megállapított eredmények az
állatvilág és környezet kölcsönös viszonya alapján az egykori tengerek
egyéb sajátosságainak tisztázására is szolgálnak. Ezek a mai tengeri állatvilág ismeretén alapuló ősélettudományi vizsgálatok lehetővé teszik a kihalt állatok sokszor hiányos és idegenszerű maradványainak, vázrészeinek
megelevenítését és mai életmódokkal való azonosítását. Lehetővé teszik
viszonl a mai élő alakok tengeri életmódhoz alkalmazkodott jellegeinek
időrendi bevezetését. Ismertetésükbe az anyag óriási volta miatt ezúttal
nem bocsátkozhatunk, csak annak hangsúlyozására szorítkozunk, hogy az
ősi tengerek életének vizsgálata a legszebb jelenségeket tárja elénk,
melyeknek értékes voltát eléggé bizonyítja az a tény is, hogy az elmondottakban a legtöbb jelenség kimutatása legtöbbször az állatvilágra való
utalással történt.
A ma tengereinek rendszeres vizsgálata megadja a mult tengereinek
sajátságait kutató alapot, a mély tengerek sötét régióiba behatoló tudományos vizsgálatok eredményei bevilágítanak a földtörténet homályos
fejezeteibe is. A nehézségek nagyok bár, de a fürkészve kutató emberi
elme fáradhatatlanul szélesbbíti azt a mesgyét is, mely az ősi tengerek
viszonyainak megismeréséhez vezet.

A VITORLÁZÁS.
Irta Osgyáni RÓNAY TIBOR dr. sorhajóhadnagy,.
— Tizennyolc vázlatrajzzal és nyolc képpel. —

— Nézze apám, hogy megy az a hajó, pedig kéménye sincsen!
— Fiam, azt a szél hajtja, akárcsak a szélmalmot vagy a papírsárkányt. Látod azokat a nagy kifeszített lepedőket? Azok a vitorlák, abba
kapaszkodik be a szél.
— De a szél a kikötőből fuj, mégis bemegy az a hajó?
— Az csak úgy látszik, fiam.
— Nézze, nézze, hogy fordul be a part f e l é ! . . . Most meg elfordul...
ni, most már eltette a vitorlákat és megáll.
— Hazaérkezett halász az, fiam, a „kormánnyal" igazgatta háza elé
hajóját, most odaérve horgonyt vetett.
Mennyit kérdez ez a gyerek! Alig lehet felelgetni neki; ezúttal két
füllentéssel még csak el lehetett hallgattatni. Pedig igaza v a n : az a vitorlás hazaérkezett dacára az ellenszélnek, a vitorláit igazgatta, fordítgatta,
hogy oda jusson, ahova akart. Milyen szép ívben kanyarodott háza közelébe, idejében bevonva vitorláit, meg is állt ottan. Hogyan igazgatta a
vitorláit ? Miért forgatta ? Mit kellett neki tennie, hogy odaérkezzen ?
Nemcsak a gyermek, de mindenki kérdezheti ezt. Talán eléggé érdekes
kérdések, érdemes velük kissé foglalkozni.
A szél hatásáról a vitorlára és a vitorlázás fejlődéséről már volt
szó „A vitorlázat és története" („A Tenger" 1916. évi 1. füzet) rövid tárgyalása alkalmából. Nézzük ezúttal a vitorlás hajók kezelését. (Das
Manövrieren der Segelschiffe.)
Hogy a vitorla duzzadjon, az iránya és a szél iránya közti szögnek
legalább 20—30°-nak kell lennie. Rúdvitorlázású hajókon a rudakat az
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alapállásból egészen addig lehet elfordítani (anbrassen), amíg a rúd a
a hajóiránnyal 30° szöget képez, tovább nem engedik az árbocozat oldalkötelei. Ezek szerint rúdvitorlás hajók átlag 60°-al dűlhetnek a szélnek
(Anliegen am Winde), vagyis a legjobb esetben a hajó és a szél irányai
közti szög 60°. Ha hozzávesszük a hajó elvetődését oldalt (vagy 10°),
úgy a hajó haladásának iránya és a szélirány közti szög rúdvitorlásoknál
legalább 60—70°, hosszvitorlásoknál meg 40—50°.
Kis hajóknál és versenyvitorlásoknál elégséges a helyes kormányzás,
hogy odaforduljon a hajó, ahová akarjuk; nagy vitorlásoknál a kormány
hatását még emelni kell a vitorlák helyes kezelésével. A hajó elején kifeszített vitorla hatása (mindig arányosan a szélnyomásnak a vitorlára
merőlegesen ható részével) nemcsak a hajó előrehaladásában, hanem a
hajó fordulásában is fog nyilvánulni. A hajó farán ugyanúgy kifeszített
vitorla hasonló körülmények között az ellenkező irányba fordítja a hajót.
(1., 2. rajz.) Ha tehát csak elől avagy csak hátul feszítünk vitorlát, hajónk
fordulni fog egyik vagy másik irányba. Nem szükséges a többi vitorlát
bevonnunk, elég, ha csak túlsúlyba hozzuk az elővitorlázatot (das Vorquartier), avagy a hátsóvitorlázatot (Achterquartier), a fő mindig az, hogy
a vitorlaközéppont (Segelpunkt), azaz a vitorlázat támadási pontja a hajó
súlypontja elé kerüljön, ha el akarunk fordulni a széltől (abfallen von
dem Winde); viszont a vitoraközéppont a hajó súlypontja mögé kerüljön,

Ő F e l s é g e „Saida" hajója. — Felvonta az orrvitorláit, hogy segélyükkel kiforduljon
a kikötőből. A hajó háromárbocos, rendes"vitorlázattal, a rúdvitorlák be vannak
kötve, a rudak haránt állanak.- M é g 16 é v e ezen a hajón járták be a haditengerészakadémia növendékei nyaranta a Földközi-tengert. Ma nincs már vitorlázata, Dalmáciában mint tanyahajó szolgál.

A VITORLÁZÁS

Í97

Ő F. h. „Saida". — A f e l g ö n g y ö l t és bekötött orrvitorlákat bontják ki, az orrárbocra kimenve. A
l e g é n y e k a kötőket oldják ki; az egyik a hajó orrán áll é s lazítja az orrvitorlák felvonóit. A vakrúdhoz feszített háló, az orrvitorlaháló, arra való, h o g y az orrvitorlák bevonásakor e z e k ne érhessenek a vízbe, mert a hullámok bizony eltépnék. Nyári c s e n d e s e s t é k e n kellemes a f e k v é s e hálón,
hűvös, 12—15 m a víz színe felett, ha nyom is a háló kötele, nagy é l v e z e t volt a növendékeknek.

ha szélfelé akarunk tartani (anluven). (3., 4., 5. rajz.) Ezt a célt szolgálja
a vitorlák különböző állítása.
A vitorlák akkor állnak helyesen, ha a hajó iránya és a szél iránya
közti szöget felezik, mert a vitorlanyomásnak a hajó irányába eső része
ezen esetben a legnagyobb. (6. rajz.)
Csak egy rúdvitorlánál farszél a legelőnyösebb; több egymás mögött
lévő rúdvitorlánál hátfélszéllel halad leggyorsabban a hajó, mert a farszél
nem érheti az összes vitorlát. (7. rajz.)
Középre állított kormánnyal (Steuer mittschiffs) vitorlázó hajó azon
hajlama, hogy az orrával a szél felé fordul, bizonyos fokig szükséges és
előnyös az ideodázáshoz (aufkreuzen). Ilyen vitorlás „szélbeforduló"
(luvgierig), míg az ellenkező esetben „széllelfutó" (leegierig) a hajó, ha
a szél irányában akar haladni. A vitorlázat helyes állítása, egyes vitorlák
bevonása avagy kurtítása mérsékelheti ezen tulajdonságot, ha erre a
kormány csekély elforgatása már nem lenne elegendő. A hajó elejének
nagyobb megterhelésével vagy elővitorlázata apasztásával „szélbeforduló"
lesz, ha farterhessé tesszük vagy kevesbbítjük hátsóvitorlázatát, „széllelfutóvá" válik. (8., 9. rajz.)
(Az egyes vitorlák kezelése. „A Tenger" 1917. évi 2. füzet.)
Ha tudjuk a hajót elővitorlázata és hátsóvitorlázata helyes állításával,
változtatásával kívánságunk szerint fordítani, akkor már minden fordulás,
hajómüvelet is sikerülni fog. Az ideodázásnál gyakran szükséges dűlőt
váltani, vagyis átfordulni a szélen, úgy hogy például a balszeles hajó
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(Schiff mit Backbordhalsen) megfordulván jobbszelessé (mit Steuerbordhalsen) válik. Az így ideodázva leküzdött ellenszélben megtett út összehasonlítható a hegyremenő kígyóvonalas úttal, melyen az emelkedés
egyenletesen van szétosztva; az egyes részeken haladva, majd jobb, majd
a bal oldalunkat fordítjuk a leküzdendő hegy felé, akár az ideodamenő
dűlőknél (Bord) jobb vagy baloldalról fuj a szél. „Előnyös" azon dűlő
(der günstige Bord), melyen közelebb jutunk a célhoz. Nagy vitorlással
rendesen a hosszú dűlők célszerűbbek, mert minden fordulás nagy munkával és útveszteséggel jár; kis vitorlások és versenyhajók gyakori fordulása sem jár nagy munkával, sőt mivel farolás (Deinsen) nélkül fordulnak át, még nyernek is utat szélfelé (gewinnen Luvweg). (10., 11. rajz.)
Egy balszeles vitorlás dűlőt akar változtatni. Rendesen a rövidebb

Ő. F. h. „Saida". — G y e n g e oldalszéllel, az orrvitorlák be vannak kötve, a csonkaés törzsvitorlák is. Szél felé szándékozik fordulni. S e g é d g é p e is van szélcsend esetére ; kéménye le van eresztve, míg az első képen látható.

utat választja és szélnek fog dűlni, majd az orrával átfordulni a szélen
(durch den Wind wenden; stagen). Az átfordulás abban áll, hogy a hajót
a kormánnyal lassan a szélbe fordítják, a hátsóvitorlázat határát helyes állítással emelve és az elővitorlázatát meggyöngítve. A hajó még menettel ér a
szél irányával szemközt; a kormány további hatását fokozza a visszássá
vált elővitorlázat (backtragendes Vorquartier), a hajó tovább fordul, míg
a szelet jobboldalára kapja. Az elővitorlázat átfordításával (Rundbrassen)
a hajó jobbszeles, folytathatja útját előbbivel ellenkező dűlőn. (10. rajz.)
Nagy vitorlások rendesen elvesztették már minden menetüket, mire a
szélbe fordultak. Farolni kezdenek ekkor, a kormányt át kell forgatni a
hátrafelé menethez, míg végre az új dűlőn belekap a szél a vitorláiba. (11.
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Ő. F. h. „Saida". — Enyhe hátszéllel vitorlázik; éjjelre be
vonja'a sudár és felsősudárvitorláit; épp a bevonókat
húzták meg.

rajz.) Mikor a szélbe fordulva elölről kapja a szelet
a hajó, egész vitorlázatát
az árboc előkötelei (die
Stage) tartják, innen az átfordulás német neve: Stagen, über Stag gehen.
Erős szélben ajánlatosfarral átfordulni a szélen (vor
dern Winde wenden; über
die Halsen gehen), nehogy
az előkötelek kárt szenvedjenek az átfordulásnál.
Hosszadalmasabb
ugyan,
mert mindig több útveszteséggel jár, de a vitorlázatot folyton az oldal- és farkötelek tartják, nem fordulván a hajó a szél ellen.
Kénytelenségből és gyakorlásul végezik az átfarolást (das Halsen), melynél
a hajóút teljes hurkot képez; olyanféle, midőn valaki „jobbra át" helyett bal
felé megfordulva, „hátra

F. h. „Saida". — A farvitorlát igazítják.

r
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arc"-ot és még „balra át u -ot csinál, az eredmény egy, de körülményesebb.
Az előbbi balszeles vitorlás át akar farolni a szélen. Kormánnyal
lassan elfordul a széltől; elővitorlázatját szélnek fordítják és szaporítják,
hátsóvitorlázatját lobogtatják (killen lassen) és apasztják. Mikor farszeles
a hajó (vor dem Winde), hátsóvitorlázatját növelik, hogy ismét szélfelé
forduljon. (12. rajz.)
Bár rendesen a vitorláshajó is tájoló (Kompass) szerint figyeli útirányát (Kurs), de ha szélnek dűlve halad (scharf am Winde anliegen),
akkor lehetőleg szélfelé tart, követnie kell a szél folytonos játékát és a

Ő. F. h. „Artemisia". — Kétárbocos brigg, vitorlázattal; oldalszéllel vitorlázik, mint
balszeles hajó. Tisztán vitorláshajó. Pár évtizeddel ezelőtt még mint iskolahajó vitorlázott a hajósinasokkal.

szél szerint kormányozni a hajót. Az árboc csúcsára vont szélmutató és
az elővitorla gyenge lobogása, rezgése jelezik a helyes irányt. Eközben
megtörténhetik, hogy figyelmetlenség folytán, gondatlan kormányzással,
vagy a szél hirtelen előrefordulása (plötzliches Schrallen des Windes)
következtében szélbe fordul a hajó és visszássá válik a vitorlázata (die
Segel back bekommen, eine Eule fangen). Ilyenkor a kormány és vitorla
helyes állításával vissza kell fordulni a régi dűlőre, avagy átfordulni a
szélen a másik dűlőre, ha előnyösebb.
A szűk téren való fordulást, a kisebb segélyeket, mesterfogásokat, a
balfogások jóvátételét a kényszerhelyzetben követendő műveleteket stb.
leírni hosszas volna. A vitorlázást nem lehet mindig érvényes szigorú
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szabályokba foglalni; a fő a gyakorlat
és az illető vitorlás
ismerete. Ami jó és
célszerű az egyik vitorláson, az talán csődöt mond a másikon.
Talán nincs két teljesen egyenlő vitorláshajó, a kötélzet
vezetése, a vitorlázat
kisebb eltérései a
hajómester ízlésétől
függenek.
Az általánosságban említett két fő
Kínai kétárbocos bárka, dzsunk. Szélnek dőlve vitorlázik" felfelé a
folyón. (A Jangcekiang-on.)
forduláson, az átforduláson és áttároláson kívül nézzük a többi főbb műveleteket. Miként jut a vitorlás ki a
kikötőből ? A kikötőkötelek bevonása és a horgonyok felvonása után evezős csónak, vonszolóhajó vagy vonszolókötél segélyével hozzák ki a hajót a nyilt tengerre a szűk kikötőből. Ha lehetséges, akkor még horgonyozva feszíti ki a vitorláit; felvonva az utolsó horgonyt is esetleg farolva
fordul irányába. (13. rajz.)
Éjjelre és fenyegető vihar előtt kurtítják a vitorlát fogások bekötése
által, a felsőbbeket bevonják, utána megbízható egyénekkel átvizsgáltatják a vitorlázatot, vájjon jókarban van-e? Ha horgonyzóhelyére ér a
hajó, szélbefordulva ejti le a horgonyt, avagy apasztva vitorláit, mind
lassabban ér be a kikötőbe, míg csak az irányító vitorlákkal (Richtsegel)
az orr- és farvitorlával jut a kívánt helyre. Nagy figyelem és a körülmények helyes becslése, mérlegelése szükséges ehhez, mert még kisebb
tévedést sem lehet oly könnyen ellensúlyozni, mint gépes hajón
például a gép gyorsabb vagy lassúbb hátradolgoztatásával. (14. rajz.)
Ha a vitorlásnak várnia kell rövid ideig, például csónakot küldött
egy közeli hajóra vagy beesett tárgy, ember kimentésére, akkor szélnek
dűlve összefordítja (beidrehen) rúdjait, vagyis az elővitorlázatot visszásra
fordítja. Ezáltal a hajó nagyon lassan haladva lehetőleg helyben marad,
de kívánatra azonnal folytathatja útját, csak át kell fordítani az elővitorlázatját. (15. rajz.) Tartós szélcsendben is összefordított rudakkal kell a
szelet bevárni, mert így akárhonnan is jön az éledő szél, hamar mozdul
a hajó és kormányozhatóvá válik. (19. rajz.)
Ha tovább kell várni a hajónak, például ha kora hajnalban ér a
kikötő elé és be akarja várni, míg világosodik, vagy viharos időben
kedvezőtlen volna a széllel futnia, akkor lehetőleg kevés vitorlával szélnek dűl és bevárja (beiliegen) így az idő változását. (17. rajz.)
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Kedvező szélben, ha viharos bár, de a hullámzás nem veszélyes a
hajóra, akkor előnyösebb a szél elől futni (lensen vor dem Winde), a
szelet hátulról oldalt véve 30° szögben körülbelül. (18. rajz.) A vihar elfújhatja a vitorlákat, úgy hogy a hajó csupasz árboccal (vor Topp und
Takel) fut a széllel, a vihar csak az árbocokba és a hajótestbe kapaszkodhatik. Ilyenkor oldalt fordulhat a hajó, ami veszélyes, mert az erős hullámverés és a hajóra zúduló vízmennyiség végzetessé válhatnak. Ha már semmiképpen sem lehet a hajót széllelfutóvá tenni, akkor fel kell áldozni a farárbocot,
esetleg a főárbocot is. Az árboctörzset kétharmad vastagságában átfürészelik, az oldal- és farköteleinek a húzószálait hirtelen elmetszik (kappen),
mire a szél kidönti az árbocot. A letörött és ledőlt árbocot esetleg hosszú
hajókötélen, melyet már előbb kötöttek hozzá, vontatja a hajó, hogy
ezen vízbefogó horgony (Treibanker) segélyével nyugodtabban maradjon
az irányában, talán mint vészárbocot (Notmast) újból fel is állíthatja.
Szeles partról (Legerwall) a vitorlák duzzasztásával (Pressen der
Segel) kell távolodni, ha mindjárt kárt is szenvednek a vitorlák, nehogy
a szél és a hullámzás partra dobja a hajót. Teljes sikertelenség esetében
horgonyon kell kivárni a vihart (den Sturm vor Anker abreiten). Mikor
a hajó szánt a horgonyával (vor Anker treiben), mert az nem bírja megtartani, kieresztik amennyire csak lehet a horgonyláncot, kivetik a második horgonyt is, majd a -harmadikat, negyediket, ha van. Ha az összes
horgony, horgonylánc kinnivan és nem tartják fel a hajót, sorjában elvágják az elő-, fő- és farárbocot. Ez sem vezet okvetlen célhoz, mely
esetben a hajó farával partra ül, de elejét tartják a horgonyok. Homokos menedékes
parton bevárhatja a hajó a vihar
enyhülését, még
van kilátása a
megmenekülésre ; sziklás vidéken ilyen esetben már alig van
reménye, valószínű, hogy a
hullámverés öszszezúzza a hajót,
legénysége kimentése is ritka.
A különféle
károk, bajok kijavítása, sérült
kötél, vitorla pótlása, a vihar, tűz,
lék, zátonyrajuAdriai halászbárka, „brazzera", kedvező széllel halad.
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tás alkalmával követendő intézkedések leírása messzire vezetne és szakszerűségénél fogva túl száraz olvasmány. A vitorlázás fenti vázlatos leírása
csakis a főbb fogalmak ismertetése, belőle megérti az érdeklődő a
fontosat, tengerészleírások és regények olvasásánál nem szorul a gyakran zavaros és téves jegyzetek magyarázatára.
A rajzok legtöbbször kétárbocost ábrázolnak. A többi hajóra nézve :
Hajónem
Egyárbocos hajó
- Kétárbocos hajó
Háromárbocos hajó

Elővitorlázat

Hátsóvitorlázat

orrvitorlák

fővitorla

előárboc vitorlái (különösen az orrvitorlák)

főárboc vitorlái (különösen a fővitorla)

előárboc vitorlái (különösen az orrvitorlák)

fő- és farárboc vitorlái
(különösen afarvitorla)

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.
A Szent István csatahajó elsiilyesztése. Súlyos veszteség érte haditengerészetünket. Négy dreadnought-típusú nagy csatahajónk közül a legújabbat, a
Szent István-í május 10.-én szürkületkor a dalmát szigetek mentén az olaszok
torpedólövéssel elsülyesztették. Mint a hadügyminisztérium tengerészeti osztálya
közli, Rövid Miksa, a hajó sorhajóhadnagyáról, Saarnitz gépüzemvezetőről,
Müller Andor tengerészhadapródról és a legénység mintegy 80 emberéről nem
tudnak, Scherda József tengerésztisztjelölt meghalt, a legénység többi részét
megmentették.
Az olasz tengerészeti vezérkar jelentése szerint június 10.-én szürkületkor a
dalmát szigeteknél 7 kis olasz torpedóhajó, amelyeket Rizzo Luigi korvettkapitány vezetett, megtámadott egy 2 nagy „Viribus Unitis"-típusú cirkálóból és 10
torpedónaszádból álló ellenséges különítményt. Az olasz torpedóhajók keresztülhatoltak az osztrák-magyar torpedóvadászhajók vonalán és az elől haladó csatahajót 2 torpedólövéssel, az utána jövőt pedig egy torpedóval eltalálták. Ezután egységeink, amelyek az üldözésükre siető torpedóvadászhajók közül egyet
súlyosan megrongáltak, sértetlenül visszatértek kikötőjükbe. Ez a híradás azonban téves, mert csupán a Szent István esett áldozatul az ellenséges támadásnak,
a második hajót nem találták el s a kísérő hajók közül sem rongáltak meg
egyet sem.
A Szent István a magyar hajóépítő ipar büszkesége, negyedik dreadnoughtja
volt a monarchia haditengerészetének és a fiumei Ganz-Danubius gyárban épült.
Az 1914. évi január hó 17.-én bocsátották vízre Mária Terézia főhercegnő mint
keresztanya, a kormány tagjai, a főrendiház, a képviselőház, a külföldi diplomáciai testület és számos más testület küldöttségének á jelenlétében. A dreadnought 150 méter hosszú, 27 méter széles volt. Négy páncéltornyának mindegyikében 3, összesen 12 darab 30'5 centiméteres kaliberű ágyú volt. Turbinás
gépei 27 ezer lóerőt fejtettek ki és 21 mérföld gyorsasággal hajtották a hajót.
Három vízalatti torpedóirányító csöve volt és legénysége ezer főből állott.
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Egyesületünket különösen fájdalmasan érinti a Szent István gyászos elpusztulása, mert bennünket közelebbi benső kapcsok fűztek haditengerészetünknek
s a magyar hajóépítő iparnak ehhez a méltó büszkeségéhez. Egyesületünk ugyanis
már a hajó vízrebocsátásakor egy nagyobb méretű bronz Szent-István-plakettet
adományozott a hajónak, mely a nagy királyt álló alakban, királyi díszben ábrázolta. A vízrebocsátáson elnökünk, Gonda Béla képviselte egyesületünket, aki
meg volt híva a legmagasabb előkelőségek számára fenntartott díszsátorba, hol
Mária Terézia főhercegnő igen nagy elismeréssel nyilatkozott előtte az egyesület
hazafias szép adományáról. (A Szent István vízrebocsátásáról A Tenger 1914.
évi I. füzetében számoltunk be 10 szép kép — köztük a Szent-István-plakett —
kíséretében.)
A hajó teljes elkészültével 1916. január 6.-án, Vízkereszt napján nagy
ünnepélyességgel szentelték be a plakettet s egyidejűleg a magyar nők által a
Budapesti Hírlap útján a hajónak adományozott történelmi becsű díszzászlót.
(Az ünnepély részletes leírása 4 képpel A Tenger 1916. évi februári füzetében
jelent meg.) A plakettet a hajó parancsnoki termében helyezték el olyképpen,
hogy attól jobbra és balra két-két kis ablak volt. Ezekbe egyesületünk művészi
kivitelű üvegfestményeket készíttetett a Szent István életére vonatkozó történelmi
festmények nyomán. (A plakett és a 4 üvegfestmény együttes képét A Tenger
1917. évi júniusi füzetében közöltük.)
A király 0 Felsége 1916. december 15.-én legfőbb hadúri minőségében először
látogatván meg Pólában a hajóhadat, néhai Haus Antal akkori vezértengernagy
és tengerészeti parancsnok szíves volt — felkérésünkre — Ő Felségét a
Szent István hajóra vezetni s a Felségnek a Magyar Adria Egyesület adományát
megmutatni. A hivatalos jelentés szerint (melyet A Tenger 1917. évi februári
számában közöltünk 4 szép képpel) „Utoljára a parancsnoki terembe ért a király. A király belép, legelőször is feltűnnek neki az üvegfestmények, amelyek
Szent István életéből vett jeleneteket ábrázolnak, valamint a nagy király bronzplakettje. O Felsége ezeket néhány percig elmélyedve és nagy érdeklődéssel
szemléli. A Magyar Adria Egyesület ezen adományáért meleg, elismerő szavakkal adózik a legfőbb hadúr. Megnézi a díszzászlót is, melyet behoznak a
terembe."
Ezekre a szép emlékekre, a hatalmas hajókolosszusra s az ahhoz fűzött
reménységeinkre reájuk borult az Adria sötét víztömege, mindent magába zárt
a tenger hullámsírja. Nekünk nem maradt egyéb a gyásznál, a mélységes fájdalomnál, mellyel nagy veszteségünket elsiratjuk, s a kegyeletes emlékezésnél,
melyet szívünkbe zárunk. Egyesületünk a haditengerészetünket s ezzel hazánkat
és a monarchiát ért súlyos veszteség felett a cs. és kir. hadügyminisztérium tengerészeti osztályának mélységes részvétét táviratilag sietett kifejezni, melyért a
tengerészeti osztály ugyancsak táviratilag legmelegebb köszönetét fejezte ki,
azzal a hozzáadással, hogy egyesületünk részvétnyilvánítását a legmagasabb
trón zsámolyához is kegyes lesz eljuttatni.
A haditengerészetünket ért ezen súlyos veszteség azonban egyáltalán nem
csökkenti a bízó reménységet, mellyel hadiflottánk dicsőséges teljesítményei elé
nézünk s szent meggyőződésünk, hogy el fog jönni az idő, mert rajta leszünk,
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hogy eljöjjön, amikor
Adrián.

Szent István

koronája

diadalmasan

fog ragyogni

az

Peary felfedezései. Az északi sark felfedezése ma már kétségtelenül nem
történt meg úgy, amint azt Peary állította. Úgy ez, mint Peary más állítólagos
felfedezései jórészt lekerülnek a térképről. Igaza volt tehát Lóczy Lajosnak,
aki a Magyar Földrajzi Társaság ülésén, mikor Peary előadásra meghívásáról volt
szó, a várakozás mellett foglalt állást. Amerikában kongresszusi tárgyalások
folyamán már régebben kiderült, hogy Peary az északi sarknak még közelébe
sem jutott. Peary más „felfedezései" is lekerültek az amerikai hivatalos tengerészeti térképekről. Újabban Helgesen T. H. az „American Magaziné"-ban (ism.
Naturw. Wochensch. N. F. XVI. Nr. 6.) még négy Peary-féle felfedezésről
mutatja ki azok valótlanságát. Ezek a következők:
1. Peary-tengerszoros a Lincoln-tenger és az Indepence-öböl között, melyet
Peary 1901 —1902-i útján felfedezett, de 1907-ben Mylius-Erichsen annak
helyén magas hegyplatót talált, 1912-ben Rasmussen ugyanezt. Az amerikai
Navy Department és a Coast Survey a Peary-szorost törölte térképeiről.
2. Eastgrönland-tenger, Mylius-Erichsen, Mikkelsen és Rasmussen adatai
alapján ugyanazon hatóságok törölték ezt az adatot is.
3. Crocker-Land, Peary híres állomáshelye. Az American Museum of Natural history 1913-ban kutatóutat szervezett ide, az utazás résztvevői nemrég jöttek haza, a Crocker-Land helyén csak tengert találtak. A hivatalos térképekről
tehát a Crocker-Landot törölték.
4. Jesup-Land, Sverdrup O. 1900-ban egy szigetet fedezett fel a grönlandi partok közelében és ezt Axel-Heiberg-Land-nak nevezte el. Peary 1907-ben
megjelent Nearest the Pole című munkájában azt állította, hogy az Axel-HeibergLand-ot ő fedezte fel két évvel Sverdrup előtt. Kisült, hogy Peary 1898 július
havában, mikor szerinte a „Jesup-Land"-ot felfedezte, egy bálnavadászaton volt
New-York és a Baffin-tenger között, tehát legalább 500 kilométernyire a „JesupLand "-tói, még pedig saját más helyen közölt útleírása adata szerint. De ha ez
az adata hamis lenne is, az Axel-Heiberg-Land-ot akkor sem láthatta, mert az
nem ott van, ahova Peary helyezi. A hivatalos térképek tehát a „ Jesup-Land "-ot
törölték, s ennek helyességet a National Geographical Society is elismerte.
Gyakran kevés kritikával dolgozó iskolai földrajzíróink és zsurnalisztáink
tehát jól teszik, ha Peary dicsőítésében kissé nagyobb óvatossággal járnak el.
Prinz Gy.
Vasbetonhajók. A háború illetőleg a tengeralattjáró harc által előidézett
nagy hajótérhiány ismét felvetette a vasbetonnak, mint hajóépítő anyagnak felhasználását. A vasbetonnak e célokra való felhasználása nem új keletű, mert a
mult század közepe táján is kísérleteztek azzal. Főleg azon államokra nézve bír
ez nagy fontossággal, amelyeknek nincs megfelelően kifejlett vasiparuk, s
amelyek így a hosszú háború folyamán nem képesek a hajóépítéshez szükséges
vasat előállítani. Hollandia, Belgium és Németország, amelyek az európai államok közül a legtöbb szükségelt hajóépítő anyagot bocsátották a világpiac rendelkezésére, most úgyszólván már semmit sem tudnak a semleges külföldnek
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adni, úgy hogy ezek kényszerülve vannak a könnyen előállítható betont & kereskedelmi hajók építésénél felhasználni. S az eddigi kísérleteknek szép eredményei
vannak.
Az utóbbi években különösen az északi államok tettek jelentős haladást a
betonhajó-építésben. Norvégiában, Svédországban és Dániában már nagyszámú,
egészen 300 tonna hordképességü vasbeton-pontont és kikötői hajót építettek,
majd most már 3000 tonna maximális hordképességü tengerjáró hajók építését
is megkezdték.
A fának és vasnak hajóépítés céljaira való felhasználásával szemben a vasbetonnak a következő előnyei vannak: a) a beton előállításához szükséges anyagok könnyű beszerezhetősége. Homok és kavics, amely a betonkeverék legnagyobb részét képezik, majdnem mindenhol megtalálhatók; a még szükséges
cement is könnyebben beszerezhető, mint a különben szükséges hengerelt v a s ;
a betonhajónál aránylag csak nagyon kis mennyiségű hengerelt vas lesz felhasználva. A vasbetonhajóknak konzerváló anyagokkal való befestése teljesen
felesleges, b) a hajótest előállításának rendkívüli egyszerűsége. A hajótest minden
része egyazon anyagból egyformán öntve lesz. A hajó fala az egyes betonrészek
elsimítása, megkötése után teljesen vízmentes. Utólagos munkálatok így nem szükségesek. A hajó előállításához csak kevés tanult és magasan fizetett szakmunkás
szükséges, akikben úgyis nagy hiány van s a munkások nagyrésze, amellett,
hogy kevesebb kell, mint a fa- vagy vashajók építésénél, alacsonyabban díjazott
bérmunkás. Azonkívül az olcsó üzemű munkagépek kiterjedtebb használatát is
lehetővé teszi, c) az egyszerű előállítási mód folytán az építési idő is jóval
rövidebb, s a hajótest kidolgozása és festése is elesik, d) a kész hajó karbantartása jóval olcsóbb, mint a vas- és fahajóké. Míg a vashajók falának megrozsdásodását folytonos festéssel kell megakadályozni, a betonhajóknál ez elesik
s a hajótest élettartama majdnem korlátlannak mondható. A betonhajók teljesen
sima hajófala lehetetlenné teszi kagylóknak és egyéb tengeri moszatoknak a
hajó falára való tapadását s így annak tisztítása is jóval nagyobb időközökben
válik szükségessé, mint a vas- vagy fahajóknál, e) a hajó falát ért sérülések
könnyen kijavíthatok. Ha a vasbetonhajók nagy elaszticitása és ellenállóképessége ellenére is a hajó falán sérülés történne, úgy ezen sérülések könnyen és
kényelmesen kijavíthatok, amint a cementet és betont fa- és vashajók kijavításánál már régen felhasználják.
A vasbetonnak a hajóépítés céljaira való felhasználásának a fenti sok előnye
mellett csak kevés hátránya van. Mindaddig, míg az új építőanyagnak, a vasbetonnak sajátságos tulajdonságait nem ismerték, a hajó megfelelő biztonságát
úgy vélték elérhetőnek, hogy nagyon sok apró részből állították össze, aminek
folytán a betonhajó önsúlya egy ugyanolyan hordképességü vashajóval szemben
jóval nagyobb volt. Ez a különbség most már alig van meg, miután az új
építőanyagból készített hajófalak erősségét és méreteit meglehetős biztonsággal
megállapították. Ez a nagyobb önsúly folytán előállott nagyobb mélyjárata a
hajóknak különben is csak a folyami hajónál jöhetett volna számításba, ahol a
vízmélység folyton változik.
Míg nem voltak képesek a betonhajók külső falát elegendő simára készíteni,
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úgy attól tartottak, hogy a betonhajók tovamozgatására nagyobb gépteljesítményre lesz szükség, mint az ugyanoly nagyságú vashajónál, hogy egyforma
sebességet elérhessenek. Azóta már e téren is nagy változás történt, mert a
vasbetonhajó külső falát most már oly simává tudják kidolgozni, hogy a tengeri
moszatok, kagylók sem rakódhatnak le rajta.
Mindezeknél fogya a vasbetonnak, mint hajóépítő anyagnak igen nagy jelentősége van a jövőre nézve nemcsak a folyami és kikötői hajók építésénél, hanem
a nagy óceánjárók építésénél is. így nemrég érkezett Amsterdamból a hír, hogy
egyik Csendes-óceán melletti kikötőben március 15.-én bocsátották vízre a „Faith"
nevű betonhajót, amely 320 láb hosszú és tonnatartalma 7900 tonna. Gyorsasága 10—11 tengeri mérföld óránként. A hajó építője úgy nyilatkozott, hogy
az építési költség nem került többe, mint egy ugyanoly tonnatartalmú fahajóé.
A napokban egy 7500 tonnás betonhajónak kellett a jelentés szerint ugyanott
vízrefutnia.
Magyarországon egyelőre csak folyami betonhajók épülnek. A Ganz és
Társa—Danubius, valamint a Schlick-Nicholson hajóépítő részvénytársaságok az
Eisenbeton Schiffban Gesellschaft hamburgi cégtől megszerezték az osztrákmagyar birodalom és a balkáni államok területére a Rüdiger-féle „könnyű beton"
alkalmazására vonatkozó gyártási és értékesítési jogot s már több ilyennemű, a
dunai viszonyoknak megfelelő nagyságú uszály épül. Az említett két vállalat
különben egy külön vállalat létesítését tervezik, amely vállalat célja a „könnyű
beton" építkezések előállítása, valamint az idevágó szabadalmak értékesítése
volna. A Győrben megalakult „Fluvia magyar hajóépítő- és javító rt." ugyanott
létesítendő hajógyárában szintén szándékozik vasbeton folyami hajókat és uszályokat készíteni.
Reméljük, hogy eme gyárak vasbeton folyami hajóépítkezései szép eredménnyel is fognak járni s oda hatnak, hogy tengeri járműveket építő társaságaink
is megpróbálkoznak tengerjáró vasbetonhajók építésével.
Bruntier.
A spanyol hajóépítőiparról. A spanyol hajóépítőipar a háború alatt nagyon
fellendült, ami annak tulajdonítható, hogy Angliából, ahonnan eddig hajóit beszerezte (építette vagy készen vette) nem kaphat hajókat. A hajóépítőipar fellendüléséhez nagyban hozzájárult az a körülmény, hogy Spanyolország vasipara
megfelelő mennyiségben képes a hajóépítéshez szükséges acélt előállítani. A
háború előtt csak kevés oly hajóépítőtelep volt Spanyolországban, ahol nagyobb
óceánjáró hajókat is lehetett volna építeni. A háború előtt közepes méretű hajókat csak a Ferrolban levő állami hajógyár, s az ugyancsak az állam felügyelete alatt álló „Sociedad Espanola de Costruccion Naval" Bilbaóban építettek.
A legnagyobb hajógyár a bilbaói „Compania Euskaldina" volt, amely vállalat
1911-ben 4000, 1912-ben 3020 és 1913-ban ismét 4000 bruttó tonna hajóteret
készített. A háború alatt, 1916 elején egy új hajóépítőtársaságot alapítottak
Bilbaóban, amelyben angol tőke is résztvett. Angol tőke van érdekelve a
„Compania Euskalduna" cégnél is. Ez utóbbi vállalat 1916-ban jelentősen ki
lett bővítve. Bilbaóban még egy hajóépítőtársaság is alakult, amelynek hajó-
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gyára már üzemben is van. 1917-ben Matagordában egy üzemen kívül álló.
régi kis hajóépítőtelepet nagyobbítottak meg és helyeztek ismét üzembe. Taragonában egy új társaságot alapítottak, amely egy szárazdokkal is felszerelt
hajógyárat kíván létesíteni, ahol 10.000 tonna hordképességig építhetnek majd
hajókat. A „Transmediterranea" társaság Carbóban, Valencia mellett, épít egy
négy sólyával felszerelt hajógyárat, s ahol 10'500 tonnás hajókat is lehet majd
építeni. Cadizban egy eddig üzemen kívül álló hajógyárat vett meg egy bilbaói
hajózási érdekcsoport, amely jelentősen kibővítve helyezi azt ismét üzembe.
A jelenleg üzemben levő hajógyáraknál 87.000 bruttó tonna hajótér van
építés alatt, illetőleg megrendelve. Az 1918. évi hajótérépítés előreláthatólag
több mint 30.000 tonna lesz.
Br. k
Új szabad kikötők Svédországban. Hogy Svédország mennyire készül az
eljövendő világkereskedelmi versenyre, azt nemcsak az újabban oly nagy számban alakult kereskedelmi és hajózási vállalatok mutatják, hanem kikötőinek
kiépítése, a berendezések tökéletesítése s a kormánynak az egyes kikötőknek
újabban mind gyakrabban adott koncessziói szabad kikötők létesítésére vonatkozólag. így 1917 júniusában kapta meg Malmö városa a kormány engedélyét
egy szabad kikötő létesítésére és üzembentartására. A szabad kikötő különben
már régen készen volt s egy részvénytársaság is megalakult már a kiköt
üzemben tartására. Szabad kikötője és kedvező fekvése folytán Malmö jelentős
szerepet játszhat majd a világkereskedelemben, mivel valószínű, hogy a háború
után élénk árúcsere fog megindulni a Keleti-tenger államai és a tengerentúli államok között. Kopenhága szabad kikötőjének a malmöi vállalkozás erős versenyt
fog támasztani.
Göteborgban, a nyugati part eme jelentős kikötő és kereskedő városában
is egy nagyszabású szabad kikötő van készülőben, amellyel a kikötőnek világkikötői jelentőséget szeretnének adni. A kikötőnek kitűnő fekvése, a jó vízviszonyok, a védett víziút, a Kategatthoz való közeli fekvése csak hozzájárulnak
eme törekvés eléréséhez.
Stockholm hatóságai már régen foglalkoznak egy szabad kikötő létesítésének
tervével, amely most a megvalósuláshoz közel ált s nem messze a várostól,
Vartanban fogják megépíteni. A munkálatokat már megkezdték. Helsingborgban
is nagyobb kikötőberendezések építését határozták el, amely város a szomszédos
Helsingőrrel együtt szép fejlődésnek néz elébe. Az ugyancsak a Sund mellett
fekvő Landskronaban is már befejezéshez közelednek a kikötő kiépítési munkálatai.
Br. V.
Odessza tengeri forgalmáról. A magyar, osztrák és német katonák által megszállott Odessza a Fekete-tenger azon városai közé tartozik, amelyek az évek multával
kiviteli kikötőkké fejlődtek s amely kivitelnek a legnagyobb részét az orosz
gabona teszi ki. A forgalom növekedtével a kikötő berendezései is ismételten
ki lettek bővítve. Odesszát a háború előtt az Osztrák Lloyd és a Deutsche
Levante Linie hajói menetrendszerint érintették, de az Adria és főleg az
Atlantica magyar hajózási társaságok hajói is gyakran megfordultak Odesszában
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a szabadhajózás keretében. A
Gőzhajózási és Kereskedelmi
részéről még a Messageries
Marittimi hajói vettek részt.
Odessza hajóforgalmának

kikötő forgalmában orosz részről főleg az Orosz
Társaság, az Orosz Önkéntes Flotta, a külföld
Marittimes és a Societa Nazionale di Servizi
fejlődését a következő számok m u t a t j á k :

Forgatom a külfölddel.
Elindult

Érkezett
Ev
hajó
1905
1907
1911
1912

787
813
860
701

1000 nettó t.
1.402
1.532
15.55
1.243

hajó

1000 nettó t.

784
779
782
624

1.407
1.502
1.530
1.219

Míg a világ tengerhajózására nézve az 1912-es év igen kedvező volt általában, Oroszországban épp az ellenkezője tapasztalható ; a feketetengeri gabonakereskedelem az akkori balkáni háború, s ennek következtében a Dardanellák
elzárása folytán — mint azt a fenti számok is mutatják — érzékenyen szenvedett.
Bár Törökország csak később lépett be a világháború hadakozó felei közé.
s így odesszai forgalmát 1914 végéig rendszeresen le tudta bonyolítani, a háború
által előidézett nagy változások folytán a Fekete-tenger forgalma 1914-ben
kedvezőtlenül alakult. Odessza összforgalma 1914-ben körülbelül egymillió tonna
volt az előző év 1-6 millió tonna forgalmával szemben. A háború folytán a
feketetengeri gabonaforgalom teljesen megszűnt s ezt a gabonakivitel fő kikötője,
Odessza érezte meg legjobban.
A Fekete-tenger forgalma már újból megindult s őszinte óhajunk, hogy a
magyar hajók minél nagyobb szerephez jussanak ottan.
Br. V.
Shanghai. Kína leggazdagabb és legnépesebb vidéke a Hoangho régi déli
tája és a Jangcsekiang torkolatvidéke között a nagy óceánjáró hajók számára
ma hozzáférhetetlen. A lapos tengerpart a folyóvízi feltöltés következtében
zátonyos, tele van homokpadokkal. Az öt méternél sekélyebb járatú hajók felmehetnek a Jangcsekiang-folyamba, de a nagyobbak elől a shanghaii kikötő teljesen el van zárva. Ezen az érdekelt körök segíteni szeretnének egy nagy hajóútnak 6 méter mélységűvé és 300 méter szélességűvé kikotortatásával. Ebben
az esetben a modern óceánjárók is bejuthatnának a kikötőbe, mely előtt ma
igen lassú és költséges átrakodáson kell keresztül esniök. Jellemző és könnyen
érthető, hogy e terv elé a japániak tőlük telhetőleg igyekeznek akadályokat
gördíteni, mint általában minden terv elé, mely az európai kereskedelmet tőlük
függetleníteni alkalmasnak mutatkozik.
Tengeri halászatunk fejlesztése. A fiumei „Nekton" halászati társaság
hajóparkját növelni akarja, hogy a háború után a tengeri halászatot fokozottabb
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arányban folytathassa. A társaságot célja elérésében a kormány is támogatja,
mely 400.000 korona kamattól mentes kölcsönt bocsát a „Nekton" rendelkezésére oly módon, hogy azt az építés előrehaladásához mérten folyósítják. Az új
halászhajók Zurkovón, Fiume mellett, már építés alatt állanak, ahol legutóbb
Skomerza Iván igazgató Cattalinich helyettes igazgató kíséretében megszemlélte
a munkálatokat. Értesülésünk szerint az új halászhajók 17—25 méter hosszúak
lesznek. Jelenleg öt hajó épül a társaság zurkovói csúszdáján, melyek közül négy
1 e g y pedig 25 méter hosszú s mihelyt ezek elkészülnek, nyomban másik négy
hajó építését kezdik meg.
Tengerészeti osztály a horvát kormánynál. A „Fiumei Újság" közli a
következő érdekes és figyelemre méltó hírt: A horvát országos kormány tudvalevőleg még évekkel ezelőtt széleskörű programmot dolgozott ki, hogy a kereskedelmi tengerészeti pályára készülő fiatalság elméleti és gyakorlati készültségét
minél inkább biztosítsa. E programm keretébe tartozik, hogy a bukkarii hajósiskola tantestületét kiváló szaktanárokból állította össze, az intézetet akadémia
jellegével ruházta föl s megépítette még évekkel ezelőtt a „Vila Velebita" iskolahajót. A fokozatos fejlesztés kapcsán a báni kormány hajógépészi iskolát is létesít Bukkariban, melynek szombaton volt az alapkőletétele.
Mindez szükségessé tette, hogy a horvát kormány kebelében megfelelő osztály létesíttessék. Ez az osztály eddig a szakoktatási osztály keretében működött,
melynek vezetőjévé nem nagyon régen Baborski
Alajost, a bukkari akadémia
volt igazgatóját nevezték ki. Úgy látszik, hogy a szakoktatási osztályba való
beosztás nem a legmegfelelőbb lehet, vagy talán a későbbi nagyobbszabású tervek előkészítéséről van szó, elég az hozzá, hogy a báni kormány keretében e
tekintetben változás készül. Mint tengerészeti körökben beszélik, azt tervezik,
hogy Zágrábban valamilyen alakban tengerészeti osztályt létesítenek, melynek
hatáskörébe valamennyi, a kereskedelmi tengerészetet érintő ügyet beutalnák.
Már az új ügyosztály vezetőjének személyére nézve is megállapodás volna.
A vezető Prica Dragutin ellentengernagy lenne, aki magyarul is jól tud és mielőtt állását elfoglalná, nyugalmaztatását kérné. (Erre vonatkozólag figyelmeztetni
kívánunk arra a tényre, hogy a Magyar Szent Korona Országainak tengerészeti
ügyei a törvény értelmében egységesen és kizárólag a m. kir. kereskedelemügyi
minisztérium hatáskörébe tartoznak.)

EGYESÜLETI ÜGYEK.
A tengerészeti műszaki osztály működési programmja. A Magyar Adria
Egyesület tengerészeti műszaki osztályának célja híven azokhoz a nagy közgazdasági érdekekhez, amelyek tengerhajózásunkhoz és ezzel kapcsolatban tengerészetünk technikai kérdéseihez fűződnek, a kereskedelmi és haditengerészet, továbbá
a kereskedelmi és hadiflotta fölszerelésében érdekelt műszaki körök között szorosabb kontaktus létesítésén és fenntartásán kívül a tengerészeti műszaki tudomány
és gyakorlat (hajózás, hajóépítés, hajógépészet, tengeri vízépítés, kikötői beren-
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dezések, haditengerészeti technikai szakmák) haladását állandóan figyelemmel
kísérni és a hazai idevágó tudomány és gyakorlat fejlesztésére felhasználni,
illetőleg azt tagjainak önálló munkássága által továbbfejleszteni.
Ecélból az Egyesület:
1. A tagoknak könyvtárt és olvasótermet bocsát rendelkezésére és az idevágó
hazai és külföldi anyag összegyűjtésére archívumot létesít, ahol az idevágó szakirodalom (folyóiratok, könyvek, tervek stb.) révén a tengerészeti műszaki tudomány és gyakorlat minden ágával állandó kontaktust tarthatnak fönn. A tagok
között való állandó kapcsolat fönntartására, mint a többi tagok között az Egyesület
közlönye, A Tenger szolgál.
2. Felolvasásokat, előadásokat, értekezéseket, eszmecseréket és bemutatásokat
rendez, amelyeken az egyes speciális tudományágak művelői, illetőleg gyakorlati
szakemberei számolnak be az illető speciális szakma vagy tudományág időnkénti
haladásáról, esetleg önálló munkásságukról, találmányaikról, eszméikről, stb.
Emellett az idevágó kérdések népszerűsítéséről (előadások és az egyesület
kiadványai útján) különösen is fog gondoskodni.
3. Oda fog hatni, hogy a hazai középfokú és felső szakoktatás keretében a
tengerészeti műszaki szaktárgyak fontosságuknak megfelelő helyet foglaljanak el
és ezáltal lehetővé tegye, hogy a hadi- és kereskedelmi tengerészetben a műszaki
állások hazai szakerőkkel legyenek betölthetők, illetőleg ott a nekik megfelelő
helyet elfoglalhassák.
4. A felsőfokú és középfokú oktatás bevonásával a hazai és külföldi idevágó
intézetekben, gyárakban stb. egyesületi tanulmányi kirándulásokat rendez.
5. Amennyiben anyagi ereje megengedi, úgy a szakosztály tagjainak részére
(évenként a legjobb előadás, eszme vagy cikk, tanulmány jutalmazására) mint pedig
a közép- és felsőfokú oktatás részére időről-időre tanulmányi jutalmakat fog
kitűzni illetőleg adományozni, hogy a tehetségek kifejlődését és érvényesülését
ezen a téren is elősegítse.
6. Hozzáforduló hivataloknak, intézményeknek, hajózási, ipari, kereskedelmi
stb. vállalatoknak szakértőket közvetít, illetőleg bocsát rendelkezésére vagy szakosztályiig szakvéleményt ad.
7. Egyáltalán rajta lesz, hogy a magyar tengerészeti-műszaki tudomány és
gyakorlat, valamint a magyar tengerész-műszaki kar ügyét minden rendelkezésére
álló eszközzel előmozdítsa.
Tengerkutató-, kiránduló- é s iskolahajónk költségeinek összegyűjtése céljából Egyesületünk vezetősége a következő felhívással fordult t. tagjainkhoz és
a művelt magyar közönséghez:
Azok az államok, amelyeknek tengerük van, már rég tudatára jöttek annak,
minő nagy jelentőségű tudományos és gazdasági érdekek fűződnek a tenger természeti viszonyainak a felkutatásához. Óriási költségekkel rendeztek és rendeznek tengerkutató expedíciókat s azok eredményeit a legkiválóbb természettudósokkal dolgoztatják fel s így teszik a tudomány közkincsévé. Elől járnak ebben
az angolok, a németek és a monakói fejedelem, de az összes északi államok,
Amerika, Japán stb. is bőven kiveszik benne a részüket.
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A mi kis Adriánkon az olaszok és az osztrákok 1910-ben együttesen kezdték meg a tenger tudományos kutatását. 1913-ban Egyesületünk is csatlakozott
ehhez a munkához s a haditengerészet vezetősége által rendelkezésünkre bocsátott hadihajóval két ízben rendeztünk igen szép sikerrel ilyen tudományos tengerkutatást, a harmadikat a beállott háború akasztotta meg. Tengerkutató expedícióink gyakorlati jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy két kutató
utazásunkon az Adriában új, gazdag halászterületeket fedeztünk fel.
Az Adria-tengernek ilyetén tudományos kutatását rendszeresíteni szándékozván, még 1913-ban elhatároztuk e célra a kellő műszerekkel felszerelt tengerkutató hajó beszerzését, mely célra adományokból begyült mintegy 14.000 K, ehhez
Rákosi Jenő úr rendelkezésünkre bocsátotta a Budapesti Hírlap által évek előtt
az iskolahajóra adakozás útján gyűjtött mintegy 35.000 K-át, úgy hogy ezen
összegek kamatos kamataival ma mintegy 70.000 K áll e célra rendelkezésünkre.
A háború folytán azonban a hajók építési költsége legalább is megötszöröződött s ez a nagy hajókereslet miatt éveken át alig fog lényegesen alábbszállni;
már pedig úgy tudományos és gazdasági, mint különösen nemzeti szem-

pontból súlyt helyezünk arra, hogy a magyar tudományosságot, a magyar közönséget s a magyar ifjúságot mielőbb kivigyük a tengerre s az
Adriát ezzel is közelebb hozzuk a nemzet szívéhez.
Ebből a célból a tengerkutató hajót úgy kívánjuk építeni, hogy az ismeretterjesztő kirándulásokra s a tengerész-pályára készülő ifjúság gyakorlati kiképzésére is alkalmas legyen. Az a tervünk ugyanis, hogy egyrészt
tagjainkkal megfelelő tudósok vezetése mellett oly kirándulásokat rendszeresítsünk, amelyeken az Adriát és partvidékét történelmi, földrajzi, természettudományi, gazdasági és műszaki szempontból ismertetnék illetékes szaktudós tagtársaink, a tengerparti városokban az ottani lakosság nyelvén felolvasásokat rendeznénk, mindenkor kellő tekintettel a magyar nemzeti kapcsolatokra, másrészről
a serdültebb tanulóifjúság részére is rendszeresítenénk az oktató kirándulásokat. Ezeken kívül a hajót időnként készséggel rendelkezésére bocsátanók,
mint iskolahajót
a fiumei m. kir. Állami Tengerészeti Akadémiának a növendékek gyakorlati kiképzése céljából.
Mindezekre való tekintetből oly nagyobb motoros hajóra van szükségünk, amely legalább 300.000 K-ba kerül. Tekintve a fentiekben vázolt nagy
nemzeti jelentőségű célokat, teljes bizalommal vagyunk aziránt, hogy ezt az
összeget sikerül adakozás útján összegyűjtenünk.
Ebben a bízó reménységben mély tisztelettel kérjük Egyesületünk t. tagjait
s A Tenger minden olvasóját és mindazokat, akik a tengerhez fűződő nagy
nemzeti érdekeket szívükön viselik, kegyeskedjenek az egyesületünk által be-

szerezni kívánt tengerkutató-, kiránduló- és iskolahajó költségeihez megfelelő összeg adományozásával hozzájárulni s ez irányú hazafias törekvéseink megvalósítását lehetővé tenni. Az adományokat A Tenger-ben nyilvánosan nyugtázzuk.
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AZ ELNÖKSEG.

FIUME MINT IPARI GÓCPONT.
Irta: BECK ZOLTÁN ny. cs. és kir. fregatt-kapitány.

agyarország világtörténeti hivatása földrajzi tényezőkben gyökerezik s a mostani világháború is igazolta, hogy csak egyetlen akadály is, mely feladatának teljesítésében gátolja, a következmények
egész sorát vonja maga után. Románia kétes semlegességének idején pl.
azzal fejezte ki politikai állásfoglalását, hogy a háborús viszonyok miatt
úgyis megcsappant kiviteli kereskedelmünk útjába állt s ezzel a balkáni
testvérnemzeteket, a törököket és bolgárokat teljesen elzárta árúinktól.
Kelethez való közelségünk miatt cikkeink szállítása kevesebb költséggel jár s így kiviteli anyagaink ára a távolabbi nyugati országokéhoz képest jelentékenyen alacsonyabb lehet. Ha az árúk jó minősége lépést tart
olcsóságukkal, kereskedelmünk egészséges versenyt fejleszthet. Az árúk
minőségét mindenesetre szigorúan meg kell vizsgálni, nehogy bennünket
is jogosan érjen Rouleauxnak a német iparcikkekre tett megjegyzése:
olcsó, de rossz.
A közelséggel járó előnyös helyzetünket fokozza folyamhajózási útvonalunk, a Duna. A Duna-kérdés megoldása egyik fontos pontja lesz a
békekötésnek. Ha sikerülni fog a Duna medrét mindenütt, a legkisebb víz
szintje alatt, két méter mélyre kotorni s ezzel az 1500 tonnás hajók járását biztosítani, továbbá, ha a Vaskapu sellőinek kikerülésével a Juc és
Brza-Palánka közti hegyen keresztül alagútcsatornát létesítünk s ezzel
90 kilométerrel megrövidítjük a hajók útját, akkor Magyarország nyitott
kaput nyer a Balkánra.
A Duna termékeny partjai alkalmasak ipari termelésre a víziút közelsége miatt. A közeli széntelepek, Tata, Esztergom, Báziás és Drenkova,
a vízi járművek számára olcsó hajtóerőt kínálnak. Északról szorgalmas magyar iparosok készítményeit szállíthatnánk Keletnek, ahonnan viszont nyersanyagot hoznának a felfelé közlekedő hajók.
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Hogy az érdekelt közegek tényleg foglalkoznak ezzel a kérdéssel,
azt az is bizonyítja, hogy a M. kir. Folyam- és Tengerhajózási Társaság
tőkéjét a hajóállomány nagyítása céljából felemelte s az eredetileg tisztán
tengerhajózásra alapított „Atlantica" szintén a Dunára vetette szemét s
igyekszik dunai uralmát egy saját nagy hajógyár építésével megerősíteni.
Mindezen törekvések arra vallanak, hogy igyekszünk a Dunát újra
meghódítani s a folyamhajózásban a bennünket megillető felsőbbséget elfoglalni. Másrészt azonban óvakodnunk kell a szélsőségektől, nehogy a
víziutak túl lelkes felkarolása mellett más közlekedési utakról megfeledkezzünk, mint történt ez a hazai vasúti hálózat kiterjesztésekor, amikor a
gőzhajózás kérdése teljesen háttérbe szorult.
Sajnos, a Duna a világkereskedelem egy rejtett zugába, a Feketetengerbe ömlik s így a folyami hajózás nem kapcsolódhatik közvetlenül
a tengeri hajózás nagy áramlataiba. Torkolata idegen ország területére
esik, de ezt a látszólagos hátrányt a legyőzött Romániával kötött béke
ha talán nem is fogja teljesen eltüntetni, de mindenesetre enyhíteni fogja.
Ha ez nem sikerül, a Duna-terv dugába dől s minden ideirányuló törekvés
zsákutcába kerül.
A dunai közlekedés esedékességeivel szemben fordítsuk figyelmünket a biztosabb vízi közlekedés, illetve annak kiinduló pontja, Fiume felé.
A folyamszabályozásnak utóbbi időben egymásután felmerülő reformtervei
mellett dédelgetett kikötővárosunk látszólag háttérbe kerül. Pedig kiviteli
cikkeinknek tengeri úton való szállításában Fiúménak elsőrangú fontosságú
szerepe van. Fiume a Duna torkolatánál sokkal kedvezőbb helyen fekszik.
Angliában a behozott nyersanyagokat feldolgozó ipartelepek többnyire a
tengeri kikötők tőszomszédságában vannak és éppen ezért virágzanak is.
Sőt Angliában a legtöbb gyár közvetlenül a tengerparton épül. A behozatali és feldolgozott cikkek szárazföldön való fuvarozásának költségei ilyen
módon elesnek, ami az illető iparág versenyképességét fokozza. Iparunk
a háborúban kiállta a tűzpróbát, azért most, amikor annyi a folyópénz,
Fiumét iparközponttá kell tenni. Nemcsak kereskedelmi és közgazdasági,
hanem politikai érdekeink is kívánják, hogy Fiume mint gyáripari központ
intelligens munkáselem beözönlésével a magyarság tengerparti uralmának
támpontja legyen. Magyar pénzzel magyar politikát csinálni szláv tengerparton : ez nem utópia !
Mindenekelőtt arra kell törekednünk, hogy Fiumét az anyaországgal
szorosabb forgalmi kapcsolatba hozzuk, vagyis folyamrendszerünkhöz csatoljuk. Ha a vukovári csatornát kiépítjük s a Szávát a Kulpával nagyobb
hajók befogadására alkalmas csatornával kötjük össze, akkor már csak a
Károlyvárosig terjedő aránylag rövid út marad hátra, melyet azonban alagutak fúrásával szintén jelentékenyen megrövidíthetünk. Sajnos, az említett
várostól Fiúméig, víz híján, aligha sikerül zsilipes csatornát építeni.
Az ipar egyik legfontosabb ágát, a vasipart, meg lehetne Fiúméban
honosítani. Ha több vasolvasztó-kemencét építenénk, akkor a Svéd- és
Spanyolországból behozott kiváló minőségű vasércet feldolgozhatnánk a
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helyszínén acéllá és öntöttvassá. Az építendő hengerművek és hajógyárak
vasalkatrészeit és a vaslemezeket ezekből állíthatnánk elő. Itt készülhetnének a kivitelre szánt öntöttvas-eszközök, a különféle vasedények és
kályhák, melyeknek Keleten nagy kelendőségük van.
A Danubius hajógyár szomszédságában az ott elágazó délivasúti pálya
mögött alkalmas hely kínálkozik ilyen nagyterjedelmű telep létesítésére.
A vasúti vágányokat oda könnyen el lehet vezetni, megfelelő berendezésekkel az ércet szállító hajó ugyanott kiköthet s a rakományt elevátor
és sodronypálya segítségével a kohókhoz lehet szállítani. Fűtőanyagot
szintén víziúton lehet odaszállítani. Ha az albonai vagy a szivericsi (monte
promina-i) kőszén az olvasztásra hasznavehetetlennek bizonyulna, akkor
a kisázsiai jungul-daglii kőszénbányákból lehetne olcsó fűtőanyagot beszerezni.
Mivel a háború folyamán a tengeralattjárónaszádok a kereskedelmi hajókat erősen megrongálták s a hajóállomány kiegészítésre szorul, a hajógyártás
a közel jövőben nagy lendületet fog venni. A mostani fiumei hajógyár a
fokozott követelményeknek aligha lesz képes eleget tenni, azért, ha pénzünket a mostani kedvezőtlen valutaviszonyok mellett nem akarjuk külföldre adni, sürgősen gondoskodjunk új, nagyobb hajógyárak felállításáról.
A buccari és martinschizzcai öblök jóformán predesztinálva vannak ilyen telepek létesítésére. Egy Susáktól a tenger felé haladó sínpár rövid úton összekötheli a telepeket a Fiúméban létesítendő központi pályaudvarral.
A szövőipar is helyén lenne a fiumei kikötőben. A szükséges nyersanyagot tengeri úton, tehát szintén olcsón lehetne szállítani. A gyapjút
Albánia, a Kelet és a „Levante"-társaság útján Ausztrália, a pamutot
Egyiptom, kendert és lent a közeli Kelet és Oroszország szállíthat. Ezért
szövő- és posztógyárak felállítása a fiumei kikötőben jövedelmező vállalatnak kínálkozik, annál is inkább, mert alkalmas helyben itt sincs hiány
(ahol a magyar államvasutak vágánya a Fiumara hídjánál elágazik). Az
említett szövőtelepekkel kapcsolatban kötélverő és sodronykötélgyár működhetik, amely a hajók kötélszükségletét láthatná el. Kötélárúkért is sok
pénz kerül ki még most is külföldre.
Harmadik, könnyen meghonosítható iparág az olajgyártás.
A nyersanyag tengeri úton hozható be s a feldolgozott olajat ugyancsak tengeri
úton adhatjuk át a külföldnek. Az olajsajtókkal nagyszerűen berendezett
szappan- és zsiradékgyár működhetik együtt. Továbbá, mivel a partvidék
áldásos éghajlata alatt bőven megterem a narancs, citrom s az illatos virágok sokféle fajtája, — közönséges kakukfütől a legnemesebb illatos virágokig (rozmaring, rezeda, jácint, tubarózsa stb.) — az ezekből sajtolható
illatos olaj előállítása is gyümölcsöző üzemnek ígérkezik. A francia riviéra
virágzó illatszeripara ösztönző példát nyújt ennek igazolására. Sok százezer
korona, ami eddig drága piperecikkekért külföldre vándorolt, magyar kézen
maradna.
Fejtegetéseim végén szabadjon megemlítenem, sőt különösen hangsúlyoznom, milyen gyümölcsöző volna, ha Fiúméban serfőzőt építenénk,
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Ez a gyár főleg kivitelre dolgozna s hogy versenyképes legyen, készítményeinél számítani kellene a déli nép ízlésére. Ugyanis ezeken a vidékeken a sötét, édeses ízű bajor söröket jobban kedvelik, mint a kesernyés ízű világos fajtákat. Ha a serfőzés sikerének érdekében a „Spaten"
vagy „Pschorr-Bráu"-hoz hasonló árpalét készítünk, bátran remélhetjük,
hogy a mi sörünk ki fogja állni a versenyt a levantei partokon elterjedt
bajor sörrel.
Utolsónak említem a tengeri halakat és a belőlük készített halkonzerveket, amelyeknek árusításával és szállításával a háború előtt tíz évvel
alakult „Nekton" nevű halászati és halkonzerváló társaság foglalkozik. E
társaság működése akkor válnék áldásossá, ha a tenger gazdag haltermékeinek konzerválásán kívül a nagy tápláló értékkel bíró tengeri halat a
belföld minden részében, a társadalom minden osztályában meghonosítaná.
Például vehetné a Nordsee Fischerei munkáját, amely a tenger kincseit
igyekszik a nép táplálékává tenni. Ez természetesen nehéz feladat, mert
az eddigi halkonzervek és más készítmények nem vették figyelembe a
közönség átlagos vevőképességét. Készítményei igaz, hogy jók és ízletesek, de drágák voltak s nem válhattak mindennapi táplálékká.
* *

*

A mostani feldúlt időkben, amikor az irredentizmus imperialisztikus
törekvései s a délszláv politika rablási tervei katonáink hősies magatartása folytán csődöt mondtak, Fiumét, e veszélyes törekvések célpontját
kétszeres erővel kell hazánkhoz kapcsolni.
Ha a lakosság jóakaratunkról és jótéteményeinkről meggyőződik, ha
látni fogja, hogy reformtörekvéseinknek és intézményeinknek célja Fiume
felvirágoztatása, ha jövedelmező munkaalkalmat és kenyérkereseti forrást
nyitunk meg előtte, akkor ragaszkodást nevelünk benne Magyarország
iránt. Ezzel elejét vehetjük a tömeges kivándorlásnak, sőt ipari fejlődésünk láttára visszatérésre bírhatjuk Amerikában letelepedett véreinket.
Indeficienter!

A DRÓTNÉLKÜLI TÁVÍRÓ TÉRFOGLALÁSA
ÉS A SZIKRATÁVÍRÓ VILÁGHÁLÓZATI TERVEK.
Irta: BRUNNER VILMOS.
— Két térképpel. —

A

világháború kitörésével az angolok első tevékenysége a német kábelvonalak elvágásából állott, melynek az volt a célja, hogy Németországra gazdasági, politikai és sztratégiai szempontokból fontos
gyors hírszolgálatot, valamint a tengerentúllal való közvetlen érintkezést,
amennyire csak lehet, lehetetlenné tegye. Ha a mostani világháború történetesen két-három évtizeddel előbb tört volna ki, úgy ezen intézkedés
el is érte volna a célját, a központi hatalmak részére lehetetlen lett volna
a tengerentúllal közvetlenül érintkezni. Ma azonban — hála a technika
haladásának — nem áll fenn ez az eset. Hertz német tudós megfigyelései
alapján az olasz Marconinak sikerült az először Olaszországban, majd
Angliában folytatott kísérletei eredményeképp 1897-ben a szikratávírót az
emberiség rendelkezésére bocsátani. A Marconi által használhatóvá tett
szikratávíró azonban csak kis hatáskörrel bírt, de a folytonos kísérletezés,
kutatás eredménnyel járt, s ma már bármely távolságra leadhatnak jelzéseket a szikratávíróval, amely ma már nemcsak hogy pótolta a kábelt,
hanem sok tekintetben felül is multa azt. A drótnélküli távíró közvetítő
anyaga az el nem pusztítható levegő, az összeköttetés létesítéséhez nem
szükséges a gyakran évek munkáját igénybevevő kábel lerakása, ami
megint óriási költség- és munkamegtakarítással jár, az összeköttetés senki
által meg nem szakítható, legfeljebb megzavarható. Azonkívül az állomás
bárhol a leggyorsabban felállítható s a megfelelő erőshatású gépekkel
felszerelt állomás jelzéseit a föld legtávolabbi részeiben bármely szárazföldi vagy hajóállomás felveheti. De ebben rejlik egyik nagy hátránya is,
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mert illetéktelenek, így háború esetén az ellenség is felveheti a táviratokat, amelyen viszont a titkos vagy siffírozott táviratozással segítettek, amelynél a leadott jelek értelmét csak a titkos kulcs birtokosai tudják. Légköri
változások és a szándékos közbetelegrafálás zavarja ugyan az akadálytalan összeköttetést, azonban a készülékek tökéletesítése folytán ezek, de
különösen a légköri zavarok befolyása mérsékelve lett. Tény az, hogy bár
a szikratávírót nagy távolságra is rendszeresen lehet használni, a kábel
hasonlíthatatlanul gyorsabban, biztosabban és a légköri és egyéb zavaroktól biztosabban használható s hogy az értelmet is jobban megőrzi, mint a
drótnélküli távíró. Másrészt azonban a marconigramm sokkal olcsóbb, mint
a kábelgramm. A háború előtt azonban a fontos és pontos kereskedelmi
táviratokat még inkább a kábel segítségével közvetítették. A szikratávíró
tökéletesítése maga után vonta, hogy népszerűbb lett, sűrűbben kezdték
használni, mivel jóval olcsóbb, mint a kábel, ami viszont maga után vonta
a kábeldíjak leszállítását.
A drótnélküli távíró előnyeit már jóval a háború kitörése előtt majd
mindegyik állam felismerte. Rendkívüli fejlődése és elterjedése azonban a
világháború által előidézett gazdasági és politikai változások eredménye.
Mint a kábel terén, úgy itt is Anglia igyekezett magának monopol helyet
biztosítani, amelyet, sajnos — mint a továbbiakban látni is fogjuk — részben sikerült is magának kivívni. Nézzük, hogyan fejlődött a drótnélküli
távíró az egyes államokban a béke, de különösen a háború alatt s ismerkedjünk meg Angliának e téren mutatkozó monopolisztikus törekvéseivel.
Németország már a háború első hónapjában abban a helyzetben volt,
hogy a nagyfejlettségű technikájának segítségével tökéletesített szikratávíró berendezéseivel rendszeres és állandó összeköttetésbe tudott lenni az
Egyesült Államokkal. Számos kisebb állomás mellett Németország már
évek óta rendelkezett egy nagy drótnélküli távíróállomással Nauenben,
amely állomásnak sikerült hosszabb kísérletezés után 1914 június 19. óta
állandó összeköttetést létesíteni és fenntartani az Unió legnagyobb szikratavíróállomásával, az innen 6400 km távolságra levő sayvillei, New-York
mellett levő állomással. Azonkívül még a háború alatt is állandó összeköttetés volt Németország afrikai gyarmataival, a kameruni és daresszalami állomásokkal, mindaddig, míg az ellenségnek sikerült a hős védőcsapatokat legyőzni s e helyeket elfoglalni, ahol első dolguk a drótnélküli távíróállomás szétrombolása volt. A készülékek további tökéletesítésével sikerült Németországnak Észak-, Közép- és Dél-Amerikával, valamint
Kelet-Ázsiával is rendszeres összeköttetésbe lépni. Még 1914. év kezdetén
sikerült egy másik német nagyállomásnak, amely Eilveisében van, az
Unió keleti partjain levő New-Yersey melletti tuckertoni állomással összeköttetést létrehozni, de a forgalom akkor még korlátolt volt, mivel a
tuckertoni állomás akkor még csak táviratok felvételére volt berendezve,
leadókészülékkel még nem volt felszerelve. Mivel az angolok a németek
összes kábelvonalait elvágták, Németország csak e két nagy állomása révén
volt a tengerentúllal közvetlen összeköttetésben s meg is tettek mindent,
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hogy e két állomás minél zavartalanabbul és minél tökéletesebben működhessen. A tuckertoni leadóállomást is hamarosan elkészítették, a sayvillei állomást pedig megnagyobbították. E két német szikratávíróállomás
azóta annyira fokozta teljesítőképességét, hogy 1915 júliusától kezdve az
amerikai rendeltetésű svéd és norvég táviratok a naueni állomás közvetítésével is küldhetők, ami nagy örömet okozott a skandináv államok kereskedelmi köreiben, mivel saját távíróállomás hiányában eddig Anglián
keresztül voltak kénytelenek távirataikat továbbítani, ahol pedig fontos
kereskedelmi táviratok gyakran és aggasztóan nagyszámban egyszerűen
eltűntek.
A Németbirodalom drótnélküli távíróállomásairól és azok berendezéseiről a háború alatt bővebb adatokat nem közölhetünk. Az említett két
nagyállomás akadályozta meg, hogy az ántánt által rólunk terjesztett
valótlan hírek hitelre találjanak a tengerentúli államokban s így érthető,
hogy mindent megtettek, hogy az Unióval való összeköttetést megakadályozzák. De mivel a német állomásoknak nem árthattak, az amerikai állomások működését igyekezték megakadályozni. A „Matin" 1915. év közepén valóságos sajtóhadjáratot indított a sayvillei állomás ellen; azzal gyanúsította meg, hogy az amerikai német kémszolgálat érdekeit szolgálja s
felhívta az Unió kormányát, hogy tiltsa meg az állomás további működését. A támadás nem volt teljesen eredménytelen, amennyiben az Egyesült
Államok kormánya az állomást szigorúbb felügyelet alá helyezte. Eddig
ugyanis a táviratok cenzúrázását egy állami tisztviselő végezte, aki nem
is tartózkodott állandóan az állomáson, s távollétében, amennyiben csakugyan a német kémszervezet szolgálatában állott volna az állomás, egyéb
táviratok is leadhatók voltak. 1915 július 7. óta a kormány három cenzort
osztott be az állomáshoz, akik közül kettőnek állandóan az állomáson kell
tartózkodnia és annak üzemére felügyelni. Ez azonban nem elégítette ki
az ántántot. Újabb támadás indult meg. Az angol Marconi-társaság pert
indított az állomás ellen szabadalombitorlás címén és követelte az állomás
működésének rögtöni beszüntetését. De ez a támadás is kudarccal járt.
A tuckertoni állomás kiadása végett pedig a francia „Compagnie de Telegraphie san fii" adott be egy keresetet az Unió kormányához, a per
tárgyalását, illetőleg a döntést azonban a háború befejezéséig elhalasztották.
Hogy az Unióval történt szakításunk óta ezen magántulajdont képező
állomásokat átvette-e az Unió kormánya, arra nézve nincs értesülésünk.
Anglia és Franciaország is buzgón iparkodtak drótnélküli távíróhálózatukat kiépíteni, s ebben különösen Anglia járt elől, amely állam kábelmonopóliumát mindenáron össze szeretné kötni a drótnélküli távíróforgalom monopolizálásával. S ma már csakugyan Angliának van a legtöbb
szárazföldi és fedélzeti szikratávíróállomása. Már 1910-ben az angol Marconi-társaság britt területen létesítendő 18 drótnélküli távíróállomás felállításával elérendő világtávíróhálózat létesítését hozta az angol kormánynál
javaslatba s egy húszéves szerződést ajánlott fel az építésre vonatkozólag a kormánynak. Az angol kormány azonban akkor nem fogadta el a
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javaslatot. Csak 1912-ben határozta el a kormány, hogy az eddig magántulajdonban levő állomásokat politikai és tengerészeti okokból megváltja
és a saját kezelésébe veszi át. Az erre vonatkozó szerződést az angol
postaintézőség 1912 július 19.-én kötötte meg a Marconi-társasággal. Egy
évre rá az angol kormány egy újabb szerződést kötött a fenti társasággal
25 szikratávíró nagyállomás felállítása ügyében.
Nagy vonásokban az angol drótnélküli világtávíróhálózat, amelynek
tervei még nincsenek teljesen készen, a következő volna: a) egy keleti
hálózat, amely Angliából az afrikai keleti gyarmatokba és Ausztráliába vezetne s Hongkong felé is csatlakozással bírna, b) egy nyugati hálózat,
amely Kanadán, a Fanning-szigeteken és New-Sealandon át vezetne
Ausztráliába és c) egy csendes-óceáni hálózatból, amely mintegy összekötő
kapocs lenne a két hálózat között. (1. térkép.)

A keleti vonal a következő szakaszokra oszlana fel:
Anglia (Manchester) — Egyiptom
3500 km
Egyiptom—Britt-Kelet-Afrika (Nairobi)
3500 „
Nairobi—Angol-Dél-Afrika (Pretoria)
2100 „
Nairobi—Elő-India (Bangalore)...
...
...
4500 „
Bangalore—Malai-félsziget (Singapore) ...
... ... ... 5000 „
Singapore-Ausztrália (Freemantle) ...
— ... — 3000 „
A háború kitörésekor azonban csak Ádenig volt készen a vonal, míg
a többi állomás csak építés alatt volt. Valószínű, hogy a többi állomások is a
háború első hónapjaiban el lettek készítve és üzembe helyezve, annál is
inkább, mert így szikratávíró-összeköttetést létesíthettek Japánnal is, ahol
a háború első napjaiban helyezték üzembe a Funabashiban (Yokohama
mellett) épített nagyállomást.
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A nyugati hálózat még semmiesetre sincs kiépítve. Ez a hálózat az
írországi Clifdenből indul ki és a háború kitörésekor csak a Glace-Bayben
(Kanadában) levő állomás volt készen. Egyes állomásai különben a következők :
Clifden—Glace-Bay (New-Scotland)
3200 km
Glace-Bay—Winnipeg
... 3300 „
Winnipeg—Vancuover ... ...
... ...
... 2100 „
Vancuover—Sandwich-szigetek
...
...
... 4300 „
Sandwich-szigetek—Ocean-Islands
... ...
4500 „
Ocean-Islands—Wellington (New-Sealand) ... ... ... ... 4200 „
Mivel ez a vonal még nincsen kész, a Clifdenben levő állomás a
belmari (New-Yersey) és san-franciscói állomások közvetítésével Honoluluval (Hawai-szigetek) és ezen keresztül a japáni funabashii állomással
van csak összeköttetésben.
A csendes-óceáni hálózat, amely bezárná eme nagyszerű világhálózatot, a következő vonalakat öleli fel:
Sydney—Doubtless-Bay (New-Sealand) ...
2100 km
Doubtless-Bay—Suva (Fidschi-szigetek)
... ... ... 2700 „
Suva—Paanopa-szigetek
... ...
... ... ... ...
2400 „
Ha az egyes vonalakat a földgömbön követjük s az angol kábelvonalakkal összehasonlítjuk, úgy rögtön látjuk, hogy ez a tervezett szikratávíróvilághálózat a politikailag és sztratégailag nagyfontosságú kábelvonalaknak,
amelyek Anglia—Kanada—Ausztrália, valamint Anglia—Középtenger—India—Kelet-Ázsia között vannak, mintegy kiegészítő részét képezi.
Az itt ismertetett angol világtávíróhálózat szerint Anglia nagy kiterjedésű afrikai gyarmataival csak egy, az Egyiptomból Nairobiba és onnan
Pretoriába elágazó drótnélküli vonalával lenne összeköttetésben, ami mindenesetre feltűnő, mert hisz az angol világhatalom megalapításához az
afrikai gyarmatok is nagymértékben hozzájárultak s most is vannak oly
fontosak, mint Angliának bármely más gyarmata. Nem tehető tehát fel,
hogy Anglia nem fektetne súlyt afrikai gyarmataival való gyors hírszolgálati összeköttetésre. S csakugyan, ha a többi országok drótnélküli távíróhálózati terveit nézzük, feltűnik, hogy a kis és reorganizálatlan Portugália mily gyönyörű afrikai szikratávíróhálózati tervet dolgozott ki,
mely hálózatban azonban a portugál érdekeket egyáltalán nem ismerhetjük fel, de annál inkább az angolokét. Tudjuk különben, hogy ez az ország
teljesen angol befolyás alatt áll és nem az történik, amit a portugallok
akarnak, hanem amit az angol érdek parancsol, amit könnyű is elérni
nékik, mert hisz sok más körülményt leszámítva, anyagi tekintetben teljesen Angliának van kiszolgáltatva. Ez a hálózat a következő lenne:
Lissabon—Cap Verde —San Paulo (Portugál-Nyugat-Afrika)—Capetown —
Dúrban—Mozambique—Seychell-szigetek és Goa (India). A cap verde-i
állomás lenne az összekötő kapocs Közép- és Dél-Amerikával.
Anglia a háború alatt Oroszországgal is drótnélküli összeköttetésbe
lépett. Ugyanis 1915 tavaszán Carnavanban (Wales tartományban) is el-
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készült egy szikratávíróállomás, mely a petrogradi állomással áll összeköttetésben.
Minden jel arra mutat, hogy az angoloknak csakugyan sikerülni fog
a drótnélküli távíróforgalmat is monopolizálni. A berni nemzetközi távirati
iroda jelentése szerint 1913-ban, tehát még a világháború kitörése előtt,
az addig meglevő 494 szárazföldi és 3039 kereskedelmi hajón levő távíróállomás közül 178 parti és 752 fedélzeti állomás Anglia és a gyarmatok
birtokában volt, azonkívül 436 hajója volt felszerelve szikratávíróval. Ezzel
szemben Németország ugyanakkor csak 24 parti és 312 kereskedelmi hajón levő állomással rendelkezett s 150 hadihajója volt rádióállomással felszerelve. Hogy Anglia a háború alatt hány szikratávíróállomást állított
fel, arra nézve pontos adataink nincsenek, de valószínű, hogy különösen
a fedélzeti állomások száma nagyon megszaporodott.
Franciaország — Angliához viszonyítva — még meglehetősen hátra
van egy megfelelő drótnélküli távíróhálózat kiépítésében. S hogy ez így
van, az nem utolsó sorban Angliának, hű szövetségesének az érdeme.
Mert hiába, az angol számít arra, hogy ez a jelenlegi jó viszony
örökké mégsem fog tartani, mely utóbbi esetben rájuk nézve rendkívül
előnyös lesz, ha Franciaország nélkülözni fog egy megfelelő nemzeti szikratávíróhálózatot. így tehát, hogy Franciaország ne is gondoljon egy világhálózat létesítésére, rendelkezésére bocsátotta a saját távíróhálózatát.
Angliának ez az előzékenysége feltűnő volt még Franciaországban is, de
hát ezt a nagy szövetségi viszonynak tudták be. Csak néhányan láttak
át a szitán s ezek folyton sürgették egy nemzeti világtávíróhálózat létesítését. így volt gyarmatügyi miniszterük, Nessiny, ismételten kért pénzt
egy megfelelő szikratávíróhálózat kiépítésére, de a parlament egyszer sem
szavazta meg. Az ő terve különben a következő vonalakat ölelte fel:
1. Egy keleti vonal: Marseille—Tunis—Somali—Madagaszkár.
2. Egy dél- és nyugatafrikai vonal, amely Dél- és Közép-Amerikába
ágazna el. (Új-Kaledonia és Martinique.)
3. Egy csendesoceáni vonal Új-Kaledonián, Tahitin, a Marquesasszigeteken át Saigonba. (lndó-Kína.)
4. Egy északamerikai vonal.
Ez a francia érdekeknek teljesen megfelelő vonal annál előbb létre
fog jönni, minél inkább és minél előbb eltávolodik Franciaország Angliától.
Franciaország most meglevő drótnélküli távíróhálózatának középpontja
a népszerű Eiffel-toronyban levő állomás Párisban. Ez állomás 1912 december 30. óta van összeköttetésben a New-York mellett levő arlingtoni
állomással. Ugyancsak összeköttetésben van az Eiffel-torony a petrográdi
és az Olaszországban levő coltanói nagyállomásokkal, valamint az angol
poldhui állomással és az afrikai francia gyarmatok állomásaival.
Még jóval a háború előtt, 1912-ben, tehát mikor még nem volt az a
nagy angol barátság, tervezett a francia kormány egy szikratávíró világhálózatot, amely Marseilleből indult volna ki s összekötötte volna az anyaországot az afrikai, ázsiai és a déltengeri szigeteken levő gyarmatokkal.
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A vonal dél felé menne a következő állomásokkal: Marseille—Colomb —
Bechar (Fez)—Timbuktu (fr. Szudán)—Bangui (Közép-Afrika)—Djibuti (Somali-part)— Pondicherry (Elő-India)—Saigon (Indó-Kína)—Tahiti és onnan
Martiniquen keresztül ismét Timbuktuba menne vissza. A tervezett hálózat (2. térkép) nem készült el. A berni nemzetközi távirati iroda csak a
tahitii állomás elkészültét jelentette, amelyik az awanni (New-Sealand),
suvai (Fidzsi-szigetek) s a Samoa-szigeteken levő állomásokkal lenne összeköttetésben s később Indó-Kínával, Dél-Amerikával, Honoluluval (Hawaiszigetek), San-Franciscóval, Sydney-vel s Guadeloupeval (Nyugat-India)
venné fel a forgalmat.
A szikratávíróforgalomban Olaszország még nem játszik jelentős szerepet. Az említett coltanói nagyállomáson kívül, amelyik még az afrikai

távíróállomása, mely a világforgalomban is résztvenne, nincsen. Az olasz
kormány különben sem törekszik egy nagyobbszerü, az egész földet behálózó rádióhálózat létesítésére, amit az olasz érdekek sem követelnek meg.
Oroszországnak két nagy szikratavíróállomása van, amelyek a világforgalomban is jelentős szerepet játszanak. Ezek, a már említett petrográdi és az ázsiai Oroszországban levő és a Csendes-óceán mellett fekvő
wladivostoki állomás. Kisebb állomásai vannak még Oroszországnak a
Fekete-, Kaspi- és Keleti-tenger partjai mellett fekvő városokban. Egy
szikratávíró világhálózati terv Oroszországban sincsen. Egy évvel a háború előtt, 1913-ban kezdett az orosz kormány tárgyalásokat a Marconitársasággal a petrográdi állomás megnagyobbítása céljából, hogy ezen
állomásukkal a rigai és az Eiffel-torony állomásának közvetítésével Angliával, Amerikával és Japánnal létesítsen rádióösszeköttetést.
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Japánnak egy egész sereg kisebb rádióállomása van, amelyek a japáni és a Sárga-tengert hálózzák be, nagyobb állomása azonban, amelyik
a világforgalomba is belekapcsolódna, csak egy van : a már említett funabashi-i állomás, amelyet még egy német társaság kezdett építeni. Kisebb,
mondhatni helyi jelentőséggel bírnak a Kwantungban és Kiautsauban levő
állomások, amelyek Kína és Mandzsúria egy részének hírszolgálatát bonyolítják le. Japán egyelőre még nem foglalkozik egy nagyobbszerü szikratávíróhálózat kiépítésével.
Az északamerikai Egyesült Államok két legnagyobb és ránk nézve
legjelentősebb állomásaival már Németországnál foglalkoztunk. Az Unió
meglevő kisebb teljesítőképességű rádióállomásai eddig csak a parthajózás
érdekeit szolgálják. A pacifikus távíróhálózat meg van már ugyan valósítva Arlington—Washington—Bolines Bay—San-Franciscó állomásokkal,
de egy világtávíróhálózat létesítésére még nem gondoltak. A Panamacsatorna mellett is létesített az Unió egy szikratávíróállomást, amely az
aríingtoni állomással 1915 április 30. óta összeköttetésben van. Ez az állomás 4000 amerikai mérföldnyi távolságra képes táviratokat leadni.
A délamerikai államok is egymásután állítják fel a rádióállomásokat,
így például Bolivia kormánya három állomás felállítását határozta el a háború alatt, amely állomások azonban csak a belföldi hírszolgálat ellátására
vannak hivatva a telefon és távíró mellett. Uruguay kormánya a Panamacsatorna mellett akar egy szikratávíróállomást felállítani s 1915-ben engedélyt is kért erre nézve Wilsontól, aki állítólag meg is engedte volna.
Sajnos, nem ismeretesek azon indokok, amellyekkel Uruguay kormánya kérelmét Wilsonnál megokolta, pedig jó volna tudni, hogy mi érdeke lehet
Uruguaynak a Panama-csatorna mentén egy saját rádióállomásnak. Az
argentiniai kormány a Federal Holding Co.-nak adta meg az engedélyt,
hogy Buenos-Airesben egy nagy állomást felállíthassanak, amely az e társaság által New-Yorkban felállított nagyállomással lenne majd állandó
összeköttetésben. Mindkét állomásnak 1917-ben kellene elkészülni és üzemét megkezdenie.
A columbiai Cartagenaban levő állomás 1913 óta Dél- és Észak-Amerika közti forgalmat bonyolítja le, s mivel a sayvillei állomással is összeköttetése van, egyúttal Németország és Dél-Amerika közti forgalmat is lebonyolítja.
Végül említsünk meg még néhány európai államot, amelyek szikratávíróállomásokat állítottak fel.
Norvégia eddig a Bergenben levő rádióállomásával nem nagyon vett
részt a világforgalomban. 1913-ban határozta el a norvég kormány, hogy
az Unióval drótnélküli távíróösszeköttetést létesít, amely célra a parlament
30 millió frankot szavazott meg. A leadóállomás Hullenhangban van Stavanger mellett, a felvevő állomás pedig az onnan 27 km-re fekvő Naerlóban van. Mindkét állomás 1915-ben lett kész és a forgalomnak átadva.
Svédországban csak a háború alatt jöttek arra a gondolatra, hogy a
tengerentúli hírszolgálat lebonyolítása terén függetlenítsék magukat Angliá-
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tói s 1915-ben ezt egy kábel lerakásával vélték elérhetőnek. Később azonban a terv annyiban változott, hogy — amint még erre visszatérünk —
a kábelt a skandináv államok együttesen fogják lerakni és Svédország
helyett Karlsborgban állít fel egy rádióállomást. Hogy a munkálatok, amelynek élén a svéd állami távirdatársaság elnöke áll, mennyire haladtak,
mindeddig nem ismeretes.
Portugáliáról az angol világhálózati terveknél már megemlékeztünk,
ehelyütt csak megemlítjük, hogy végre elkészült a leixosi állomás (Oporto
mellett), amely a tengerentúli forgalom lebonyolítását van hivatva szolgálni.
Spanyolország drótnélküli távíróösszeköttetést létesített AusztriaMagyarországgal és Olaszországgal. A Barcellonában levő állomás állandó
összeköttetésben áll Trieszttel, Rómával és Speziával, továbbá az Aranjuezben levő állomás Pólával van összeköttetésben. A Cormalliában levő
állomás 1916 február 1-én lépett az Unióval összeköttetésbe.
A fentiekben ismertettük volna a szikratávíró elterjedését az egyes
államokban. Mint látjuk, a szikratávíró már megkezdte hódító körútját, de
a kábelt azért nem fogja kiszorítani. Anglia a szikratávíróhálózatának
kiépítése mellett kábelhálózatra is gondol és azt is továbbfejleszti. Csak
nemrég vette tervbe Anglia egy újabb kábelvonal létesítését Anglia és
Kanada és Anglia és Oroszország között, az utóbbit a skandináv államok
érintésével. A skandináv államok is tervbe vették egy, az Egyesült Államokba menő kábel létesítését. A 40 millióba kerülő kábelt a „Store Nordiske Telegraf Selskab" fekteti le mindhárom skandináv állam anyagi
hozzájárulásával s az európai oldalon vagy Kopenhágában, vagy Göteborgban lesz az állomás.
A különböző drótnélküli szerkezetek közül leginkább a Marconi- és a
német Telefunken-rendszerek vannak elterjedve. Csak kisszámban találhatók De Forest-, Poulsen-, Lepel- stb. rendszerű készülékkel felszerelt állomások. E téren is a német és angol versenyez egymással!
A szikratávíró jelentősége elvitathatatlan, kérdés azonban, hogy nem
fog-e a közeli jövőben egy nagy riválisa támadni az állítólag kielégítő eredménnyel kísérletezett drótnélküli távbeszélőben!

i nem szeret hajókázni ? Aki csak teheti, a Balaton vagy a tenger
partjára megy nyaralni, avagy hajókirándulásokat tesz a Dunán,
vagy legalább is csónakázni megy a legközelebbi vizecskére. Kellemes élvezet a hajókázás (das Jacht-Fahren); akinek már volt része benne,
az mindig újból megkívánja. A nyári hőségben jól esik a vízen tovasiklani, üdülni a közelében lévő hűvösségben, távol a városi utcák zajától
és a vidéki utak fojtó porától. Hát még, ha a szél f u j ! Duzzadó vitorlákkal hasítja a hajóka a habokat, utasai kihasználják a szélnek minden
apró játékát és kikerülik a nagyobb hullámokat helyes kormányzással és
a vitorlák megfelelő állításával; akinek meg semmi dolog sem jut már,
az figyeli az örökké változó víznek elevenségét, élvezi a szép tájékot és
az erős, jó levegőt.
Mi is a hajóka (die Jacht) ? Minden kedvtöltést szolgáló hajó, amelyet gép vagy vitorla hajt. Nálunk szokásos, hogy nagyzási hóbortból
minden kis vitorlás csónakra és apró ladikra reámondjuk a németek révén
hozzánk jutott angol-francia megnevezést: jacht. (A hivatalos helyesírás
szerint „j"-vel: Jacht, míg a hajókázó társaságok és szaklapjaik csökönyösen az idegen „y"-hoz ragaszkodnak: Yacht.) Pedig tulajdonképpen ez
a megnevezés jogosan csakis az olyan járműt illeti, amelyikkel néhány
napos utat is lehet megtenni, tehát védelmet és nyughelyet nyújthat legalább 1—2 személynek. Ha ezen föltételnek nem felel meg, akkor mondjuk
csak ki minden szégyenkezés nélkül a helyes megjelölését: „vitorlás csónak", „vitorlás ladik" (a kisebb), „vitorlás sajka" (az apró).
Milyen a vitorlázat? Bizony nagyon sokféle, majdnem azt lehet
mondani, ahány hajó, annyiféle vitorlázat, ha egészen apróra pontosan
vesszük. Nagyjában nézzük át a leggyakoribb vitorlázatokat.
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Rúdvitorla csak kivételesen látható; a hajókák hosszvitorlázatúak,
mert ezek könnyebben kezelhetőek és velük jobban dűlhetnek a szélnek.
Legjobban az árbocok száma és minősége szerint oszthatjuk be a vitorlázatot. Kezdjük a nagyon : aligha van vagy volt hajóka, amelynek háromnál több árboca lenne. A háromárbocos is olyan ritka, hogy kár róla
beszélni.
A legtöbb nagyobb hajóka kétárbocos (Schoner), példák a „Lily"
(1. kép) és a „Sen" (3. kép). Az 1. képen a 626 tonna víz-súlyú „Lily"
(mit 646 Tonnen Deplacement) látható, amint összes vitorláit kifeszítve
(alle Segel beigesetzt) halad előszéllel, melyet jobboldaláról kap: jobbszeles (fáhrt mit Steuerbordhalsen). Vitorlái a következők: az orrárboc
(Bugspriet) és az előárboc (Fockmast) közé feszítve a négy orrvitorla:
a felső-, külső-, orrvitorla, belső orrvitorla (Fiieger, Aussen-, Klüver, Fockstagsegel); * az előárbocon az elővitorla (Focksegel), mely egy nagy
csonkavitorla (Gaffelsegel) és fölötte az előcsúcsvitorla (Vortoppsegel);
a főárbocon (Grossmast) a fővitorla, mely egy nagy farvitorla (Besahn)
és fölötte a főcsúcsvitorla (Grosstoppsegel). A két árboc közé van egy
előkötélvitorla feszítve (Grossstagsegel), mely hasonló az orrvitorlához,
ritkán látható. A 2-ik képen hátszéllel vitorlázik a „Lily u . Ezen esetre
előárbocán a külön errevaló rudat forgatták vízszintesre a helyére, melyre
kivonták a rögtönzött rúdvitorlát (fliegender Focksegel), föléje meg a
rúdcsúcsvitorlát (Toppsegel des fliegenden Focksegels). Mindkét vitorla
eléggé ritka, akárcsak az 1-ső kép előkötélvitorlája; újabb hajókán már
nem találjuk.
A 3-ik kép a „Sen" kétárbocos hajókát mutatja, amint gyenge oldalszéllel vitorlázik, balszeles; jóval kisebb, mint a „Lily", hasznos teherbírása mégis 73 tonna (Nettotonnengehalt). Vitorlázata mintaszerű. Csak
három orrvitorlája van, nincsen külső orrvitorlája, versenyek alkalmával
felhúzza a nagy orrvitorlát (Ballonklüver)
helyette, amint a képen is látható. Elő-,
előcsúcs-, fő- és főcsúcsvitorlája olyan,
mint a „Lily"-é.
Ha a kétárbocos
árboca egyszerű és
nincs sudár-ral (Stange) megtoldva, csak
orr-, elő- és fővitorlája van és ezek egyszerűbbek, kisebbek,
akkor „kis hosszvitorlás"-ról beszélünk
(Lugger).
1. kép. Ő F. h. „Lily". (Kétárbocos.)
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Gyakran kisebb a főárboc és csak egy kis farvitorlát tart, akkor a
hajónak „farvitoriás" a neve (Ketsch).
Ha a főárboc még kisebb és egészen hátra kerül, a farvitorla meg
már hajónkívül mint „farszárnyvitorla" (Treibersegel) szerepel, akkor
„farszárnyvitorlás" (Yawl) van előttünk, mely az átmenetet képezi a kétárbocostól az egyárbocosra. Ilyen a 4-ik képen a „Sen"-nél jóval kisebb
84 elegy tonnás (Bruttotonnengehalt) „Freda", mely egy rendes egyárbocos,
akárcsak az 5. képen lévő, csak a farára egy kis főárboccal a kis farszárnyvitorlát biggyesztették. És miért tették ezt? Azért, hogy a fővitorlát kisebbre szabhassák, ezzel könnyebben kezelhessék, hogy a kis farszárnyvitorlával a kormányzást megkönnyítsék.
Az egyárbocos
(Kutter) a legelterjedtebb hajóka, vitorlái: az orrvitorla, a belső- és a felsőorrvitorla, a fővitorla és a csúcsvitorla. Példaszerű a „Sirály" az
5-ik képen; a hozzá
hasonló ,Tramontana'
a 6. képen bevonta a
csúcs- és felsőorrvitorláját, erősebb oldalszélben vitorlázik,
mint balszeles. ATramontana a 7-ik képen
farszéllel halad, a baloldalra teljesen kieresztett fővitorlát némileg ellensúlyozandó
jobbra a külön arravaló és a versenyvitorlafa (Spinnakerbaum) által kifeszí2. kép. Ó F. h. „Lily". (Kétárbocos.)
tett
versenyvitorlát
(Spinnaker) vonta fel,
mely hasonló a nagy orrvitorlához, de nagyobb. A 8-ik képen szélnek
dőlve kevés vitorlával előzi meg a jól megterhelt kis parti vitorlást, mely
egy „kis hosszvitorlás."
A 9-ik kép kisebb egyárbocosok versenyét mutatja. Ezeknek nincsen
orrárbocjuk; az árboc is egyszerű, nincsen sudárral megtoldva. Vitorláik:
a fővitorla és az orrvitorla; néha még versenyvitorla vagy csúcsvitorla,
esetleg belső orrvitorla. Hátfélszéllel vitorláznak ezek a kis egyárbocosok:
a kisárbocosok (Sloop). A 10-ik képen hasonló, de még kisebb hajókák
versenyét látjuk, amint szélnek dőlve futnak a célhoz. Ezeknek csak főés orrvitorlájuk van, esetleg még versenyvitorlájuk is, személyzete 2—3
főből álló, de esetleg egy ügyes vitorlázó is kezelheti, víz-súlya alsó
határa 1 tonna körül lehet. Ha egy hajóka úgy épült, azaz úgy van
berendezve, hogy egy ember kezelheti a vitorláit és a kormányát is,
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tehát gyenge szélben egyedül is mehet bátran vitorlázni, akkor „egyes"
(Einhander, Einhandjacht) a neve. Ezzel a iegkisebb hajókával eljutottunk
a csónakok vitorlázatához, mely éppen olyan mint a kisárbocosé.
A vitorlás csónak vitorlái: a fővitorla és az orrvitorla. Van kétárbocos csónak is kis hosszvitorlázattal, elő-, fő- és orrvitorlával. A vitorlás
ladiknak fővitorlája van, de lehet orrvitorlája is; hasonlóképpen van ez a
még kisebb vitorlás sajkával is (Segelboot, Segelljolle, Segeldinghy).
A fentemlített vitorlázatok az alábbi táblázatban vannak összefoglalva :
Árbocozat

A hajók neve

Németben :
Olyan,
mint a

Elővitorlái

Hátsóvitorlái

2 árboc,
sudárral

Kétárbocos

Schonner
1, 2, 3. kép

4 orr-, elő-,
előcsúcsv.*

fő-, csúcsvitorla

2 árboc,
sudár nélkül

Kis hosszvitorlás

Lugger
8. kép,
jobbra

előárboc,
sudarral,
kis farárb.
1 árboc,
sudárral, apró
farárboc

Farvitorlás

Ketsch

orr-, elővitorla, fővitorla
3 orr-,
fő-, csúcsv.

>

farvitorla

1
3 orr-,

Farszárny vitorlás

Yawl
4. kép

1 árboc,
sudárral

Egyárbocos

Kutter
5, 6, 7. kép

3 orrvitorla,* fő-, csúcsvitorla

1 árboc,
sudár nélkél

Kisárbocos

Sloop
9, 10. kép

orrvitorla,* fővitorla
belsőorrvitoría, csúcsvitorla

1 árboc,
sudár nélkül

Egyes

Einhander
10. kép

fővitorla, csúcsvitorla
* farszárnyvitorla

orrvitorla

fővitorla

A kishosszvitorlás és a farszárnyvitorlás könnyebben kezelhetők,
mint a farvitorlás vagy pláne a kétárbocos, viszont ezek több és nagyobb
vitorláikkal jobban használhatják ki a szél erejét. Erős szélben jobb az
alacsony vitorlázat; gyenge szélre és magaspartú vizeken a magas vitorlázat előnyösebb. A kétárbocos és egyárbocos árboca sudárral van megtoldva; a kishosszvitorlás és kisárbocos árbocának nincsen sudara, kevesebb és kisebb vitorláinak kezelése egyszerűbb.
Az egyárbocos (Kutter). Röviden letárgyalva az ismertebb vitorlázatokat, maradjunk a legáltalánosabb és legismertebb alaknál, az egyárbocosnál, hiszen ilyen a vitorlás csónak vitorlázata is, mint fentebb
láttuk. Soroljuk fel a kötélzetéí is, melyet különösen az 5., 6., 7. és 9-ik
képen ismerhetünk meg. Mivel a kötelek vezetésében a felszerelő hajómester egyéni ízlésének nagy a befolyása, azért a kötélzetről csak általánosságban lehet beszélni.
* A kishosszvitorlás és az egyes kivételével valamennyinek van versenyvitorlája
a farszél kellő kihasználására.
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Az árboc kiemelhető, ritkán csuklóra
jár és lehajtható; előre
az előkötél (Stag), oldalt az oldalkötelek
tartják, mindezek vékony sodronykötelek.
Kikötéshez is sodronyköteleket használnak,
láncot a horgonyhoz
és az úszóhoz (Bője);
a hajókának többi kötele kenderkötél.

Az orrvitorla háromszögletes, minden
csücskén (Horn) van
egy kötél: a felsőn a
tartó (Fali), a külsőn
a csücsökkötél (die Halse), a belsőn a kivonó (Schote). A begöngyölt és
bekötött orrvitorlát kioldjuk, a tartókötél meghúzásával meg felvonjuk. A
tartó a felsőcsücsköt az árboc csúcsához tartja, ottan egy csigán átbújva
megy le az árboc mellett, kellő meghúzásával kifeszítve az orrvitorlát, lent
az árboc közelében lévő kötélfogóra teszik (belegen auf der Belegklampe).
Vitorlabevonáskor persze le kell ereszteni a tartót; ha van „levonó", akkor
azt húzzuk meg (Niederholer; ez az orrvitorla felső csücskétől a külső
csücsök melletti csigán át a hajó orrához van vezetve), ha nincs, akkor
csak a vitorla vásznát fogva meg, szedjük azt be. Szépen összesodorva,
egy kötéllel többször körülfogjuk és bekötjük.
Az orrvitorla külső csücskét a csücsökkötél tartja a hajó orrához
avagy az orrárbochoz; rendesen csak egy kötözés, de lehet egy kötél
is, mely az orrvitorla külső csücskétől az említett helyre kötött csigán
átfűzve a hajó orrán van fogóra téve. Vitorlázás közben az orrvitorla
tartója és csücsökkötele változatlanul a helyén marad.
Az orrvitorla belső csücskéhez van kötve az orrkivonó (Klüverschot),
mely kényelmesebb kezelhetőség elérésére kettős : egy megfelelő darab
kötél közepével az orrvitorla belső csücskéhez van kötve, a két szára
meg a hajó jobb- és baloldali arravaló kötélfogójához vezetve képezi a
jobb-orrkivonót (melyet akkor húzunk meg, ha a hajó balról kapja a
szelet, a másikat meg lazán hagyjuk, és viszont) és a bal-orrkivonót.
Vitorlázásnál szélnek dőlve (scharf am Winde) lehetőleg megfeszítjük a
kivonót, oldalszéllel (mit halben Wind) meglazítjuk, hátszéllel (raumer
Wind) pedig még inkább. Ha dűlőt váltunk (Bord wechseln), akkor bevárjuk, míg a hajó már átfordult a szélen, akkor az orrvitorlát is átfordítjuk,
vagyis az addig feszes kivonóját meglazítjuk és az előbb lazát meghúzzuk, úgy hogy az orrvitorla a hajó másik oldalára kerül.
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A fővitorla (Grosssegel) mintegy az orrvitorla folytatása, alakja szabálytalan négyszög, egy nagy csonkavitorla. Fent a csonkarúdhoz (Gaffel)
van fűzve, lent a vitorlafa (Segelbaum) feszíti. Kötélzete tehát a rúdhoz
és a fához lesz vezetve. A csonkarúd fel- és levonható az árboc mentén
a tartó segélyével, mely a csonkarúdhoz kötött végétől az árboc-csúcs
csigáján keresztül az árboc mentén le az ottlévő fogóhoz vezet. Rendesen van még egy második tartó, ez esetben az említett neve: külső tartó
(Aussenfall). A belső tartó (Innenfall) vége a csonkarúdtőtől (Mick der
Gaffel) hasonlóan megy az árboc csigáján keresztül mellette le. Jobb
erőkifejtés elérésére gyakran néhányszor csigákon át ide-odavezetik a
külső kivonót az árboc és a csonkarúd közt, csak azután le.
A fővitorla felvonása előtt kioldjuk a felgöngyölt és bekötött vitorlát,
aztán addig húzzuk a tartóköteleket, amíg rendesen feszül a vitorla, akkor
fogóra tesszük és úgy hagyjuk. Bevonáskor le kell ereszteni a tartót vagy
tartókat, beszedni a vitorlát, egyenletesen begöngyölni és körülkötni.
A főkivonó*(Grossschot) a vitorlafához erősített kötél, mely a hajó
farán levő csigán át megy a fogójához. Mivel a fővitorla már terjedelmes, kezelése nehéz, azért egy kéthengeres csigát alkalmaznak; a kivonót
az egyik hengernél át a vitorlafához kötött csigán keresztül vissza a
második hengernél át a fogóhoz vezetik. Vitorlázás közben csak a fokivonót kezeljük: szélnek dőlve annyira feszítjük, hogy a vitorlarúd (jobbszeles hajónál) a hajó farának (baloldali) szélén álljon; oldalszélben
kiengedjük némileg; farszélben (Achterwind) meg lehetőleg kiengedjük,
úgy hogy a vitorlafa oldalt kifordítva az árboc oldalköteleihez kerüljön.
Dűlőváltáskor meghúzzuk a kivonót, míg a vitorlafa a hajó közepe fölé
kerül, ezáltal könnyen szélbefordul (anluven) a hajó. Mihelyt szélbe ért
(im Winde) a hajó,
kormánya forgatásával kényszerítjük a
megkezdett fordulás
folytatására; a főkivonót meglazítjuk, hogy
inkább
csapkodjon
(killen, schlagen) a vitorla, de ne duzzadjon (tragen). Ha már
átfordult a szélen a
hajóka, kellőleg meghúzzuk a kivonót.
A vitorlafát a végénél (Nock) a fővitorla kétoldalán egyegy fafeltartó (Baumdirk) tartja fel az árbochoz, mely a vég4. kép. Ő F. h. „Freda". (Farszárnyvitorlás.)
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tői az árbocon levő csigán át az árboc mentén le egy fogóhoz van
vezetve. E kettő közül a szélfelé (luvwarts) levőt húzzuk meg, amíg a
vitorlafa helyes magasságban áll; a védett oldalon (leewarts) levőt lazán
hagyjuk, nehogy a fővitorla horzsolódjék rajta. Átforduláskor persze a fafeltartót is váltani kell; nem okvetlenül szükséges kötél, kishajókán nincs is.
A nemzeti zászlót vitorláshajók a hátsó csonkarúdon viselik, melynek
végén erre a célra egy csiga szolgál, rajta fűzik át a zászlókötelet és
kettősen a hajó jobboldalán levő fogóhoz vezetik. A zászlót a zászlókötél két vége közé kötik és felvonják. Az egyleti zászlót az árboc
csúcsára szokták felvonni. (6. kép). Versenyek alkalmával nem viselik a
zászlót; megkülönböztetésül minden hajóka a kisorsolt nevezési számát
kapja két példányban vászonra festve, ezt reávarrják a fővitorla felső
csücskére kétoldalt. Zászlót vagy jelzászlót csak a nagyobb hajókák
viselnek. (2. kép.).
A verseny vitorla (Spinnaker) kötelei; a tartó, a kivonó és a csücsökkötél, akár az orrvitorlánál. A versenyvitorlafa (Spinnakerbaum) kötelei:
a feltartó és a kivonó.
A csúcsvitorla
(Toppsegel) kötelei: szintén hasonlóak: a tartó, a
kivonó, a csücsökkötél, ezenkívül van még esetleg csücsökfelvonó is
(Toppsegelhalsaufholer), melynek segélyével a csúcsvitorla alsó csücske
mindig a hajó szeles oldalára (Luvseite) váltható, hogy előnyösebben
feszülhessen. Alábbi táblázat összefoglalja az egyárbocos kötélzetét:
Kötél

Vitorlázás közben marad

Vitorlázásnál igazgatják

az árbocon

előkötél, oldalkötelek

az orrvitorlákon

tartó, csücsökkötél

kivonó (2 kétoldalt)

külsőtartó, belsőtartó

kivonó ; 2 fafeltartó (?)

tartó, kivonó

csücsökkötél, csücsökfelvonó

a fővitorlán :
a csonka rúdon,
a vitorlafán
a csúcsvitorlán
a versenyvitorlán

—

—

csak előnyös farszélben feszítik ki; rendesen fel van göngyölve és elrakva

Kisebb hajókán és vitorlás csónakon az uszony (Schwert) nincs a
hajótőkéhez (Kiel) építve, hanem a hajó közepén álló keskeny szekrénybe
vonható fel egyszerű lánc vagy kis forgattyú segélyével. A felvonható
uszony (hissbares Schwert) nagyon előnyös sekély vizeken, ahol a rendes uszonnyal már megfeneklenék a hajó. Csónakon az ilyen uszony
csak egy erős vaslemez; evezésnél és a part mellett ajánlatos felvonni
az uszonyt, de mihelyt csak lehet, le kell ereszteni, mert különben vitorlázás közben könnyen felborul (kentem) a csónak.
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A hajókák és csónakok különböző építésmódját és a tervek kiszámítását nem is említjük fel, nagyon hosszas volna. De nincs is erre szükség, hiszen ha van alkalom csónakázásra, vitorlázásra, akkor ott a kész
hajóka, ha meg építtetni vagy vásárolni akarunk egyet, akkor bizony
okvetlen kérdezzük meg valamely szakavatott ismerősünk véleményét,
hogy az ő jártassága hasznunkra lehessen. Az illető vizeken szokásos és
bevált formáktól ne térjünk el, szakismeret és gyakorlat nélkül ne újítgassunk, mert könnyen kárát valljuk.
Milyen a hajóka kezelése? (Das Manövrieren mit einer Jacht.)
A kikötőben, közel a parthoz nyugszik a hajóka, odakötve a jól lehorgonyozott úszójához (Bője). Kis evezős sajkája ott a parton, hamar a
vízbe toljuk és néhány evezőcsapással a hajókához érünk, vigyázva, nehogy a sajka megvasalt orra (Bug) léket
üssön a hajóka vékony
palánkozatján. A sajkát az orrán levő csatlószállal (Fangleine) a
hajókához kötjük és
kiszállunk. Mihelyt a
hajókára lépünk, felváltjuk a szöges, sarkos utcai cipőt puhább
talpú, aligsarkoskönynyű cipővel, avagy lehúzzuk a cipőt és inkább harisnyában járkálunk a hajókán,
semhogy poros, sáros
és karcos legyen. —
Összegöngyöljük és
elrakjuk az esőpony5. kép. „Sirály". (Egyárbocos.)
vákat, a vitorlák behúzóit (Persennige und Segelkleider); a bekötött vitorlák kötelékeit kibontjuk és meglazítva vizsgáljuk a kötélzetet, vájjon minden rendben van-e?
A hajóka alját kell megnézni, hogy sok-e az aljvíz? (Sood-, Bilgewasser.) Kevés víz még maradhat, ha sietünk; ha sok van, kimerjük a
szapollyal (Ösfass, Sesse). Sok kis hajókának és vitorlás csónaknak légmentesen záró bádogszekrényei vannak, melyekbe mindenféle holmit lehet
elrakni (verstauen). Fontos, hogy vitorlázáskor ezen szekrények rendesen
csukva legyenek, mert felborulás esetén ők akadályozzák meg az elsülyedést. Ugyanis a sok vasalás, esetleg vasborda, különösen az ólom- vagy
vasnehezék (Ballast) az uszonyon még a fából épített hajót is a víz alá húzza.
A hajóka láncát vagy köteleit eloldhatjuk és elrakhatjuk, ha előbb az
úszó karikáján egy (vékonyabb, könnyen kezelhető) kötelet füztünk át,
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melynek két vége a hajó orrán van bakra téve (am Pöller belegt), vagyis
ha egy kötelet kettősen veszünk (Ende in Doppelpart nehmen). Ezután
felhúzzuk az orrvitorlát a tartójával, a kivonóit is meghúzzuk némileg,
nehogy csapkodjon a vitorla. A vitorlafa és a leeresztett csonkarúd alá kis
bakot szoktak tenni, hogy általa a fafeltartókat és a tartókat kíméljék. Az említett kötelek meghúzása után elrakjuk a bakot és felvonjuk a fővitorlát,
amíg egészen ki nem feszült, akkor fogóra tesszük a külső és a belső tartót, meghúzzuk a főkivonót is, hogy a fővitorla se csapkodjon. (1. rajz, I.)
(A rajzok vázlatos alaprajzok; vitorla, kormány: vastag vonal.)
Ha van elegendő hely és szél, indulhatunk:
eleresztjük az úszóhoz
vett kötél egyik végét, a másikat fogva beszedjük ezt a kötelet. Az orrkivonót azon az oldalon húzzuk meg, amelyikről a szelet akarjuk, míg
a fővitorlát csapkodni
hagyjuk. Kellőleg elfordulván aszéltől(abfallen vom Winde),
meghúzzuk a főkivonót, átfordítjuk az
orrvitorlát és
szélnek dőlve elvitorlázunk (1. rajz, II.);
avagy átfordítva az
orrvitorlát laza főkivonóval addig fordulunk
el a széltől, amíg a
kívánt irányba érünk,
mikor is meghúzzuk a
főkivonót. (1. rajz, III.)
Hogyha okvetlenül biztosan akarunk
az egyik oldalra fordulni, vagy nem elég
tágas a hely, akkor a
hajó későbbfszeles oldalán (Luvseite) a fartól (Heck) is egy kettősen vett kötelet füzünk az úszóhoz. Induláskor az elől vett kötelet bevonjuk, a hátsót
meghúzva, a hajó farát az úszóhoz húzzuk, míg az orrát a szél elfordítja.
(2. rajz.) A sajkát a hajóka után vontatjuk mint vezetékcsónakot (Beiboot);
vagy beemeljük, darujára felvonjuk még indulás előtt (1—4. kép); vagy
az úszóhoz kötve otthagyjuk, esetleg egy velünk jött parti emberrel visszaküldjük a partra. Szűk helyen, vagy ha nincs szél benn a kikötőben,
hát a sajkával vontatjuk ki a hajókát a szabad vagy szeles helyre, erősen és egyenletesen evezve.
Mihelyt kiértünk a kikötőből, felvonhatjuk a többi vitorlákat, mentől
gyengébb a szél, annál többet. (1. rajz, IV.) Akkor áll helyesen valamely
vitorla, ha a szél iránya és a hajó menetiránya között lévő szöget felezi.
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Hogyan kell átfordulni a szélen ? (Durch den Wind wenden, stagen.)
Meghúzzuk a kivonókat és mindig jobban dűlünk a szélnek, a főkivonót
jól meghúzva, középre állítjuk a fővitorlát, majd lassan szélfelé forgatjuk
a kormányt is, mire hajónk a szél irányába kerül, sőt a meglevő lendületével tovább fordul. (3. rajz.) Az orrvitorla most visszásra áll (tragt
back) és a hajó orrát elnyomja a szél irányától, vagyis elősegíti a fordulását. A feszes és laza orrkivonók szerepváltásával átfordítjuk az orrvitorlát, már az új dűlőre fordultunk ezalatt. Meghúzzuk a szél irányába érkezés óta lazán hagyott főkivonót és az új dűlőn folytatjuk utunkat. Jó
vitorlásnál az átfordulás (Stagen) szinte magától megy, meghúzzuk a
kivonókat és a kormány csekélyke mozdulatával már át is fordultunk.
Helyes átfordulással utat nyerünk szél felé (Luvweg gewinnen), mert a
hajó szél ellen haladva fordul az új irányába. Ha nem sikerülne az átfordulás balfogás (fehlgeschlagenes Manőver) avagy a szél előrefordulása
(Schrallen) folytán, akkor
kiengedjük a főkivonót
és a régi dűlőre visszatérve, addig vitorlázunk,
amíg kellő menetet nyer
s újra megkísérelhetjük
az átfordulást. Amikor
nem ajánlatos már a régi
dűlőre térni, akkor minden segítséggel kényszerítjük ki az átfordulást; bár mesterfogás
(feines Manőver) már
nem lehet belőle, de a
fő, hogy célt érjünk. (4.
rajz, I.) Eleresztve az
orrkivonót, középre állítjuk a fővitorlát, mire hajónk szélbefordul, majd
farolni (deinsen) kezd,
ennek megfelelően (4.
rajz, II., III.) átforgatjuk
a kormányt, az orrkivonót a kívánt szeles oldalon húzzuk meg, a főkivonót meglazítjuk. (4.
rajz, IV.) Mikor már a
kívánt oldalról jön a szél,
átfordítjuk az orrvitorlát,
meghúzzuk a főkivonót
(4. rajz, V.); mire a hajó
1—4. vázlatrajz.
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ismét előre indul, újból rendesen kormányozunk. Nem helyes túlságosan
szélnek dűlni (zu scharf am Winde fahren), mert lassan haladunk és nagy
az elvetődés (Abtrift) a menetiránytól, így elvész azon előny, hogy több
utat nyerünk szél felé. Jó hajóka iránya és a szélirány közti szög a
fentiek szerint 40°, de lehet több is. Szél ellen ide-odázva (aufkreuzen,
auflavieren) rendesen a távolság kétszeresét kell levitorlázni, ha az elvetődést is bőven számítjuk. Elegendő hely esetén az átfordulással addig várunk, amíg a cél a hajó irányával épp haránt fekszik. (5. rajz.) Ha előre
fordul a szél, akkor előnyös már előbb is, esetleg azonnal átfordulni.
Honnét tudjuk, vájjon eléggé a szélnek dülünk-e? Ha (az elővitorlát,
ha ez nincs) a fővitorlát nézzük, melynek előrenéző szegélye gyengéii
rezegjen a szélben, de mindig duzzadjon a vitorla. A szél irányát az
árbocon lévő szalag, a szélmutató (Windweiser) avagy zászló lobogásán
és állásán is látni. (9. kép.) A vitorlák állása akkor helyes, ha a hajó
kissé szélbeforduló (luv/ \ .
gierig)* azaz lassan a

\

/

/

/

—

5-io. vázlatrajz.

®I \

szélbe

fordulna,

ha a

kormány gyenge állításá' e z * n e m ellensúlyoznék. A széllelfutó vitorlás orrkivonóját kissé
megereszthetjük, a főkivonóját pedig meghúzzuk, hogy ezen hibáját
kijavítsuk; ha ez nem
segít, akkor valami nehezéket rakunk el a helyéről közelebb a hajó
orrához, legegyszerűbb,
ha egy utast előre ültetünk, miáltal a hajónak
a súlypontját helyezzük
előbbre, vagy kevesbbítjük az elővitorlázatot és
a hátsóvitorlázatot szaporítjuk, miáltal a vitorlaközéppont (Segelpunkt)
hátrább kerül, mindkét
műveletet szélbefordulóbbá válik a hajó. (6.
rajz.) A túlerősen szélbeforduló hajónál az emlí.tett segélyek ellenkező' ével érünk célt.
A dűlőváltásnak másik,
va
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de hajókánál ritkán alkalmazott módja: az
átfarolás
(Wenden
vor dem Winde, Halsen).
Hosszadalmasabb, mint az átfordulás, ezenkívül hanyag vitorlázásnál felborulhat a hajóka,
ezért :kevésbbé ajánlatos. Az
ismerete
mégis fontos, mert ha
ezen fogást gyenge
szélben jól begyakoroljuk, akkor tudjuk
a hajókát is kezelni.
Ha a fővitorla átfor7. kép. „Tramontana". (Egyárbocos.)
dításánál a kellő vigyázatot és óvatosságot nem mulasztjuk el, akkor nem veszélyes az átfarolás. Szélnek dűlve haladó hajó az átfordulásnál az orrával szélfelé fordulva egy ideig elölről kapja a szelet és azután elfordulva a széltől,
hamar az új dűlőre jut; ezzel szemben az átfarolásnál a szélnek dült
hajó orrával elfordul a széltől, a farába kapja egy ideig a szelet, majd
tovább fordulva hátfélt, oldalt és végre szélnek dől az új dűlőre. Tehát
az átfarolás alatt a hajó a szelet sorjában minden irányból kapja, ezért
igen jó iskola; mivel a széltől elfordulunk, okvetlen veszítünk utat szél
felé. (Vesd össze a 3. rajzon az átfordulást a 7. rajzon az átfarolással.)
Ha át akarunk farolni, akkor elfordulunk a széltől a kormány állításával, az
orrkivonót
meghúzzuk, a főkivonót pedig
mind jobban lazítjuk.
(7. rajz, I.) Erre a
szelet oldalt (7. rajz,
II.), majd hátfélt (7.
rajz, III.), végre farba
(7. rajz, IV.) kapja
hajókánk; ekkor megfeszítjük a főkivonót,
amíg középre ér a
vitorlafa, áttoljuk a
másik oldalra lassan
kiengedve a főkivo8. kép. Baloldalt: „Tramontana", jobbra: partjáró kishosszvitorlás.
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nót, így átfordítottuk a fővitorlát. A fővitorla túlgyors vagy vigyázatlan
átfordítása folytán hirtelen a másik oldalra dőlhet a hajóka, ezért kell
figyelni; ha már átfordítottuk a fővitorlát, akkor már túl vagyunk a
veszélyen. Meghúzzuk a főkivonót, mire a szelet a másik oldalról kapjuk
(7. rajz, V., VI.), majd élőiről (7. rajz, VII.), végre szélnek dülünk. Az
orrvitorlát a fővitorla után fordítjuk át, aztán meghúzzuk a kivonóját.
Erős szélben kevés vitorlával hajókázunk, bevonjuk a felsőorr- és a
csúcsvitorlát, majd az orrvitorlát is, marad a belsőorr- és a kurtított fővitorla. Ha túlsók vitorlát feszítünk erős szélben, kárát vallhatjuk; ha éppen
nem is borulunk fel, de vitorla, kötél szakadhat el, árboc, rúd törhetik el.
A fővitorlát úgy kurtíthatjuk, hogy a rajtalevő 1—4 fogást (Reff)
bekötjük a vitorlafához, miután a tartóit kellőleg leeresztettük. (1—3.'~kép.)

9. kép. Kisárbocos hnjókák versenye.

Kényelmesebb a munka forgatható vitorlafával, melyre felcsavarjuk a
vitorlát, ha a forgattyút forgatjuk. A visszaforgást a rajtalevő csapópeckes
zárókerék akadályozza meg.
Az orrvitorla alsó szélét összegöngyölve, a fogáskötőkkel (Reffbindsel)
körülkötjük, miáltal megkurtítottuk;
1—3 fogás van az orrvitorlán.
Úgy a kurtítás, mint az egyes vitorlák bevonása szélcsendes helyen
végezendő, hacsak lehet; e célból magas part mellé, vagy egy horgonyzó
nagy hajó védett oldalára (Leeseite) mehetünk; ha már mást nem tehetünk, akkor szélbe fordulunk a hajókával. Ha nem lehet kurtítani a vitorlát, akkor lazítjuk a kivonókat.
Erős szélrohamban
azonnal eleresztjük a kivonókat, ezért változó és
rohamos szélben (böiger Wind) kézben kell tartani a kivonókat, csak
egyszer a fogója körül csavarva és nem reátéve/hogy hamar elereszthessük.
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Kisebb szélrohamban (leichte Böe) azonnal szélnek dűlünk, e célból
előnyös, ha a hajóka kissé szélbeforduló, miáltal jóformán már magától
fordul szélbe az erösebb szélnyomás következtében.
A vitorlázásnál fontos, hogy :
1. aki kormányoz, az vezényeljen is; ne legyen fejetlen köztársaság.
Ha valaki vezényszó nélkül tesz valamit, legyen az bármilyen fontos és
helyes is, sőt indokolt, hogy vezényszó nélkül sietve tette, legalább
mondja is meg azonnal a kormányosnak;
2. minden kötél a helyén kész-en (klar) álljon, ne legyen kusza
(unklar);
3. minden fogást helyesen és következetesen végezzünk; ha ki kell
térnünk más hajó útjából, azt idejében tegyük: inkább túlkorán, mint elkésve.

10/kép. Apró kisárbocosok versenye.

Ajánlatos, hogy minden nem jól úszó utas mellett mentőöv legyen;
végül minden eshetőségre való tekintetből némi eleség és ital is legyen
a hajókán.
Eleget hajókáztunk már, visszatérhetünk a kikötőbe. Csak az orr- és
a fővitorla segélyével fordulunk be a kikötőbe, a többi vitorlát már előbb
vonjuk be. Ha lehet, úgy megyünk az úszónkhoz, hogy szélbefordulva
érjünk oda a hajóka orrával és az előlálló társunk csáklyával (Bootshaken) elérhesse az úszót. Kikötésnél, vagy ha odaállunk (anlegen) egy
más hajó mellé, akkor is így teszünk, mert szélbe érve, hamar elveszíti
a hajóka a menetjét (Fahrt) és megáll a kívánt helyen. (8. rajz.) Amikor
ez nem lehetséges, akkor idejekorán eresztjük el e kivonókat, hogy csapkodjanak a vitorlák és nem duzzadva ne hajtsák többé a hajót. (9. rajz.)

244

DR.- RÓNAY TIBOR

Sokszor jobb idejében bevonni a vitorlákat, úgy hogy a hajó csak a
benne rejlő eleven erővel halad a kikötőhelyig. (10. rajz.)
Kikötés után rendben beszedjük a vitorlákat, bekötjük, reátesszük a
huzatokat. A hajókát jól megkötjük, vagy odaláncoljuk az úszóhoz; ha
part vagy más hajó mellé kötöttük ki, akkor az oltalmára a part vagy
hajó és a hajóka közé védőket (Freihalter, Fender) teszünk, ezek minden
lökést felfognak, mint óvó vánkos.
A kötélzetet kissé lazítjuk, hogy az éjjeli harmatban vagy esőben
megfeszülő kötél kárt ne okozzon, aztán elrakjuk az útból. Vigyázzunk,
nehogy olaj, benzin, petróleum stb. ömölhessen a kötelekre, mert ezen
anyagokkal áztatott kötél sokkal gyengébb lesz, de a kezelése is kellemetlen.
Ha megáztak a vitorlák, teregessük szét, vonjuk őket fel, mihelyt
kiderül, szárítsuk jól meg a köteleket is, különben hamarosan tönkremennek.
Befejeztük vitorlás hajókázásunkat, bár lehetne róla még sokat mondani, tragikomikus esetekről mesélni; tessék csak egy kísérletet tenni!
Záradékul a vitorlázásnál előforduló legfontosabb magyar vezényszavak szolgáljanak; a fentiek alapján eléggé világos az értelmük, a
zárjelben közölt német vezényszavaink csak összehasonlításra vannak
felsorolva.

Kisárbocos és vitorláscsónak
Magyar vezényszó

Megjegyzés : (Kiegészítve)

Vitorlát készíts!
Orrvitorlát fel!
Fővitorlát fel!
Orrkivonót jobbra!

Vond fel az orrvitorlát
Vonjad fel a fővitorlát
Jobboldalra feszítsd az orrvitorlát

részére:

Ereszd meg a fővit. kivonóját
Ereszd el az úszóhoz kötött kötelet az
úszótól
Fordítsad át az orrvitorlát
Orrvitorlát át!
Húzzad meg a kivonókat (1. rajz, I.)
Kivonókat húzd!
Az átforduláshoz készüljél
Fordulj át!
Húzzad meg a kivonóköteleket
Kivonókat húzd!
Húzzad meg a fővitorla kivonóját
Főkivonót húzd !
Fővitorlátközépre ! Hajóközepe fölé állítsad a fővitorlát
Főkivonót ereszd ! Ereszd meg a főkivonót
Fordítsad át az orrvitorlát
Orrvitorlát át!
Húzzad meg a kivonókat (3. rajz)
Kivonókat húzd !
Az áttároláshoz készülődjél
Farolj át!
Főkivonót ereszd: Eresszed meg a főkivonót
(Vigyázz!)
(Figyelmesen)
Fővitorlát á t !
Fordítsad át a fővitorlát
Orrvitorlát át!
Fordítsd át az orrvitorlát
Főkivonót húzd!
Húzzad meg a főkivonót
Kivonókat húzd!
Húzzad meg a kivonókat (7. rajz).
Tartsd !
Tartsad meg a kötelet
Tedd r á !
Tedd rá a kötelet a fogóra
Kivonókat el!
Eresszed el a kivonókat
(erős szélrohamban pl.)
Főkivonót ereszd!
Úszótól el!

Német vezényszó
Segel bei!
Klüver auf!
Grosssegel hisst auf
Klüverschote steuerbord !
Grossschote abfieren
Los von der Bője!
Klüver um !
Schoten an !
Klar zum Stagen !
Schoten an!
Grossshchote an !
Grosssegel mittschiff!
Grossschote abfieren!
Klüver um !
Schoten an !
Klar zum Halsen !
Grossschote abfieren
(Achtung)
Grosssegel um !
Klüver um !
Grossschote an !
Schoten an !
Fest!
Belegen!
Schoten los!
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Német vezényszó

Kivonókat húzd !
Kormányos /
Jobbra!

Húzzad meg a kivonókat

Schoten an !

K., jobbra tarts a hajóval

Balra!
Maradj!
Szélfelé!
Széltől el!
Vitorlákat le!
Orrvitorlát le!
Fővitorlát le !
Vitorlát kösd be !
Vitorlát bonts !
Úszóhoz kösd!

Balra irányítsad a hajót
Maradj meg a mostani útirányban, úgy
kormányozz
Fordítsad a hajó orrát a szél iránya felé
Fordítsd el a hajó orrát a széliránytól
Eresszed le a vitorlákat
Ereszd le az orrvitorlát
Ereszd le a fővitorlát
Kössed be a vitorlát
Bontsad ki a vitorlát
Kössed ki a hajót az úszóhoz

Steuermann ! Steuerbord gehen !
Backbord! (gehen !)
So fort!

Kösd meg!
Lökd el!

Kössed meg azt a kötelet
Lökjed el a hajókát valamitől

Anluven !
Abfallen !
Segel streichen !
Klüver ab !
Qrosssegel streicht!
Segel fest!
Segel los !
I-Ende an die Bője
nehmen !
Ende nehmen !
Stosst ab !

Jegyzet. A vitorlás hajózásról a következő közlemények adhatnak kimerítőbb
felvilágosítást:
I. A vitorlázás és története. („A Tenger" 1916, I. füzet, 21 - 3 2 . oldal.)
II. A kötélzet. („A Tenger" 1916, X. füzet, 384—392. oldal.)
III. A vitorla és kezelése. („A Tenger" 1918, II—III. füzet, 52—66. oldal.)
IV. A vitorlázás. („A Tenger" 1918, VI—VII. f., 195-206. oldal.)
Az ezen cikkben közölt képek az ismert klagenfurti hajófényképész, Beer Alajos
felvételei nyomán készült a Schrinner-féle pólai papírkereskedés kiadásában megjelent képeslapok után készültek; említett cég értesülvén egyesületünk önzetlen
működéséről, előzékenyen díjtalanul engedte meg közlésüket.

BULGÁRIA TENGERI KIKÖTŐI ÉS KÜSTENDSE.
Irta: GONDA LÁSZLÓ.

szabad bolgár állam alapításakor hiányzott ez államnak a gazdasági
fejlődés egyik fontos feltétele: a nyílttengeri kikötő. Az Aegei-tengerhez ugyanis nem engedték akkor hozzá Bulgáriát, az Adria
meg éppen elérhetetlen messzeségbe esett tőle. A Balkán-háború azután
végre mégis utat nyitott Bulgáriának az Aegei-tengerhez. A bolgár kormányzat teljes tudatában lévén a tengerek és tengeri kikötők gazdasági
jelentőségének, a feketetengeri kikötők kiépítésére és kellő berendezésére
eleitől fogva céltudatosan törekedett és midőn a Balkán-háború nekik
juttatta az Aegei-tenger partján Dedeagats-ot, elhatározták és elkezdték
itt is egy nagy, modern tengeri kikötő kiépítésének alapvető munkálatait.
A világháború kitörése azonban megakadályozott mindennemű továbbmunkálkodást és így a megkezdett munkák befejezését is, melyek az
Aegei-tengeren még nem is jutottak volt tovább az egészen alapvető előkészületekkel.
Ennek dacára a bolgár tengeri kikötők forgalma mennyiségben, keretben és értékben már eddig is meglehetősen jelentékeny volt. Mindenesetre egyelőre csak az 5—6 feketetengeri kikötőről beszélhetünk, melyek
közül szintén csak Várna és Burgas kikötőjének van jelentősége, mert
Messembrija, Aschialo és Sosopol kikötőkben csak pár parti hajó fordul
meg. Dedeagats
kikötője erősen elzátonyosodott s ezért csak alapos
és nagyobbszabású kiépítés után fejlődhet jelentőségre.
Várna és Burgas a bolgár feketetengeri kikötők teljes forgalmának
90'V0-át bonyolítják le. Várna ősrégi tengeri város, melyben még pár év
előtt is legnagyobbrészt görög lakosság volt, minthogy a Fekete-tenger
és az Aegei-tenger hajóforgalmát egész az utóbbi évekig a görögök uralták. Burgas csak az újabb időben fejlődött ki fontos kereskedelmi ponttá.
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Természetesen mindkét kikötő csak akkor indulhatott fellendülésnek, mikor
vasutak építésével megnyitották előttük a nagy és termékeny mögöttes
területeket. Várnát már 1867-ben összekötötték a Dunával, midőn megépítették a várna—rustsuki vasútvonalat. Nagyobb fellendülést okozott
azonban a Várna—Szófia vasútvonal és Burgas összeköttetése a szófia—
konstantinápolyi vasútvonallal. A kimutatások szerint Burgas forgalma alig
csekélyebb, mint Várnáé. Várna a Balkán-háború után értékes mögöttes
területeket vesztett a bolgár Dobrudsa elvesztésével. Dobrie, Balcik és
Kavarna termékeny kerületeinek elvesztése ugyanis Várna kiviteli forgalmát jelentékenyen csökkentette. Hozzájárult ehhez a rendkívül fellendülő
dunai forgalom is. így bár Várna maradt Bulgária főkikötője, jelentősége
azonban elsősorban a beviteli forgalom szempontjából volt. Ezzel ellentétben Burgas hirtelen emelkedett, mert a keleti vasutaknak a bolgár
kormány által való megszerzése következtében Dél-Bulgária földmívelési
terményeinek mindinkább növekedő kivitele csaknem teljesen e kikötőn
át vette útját a világba. S ezen a Balkán- és a világháború közötti egy
békeévben még az aegei-i partokon Dedeagats és Porto-Lagos megszerzése semmit sem változtathatott.
Az egész bolgár külkereskedelemnek 43% jutott a feketetengeri kikötőkre, 31% a Dunára, a többi pedig a vasutakra.
Veszedelmes versenytársa akadt különben Burgasnak Dedeagats
kikötőjében, mely keletkezését a maritzamenti vasútvonal kiépítésének
köszönheti. Most ugyan még messze van az az idő, mikor az aegeitengeri
bolgár kikötők lesznek Bulgária legfontosabb tengeri kikötői, de azért ez
be fog egyszer következni. Dedeagats biztosan Bulgária első tengeri
kikötője lesz, ha jelenleg nincsenek is kikötőberendezései és a hajók a
nyilt tengeren kénytelenek horgonyozni és ha kiépítése legalább 50 millió
lewába is fog kerülni. Porto-Lagos, minthogy a mögöttes országrészektől
a Rhodope-hegység teljesen elzárja, csak a helyi partihajózás részére jöhet
figyelembe. Ennek kiépítése nem érné meg az ahhoz szükséges sok
milliót. Ezért a bolgár feketetengeri kikötők egyelőre nem veszíthetnek
jelentőségükből. Kavalla a bolgárok által annyira kívánt és úgy néprajzi,
mint gazdasági szempontból jogosult elnyerése a bolgár külkereskedelmet még inkább az Aegei-tenger felé vonzaná. Kavallát használná Macedónia, Nyugat-Bulgária, sőt részben Szerbia és Románia is, míg Dedeagatsnak jutna egész Dél-Bulgária ki- és bevitele. Ez esetben Burgas
mindinkább veszíteni fog mostani jelentőségéből.
A bolgár külkereskedelem a háború után kétségtelenül erőteljesen
fel fog lendülni. Virágzó jövő áll ezzel a bolgár tengeri kikötők előtt. A
világháborúba való belépés előtt tervezett többmilliós új építkezéseket
gyorsan be fogják fejezni. Előretörő iparfejlesztés és a bolgár földmívelés
intenzívebbé tétele folytán a tengerhajózás jelentősége Bulgáriában mindinkább növekedni fog. Ezzel lépést tartva kell tehát a bolgár kereskedelmi
flottát is növelni, mert csak így gyakorolhat az ország kellő befolyást a
bolgár tengeri kereskedelemre. Csak ilymódon lehet a bolgár kiviteli ter-
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ményeket a legnagyobb nyereséggel a külföldi piacokra vinni és a beviteli cikkeket olcsón az országba juttatni.
Az említetteknél sokkal nagyobb és jelentékenyebb kikötőt nyert
azonban a bukaresti békekötés által Bulgária a már a románok által
több százmilliós költséggel kiépített és modernül berendezett Küstendse,
vagyis Konstanza kikötőjével, mely már a Balkán-háború előtt is a Feketetenger nyugati partjainak első és legnagyobb kikötője volt.
Konstanza a világháború kitörése előtt Románia igen nagyforgalmú
kikötői között a harmadik helyet foglalta el. Évi forgalma mintegy egymillió tonnát tett ki, melyből a külkereskedelemre jutott 17% és a tranzitókereskedelemre 83%. így a 27.000 lakosú város tipikus átmeneti kikötő
volt úgy árú-, mint személyforgalom tekintetében. A román tengeri hajók
innen 12 óra alatt jutottak Konstantinápolyba, míg a bukarest—konstanzai
230 km hosszú vasúti szállítás Cernavodán át 127-2 órát vett igénybe.
E vasúti vonal a főforgalmi útja a Konstanzán át kivitelre kerülő árúmennyiségeknek, melyek között első helyen állt a gabona és petróleum.
A hivatalos román vasúti kimutatások szerint 1914-ben 196.721 tíztonnás kocsirakományt szállítottak külföldre. Ebből Brailán keresztül ment
49.664, Konstantzán 32.165 kocsi. A többi kivitel eloszlott Románia többi
kikötője és vasúti határpontja között, melyek közül első helyen állt Galac
20.173 és utolsó helyen Cernavoda 131 kocsirakománnyal. E számokból
látható, hogy mily fontos volt a konstanzai kereskedelmi út a gabonakivitel szempontjából s hogy mily óriási mennyiségeket kellett az ottani
kikötőfelszerelések gabonaelevátorjainak átrakni a Dardanellák elzárása
előtti időben. Természetesen Törökországnak a háborúba való belépése
és a Dardanellák elzárása Konstanza élénk kikötőforgalmát erősen visszafejlesztették. A gabonakivitelnek Konstanzán át való lehetetlennététele,
a nyugat felé irányuló vasutak és a dunai kikötők kiviteli forgalmának
fellendülését okozták s azok javára estek s ez előreláthatólag így marad
a háború után is mindaddig, míg a tengeri hajóterület ily csekély marad,
mert a Konstanzán át való nagy gabonakivitel a világháború előtt csak
a rendkívül olcsó tengeri fuvardíjakon alapult.
A kőolaj kivitel tekintetében a világháború kitörésekor teljesen Konstanza uralta a piacot. 1912-ben a kőolajkivitel Konstanzán át 743.520 t
volt, ami 1913-ban 908.899 ^-ra emelkedett és az egész román petróleumkivitelnek 88—90°/0-át tette ki. A petróleum és melléktermékei szállításának olcsóbbátétele érdekében építették az úgynevezett „Pipes-lines"-t,
mely Baiceiből kiindulva, Ploesti, Bazen és Cernavoda állomásokon át
vezetett. E három vezetékből álló vonal hossza 300 km volt. Előállítási
költsége mintegy 23 millió leire rúgott. A Pipes-lines fuvardíja tonnánként
és kilométerenként IV2 centimes volt, úgy hogy a szállítás Baiceitől Konstanzáig 4*50 leibe került, a 6'30 leies vasúti szállítással szemben.
Épp úgy, mint a Pipes-lines, a Konstanzában való behajózás is a
román állam ellenőrzése alatt állt egész a Dobrudsa meghódításáig. Az
ott levő nagy állami petróleumrakodók és szivattyúkkal felszerelt tartályok,
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melyeket 1903—04-ben építettek, csaknem állandóan üzemben voltak.
Legutóbb 39 tartály volt átlag egyenként 5000 m3 befogadóképességgel.
Ezekbe összesen 196.240 m 3 kőolajat s mellékterméket lehetett beraktározni. Hogy 1914-ben a Dardanellák elzárása mily jelentékenyen befolyásolta a konstanzai román petróleumkivitelt, kitűnik abból, hogy az 1913-iki
kivitel 1914-ben a felére, 450.000 t-ra csökkent. 1915-ben általános petróleumkiviteli tilalmat adtak ki, ami a kivitelt még sokkal inkább csökkentette. Egyáltalában a rendkívüli viszonyokra való tekintettel a konstanzai
kiviteli teljesítmények megítélésénél az 1915—16-os évek nem jöhetnek
figyelembe.
Ami Konstanza kereskedelmi úti összeköttetéseit egyéb kikötőkkel
normális időkben illeti, kiemelendő, hogy a hajóforgalom legnagyobb része
török, egyiptomi és angol kikötők felé irányult. De Oroszország, Belgium
és Olaszország felé is elég élénk forgalom fejlődött ki. Ennek ellenében
a Franciaország, Ausztria, Magyarország és Németország felé irányuló
forgalom csekélyebb volt. Konstanza forgalma Galac és Brailával szemben 1913-ig a következőképp alakult tonnákban :
Braila
Galac
Konstanza

Érkező hajók

Kifutó hajók

418.000
427.000
648.000

702.000
526.000
1,104.000

Rakomány

246.000
232.000
235.000

1,011.000
1,271.000
857.000

Konstanza a háború kitöréséig a tulajdonképpeni Oláhföld legnagyobb
kiviteli kikötője volt. Galac és Braila mögöttes területei inkább a moldvaiak voltak. A Dobrudsa maga semmiesetre sem juttathatta volna Konstanzát ahhoz a jelentőséghez, mellyel a háború kitörésekor bírt. Az
Oláhföld nélkül nem is fizetnék ki magukat a több százmilliós költségek,
melyekbe a konstanzai kikötő kiépítése és berendezése került. Ez óriási
költségek legnagyobb része Franciaországba vándorolt, minthogy a főmunkákat a francia Hallier cég végezte. Ez építkezések miatt évek előtt
Bukarestben egy nagy pör is volt, mely annak idején nem kis port vert
fel s melyben a mai köztársasági elnök, Poincaré szónokolt a bukaresti
igazságügyi palotában a román kormány ellen.
Konstanzának berendezései kihasználása érdekében a jövőben is nagy
szüksége lesz jelentékeny gabona- és petróleumforgalomra. E kikötőforgalom nélkül a jövőben Konstanza bár a Dobrudsa legnagyobb városa
lenne, de mégis csak jelentéktelen 27.000 lakosú vidéki városka maradna,
melyben az iparnak csak igen szerény szerepe van, mert pár szikvízgyáron kívül csak öt téglaégetője, egy bazaltműve, egy kocsigyára s
némi kerámiai ipara van. Ezenkívül csak mint tengeri fürdőnek volna
valami vonzóereje, csakhogy ez esetben is elsősorban az előkelő román
közönségre kell támaszkodnia.
Minden körülmények között azonban számítani kell arra, hogy a románok a jövőben valószínűleg igyekezni fognak tengeri forgalmuk lehető
legnagyobb részét Brailán és Galacon át irányítani.

AZ 1667. EVI RAGUSAI FÖLDRENGÉS.
Irta: Dr. RÉTHLY ANTAL.
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egyedfélszázaddal ezelőtt az Adria déli dalmát partvidékét katasztrofális földrengés pusztította. 1667 április 6.-án Ragusa városa rombadőlt és egyes történeti kútfők 6000 köztársasági polgár haláláról
emlékeznek meg. A ragusai földrengésről Giessberger H. müncheni geográfus m é g 1913-ban nagyobb tanulmányt írt. Ennek, valamint néhány
eredeti megfigyelésnek az alapján — amelyeket hazai történelmi kútforrásokból gyűjtöttünk — érdekes képét alkothatjuk meg ennek a nevezetes földrengésnek.
Április 6.-án r e g g e l 7? 9 és 9 óra között a ragusai köztársaságot pusztító erős földrengés alkalmával oly nagy volt a halottak száma, hogy a
köztársaságban hosszú időre mindenféle közigazgatási tevékenység megszűnt, mert még a városi tanács is majd teljes egészében elpusztult a köztársaság rektorával együtt. Giessberger 1 tanulmányában lévő összefoglalás
szerint néhány másodperc alatt Ragusa romokban hevert, mintegy 5000
áldozatot követel a városban és az életben maradottak száma csak 500
körül volt. A nagy területre kiterjeszkedő pusztító rengési övön belül a
halottak száma 10.000-re tehető. Csekély megszakításokkal mintegy tíz
napon át állandóan rengett a föld, sőt még 21 és 23.-án is erős lökések
voltak, a nagy katasztrófa alkalmával a tenger vize ismételten visszahúzódott a partról és újra hatalmas erővel visszatérve, nagy pusztításokat okozott. A tenger felől mély, ágyúdörgésszerű morajlás hallatszott. A partok
mentén sziklák omlottak le és az utakat mindenütt törmelék fedte. A talajban nagy repedések és törések támadtak, amelyeknek szélessége helyenként oly nagy volt, hogy egész ház tünt el bennök. A ciszternák vize
elapadt.
1

H. Giessberger: Das Ragusanische Erdbeben von 1667. (Münchener Geographische
Studien. Herausgegeben von Siegmund Günther. XXVIII Stück.) München, 1913, I. köt.,
74. oldal.
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A földrengés pusztító hatása a környéken is mutatkozott. Hiteles feljegyzések szerint Porta Santa Croce, Ombla, Isola di Mezzo,
Castelnuovo, Perasto, Budua, Cattaro, Dulcigno és Antivari is sokat szenvedtek. Azonban még számottevően jelentkezett a földrengés a következő
helyeken is: Ancona, Velence, Görz, Fiume, Zengg, Ottocsác, Knin, a
dalmát szigeteken, Skutari, Nápoly környékén, Bosznia és
Hercegovina,
Albánia, Görögország,
Konstantinápoly,
sőt még Smyrnában
is.
Ragusa és környékének földszerkezeti felépítése felette zavart, A
földtani felvételek és a földrengési szerkezeti kutatások szerint itt több
földrengési törésvonal kereszteződik. Ragusa és Metkovics-on át halad az
egyik főtörési vonal, úgyszintén Budua, Castelnuovo, Ragusa és Stagno-n
át, továbbá Ragusa és Meleda szigete között hasonlóképp szeizmikus törésvonalak haladnak át, tehát valósággal csomópontja több szeizmikus vonalnak.
Érthető, hogy ezen a vidéken nagy feszültségek halmozódtak fel,
amelyek alkalmas pillanatban, midőn már a kéreg egyensúlyi állapota felbillent, kiváltódtak, még pedig 351 esztendővel ezelőtt a kiváltódás olyan
hatalmas erővel történt meg, hogy számos utórengéseivel néhány hónap
alatt tudott csak a teljes egyensúlyi állapot újból helyreállani. Az elmúlt
negyedfél évszázad alatt ismételten voltak itt földrengések, de szerencsére már egyik sem volt távolról olyan erős, mint az 1667.-Í.
A földrengés világrengés volt, ugyanis XII ° volt középponti erőssége
és az innen kiindult hullámok bizonnyal egész föld felületét megremegtették, mert hiszen emberileg az Adria egész vidékén, az Appenini és
Balkán félszigeten, sőt még Kis-Ázsiában is érezhető volt. Magyarországon
Fiúmén kívül valószínűleg érezték, de eddig még nem sikerült hiteles
feljegyzést felkutatnunk. Giessberger
a rengési területet
legalább
400.000 km'-'-re becsüli, de nem tartja lehetetlennek ennek kétszeresét sem,
mert hiszen abban a korban nem jegyezték fel az elhaló rengési hullámoknak
még emberileg érezhető finom mozgásait, vagy ha vannak is História
Domusok-ban vagy egyebütt erről feljegyzések, eddig még ismeretlenek.
A magyarországi krónikairodalomban meglepő kevés feljegyzést
találunk a ragusai földrengésről, ami arra mutat,! hogy nálunk már csak
igen gyengén volt érezhető és csak idegen források után tartották érdemesnek annak feljegyzését. Spangar András írja:
(1667) „Dalmátiában nagy foeld indulat leszen, kitüel Ragusa Várossá
meg is romlik". 1
(1677) „Szent György havának hatodik napján Ragusa Várossát a'
Föld indulat éppen el rontja". 2
Saly Ágost3 a földrengésekről írott munkájában tévesen az 1664 évet
1

Spangar András jesuvita: Magyar Krónika stb. Kassa, 1738. I. kötet, 308. old.
Spangar András jesvita: A' Magyar Krónikának stb. Kassa, 1734, I. kötet, 27. old.
3
Saly Auguszt: Földrengések Magyar-hazánk határain, különösen városunkban,
történeti adatok és kéziratok nyomán. A Pannonhalmi Szent-Benedekiek rév-komáromi
algymnásiumának tizedik programmja az 1859/60. évben. Komárom, 1860, 7. old.
Saly erre az adatra nézve idézi: „Auctor Topographie M. Reg. Hung. P. III."
2
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adva meg, a következőket írja: „Dalmátia, főleg Ragusa, mely többször
szenvedett ily csapást, megrendült annyira, hogy nem volt egy épület, mely
épen maradt volna; hatvan apáca ásatott ki sértetlenül a leroskadt
épületek romjai alul; ama vár, mely Szent Lőrincz nevet visel s egy
sziklán magasodott, sokak szemeláttára megmozdult s idestova hányatott".
A magyar történelmi tudományos irodalomban, amint arra néhai
Ortvay Tivadar kiváló történészünk hívta fel figyelmemet, sok értékes
adatot találhatunk a ragusai földrengésről, valamint annak politikai következményeiről. Ezeket a régi iratokat Margalits Ede 1 prof. dolgozta fel a
Horvát Történelmi Repertóriumában. Tekintve, hogy ezek nagy részét
Giessberger nem közli, illetve nem használja fel munkájában, itt leközöljük, hogy hazai kutatók részére itt együtt legyenek.
„Az 1667 április 6.-án d. e. 9 órakor bekövetkezett földrengés a
tanácsra egybegyűlteket eltemette, úgy hogy csak 37 maradt életben,
a város és környéke romban hevert". (II. köt., 58. old.)
„1667 április 6.-án borzasztó földrengés rombadöntötte
Ragusát
és az egész köztársaság a bukás szélére jutott, régi ellenségei Velence
és a t ö r ö k . . . " (u. o. 119. old.)
„A földrengés ledöntötte a székesegyházat, melynek jövedelmei
250 skudira apadtak, az érsek nem volt képes a papnevelői intézetet
fenntartani..." (127. old.)
„ . . . a nagy földrengés után az érseki jövedelmek nagyon megapadtak és az olasz főpapok már vonakodtak e méltóságot elfogadni".
(156. old.)
„ . . . a z ügyes Beccatelli (1555) hétszáz aranyra tudta a jövedelmet
felemelni, de a nagy földrengés után 200-ra sülyedt, úgy hogy alig tudtak az érsekek ebből megélni." (156. oldal.)
„A nagy földrengés és Ragusa hanyatlása nem kisebbítette irodalmi
dicsőségét". (131. old.)
„1667 jun. 10.-én két hónapra a földrengés után, a 12 szenátorból
álló régensség, mely ápril 23.-án vette át a kormányt, összehívta először
a nagytanácsot, — 38 patrícius jelent meg azon, a többi a földrengésben
magával Gétaldi Simon comessel együtt elveszett. Két kérdéssel foglalkoztak : ugyanazon a helyen, vagy másutt építsék fel a várost és miképp
pótolják a közhivatalok viselésére jogosult és majdnem teljesen elpusztult
szuverén patriciusi rendet. Cerutti és több előkelő patrícius Lapad-on,
három kilométernyire délnyugatra Ragusa-tói akarta az új várost felépíteni, de az életben maradt polgárok (5000 pusztult el) és a nagytanács
többsége azt határozta, hogy a romban heverő várost a régi helyén újból
felépítik", „ . . . a patríciusok sorába . . . c s a k nyolc polgári családot vettek
fel, kik sok pénzáldozatot hoztak a város újra való felépítéséhez". (120. old.)
„ . . . m e r t nem akarta feladni az elvet, hogy Ragusá-ban egyetlenegy
hitfelekezet, a katolikus legyen. Ugyanezen okból az 1667,-i nagy föld1

Margalits Ede : Horvát történelmi repertórium. I. és II. kötet. Budapest, 1900 és 1902.
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rengés után elutasította 600 szerb családnak azon kérelmét, hogy a városban letelepedhessék, pedig évi 3000 arany adót Ígértek". (123. old.)
Még ebben a nagy csapásban is nagyobb volt a köztársaságban a
felekezeti elfogultság, mint a város hatalmas új fellendülése iránti kívánság, mert különben örömmel kellett volna a szerbek letelepedését fogadniok. Bezzeg, sajnos, már teljesen más képet nyújt ma Ragusa, nem Ragusa az már többé, hanem Dubrovnik, tisztán horvát várossá vált és az
olasz elem majdnem teljesen tért vesztett.
„Az 1667.-Í földrengés után Ragusa egy kezével felépítette a várost,
a másik kezével pedig védekezett ellenségei ellen. 1667 jún. 3.-án az
életben maradt szenátorok először jöttek össze és jún. 10,-ére összehívták
a nagytanácsot a Reveiina várba, mert a városháza romokban hevert. A
sárga könyv ez időtől fogva a köztársaság bukásáig kevés törvényt tartalmaz és ezek is csak organikus természetűek. A jún. lO.-i tanácskozáson csak 38 patrícius volt jelen, a többi a földrengésben elveszett vagy
súlyos sebekben feküdt, egy páran meg külföldön voltak. Itt a szenátorok
számát 21-re szállították le, határozathozatalra már nem 36, hanem csak
15 szenátornak jelenléte kívántatott..." (126. old.)
„A nép a földrengés által koldusbotra jutott és így nem lehetett az
aggregátió tekintetében az 1664,-i törvény értelmében eljárni, mely a felveendő polgári családtól azt kívánta, hogy 10.000 tallért ajándékozzon az
államnak, s így elhatározták, hogy 10 olyan polgári családot fognak rangemelésben részesíteni, kik a földrengéskor s utána a város körül érdemeket szereztek.. " „A gyapjúipar megsemmisült, így az erre vonatkozó
hatóságot nem is alkották meg". (126. old.)
„Az 1667,-i borzasztó földrengésben mindenki Isten büntetését látta
és a papság is magába tért, de ez nem volt tartós; Gyorgyics Brnje vikárius felhívta, hogy vegyenek részt a földrengés utáni időkben tartott
jámbor körmenetekben, de erre oly kevés pap jött el, hogy a vikárius a
renyhéket bírsággal sújtotta. A földrengés után elszegényedett Ragusából
Torres Péter (érsek) eltávozott és áthelyeztette magát Itáliába". (164. old.)
„A nagy földrengés rombadöntötte a lacromai templomot, a rendház
m e g v a n . . . " (167. old.)
„Az 1667.-Í nagy földrengés alkalmával nagy önfeláldozásokkal Ranjina Orsato és Gundulics Ferenc jezsuiták nagy érdemeket szereztek, úgy
hogy a nép előbbit „páter patriae" névvel tisztelte meg". (172. old.)
„Az 1667,-i földrengés alkalmával mind a nyolc zárda és hatvankét
apáca is elpusztult, az életbenmaradtakat maga az érsek vitte el Anconába,
az átkelés a viharos tengeren 23 napig tartott és az úton is 7 apáca elpusztult". „ . . . így a földrengés után Ragusában 3 apácazárda volt (bencés,
klarissa és dominikás, dömés"). (173. old.)
„ . . . a nagy földrengés alkalmával sokat loptak, e lopásokra nézve is
mindenkinek, aki róluk tudott, egy meghatározott napon egyházi átok
terhe alatt az érsek előtt kellett a felfedezési esküvel megerősített vallomást letenni. (Erre vonatkozik 3 kötet kézirat az érseki levéltárban, mely
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felette érdekes: Monitoria 1667—1673, 1673—1676, 1676-1698) (174. old.).
Az 1667,-i nagy földrengés alkalmával sok, a jámbor alapítványokra
vonatkozó, fontos irat elveszett és így nagy rendetlenség támadt, melyet
alig tudtak orvosolni". — „ . . . a nagy földrengéskor sok alapító oklevél
elveszett és a livelli (az öröklött dolgok után a végrendelkezőszerint
évente fizetett összegek) jövedelem is nagyon alászállott". (180. old.)
„Az 1667,-i nagy földrengés után Ragusa tengeri kereskedelme alászállott és ezért kárpótlást keresett a szárazföldi kereskedésben a török
birtokokon". (200. old.)
A ragusaiak az 1667.-i nagy földrengés alkalmából XIV. Lajos francia
királyhoz segélykérést intéztek. Ez az olasz nyelvű irat a francia külügyminisztérium levéltárában megvan még, hasonló kérvényeket más európai
hatalmakhoz is küldtek a ragusaiak, amint azt Margalits Repertóriumában
megemlíti. (284. old.)
„A velenceieket 1667 április 15,-én értesítette Ragusa köztársaság
a szörnyű földrengésről". (287. old.)
Margalits prof. történeti Repertóriumában még három régebbi földrengésről is találunk hiteles adatokat, amelyek azonban ugyancsak
Ragusára ill. az Adria eme partjára vonatkoznak :
„E törvény (hogy csak ragusai nemes lehet kanonok [1442] és a
káptalani jövedelmek elosztásáról [1496]) meghirdetése után két nappal
(1496 nov. 28) földrengés volt Ragusa-ban és a kanonokok azt terjesztették a nép között, hogy ez Isten büntetése, mert az állam a káptalan
jogait megnyirbálja — ekkor a szenátus őket egyenként maga elé idézte
és megfenyegette, hogy ha az új törvénybe bele nem egyeznek, vagyonukat elkobozzák és 20 évre száműzik, de hiába, mert 12 kanonok közül
csak 5 jelentette hozzájárulását". (157. old.)
„Az 1520.-Í első nagy földrengés és az 1526.-Í pestis, mely 20.000
lakost ragadott el, nagyon megrendítette Ragusát". vGuistiniani olasz történetíró leírja az 1562,-i szörnyű földrengést, mely a várost (Cattaro)
részben rombadöntötte és 200 emberélet is esett áldozatul". (151. old.)
Ugyancsak Margalits prof. Repertóriumában két érdekes adatot találunk,
amelyek földrengésekkel kapcsolatosak, bár nem vonatkoznak a ragusai
földrengésre, érdekes voltuk miatt közöljük:
„... jegyzetben Rucsics István levelét közli, mely a Frangepánoknak ozalji
várában egy földrengés alkalmával (mikor? R. A.) véletlenül napfényre
került kincsekről, többek között egy királyi koronáról szól", (u. o. I. k., 11.
old.) — „A brindisii székesegyházban őrzik dalmáciai Szent Jeromos nyelvét,
mely ereklyéről a nép azt hiszi, hogy a vidéket földrengéstől és égiháborútól megóvja", (u. o. I. k., 61. old.)
Ezekkel kimerítettük a hazai történelmi kútfőkből általunk eddig ismert
ragusai híreket. Ragusa a hiteles történetírás évszázadain belül sokszor
volt katasztrofális földrengéseknek kitéve, de mindenesetre az 1667,-i
volt a legnagyobb szabású, bár 1496 és 1520-ban ugyancsak erős, sőt
nagyban pusztító rengések voltak.

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.
A pragmatika szankció

Fiúméban.

Két évszázad múlt el már azóta, hogy 1713 április 19.-én VI. Károly császár a bécsi Hofburg „titkos tanácsszobájá"-ban az összegyűlt „államtanácsosok"
előtt nyilvánosságra hozta azokat az 1703 szeptember 12.-én kelt titkos örökösödési szerződéseket, amelyek az osztrák pragmatika szankció elnevezést
nyerték. A császár azonban nem elégedett meg ezzel az egyszerű publikációval,
hanem a férjhezmenő főhercegnőkkel jogbiztosító renunciációkat adatott ki, amelyek
szoros kiegészítő részévé váltak az osztrák pragmatika szankciónak.
Amikor pedig ezek is megtörténtek, elrendelte, hogy e renunciációkat a
rájuk vonatkozó kezességi nyilatkozatokkal együtt mint a dinasztiának a trónöröklésre vonatkozó írott és Íratlan jogszabályainak foglalatait, e jognak 1621-től
1713-ig létrejött forrásaival egyetemben az örökös országok és tartományok
gyűlésein kihirdessék és elfogadják. 1720 és 1725 közt történt az örökös országok részéről a pragmatika szankciónak ünnepélyes elfogadása.
Fiúméban, amely ebben az időben úgy Magyar-, mint Horvátországtól függetlenül, Károly örökös tartományaként szerepelt, de nem kebelezték be egy
örökös tartományba sem, hanem mint „Magnifica communitas terrae Fluminis S.
Viti" korpusz szeparátum v o l t : szintén külön ment végbe 1725 november 29.-én
nagy tanácsülésben a pragmatika szankció eskü alatti (!) biztosítása. 1 Maga a
1
L. Kobler, Memorie per la storia della Liburnica cittá di Fiume. Fiume, 1896, t.
II, p. 14. e seg. — Margalits Ede, Horvát történelmi repertórium. Budapest, 1900—2,
II. k., 629. 1. — Az 1725 november 29.-Í oklevél eredeti két példányban a bécsi cs. és
kir. házi, udvari és állami levéltárban, „oklevélosztály (Urkundenabteilung") és a fiumei
archivo municipaleban, „Libro IV dei protocolli del Consiglio capitanale". P. 481. e seg.
Hiteles szövege közölve: Die Pragmatische Sanktion. Authentische Texte samt Erláuterungen und Übersetzungen. Hsg. v. 7urba. Wien, 1913, S. 191. f. — Szövege már előzetesen lenyomatva: Sanzione prammatica di Carolo VI. (Almanacco Fiumano per
l'anno bisestile 1856. Publicato da Giuseppe Poliiei. Anno II. Trieste, 1856.) P. 42. e seg.
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városi tanács már 1720 október 10.-én foglalkozott az 1720 április 27.-én Bécsből kelt császári leirattal és akkor már elküldte Belső-Ausztria főhatóságának
Grácba, amely 1725 szeptember 1-én rendelte el hozzájárulását, az intabulációt;
az okirat kiállítására pedig 1725 november 29.-én került a sor. 1
Utóbb azonban Mária Terézia Fiumét a királyi eskü visszacsatolási pontja
értelmében Magyarországnak adományozta oly módon, hogy Horvátországba
kebeleztetett be. 2 Ezzel az 1723. évi /., 2. és 3. t.-c., vagyis az
úgynevzzett
magyar pragmatika
szankció
már önmagától
kiterjedt Fiúméra, mint a magyar
szent koronához
visszacsatolt
birtoktestre.
(1723:1.
t.-c. 4. §.) 3
Fiume ugyanis már a XII. század elején összeköttetésbe jutott Magyarországgal, amikor Kálmán király Dalmáciát elfoglalta. Utóbb 1779 április 23.-án
Mária Terézia új rendeletet adott ki, amelyben Fiumét mint szabad kereskedelmi
várost és kikötőt kerületével együtt Magyarország
szent koronájához
csatolt
külön testnek nyilvánítja és világosan elismeri a magyar szent korona ősi jogát
a területre, amikor, megkülönböztetve a horvát területtől, azt mondja, hogy „a
másik buccarii kerülettel, amennyiben ez elejétől fogva Horvátországhoz tartozott, semmiképpen össze ne kevertessék". 4
Ily módon most már Fiúméban sem 1925-ben, hanem 1923 június 19.-én,
vagyis az 1723. évi magyar törvénycikkek szentesítésének napján lesz a pragmatika szankció kétszázados évfordulójának ünnepe.
Dr. Csekey István jogakadémiai professzor.
Tengeri utazás a középkorban. A háborúelőtti utolsó években a nagyobb
tengerhajózási vállalatok mindent elkövettek, hogy az embereknek a tengeren
való utazást minél kényelmesebbé, kellemesebbé és vonzóbbá tegyék. Rengeteg
1

V. ö. Bidermann, Geschichte der österreichischen Gesammt-Staats-Idee 1526—1804.
Innsbruck, 1867—89, Abt. II, S. 266. f. — Túrba ezt tünteti fel az elfogadás keltéül és
1725-ről meg sem emlékezik. (Die pragmatische Sanktion mit besonderer Rücksicht auf
die Lánder der Stephanskrone. Wien, 1906, S. 51.)
2
Az 1776 augusztus 9.-i (Nr. 3936) leirat szerint: „ . . . resolvimus: ut Urbs et
Portus Fluminensis, nec non Buccari, Buccarizza et Porto R e . . . immediate Regno
Croatiae reincorporentur"... Közli Kukuljevic, Jura Regni Croatiae, Dalmatiae et
Slavoniae. Zagrabiae, 1861—2, pars I., p. 453. squ. — Racki, Fiume gegenüber von
Croatien. Agram, 1869, S. VI. (Eredetije Rieka prema Horvatskoj. Zagreb, 1867, str. X.)
— 1777 november 4.-én a tényleges bekebelezés jogi alakot is öltött. L. Racki, i. m. S. 46.
3
Az „átvevő-bizottság" 1778 augusztus 18.-Í jegyzőkönyve ezzel kezdődik: „Miután
Őfelsége Fiume városát és kikötőjét Horvátországgal és következésképpen (per consequens) Magyarországgal
összekapcsolta (adnexa)..." L. Racki, i. m. S. XLVI.
4
„ . . . annuimus, u t : . . . u r b s haec commercialis Fluminensis... cum districtu suo,
tamquam separatum sacrae regni Hungáriáé coronae adnexum corpus porro quoque
consideretur, atque ita in omnibus tractetur, neque cum alio Buccarano, velut ad regnum Croatiae ab incunabulis ipsis pertinente districtu ulla ratione commisceatur". L.
Racki, i. m. S. LVII. — Majd szószerint megtaláljuk ugyanezt a rendelkezést már az
említett átvevő-bizottság jegyzőkönyvének 19. pontjában. L. Racki, i. m. S. LI. —
Újabban Bernatzik foglalkozik behatóan, de tendenciózusan ezzel a „separatum corpus"
kitétellel. (Neues über die pragmatische Sanction [Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht. Jahrg. II, 1915.] S. 183. f.) V. ö. bőséges cáfolatául Kapitány Kálmán, Egy
támadásról Fiume államjogi kapcsolata ellen. Budapest, 1916. — L. minderre Csekey
István, A magyar trónöröklési jog. Budapest, 1917, 217. s köv., 301. 1.
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hajóóriásokat építettek, melyeken a tenger hullámverése alig volt érezhető, azokat
a legnagyobb kényelemmel és fényűzéssel rendezték be s olyan ellátásról s élelmezésről gondoskodtak, hogy annál jobbat és finomabbat a legelső világvárosok
legelőkelőbb szállodáiban sem lehetett találni. Akik ilyen nagy óceánjárón már
utaztak, bizonyára emlékeznek reá, hogy ezeken az utazás tényleg mennyire
kényelmes, kellemes, valóságos élvezetet nyújtó.
Annál érdekesebb tehát olvasni, hogy milyen volt a tengeri utazás a középkorban, mikor gyönge, törékeny vitorlásokon kellett az utat megtenni, mely sem
biztonságot, sem kényelmet nem nyújtott, melyen rendes, tisztességes élelmezés
nem volt s azonkívül az akkor oly nagyszámú tengeri kalózok támadásainak is
ki volt téve.
Egy francia pap, kit az 1240. év augusztusában Rómába rendeltek ahhoz az
általános tanácskozáshoz, melyet IX. Gergely pápa hívott össze ellenfelének, II.
Frigyes császárnak trónfosztása céljából, útját Genuától a Tiberis torkolatáig
tengeren tette meg s ezen útját terjengősen, de rendkívül komor színekkel és
drasztikus vonásokkal ismertette. Bár ismertetése és útleírása túlzottnak mondható, de elbeszélései mégis érdekes és jellemző képét nyújtják az akkor még ősi
állapotban levő hajózás minden kényelemhiányának s arra a következtetésre juttatnak, hogy az útleírónak mindenesetre rendkívül szomorú tapasztalatai lehettek.
Nevezett francia pap ugyanis többek között a következőket írja:
„A tengeren a következő veszedelmek vannak: a kenyér kemény és emészthetetlen, a bor a tenger állandó háborgásától zavaros, a víz romlott és tele férgekkel s mindent elront, amit vele főznek és kevernek, úgy hogy csak becsukott
szemekkel, összeszorított fogakkal s csak a legnagyobb undorral lehet meginni.
Elkerülhetetlenek a tengeren a váratlan viharok, melyek a Rómába igyekvőt hirtelenül barbár népek közé vetik, hol nem ismerik nyelvünket, gonosz szokások
uralkodnak, a szabadság elvesztése és élethossziglani fogság gyötrelmei fenyegetnek. Vannak a tengeren olyan hirtelen viharok is, melyek váratlanul egész
hullámhegységeket támasztanak, melyek azután a hajót könnyedén dobálják, úgy
hogy az ember azt hiszi, hogy majd az egekbe emelik, majd pedig hirtelen a
mélységbe sülyed. A tenger veszélyei közé tartozik az is, ha a hajó szétzúzódik
egy zátonyon, vagy a hullámok nyomása összeroppantja, vagy a tenger fenekére
sülyed, mely esetekben az embernek lehetetlen megmenekülni. Az is sokszor
megtörténik, hogy heves északkeleti viharnál olyan forgószél keletkezik, mely
a hajót összeroppantja, a kormányost elpusztítja, az árbocot ledönti s ekkor a
hajó felszerelésétől megfosztva, szélnek és viharnak teljesen kiadva kénytelen a
hullámokon összetörve elsülyedni. Ezeken kívül sok veszély fenyeget a tengeren
a kalózok által, akik, ha velük összejövünk, megrohannak s egyéb gonosztetteiktől eltekintve, kirabolnak, esetleg megölnek vagy magukkal hurcolnak s a hajót
elsülyesztik. Még az is gyakran megesik, hogy mikor már az ember a kikötőbe
jut, a hajó a parthoz, vagy sziklához ütődik s a bennlevők elpusztulnak. Vagy,
hogy egy hirtelen, heves, ellenkező irányú szélroham a hajót a kikötőtől messzire
elhajtja s a messze tengeren, ha már az ennivaló elfogyott, mikor már azt hittük, hogy minden veszedelemtől megszabadultunk, az összes veszélyek és bajok
újra fenyegetnek, úgy hogy vagy elsülyedünk, vagy éhség- és szomjúságtól
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elpusztulunk. Ezeken kívül azonban más elviselhetetlen, szörnyű veszedelmek is
vannak a tengeren, melyet senki sem kerülhet el és bírhat ki. Minthogy ugyanis
az emberi természet nem bírja el a hirtelen változásokat, ennek folytán a folyton változó levegő, a különféle élelmicikkek s a heves, állandó mozgás a gyomrot hányásra ingerlik s az ember néha olyan rosszul lesz, hogy azt képzeli, hogy
a belei is kifordulnak. Már most minthogy a hajó kicsiny és mégis sok utast
felvesz s e tömegnél nincs helymegkülönböztetés, egyik ember a másik mellett
betegszik meg és kénytelen gyomrán könnyíteni. így egyik ember a másik mellett hal meg, de már a félholtat is a tengerbe dobják. Az egyes ember pedig
vadidegenektől kénytelen olyan disznóságokat elnézni, aminőt otthon még apjától
vagy testvérétől sem tűrne el. Ha pedig akadnak erősek, akik a betegséget
különben elkerülnék, azok betegekké lesznek a rettenetes bűztől, mely a holtak
és betegek körül keletkezik s mely a levegőt megfertőzi. S mivel ott az egészségesek és betegek egymás meliett élnek, egyik ember a másikat fertőzi meg,
úgy hogy alig szabadul egy-kettő épen és elevenen. De még ha félelevenen meg
is marad, a kiáltott és a látott dolgoktól betegen juthat csak partra, hol utólag
általános gyengeség szállja meg s lassú halállal pusztul el. Láthatni, hogy a legtöbb ember, ha tengeri útja után a hajót elhagyja, rendkívül gyenge s arca
olyan, mintha sírjából kelt volna ki. De hiszen a tengeren még a fémek is mind
más színt kapnak, hogy viselhetné hát a pillanatonként változó emberi természet
azt, amit az érzéketlen fémek sem tudnak elviselni. A tenger számtalan veszélyeit röviden összefoglalva : a tengeren állandó ijedelem fenyeget, nincs semmi
biztonság, állandó a kellemetlen mozgás, hiányzik a nyugalom, nincs egészség,
csak mindig rosszullét, soha semmi jó, örökké csak rossz és kellemetlen!"
A feketetengeri hajózás helyzete. Amikor dunai flotillánk
előretört
Odessza és Nikolajeff ellen és átvette a kikötő- és tengerrendőri szolgálatot,
mindjárt szolgálatra kész állapotba lehetett helyezni azokat az osztrák, illetőleg
magyar gőzösöket, amelyek a háború kitörése óta a Fekete-tengeren tartózkodtak. Ki kell emelni, hogy a Fekete-tengeren pusztán az osztrák szabad
hajózás gőzöseit kobozták el az oroszok. Az Osztrák Lloydnak a háború kitörésekor egyetlen hajója sem volt a Fekete-tengeren. Ezek közül a hajóink közül
eddig hatot találtunk m e g ; kettőt Brailában dokkolni kellett üzembehelyezhetés
céljából, míg a másik négyet nyomban szolgálatba lehetett állítani. A két dokkolt gőzös azonban alkalmasint nemsokára szintén részt vehet a hajóforgalomban. Valószínű, hogy még több osztrák, illetőleg magyar gőzöst fognak felkutatni
a közel jövőben, minthogy a Fekete-tengeren a háború kitörésekor tizenkét
gőzös úszott. A monarchiának most már a Fekete-tengeren való szállítás céljaira
elegendő hajótér áll rendelkezésére. A németek is össze tudnak hozni néhány
hajót. Eltekintve a már forgalomba állított gőzösöktől, a szövetségesek számára
még az ántánthatalmak hajói is — össztonnázsuk 200.000 tonnát tesz ki —
rendelkezésre állnak. A szövetségesek tehát abban a helyzetben vannak, hogy
a kombinált tengeri utak révén az ukrajnai szállítmányokat a Fekete-tengeren
és a Dunán keresztül simán hazajuttathatják. A brailai és galaci kikötőberendezések szintén annyira üzemképesek, hogy az átrakodóforgalmat
minden
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nehézség nélkül le lehet majd bonyolítani. — Az ántánt elkobzott hajói értékes
kézizálogul szolgálnak és csak a tőlünk elkobzott hajók kiszolgáltatása ellenében
fogjuk azokat visszaadni.
Az érdekelt magyar és osztrák hajóstársaságok a forgalom lebonyolítása és
a tarifák egységes szabályozása céljából 3,910.000 korona törzsbetéttel „Euxina"
Seeschiffahrts Gesellschaft m. b. H. cég alatt társaságot alapítottak, amelynek
alaptőkéjét magyar részről az „Adria" m. kir. tengerhajózási r.-t., a Magyar
keleti tengerhajózási r.-t., az „Atlantica" tengerhajózási r. t. és az „Oriente"
magyar tengerhajózási társaság, osztrák részről pedig az Osztrák Lloyd, a Trieszti
szabadhajózási társaság, a Premuda és Tsa, Tripkovich D. és Tsa, Marco U.,
Martinolich és Társa és a Gerolimich-féle hajózási társaságok jegyezték. Az
„Euxina" részben azokkal a magyar és osztrák hajókkal látja el a forgalmat,
amelyek a háború kitörésekor a Fekete- és az Azovi-tengerben rekedtek, részben pedig azon elkobzott ántánthajókkal, melyeket a hadvezetőségünk bocsátott ideiglenesen rendelkezésre. Az elszállításnál az Euxinával szemben tehát
szerződőfélként a hadsereg főparancsnoksága, illetőleg a feketetengeri helyi
parancsnokság szerepel. Hasonló szervezet felett rendelkeznek a németek a
Német Hajóstársasági Szövetségben. Mindkét társáság szerződéses viszonyban
áll egymással, amely pusztán az idegen hajótér kihasználására terjed ki. Az idegen hajókat az Euxina és a Német Hajóstársasági Szövetség együtt bérlik. Az
elkobzott hajók a monarchiának vagy a német birodalomnak hadi lobogóját viselik
és a hajóteret illetőleg az előbb említett szellemben közösen használtatnak fel.
A most már rendelkezésünkre álló hajótér révén nemcsak abban a helyzetben vagyunk, hogy a Fekete-tenger egész forgalmát le tudjuk bonyolítani, hanem közvetlen vonalat is illeszthetünk be via Konstanza vagy Qalac és Konstantinápoly között. Ez a vonal kizárólag arra a célra szolgálna, hogy a monarchiának és Németországnak Törökországba irányuló exportját előmozdítsa. A
feketetengeri 'parancsnokságnak már Ausztria-Magyarországból 2000 tonnányi
ipari cikket bocsátottak a rendelkezésére, hogy Konstantinápolyba szállítsa,
további 1000 tonna pedig jelezve van. A németek ezzel szemben állítólag
számottevő kiviteli mennyiséget tartanak készen Törökország számára. Feltehető,
hogy Törökországba szánt árúink mennyisége a tekintetbe jövő helyeknél nyerhető beható információk következtében rohamosan emelkedni fog.
Az Egyestilt Államok hajóépítkezései békében é s háborúban. A mult
század utolsó két évtizedében az északamerikai nagy tavakon a vasiparból
különleges vashajóépítés fejlődött, mely rendkívül gyorsjárású, 200 m hosszú
és 20.000 í-ás hajókat is produkált. Midőn a spanyol háború következtében
Észak-Amerika gyarmati hatalom lett, a beltavak tapasztalatai alapján a keleti
partokon is hamarosan nagyszabású vashajóépítőipar keletkezett, mely az emberi
erővel takarékoskodó munkamódszere és különleges emelőszerkezetei által buzdítólag, részben pedig átalakítólag hatott Európa hajóépítésére. Németország
saját előnyére csakhamar átvette a légnyomásos szerszámok és a Hellingdaruk
használatát, míg Anglia büszkeségében, hogy ő a legnagyobb hajóépítő ország,
meg azután a műhelyek ellenszegülése következtében az újításokkal szemben
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elutasítólag viselkedett. Észak-Amerika azonban, dacára gyakorlati értékű újításainak és dacára vasérc- és széngazdagságának, a háború előtt a magas munkabérek következtében mégsem versenyezhetett hajóépítés dolgában a világpiacon
Angliával és Németországgal. Ezért hajóépítkezése csak a belföldi szükséglet
kielégítésére szorítkozott. Az alkalmas faanyagban való bőség folytán, különösen
a nyugaton, az egész produkciónak egyharmada még az utolsó években is fahajóépítés volt.
A mostani háború tág teret nyitott az amerikaiak vállalkozó szellemének
és technikai ügyességének. Mikor Európában a kereskedelmi hajók építése a
vasanyag és az ember hiánya miatt csökkent, Amerika szívesen lépett helyére és
már az 1916. évvégéncsupánNorvégiarészére700.000bruttóregister tonnavashajóra
és 100.000 t fahajóra volt megrendelése. E külföldi megrendelések kielégítése
céljából nagyszámú új gyárat alapítottak és a beltavak gyárai is részesültek
bennük, habár csak kisebb hajókkal, mert a Niagara zuhatagot megkerülő Welland-csatorna zsilipeinek méretei nagyobb hajók keresztülmenetelét lehetetlenné
teszik.
Az Egyesült Államoknak ellenségeink sorába való belépése következtében
elsősorban önmagáról kellett gondoskodni, s ezért átvette az összes, a külföld
részére épülőben levő hajókat. Ezenkívül a tengeralattjáró-harc veszteségeinek
kiegyenlítésére nagyszabású programmot készítettek vas- és fahajók építésére.
A tervezett fahajókban az Egyesült Államoknak alighanem csekély öröme lesz,
minthogy ezek csak mérsékelten használhatók a rossz raktárhelyiségek miatt és
mert friss fából gyakorlatlan kezek építik, nem tartanak szorosan. Egyrészük
talán a rossz időszakban majd el sem éri célját. Mindenesetre azonban lehetséges, hogy a folyó évben pár százezer tonna fahajót elkészítenek, de ezzel
szemben teljesen lehetetlen a tervezett 6 millió bruttó regist. vashajó előállítása a
folyó évben, ami 12-szer annyit jelentene, mint amennyit az Egyesült Államok
a legjobb esztendőben, kicsit és nagyot, vitorlást és gőzhajót, vasból és fából
összesen valaha is építettek és háromszor annyi lenne, mint amit Anglia valaha
legnagyobb mennyiséget készített. Ez pedig lehetetlen, mert a gépek és felszerelések előállítására szolgáló műhelyek, a szükséges vasanyag és embermennyiség sem teremthető elő ily gyorsan. Ezért hiba lenne mégis az Egyesült
Államok teljesítőképességét lebecsülni. Nincs kizárva ugyanis, hogy 1919 vagy
1920-ban Észak-Amerika képes lesz a tengeralatti háború veszteségeit annyira
kiegyenlíteni, hogy ellenségeinknek állandóan elviselhető szállítási viszonyok
maradjanak.
De a tengeralattjárók és a hajóépítés eme versenye igen rossz üzlet! Gondos számítások szerint 6 millió bruttó register tonna építéséhez legkevesebb 6 ezermillió márka, fél millió munkás, 5 millió tonna súlyú vas és 10 millió tonna
szén szükséges. Ha e 6 millió bttó regist. t elsülyesztésénél 100 német tengeralattjáró
elpusztul s azokat pótolni kell, akkor ezek építéséhez 600 millió márka, 40.000
ember, 100.000 tonna vas és 200.000 tonna szén kell. Tehát ez a versengés az
Egyesült Államoknak tízszer annyi pénzbe, tizenkétszerannyi emberbe és ötvenszer annyi vasba és szénbe kerülne! Ebbe még nincs beleszámítva az elsülyesztett rakományok és emberek értéke, azonkívül az üzembentartáshoz szükséges
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anyag és ember. Ha pedig az amerikaiak nagy hadsereget akarnak Európába
küldeni, akkor átlag emberenként 6 bruttó regist. t-ra van szükségük s egy-egy hajó
évenként átlag 6 utat tehet meg. Ezek alapján az építés, az üzem, a kísérőmenetek figyelembevételével egy amerikainak a francia frontra való szállítása
mintegy 2500 márkába kerül, ami éppen annyi, mint amennyibe Németországnak egy teljesen fegyverben álló katonája egy teljes év alatt kerül. Az Egyesült Államoknál azonban még a mondottakhoz jönnek az európai hadsereg felszerelésének, ellátásának, zsoldjának és élelmezésének költségei, melyek sokszorosát teszik Németország költségeinek. Tehát ez is rossz üzlet az Egyesült
Államoknak. E tény elkerülhetetlen beismerése rövid idő alatt meg kell hogy
törje az E. Á. harcvágyát annál is inkább, mert a háborúba való belépésnek
tulajdonképpeni célját csakhamar eléri. E cél ugyanis a hadsereg és flotta megerősítése az amerikai egyeduradalom s a japán háború érdekében, valamint a
kereskedelmi flotta szaporítása a külkereskedelem és a világkereskedelemben
való fokozottabb működés érdekében s értékemelése a hadiflotta tartalékjaként.
A kereskedelmi flotta szaporítása és a háború-okozta nagyszabású hajóépítkezés tulajdonképpen a legtöbb veszedelmet jelentik Németország szempontjából. Németország hajózásának és hajóépítésének összes erői megfeszítésére
lesz szüksége, hogy háttérbe ne szoruljon, annál is inkább, mert fele kereskedelmi flottáját elveszítetten indul majd a versenybe. De azért itt is vannak
reményt nyújtó momentumok. Németország törvénnyel biztosított magának
kereskedelmi flottája helyreállítása érdekében gazdag állami eszközöket, az
Egyesült Államoknak pedig a háború után nagy nehézségei lesznek a magas
bérek miatt. S minthogy Németországnak sikerült a sokkal fejlettebb Angliával
szemben magának állandóan emelkedő részt biztosítani a világkereskedelemben,
épp úgy sikerülni fog, minthogy külkereskedelem és tengerhajózás Németországnak politikai életszükségletet jelentenek, az Egyesült Államoknak a háborúban
felerőszakolt hajózásával és hajóépítésével is versenyezni, hacsak a béketárgyalásoknál elkövetett hibák egészséges erejüket meg nem bénítják.
G. L.
A norvég kereskedelmi flottáról é s hajóépítésről. A „Veritas" adatai
alapján a norvég kereskedelmi flottáról és hajóépítésről a következőket közölhetjük: a norvég kereskedelmi flotta 1918 január 1-én 3270 hajóból állott
2,037.605 bruttó tonnatartalommal. Az elmúlt 1917. év január 1-én ezzel szemben 3.438 hajója volt 2,635.044 tonnával, tehát a hajópark 1917. év folyamán
168 hajóval csökkent, amelyek tonnatartalma 597.439 bruttó tonna volt. Az
összes veszteség tulajdonképpen 556 hajó volt 811.682 tonnával, azonban új
építések és vételek folytán a hajópark 388 hajóval és 214.243 tonnával gyarapodott, ami részben pótolta a veszteséget. A gőzhajóállomány 307 gőzöst
476.767 tonnával, a vitorláshajók állománya 83 vitorlást 138.298 tonnával
veszített. A motorhajóflotta ellenben 222 járművel 17.626 tonnával növekedett.
Az 1917-ben a hajójegyzékből törölt hajók közül 434 jármű 686.972 tonnával
a háborúnak esett áldozatul, 72 hajó 82.958 /-val tengeri veszély folytán pusztult e l ; három hajót 911 tonnával leszereltek, 9 járművet 5613 t-\al zsákmánynak minősítettek, végül 38 hajót 35.228 tonnával a külföldnek eladtak.
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A hajóállomány gyarapodását 1917-ben a következő építések és vásárlások
idézték elő: Norvégiában épült 43 gőzös 32.302 tonnával (azonkívül 195 kis
vitorlás- és motorhajó), külföldön épült 55 gőzős és nagyobb motorhajó
132.815 tonnával. Külföldről vásároltak még 26 gőzöst 28.110 tonnával (ezenkívül 69, többnyire egész kisméretű vitorlás- és motorjárművet). A fenti
statisztikában a 100 tonnán aluli járművek is fel vannak véve.
Ez év január 1-én Norvégiában 127 gőzös és motorhajó volt építés alatt
kereken 91.440 tonnával, 98 megrendelt hajó (113.240 tonnával) építését még
nem kezdették meg. A mult év január 1-én viszont csak 77 hajó 61.400 tonnával volt építésben, ami 1917 július l-re már 91 hajóra 83.160 tonnával növekedett. Amint látjuk, most több hajó van építésben, mint az elmúlt évben, s a
növekedés a fahajók építésének növekedésére vezethető vissza, összesen 79
fajármű (100 tonnánál nagyobbak) 19.000 tonnával van építésben; a fahajók
átlagos tonnatartalma így 240 tonna. A fahajók építését, épp úgy, mint a régebbi
időkben, a norvég tengerpart egész hosszában űzik.
Br. V.
A japán hajózási érdekek kiterjesztése. Közismert dolog, hogy a japánok
a világháború folyamán mindent megtettek hajózási érdekeik kiterjesztésére. A
japánok terve teljesen odairányult, hogy Kelet-Ázsia egész külkereskedelmét
magukhoz ragadják. A japán hajózási vállalatok egyre-másra állítottak be hajózási vonalakat a kormány és a japán exportőrök támogatásával, hogy monopolizálják a Csendes-óceán forgalmát. Az európai államok közül a hollandok
idejekorán belátták, hogy a japán „Monroe-doktrin" a Pacifikra terjed ki s ez
okból hajózási összeköttetéseiket a Csendes-oceánon keresztül Észak-Amerika
nyugati partjaira is kiterjesztették. Japán szövetségesei, Amerika és Anglia a
japánok csendes-óceáni terjeszkedésével szemben egyelőre nem tehettek semmit
s így politikájukkal a várakozás álláspontjára helyezkedtek. A japánok egyedüli
csendes-óceáni konkurrense, a Pacific Mail Steamship Co. a kedvezőtlen üzleti
viszonyok között kénytelen volt csendes-óceáni járatait beszüntetni s az Unió
elkövette azt a nagy hibát, hogy akkoriban nem tett ez ellen semmit sem;
csak nemrég határozták el a fent említett társaság anyagi ügyeinek rendezését.
Hogy csendes-óceáni járatait újból felvegye, időközben a Cunard-társaság néhány
gőzösét, amely eddig az Atlanti-oceánon közlekedett, átrendelte a Csendesóceánra és Vancouver és Hongkong között járatta azokat. Japánt szövetségeseinek
ezen ellenintézkedései nem zavarták, jól tudván, hogy a tengeralattjáró-harc
annyira meggyengítette Anglia hajóparkját, hogy e részről komoly konkurrencia
nem fenyegeti, míg Amerika a tengerhajózás terén mindeddig csak alárendelt
szerepet játszott. Ez a tudat újabb vállalkozásokra serkentette a japán hajóstársaságokat. A „Tayo Kisen Kaisha" rendszeres járatokat rendezett be Japán
és az északamerikai kikötők között 4—5000 tonnás hajókkal. Ez új vonal rövid
idő alatt oly eredményt mutatott fel, hogy a fenti vállalat elhatározta további
tizenkét 3—8000 tonnás gőzösnek a megvételét, a japán —amerikai vonal kiterjesztésére. Köbe és Seattle között kínai kikötők érintésével félhavonként
indítanak járatokat, továbbá havi járatot Köbe—Singapure—Seattle között, azonkívül alkalmi járatot indít Köbe—Shanghai—Hongkong—Manila—Jáva —Kai-
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kutta—Kolombó és Seattle között. Ezáltal a Köbe és Yokohama, valamint a
Seattle—San-Franciskó közötti vonalak kiegészítést nyertek. Ugyanekkor az
„Osaka Yasen Kaisha" indított meg egy járatot Beiawa—Penang—Singapure
között.
Látható tehát, hogy Japán mennyire igyekszik politikai barátait és gazdasági
ellenfeleit a Csendes-óceánról kiszorítani. Ha már most tekintetbe vesszük, hogy a
japán hajózási vállalatok a délamerikai köztársaságokban, főleg Argentiniában,
Braziliában és Chilében is biztosították helyüket s az angolok és amerikaiak
vezető szerepét nagyon is kétségessé tették, úgy akkor megérthetjük az angol
külkereskedelmi köröknek a japán kereskedők ellen időnként elhangzó kifakadásait. S hogy a japán kormány mennyire támogatja hajózási vállalatainak eme
törekvéseit, azt legjobban a hatalmas szubvenciók mutatják. Az 1918. évre
kiutalt szubvenciók a következők: az európai vonalakra 1,689.850 yen, az északamerikai vonalakra 2,619.925 yen, a délamerikai vonalakra 284.863 yen és az
ausztráliai vonalakra 169.470 yen, összesen tehát 4,764.108 yen. 1919. évre
pedig 4,536.706 yen szubvenció van előirányozva.
Feltűnő, hogy a japán kormány mily nagy segéllyel támogatja az európai
vonalakat. Az eredmény nem is marad el. Csak nemrég jelentette a „Lloyds
List", hogy az „Osaka Shosen Kabushiki Kaisha" rendes teherhajójárat beállítását tervezi Bombay és Marseille között a Szuez-csatornán keresztül, amely
járat a már meglevő Japán —Bombay vonallal lenne összekapcsolva. Minden
hónapban három (!) járat lenne s az elsőnek már április elején meg kellett indulnia.
Áruk, amelyek Japánból közvetlenül francia kikötőbe vannak irányítva, vagy
viszont, a társaság részéről közvetlen fuvarlevéllel szállíttatnak.
Egy finn lap, a „Hufvudstadsbladet" mult év december 5.-i jelentése szerint Japánban egy hajózási vállalatot alapítottak, amely Japán és Odessza között
tartana fenn úgy személy, mint teherjáratokat. Arra számítanak ugyanis, hogy
a háború után élénk árúcsere fog megindulni a nyersanyagban oly gazdag DélOroszország és Japán között ez utóbbinak a háború alatt annyira fejlett iparának termékeivel. Azóta azonban a központi hatalmak már békét kötöttek Oroszországgal illetőleg Ukrajnával, amikor is az árúcsere kérdésére is megállapodtak, s így a fenti alakulás, ha csakugyan megtörtént, programmján kénytelen
lesz változtatni.
A japán hajózás Afrikát is kezdi már érdekszférájába belevonni. Törekvések
indultak már meg Afrikába irányuló hajójáratok beállítására. De most sem idegen már a japán lobogó Afrikában, amennyiben a Braziliába és Argentínába
menő japáni hajók rendszeresen érintenek egy-két afrikai kikötőt is.
A volt német déltengeri gyarmatok hajózását is a japánok ragadták magukhoz. A „Syren and Shipping" ez év február 13.-án jelentette, hogy a „Nippon
Yushen Kaisha" szerződést kötött a japán tengerészetügyi minisztériummal,
amelynek alapján rendszeres járatokat rendez be a volt német déltengeri szigetekkel, amelyért a vállalat évi L2 millió yen állami támogatást kapna.
Az európai államok pedig még mindig fegyverben állanak s vadul pusztítják
egymást, míg a japánok örömmel állapítják meg, hogy a világháború az ő részükre határozottan kitűnő business volt.
Brunner.
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A francia kereskedelmi tengerészeiről. A francia kereskedelmi tengerészet
feltartózhatatlanul halad a lejtőn lefelé. Már a háború előtt is a francia kikötők
forgalmát V4-részben idegen nemzetiségű hajók bonyolították le; maga a francia
flotta 2 - 5 millió tonnatartalmával jóval Anglia, az Egyesült Államok, Németország és Norvégia kereskedelmi flottája mögött állt s most a háború alatt
Japán is föléje kerekedett.
A háború alatt Franciaország kereskedelmi flottájának 29°/o-át elveszítette,
s csak 51.000 össztonnatartalmú új hajókkal gyarapította azt; a megsérült hajók
kijavítása acéllapok és munkaerő hiányában alig lehetséges, úgy hogy az átmeneti időszakban nagy hajótérhiánynak néz elébe. Egy kiváló szakember,
André Lebon nézete szerint nem marad más hátra, mint már most hajókat megrendelni jóval a háborúutáni szállításra.
Francia-Hátsó-Indiának kormányzósági tanácsa — mint értesülünk — hozzájárult Albert Sarrant főkormányzó azon javaslatához, hogy egy francia lobogó
alatt hajózó önálló gyarmati flotta létesíttessék, mivel a háborúutáni időkben
elviselhetetlen hajótérhiány fog a gyarmatokra nehezedni.
Br. V.
Új olasz hajózási vállalat. Híre érkezett egy nagy olasz hajózási vállalat
alapításának, mely 100 millió líra alaptőkével „Transoceanica" néven alakulna
meg. Az alaptőke felét az ismert Peirce cég, amelynek tulajdonosa lenne a
felügyelőbizottság és igazgatóság elnöke, valamint a Sicula Americana, míg az
alaptőke másik felét a Navigazione Italiana és az „Italia" társaságok vennék
át. Az új vállalat tulajdonképpen a fenti négy vállalat egyesülése volna egy
nagy teljesítőképességű hajósvállalat formájában. Legelőször 14 gőzös lenne
szolgálatba állítva, amelyek között Olaszország legnagyobb személy- és tehergőzösei vannak. A hajókat az új vállalatot alapító társaságok mint tőkét adják,
de a hajópark megnagyobbítása új építések és vételek folytán amint csak lehetséges, meg fog történni. A társaság részvényeit névértékben egy egyesülés
veszi át tíz évre. A vállalat székhelye Nápolyban lesz.
Ez új alapításnak nemcsak reánk, hanem az osztrákokra és németekre is
fontossággal bír. Már jóval a háború kitörése előtt az olasz tengerhajózás egy
mindinkább kiélesedő versenyt támasztott úgy nekünk mint a fentieknek, amely
különböző árharcokhoz is vezetett. Az említett hajógyári vállalatok ezen egyesülése a jövőben jelentős támasza lesz e versenynek. Azonkívül a hivatalos
Olaszország is elhatározta hajózását minden irányban emelni és támogatni.
Hasonló mozgalom mutatkozik Franciaországban és mindazon államokban, amelyek hajózását a háború alatt túlszárnyalták.
Br. V.

IRODALMI SZEMLE.
A Balkán é s a tenger. A Balkánnal és az azt körülvevő tengerekkel foglalkozó minden szakember óhajának ad kifejezést Szűcsi J. a Könyvtári Szemle
1917. évfolyam 1 —13. lapjain (Könyvtáraink balkáni feladatai). A balkáni államok mindegyikében igen erős a tenger felé törekvés, a tenger nagy értékelése
s ennek megfelelően igen terjedelmes tengeri irodalom született meg. Sajnos,
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a balkáni népek nyelvével nem sokat törődtünk eddig, s így irodalmuk javarészt
ismeretlen marad előttünk. Mennyi haszontalan energiát helyez el közoktatásunk
a latin és ógörög nyelvek középiskolai tanításával! Át kell vinnünk a köztudatba,
hogy a klasszikus nyelvek tanítása a középiskolában ma nemcsak észszerűtlen,
hanem bűnös pazarlás. A nemzet életerejét szívják azok, akik gyermekeinket
belekényszerítik olyan nyelvek tanulásába, melyeknek soha hasznát nem veszik
sem ők, sem általuk a nemzet. Minden esetben hangsúlyoznunk kell, hogy a
magyarság jövője a tengeren jórészt attól is függ, hogy gyermekeink nagyrésze
megtanulja-e a Földközi-tenger lakóinak nyelvét, elsősorban a török, horvát, bolgár, újgörög és arab nyelveket, továbbá az oláh és olaszt. Szűcsi értekezésében
sürgeti, hogy könyvtáraink fokozott figyelmet fordítsanak a Balkán-félsziget irodalmára s ezek között első helyen az újabb horvát irodalom teljes felölelését
tartja kívánatosnak. Az 1897. XLI. t.-c. nem vonatkozik Horvát-Szlavon-Dalmátországokra s egyáltalán nincs módunkban úgynevezett kötelesnyomtatványokhoz
jutni, ezért vétel útján kell mindenekelőtt társországaink teljes irodalmi termelését megszereznünk, kapcsolatosan ezzel a tömérdek vonatkozás következtében
Praha, Ljubljana (Laibach), Trieszt és Grazét is, valamint Bosznia-Hercegovináét
és Szerbiáét. Az értekezésben megtaláljuk a mai balkáni nagy könyvtárak rövid
ismertetését.
Pr.
Külkereskedelmünk é s tengerhajózásunk jövőjére vonatkozik Matlekovits
Sándor „Közgazdaságunk a háborúban és a háború után" c. értekezése (Budapesti Szemle 493. sz., 1918). A háború után az ipar helyzete igen súlyos lesz,
mert nagy nyersanyag-hiánynyal kell küzködnie. A feldolgozandó nyersanyag
elfogyott, készlet nincs. Ezek nagyrésze tengeren jött békeidején. A szükségletek beszerzése rendszeres és kielégítő módon nem bonyolítható le. Az összes
európai államokban egyszerre fog fellépni a beszerzés vágya s így a tömeges
rendeléssel egyidöben fellép a szállítás lehetetlensége. „A háború alatt a tengeri
hajók száma megapadt; a rendelkezésre álló tengeri hajók sem állnak a kívánalom szerint azonnal szolgálatra. A fuvarbéreknek rendkívül magas állása
eszerint magában véve még nem nagy baj, mert ezzel szemben a belőle készülő
cikkeknek még amúgy is fennmaradó magasabb árai kárpótlást nyújtanak, de a
nehézség abban álland, hogy a követelt sok nyersanyag csak időnként és
lassan-lassan lesz csak szállítható. Épp ebből az okból és nehogy az amúgy is céltalan versengés a nyersanyag árát még a rendkívüli helyzet által okozott mértéknél jobban felcsigázza, a beszerzés rendszeresítésére, esetleg állami közbenjárásra, sőt nemzetközi intézkedésre lesz szükség."
Angliának a Földközi-tengerre kiterjesztett hatalmáról és ügyes hatalmi
politikájáról, valamint Németországnak földközitengeri politikájáról Hiltbrandt
Ph. értekezik „Gibraltár, die Freiheit des Mittelmeeres und die Lebensbedingungen Deutschlands" címen a Deutsche Rundschau (Hgb. Br. Hatke. Veri.
Gebr. Paetef. Berlin, 1917. Jg. 44., p. 37—55) folyóiratban ; kimutatja, hogy
Anglia földközitengeri uralmának, sőt egész világuralmának egyik leghatalmasabb alapja Gibraltár, mert ennek segítségével tud elhatározó befolyást gyako-
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rolni nemcsak a Földközi-tenger népeire, hanem Francia- és Oroszországra is.
A Földközi-tenger népei ketrecbe zárva egymás hátán akarnak valahogy, ahogy
lehet, érvényesülést keresni s annak segítségével tudja Anglia e népeket tetszése
szerint saját céljaira kihasználni.
A Murman-vasút ma már talán végleg elvesztette jelentőségét. Amíg a
moszkvai birodalom nem terjedt a Balti-tengerig, a Fehér-tenger vidéke volt
egyetlen tengerpartja s ennek megfelelően forgalma is aránylag jelentékeny volt.
A prémvadászat és halászat nagyban virágzott s különösen 1553, az angolok
vitorláshajóinak a Fehér-tengeren megjelenése óta a prémkereskedelem nagyon
fellendült. 1722-ben cári rendelet kényszerítette a kereskedelmet Petrogradba s
azóta elnéptelenednek az északi téli szánkaravánok útjai és a belvízi hajózás
útjai. (Pohle. Wald- und Baumgrenze in Nord-Russland. Ztschr. d. Ges. f. Erdk.
1917, p. 205—209.) A világháborúban ismét bezárultak a Balti-tenger kapui
Oroszország előtt s ekkor figyelme ismét a régóta csendes Murman-partok felé
terelődött. A Murman-vasút építéséről már ismételten megemlékeztünk. A vasút
ma készen van, mikor már ismét nincs rá szükség. Kétséges, hogy a terület,
melynek faállománya és víziereje igen jelentékeny s így nevezetes faipar keletkezésének adhat életet az új közlekedési vonal, elegendő lesz-e a vasút jövedelmezőségének biztosítására a legszerényebb követelések mellett is. (Hennig.
Die neue Murman-Bahn und ihre Bedeutung. Peterm. Mitteil. 1917, p. 270—273.)
A magyarországi régi csatornatervekről a Vízügyi Közi. 1913. évfolyamában közölt cikkhez helyreigazítást közöl Hajós S. (Vízügyi Közi. VII. 1917,
260. o.). A II. József korabeli francia csatornatervek szerinte nem komoly mérnöki felméréseken alapuló munkák, helyrajzi (topogr.) tekintetben vastag torzításokat mutatnak. Nem adunk azonban igazat szerzőnek abban, ha az ilyen tervezgetésekkel szemben nagy matematikai pontosságot követel, mert propaganda
céljából a vázlatos rajzoknak is megvan a létjoguk. Különben ezek a De
Maire-féle tervek (melyeknek egy ritkaságszámbamenő rézmetszetű példánya
egyesületünk elnökének birtokában van) oly helyrajzi kutatásokon alapuló munkáknak látszanak, hogy ezeket egyáltalán nem lehet és nem szabad lekicsinyelni.
A Boszporusz-alagút. Már ismételten megemlékeztünk azokról a tervekről,
melyek a Boszporuszon haránt vezető szárazföldi útvonalat ábrázolják. Az immár félszázados tervezgetésből végre mégis komoly valóság készül, még pedig
a magyar tudás igénybevételével. Persze német forrásból értesülünk, hogy a
török kormány f. é. január 31.-én törvényjavaslatot nyújtott be a kamarában,
melyben a Boszporusz-híd esetleg alagút előmunkálati költségeire hitelt kér. A munkálatokat a Gregersen és Huszár magyar cég számlájára Zsigmondy végzi. Ez
a név nemcsak az Alföld vízzel ellátásának és számos magyar fürdő felvirágzásának
kérdésével szorosan egybeforrott. A cég megalapítója Zsigmondy Vilmos egyike
legnagyobbjainknak, ő a megteremtője a margitszigeti és városligeti fürdőknek
és a legnagyobb jótevője Alföldünknek. Szobra a városligeti régi fürdőépület
udvarának sarkában áll.

IRODALMI SZEMLE

267

A sztambuli kikötő kibővítése. Már ismételten megemlékeztünk a sztambuli
kikötő kibővítésére vonatkozó kormánytervekről A Jedi-kule és Jeni-kapu vasúti
állomások között létesítendő kereskedelmi kikötőt óceánjárók számára is be akarják rendezni. Ecélból a Vlanga-bosztani előtt nagy árúraktárakat építenek, a
vasutat pedig a hullámfogó-gátra is kiépítik, hogy az átrakodás zavartalanul
történhessék. A keleti vasutak üzletet vivő részvénytársaság a terveket a török
közmunkák minisztériumában mer benyújtotta (Ztg. d. V. d. Eisenbahnverw.
1918, Nr. 14). A „Handels-Museum" közlése szerint a kikötő megtervezésére
kiküldött bizottság a következőkben állapodott m e g : A 3250 m átmérőjű
vlangai öböl 4000 m rakodópartot képvisel. A feltöltött területen helyezik el
a teherpályaudvart, vám- és árúraktárakat. Az egész kikötőmedencét körülfogja
az említett rakodásra is berendezett hullámtörő. A kikötőt, mely meglehetősen
kiesik az eddigi sztambuli kereskedelmi gyújtópontból, az eddigi kereskedelmi
kikötővel 1500 m hosszú alagúttal kell összekapcsolni. Sztambul ugyanis hepehupás, 60 m magasságig emelkedő dombságon épült, szűk utcáin nagyrészt
csak teherhordó-állatokkal lehet szállítani s így az új kikötő a város szívéből
megközelíthetetlen lenne. Az előkészítés munkálataira a török kormány 5000
török lírát bocsátott a keleti vasutak ügyvivő társaságának rendelkezésére.
Az albán partvidék közlekedésföldrajzához tartalmas megjegyzéseket fűz
Krebs „Zur Verkehrsgeographie Rasciens" c. értekezésében (Peterm. Mitteil.
p. 265—269). Az albán partvidéken igen kevés jó kikötő van, ezért az ország
a tenger felől nehezen tartható kézben. Ha a monarchia politikai és gazdasági
befolyását Albániában állandóvá akarja tenni, ki kell építenie a lim-völgyi vasutat
Szkutari és Ipek—Üszküb kettős befejezéssel.
Sztambul földrajzi helyzetének óriási előnyeit a háború után az értékelendő
közlekedési vonalak gyújtópontjában szépen költői vonásokkal ábrázolja Wons
„Ein Wendepunkt des Weltverkehrs in Sicht" c. cikkében (Ztg. d. V. d. Eisenbahnverw. 1918, Nr. 7) Wons kissé túlozza Sztambul földrajzi helyzetének
előnyeit, mikor az északtengeri kikötők hanyatlását jósolja s ezt a szerkesztő is
megjegyzi, a mi véleményünk is az, de tartalmas, szép gondolatai említést
érdemelnek.
Nigéria szénkikötője. A nigériai angol gyarmatokon gazdag széntelepeket
fedeztek fel, melyek kiaknázása már folyamatban van. A széntelepekből a Yorkshire Post évi 60.000 tonnát remél. A szénbányákat a tengerparttal vasút kapcsolja össze, a parton Port-Harcourt kikötőt építették meg a legmodernebb
felszereléssel és a városi élet követelményeivel. (Ztschr. d. V. d. Eisenbahnverw. 1918, Nr. 11.)
Die Adria-Frage. Von. Nationalökonom. Dr. Ed. Rolf Understadt, Hannover. „Hamburgischer Korrespondent", 16. Januar. A cikk Albániának a német
és osztrák-magyar tengerentúli kereskedelemre vonatkozó nagy jelentőségével
foglalkozik. Németországra különösen fontos, mivel Genua kikötőjének felhasználását valószínűleg m tg fogják nehezíteni a német hajózásnak és Trieszt érintése
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az északeurópai Szuez-vonalon az útnak két nappal való meghosszabbítását
jelenti Genuához viszonyítva. Albániát épp ezért gazdaságilag a központi hatalmakhoz kell csatolni; az író Wied hercegnek újból trónralépésével véli ezt
elérhetni.
Br. V.
Die österreichische Handelsschiffahrt und das Binnenland, Von Professor
Dr. Paul Samassa. „Fremdenblatt" 1918 január 9. Triesztben jelenleg csak egy
tengerészeti akadémia van, amelynek tannyelve olasz s pl. 1915/16-ban az akadémia 154 növendéke közül csak nyolc növendék volt német anyanyelvű. Az
osztrák kereskedelmi tengerészetben csak elenyésző kisebbségben vannak németajkú tengerésztisztek és matrózok. Kívánatos, Triesztnek az osztrák hátvidékkel
való szorosabb összekapcsolódása tekintetében, hogy a belföld lakói nagyobb
számban vegyenek ott részt. A gőzhajózásnál, különösen a magasabb tiszti állásokban, már nem szükséges, hogy az illetők gyermekkoruk óta szinte össze
legyenek nőve a tengerrel. A „Deutsche Volksrat für Triest und des Küstenland" tevékenysége folytán egy Triesztben felállítandó német hajózási iskola létesítése esetén a kereskedelmi kamarák, községek, országos bizottságok és magánosok évente 30.000 K stipendiumot biztosítottak az iskola részére. Az iskolát
internátussal kapcsolatban tervezik.
Br. V.
österreichs Seeinteressen. Von k. k. Hofrat Albert Frankfurter, Wien,
Generaldirektor des österreichischen Lloyd. Megjelent: „Wirtschaftszeitung der
Zentralmaechte" (Wien) 1917 nov. 16. Az osztrák hajózás azon szerencsés
helyzetben van, hogy bármely pillanatban felvehetik a forgalmat egy oly nagyságú tonnageval, amely az átmeneti időben szükséges. A hajópark újbóli felépítésére 200—250 millió korona szükséges. A megegyezéses béke a világforgalmat ismét virágzásnak fogja indítani.
Br. V.
Kriegsverlust und Ersatz der norvegischen Handelsflotte. „Hamb. Korrespondent" 1918 január 3. Norvégiának egymillió tonna hajóvesztesége az amerikai kikötőkben levő norvég hajók lefoglalása által még inkább érezhetővé lett.
Az ántánt azon ajánlatát, hogy szállít hajóépítéshez szükséges anyagot, ha
Norvégia minden vízrebocsátott hajója után 10 hajót szállít az ántántnak,
elutasították.
Br. V.
The great need of ships. „The Spectator", 1917 december 1. Angliának
hajókat kell építenie, ha a háborút hamarosan meg akarja nyerni; az Unióra
nem lehet számítani, mivel ezen hajók az ő saját csapatszállításaira, szükségleteik kielégítésére és utánpótlásuk lebonyolítására szükségesek. Jó volna esetleg cementhajókat építeni, mivel ezáltal az acélt megtakaríthatnák.
Br. V.
Die französische Volkswirtschaft im Kriege. „Neue Züricher Zeitung"
jan. 7. Marseille kikötője, amelynek forgalma a világháború-előtti években
hatalmas fejlődésnek indult, a háború alatt főleg csak a behozatalt és a katonai
szállításokat szolgálja, amelynek nagysága ismeretlen. A háború után a kikötőnek újbóli nagy fejlődését várják.
Br. \•
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A Jomfrue-szigetek. A dán birtokot alkotó nyugatindiai Jomfrue-szigetek
az Egyesült-Államok tulajdonába mentek át vétel útján. Ebből az alkalomból a
szigeteket Olufsen ismerteti (Peterm. Mitteil. 1917. évf., p. 2 2 — 2 3 ) .

KÖNYVISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK.
A dalmát szirtek kutatása. Hosszú idő óta bezárult világ tárul elénk Ginzbeiger könyvéből. 1 A dalmát szirtek és apróbb szigetek vonzó világa a tudomány szemüvegén keresztül nézve, de a természet rajongó szeretetével megrajzolva. Rég nem látott pompás képek újulnak meg az Adria vándorának emlékezetében. Messziről kopárnak, kihaltnak látszó sziklák elevenednek meg, hogy
elmondják rejtelmeiket az olvasónak.
A másfélszázoldalas könyv Ginzberger útleírásával kezdődik. Ebben mondja
el, hogyan érlelődött meg a gondolat a dalmát szirttenger alapos, mindenre
tekintettel levő tanulmányozására. A botanikus szerző régi Adria-kutató, aki a
kisebb dalmát-szigeteket öt éven át tanulmányozta. A gőzhajók útvonalától
távoleső szirteket halászok vitorlás bárkáin kereste fel. Az utazásnak ez a
módja azonban sok időveszteséggel és egyéb alkalmatlansággal jár. Emiatt a
trieszti állattani állomás kis motoroshajóját, az Adriát kérte el, amelyet a
„ Verein zur Förderung
der naturwissenschaftlichcn
Erforschung
der
Adria"
szívesen bocsátott rendelkezésére. A bécsi akadémia a Treitl-alapból előbb 3000,
majd újabb 1000 koronával támogatta vállalkozását. 2 T ö b b cég tekintélyes
mennyiségű élelmiszeradománnyal járult hozzá az „Adria" fölszereléséhez.
Útitársai — feleségén kívül — Teyber botanikus (aki a „Báron Gautsch"
aknárajutásakor életét vesztette), Brunnthaler
(szintén botanikus),
Kammerer
zoológus, Galvagni
entomológus és Vetters geológus voltak. A nautikus személyzet egy kapitányból s egy matrózból állott.
A tudományos fölszerelés kizáróan szárazföldi gyűjtőeszközökből állott.
Kammerer állattani gyűjtéseken kívül Przibram-féle
fotométerrel és higrométerrel meteorológiai megfigyeléseket is végzett.
Első útjukra Triesztből 1911 május 15.-én indultak el és június 15.-én tértek vissza. A második utazáson a hajót Cori professzor vezette. A fölszerelést
geodetikus eszközökkel egészítették ki. A fényképezéshez szükséges anyagokat
bécsi cégek díjtalanul bocsátották rendelkezésükre. Az élelmiszeradományok
ezúttal sem maradtak el, sőt ajándékképpen 2500 kg benzint is k a p t a k ! A
második utazás 1914 július 17.-től augusztus 2.-ig tartott.
A két úton összesen 4 5 kisebb dalmát és quarnerói szigetet és szirtet
kutattak ki. Köztük sok olyan akadt, amelyen természetbúvár még nem járt.
Ginzberger
bevezetése végén össze is állítja a szigeteken eddig történt kuta1

Ginzberger A., Beitrage zur Naturgeschichte der Scoglien und Kleineren Inseln
Süddalmatiens. Denkschr. d. k. Akad. d. W. Wien. Math. naturw. KI. 92 Bd. 1915.
(A. Hölder, Hof- u. Univ. Buchhdlg., Wien.)
2
A Magyar Adria Egyesület két nagyszabású tengerkutató-expedícióját a „Najade"
hadihajón sem az akadémia, sem az állam nem részesítette semmiféle segélyben !
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tásokat. Ebből kitűnik, hogy a dalmát szigetvilág növényzetét már meglehetősen
ismerjük, ellenben az állattani viszonyokról — a csúszómászókat és részben a
rovarokat kivéve — még igen keveset tudunk.
A kötet nagyobb részét a kutatások eredményei töltik ki. Az itt következő
felsorolás tájékozást nyújt a kutatások irányáról és az anyag feldolgozásában
résztvett szakemberekről:
1. Die Gesteine der Scoglien Mellisello (Brusnik) und Pomo, sowie das
südlich von Comisa auf Lissa auftretende Eruptivgestein. Von H. Michel.
2. Über Pelagosit von der Insel Busi und einigen benachbarten Inseln und
Scoglien. (Nebst Beschreibung eines Gipsüberzuges.) Von O. Gönner.
3. Über eine Tabulate Koralle und eine Stromatopore aus den mesozoischen
Kaikén Dalmatiens (Insel Cazza). H. Vetters.
4. Fungi. K. v. Keissler.
5. Lichenes. A.
Zahlbruckner.
6. Musci. /.
Baumgartner.
7. Hepaticae. V. Schiffner.
8. Anatomische Beschreibung des Holzes einiger Straucher und Halbstraucher. A.
Burgerstein.
9. Oligochaeta. IV. Michaelseti.
10. Isopoda A.
Rogenhofer.
11. Scorpionidea. (Mit Berücksichtigung der geographischen Verbreitung
an der ganzen Ostküste der Adria.) F. Werner.
12. Myriopoda. K. Gr. Attems—K.
W. Verhoeff.
13. Orthoptera. F. Werner.
14. Lepidoptera. h. Galvagni—H.
Rebel
15. Diptera. H. Zerny.
16. Coleoptera. (Unter Berücksichtigung der Fauna von Lissa, Curzola und
Pelagosa.) J. Müller.
17. Hymenoptera (exklus. Formicidae). A. Mayer.
18. Rhynchota. F. Raab—F.
Werner.
19. Mollusca. R. Sturany.
E gazdag sorozat bizonyítja, hogy Ginzberger és társai kevés eszközzel is
érdemes munkát végeztek. A szigetek és szirtek természeti kincsei magától
értetődően ezzel még korántsincsenek kiaknázva, hanem — mint
Ginzberger
maga is hangsúlyozza — további kutatásra várnak. Az itt ismertetett két utazás
csak mintát szolgáltatott a követőknek, akik között magunkat is reméljük. Havass
Rezső dr., a dalmát szakosztály elnökének tervei feljogosítanak bennünket, hogy
e reményünk megvalósításában erősen bizakodjunk. Régi kedves terve ez nemcsak Dalmácia nagyhírű kutatójának, hanem az Adria Egyesületnek is, melynek
programmjában kezdettől fogva ott szerepel. Véghezvitelére azonban az egyesületi hajó megépítése elengedhetlen kellék, mivel O Felsége Najade-hajóját az
elkövetkezendő békében továbbra is az Adriai-tenger rendszeres kutatására
szeretnők használni.
Magyar szempontból az ismertetett könyvhöz szabadjon még egy megjegyzést fűznünk. A bécsi akadémián a természettudományi búvárkodás elősegíté-
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sére s a szükséges eszközök beszerzésére külön alapítvány, a Treitl-alap van.
Ebből támogatták Ginzberger utazásait is és ebből szerelték föl az osztrák
Adria-expedíciókat. Ezeken kívül még számos tudományos vállalkozás köszönheti megvalósulását a Treitl-alapnak. A mi akadémiánk már kénytelen a szépirodalmi pályázatokra szolgáló alapítványokat visszautasítani. Ezek ma már idejüket is multák: megerősödött szépirodalmunknak támogatásra ma már nincs
szüksége. Annál inkább érezzük hiányát a 7V<?///-alaphoz hasonló alapítványnak.
Szerény véleményünk szerint az akadémiának nem kell megelégedni az irodalmi
alapítványok visszautasításával, hanem a közönséget ki kellene oktatnia, hogy a
magyar természettudományok fejlesztéséhez ilyen alapítványra is volna szüksége.
Az akadémia tekintélyével támogatott ilyen fölhívás biztosan nem volna eredménytelen.
Leidenfrost.
Risoff D.: Die Bulgaren in ihren historischen, ethnographischen und
politischen Grenzen. (Atlas mit 40 Landkarteti.)
Angol, francia és
orosz
szöveggel. Berlin, 1917.
A bulgár kormány, mert ezt kell tartanunk a munka létrehozójának, valóban kitűnő politikai érzékkel és minden művelt ember szimpátiáját megnyerő
módon ismerteti a bulgár nemzet törekvéseit egész sorozatmű segítségével. Csupa
sikerült megoldást látunk ezen a téren. A mi szellemi és energiaszegénységünk
fájdalmas átérzésével lapozgathatjuk csak Isirkoff szép Bulgária földrajzát,
mely a Keleti Kultúrközpont kiadásában legutóbb magyar nyelven is megjelent.
Ilyen munka Risoff, a bulgárok berlini nagykövetének bevezető szavával megjelent Atlas is, mely büszkén mutatja címlapján a 679-ik évszámot, a bulgár
honfoglalás idejét. Risoff röviden vázolja a balkáni államok kikristályosodásának
területi feltételeit, melyek megvalósulásuk esetén a Balkán-félsziget politikai
nyugalmát szereznék meg s ezzel az európai béke legjelentékenyebb zavaró
tényezője szűnne meg végérvényesen. Risoff a kikristályosodott balkáni államok
területi elrendeződését a következőképpen képzeli: Bulgárország visszakapja
Dobrudzsát, a Niss-vidéket, a Timok-völgyet és Macedóniát, valamint egy folyosót
nyer az Adriához, a Skumbi mentén. Szerbia és Montenegró egyesítve megnyeri a Rigómezőt, de elveszti a Lovcsent. Észak-Albánia Szerbia autonom
tartománya lesz. Görögország lemond macedóniai birtokairól Bolgárország javára,
leszámítva talán a délnyugati határszéleket, ezzel szemben megkapja Dél-Albániát.
Szaloniki szabadváros lesz. Risoff fejtegetéséből ki kell emelnünk a tenger felé
törekvés állandó méltánylását, Szerbia egyetlen jogos kívánságának a tengerparthoz jutást tartja. Az Adria keleti partján eszerint az osztrák, magyar, szerb,
bulgár és görög államok osztozkodnának. De ki kell sajnálattal emelnünk azt
is, hogy Risoff követ úr stílusán nagyon meg lehet érezni a berlini hatást, az
egész műben csak „Oesterreich" szerepel, csak osztrák hatalmi érdekek találnak méltánylásra, Magyarországnak neve is csak egyetlen egyszer szerepel,
mikor Bulgárország és Magyarország határainak szükséges érintkezéséről szól.
Kénytelenek vagyunk e helyen is kijelenteni, hogy a monarchia kizárólagosan
„osztrákul" megjelölését nem tudatlanságnak, hanem minden esetben durva sértésnek kell elkönyvelnünk. Az az ugyancsak korlátolt, de állandóan ismétlődő
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mentegetődzés ilyen esetben, hogy ez csak a „rövidségre törekvés eredménye"
Magyarországon sohasem fog enyhíteni az elkövetett sértésen.
Prinz Gyula.
Taschenbuch der Kriegsflotten, XIX. Jahrgang, 1918 von Kapitánleutnant
B. Weyer, J. F. Lehmanns Verlag. München. Ára 7-20 márka.
A Weyer-féle haditengerészeti zsebkönyv ez évi 19-dik kötete ismét rendkívül érdekes tartalommal, 1011 hajóképpel, vázrajzzal, árnyképpel és két színes
zászlótáblázattal jelent meg. A zsebkönyv a központi hatalmak hajórajának
— hadiokokból — csupán a háborúelőtti állapotát ismerteti, a többi országok
hadihajórajáról azonban a megszerezhetővé vált összes legújabb adatokat közli,
amint azokat szakfolyóiratok s egyéb hozzáférhetővé vált források nyomán
nagy fáradsággal és köiültekintéssel összeállítani sikerült. A zsebkönyv öt fejezetből áll. Az elsőben az összes nemzetek hadihajói vannak ismertetve képekkel,
vázlatrajzokkal, árnyképekkel. Itt közölvék Anglia-, Francia-, Japán, Olasz- és
Oroszország hajóveszteségei a háború megkezdése óta. A 2-ik fejezet összehasonlító áttekintést nyújt a legújabb sorhajókról és páncélos cirkálókról. Közli
továbbá a német haditengerészet tiszti rangjelzéseit. A 3-ik rész a tengeri
tüzérséget, a német flotta támaszpontjait, a hajó-, páncél-, ágyú- és torpedógyárakat ismerteti. A 4-ik fejezet a tengeri háborúnak van szentelve. Közli
annak történetét, áttekintést nyújt a központi hatalmak által az ellenséges és
semleges kereskedelmi flottának okozott veszteségekről a háború kezdetétő
1917 dec. végéig. Az 5-ik fejezet különféle általános jellegű tudnivalókat
közöl.
A zsebnaptár gazdag és érdekes tartalmánál fogva szinte nélkülözhetetlen
segédkönyv mindazok részére, a kik a haditengerészet iránt érdeklődnek.
Almanach für die K. und K. Kriegsmarine 1918 Kríegsausgabe
XXXVIII.
lahrgang. Mit 148 Schiffsrissen.
Herausgegeben
von der Redaktion
der „Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens."
Pola. Ára 4 - 70 márka.
Haditengerészetünk almanachja erre az évre is a szokásos tartalommal
jelent meg. A naptári és általános részen kívül négy fejezetből áll. Az elsőben
vannak a mértékek s a távolságok táblázata, a másodikban a hadihajók tüzérségi adatai, a harmadikban a hadihajók részletes kimutatása országonként vázlatrajzokkal, a negyedikben haditengerészetünk személyzeti állománya szolgálati
ágak és rang szerint csoportosítva. Ki kell emelnünk a 3-dik fejezetből a hajóveszteségek országonként csoportosított részletes kimutatását, a vértezett hajók
vázlatrajzait s a hajók betűrendes névjegyzékét. Aki a haditengerészetekről
s különösen a mienkről s annak szolgálati viszonyairól tájékozódni kíván, az
almanachban bőséges adatokat talál.
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Az egyesület t. tagjaihoz
és „A Tenger" t. előfizetőihez!
r

Értesítjük egyesületünk t. tagjait, hogy az október 20.-án
tartott közgyűlés elhatározta az alapszabályok olyatén
módosítását, mely szerint 1919. évi január 1-től kezdve
az alapító tagsági díj mindenkire nézve az egyszersmindenkorra fizetendő 500 koronában állapíttatik meg, a
rendes tagsági díj évi 12 koronáról évi 20 koronára, a
pártoló tagsági díj évi 2 koronáról 5 koronára emeltetik
s a pártoló tagok tagsági illetményül kapják az egyesület évkönyvét.
Ezen határozat folytán A Tenger előfizetési ára 1919
januártól kezdve évi 12 korona helyett 20 korona. Előfizetni csak a naptári év kezdetétől lehet.

A PARATOLGY ELTERJEDESE.
Irta: Dr. HOLLENDONNER FERENC műegyetemi m. tanár.

mediterrán flórának egyik érdekes és jellemző tagja az örökzöld
paratölgy, dugasztölgy (Quercus snber, L.). Jelentőségét kérgének
sokirányú ipari alkalmazása adja meg, hisz naponként több mint
20 millió palackdugót használnak fel és nagy mennyiséget dolgoznak fel
kamptulikon, linóleum korticin néven forgalomba került vízáthatlan burkolatnak, amennyiben a megőrölt párát kaucsukkal, besűrített lenolajjal keverik ; csövek burkolására, csomagolásra, cipőtalp-betéteknek, mentőöveknek, dísztárgyaknak, festéknek stb. szintén óriási mennyiséget használnak
fel. Már az egyiptomiak és rómaiak is ismerték ; azok koporsókat, ezek
méhkasokat is készítettek belőle.
A fa aránylag alacsony, 20—30 m-ig nő és mintegy 200 évig él.
Termőhelye szerint 8—20 éves korától használják a kérgét. A fiatalabb
para (szűz-, darabos para) kemény, törékeny, májustól októberig késekkel, fejszékkel hántják le, amit Algierben demaclage-nak neveznek; csak
ezután, a szüzpara után fejlődik a vastag, puha, ipari para, melyet minden
8—10 évben egész 150 éves koráig lehet azután májustól augusztusig
lehántani. A hántolás olyképpen történik, hogy a törzs alján és az
elágazás alatt, valamint a vastagabb ágakon a kérget meggyűrüzik,
a gyűrűket a törzs vastagsága szerint 2 vagy 4 hosszanti hasítással összekötik és a kérget a fáról lehúzzák. A lemezek vastagsága 2—20 cm. A
zuzmóktól, moháktól való megtisztítás után — demarage — rövid ideig
forró vízben felduzzasztják, puhítják, miközben térfogata 3 0 % - k a l növekedik, azután tűz felett szárítva és kövekkel lepréselve kiegyenesítik, majd
alfa (Stipa tenussima; ebből készül a virginia-szivarból kihúzható szalma
is) kötelekkel vagy vasabroncsokkal összekötve kerül a parafát feldolgozó gyárakba.
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A legnagyobb kiterjedésű paratölgyerdők a Földközi-tenger délnyugati részét környező területeken, Marokkóban és Algierben vannak. így
az algieri Bona és Calle (Constantine tartomány) melletti erdő körülbelül
400.000 ha és évenként 4—5 millió kg párát szolgáltat. Európában elsősorban Spanyolország jön tekintetbe, ahol Andalusiában és Cataloniában
vannak a leghíresebb paratölgyerdők. Andalusiában Sevillától északra a
Sierra Aracenában, Cataloniában pedig a La Junguera mellett Gerono és
Tosa között. Különösen a cataloniai erdők parája fontos, mert rendkívül
rugalmas, dugaszolásnál nem képződnek benne hasadások és így belőle
készítik a pezsgődugókat, melyek évekig lehetnek bepréselve, de kivéve
és vízben főzve, eredeti hengeres alakjukat visszakapják. Gibraltár környékén, Dél-Portugáliában, továbbá Dél-Franciaországban (például Nizza
mellett), Szicíliában, Korzikán, Olaszországban (Toscana és Umbria), Balearokon szintén vannak kisebb-nagyobb erdők, de a para minősége már
rosszabb és ugyanez áll az isztriai és dalmáciai parára is, melyet már
nem használhatnak dugókészítésre, hanem csak mentő-öveket és hálóúsztatókat készítenek belőle.
Összegezve ezeknek a helyeknek klimatológiai és talajviszonyait, kitűnik, hogy a paratölgy termőhelyeinek évi középhőmérséke 13"5°C körül
van, de a — 7°—8° C-nyi hideget már nem viseli el, ezért nem terjed túl
a 45° é. sz.-en, magassági elterjedése pedig a Pyreneusokban 500—800,
Algierben 1000 m. Csapadék tekintetében főként télen és az átmeneti
időszakokban van szüksége nagyobb mennyiségre, a minimumnak legalább
500 mm-nek kell lenni. Ezek mellett szükséges, hogy a levegő szabadon
járhassa, a fény bőségesen é r j e ; ezért főként a hegyek egyenes lejtőit
és a tengerpartot szereti. Legkedvezőbb számára a déli fekvés, de más oldalokon is tenyészik, ha a többi életfeltétele megvan. Mészben gazdag,
mocsaras vagy sós talajt nem szeret, a tapasztalat szerint vadon leginkább
grániton és palán él.
Ipari fontosságánál fogva már régebben megpróbálkoztak hazánkban
is termelésével. Az osztrák államvasúti társaság bánáti birtokain Franciaországból hozott magvakkal kísérletezett. A magvak kikeltek, a csemeték
fel is nőttek, de a téli hideg miatt a véghajtások megfagytak és iparilag
használható kérget nem szolgáltattak. Tekintetbe véve a klimatológiai viszonyokat, újabban Trapezunt környékét és a kisázsiai szigeteket ajánlja
Eckardt 1 a fa meghonosítására. Kérdés, hogy közelebb nem volna-e erre
alkalmas terület; Bedő Albert ezzel a kérdéssel már 1868-ban foglalkozott
az Erdészeti Lapokban és Dalmáciát, továbbá az adriai szigeteket alkalmasnak tartja a fa megtelepítésére.
Újabb időben Amerika déli államaiban, az Atlanti-óceán partján Virginiától délre szintén próbálkoznak a meghonosításával.
Meg kell azonban még említenem, hogy a valódi paratölgyön kívül
használható párát még más tölgyek is szolgáltatnak. Ilyen a lombhullató
1

Petermanns Mitteilungen, 1917, 173.
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Quercus occidentalis, Gray, amely némelyek szerint a valódi paratölgynek csak egyik változata (Qu. suber, L.; var. latifolia, Duham)\ ez DélFranciaországban, Gascogne-ban például Gironde és Adour között nagy
területeket foglal el, parája ennek is használható, de kivitelre nem kerül
belőle. A hideget jobban türi és felmegy a 48° é. sz.-ig, de parája értéktelenebb a valódi paratölgy párájánál. Ugyanez áll a Quercus pseudosuber Santi-re, amely Kelet felé a valódi paratölgyet helyettesíti.
Dél-Tirolban, a Garda-tó mellett, Közép-Olaszországban, Póla mellett
a híres Kaiserwald-ban, Arbe szigetén lévő paratölgy nem más, mint a
Qu. pseudosuber Ez lesz az, amelyrűl Theophrastus már a K. e. IV. században azt írja, hogy a paratölgy (phellos) Thyrreniában (Etruria) is él.
Azok az irodalmi adatok is, melyek szerint Isztriában és Dalmáciában
paratölgy van, mind a pseudosuberre vonatkoznak. Mivel pedig ennek a
kérge vékonyabb, minőség tekintetében is messze mögötte marad a valódi paratölgy parájának, azért érthető, hogy az összes irodalmi adatok
szerint az isztriai és dalmáciai para a legrosszabb minőségű. A már Bedő
Alberttől ajánlott valódi paratölggyel való kísérlet alapján lehetne tehát
csak az isztriai és dalmáciai parának ipari használhatósága fölött dönteni.

AZ OLAJFA ES AZ OLAJTERMELES.
Irta: BEHYNA MIKLÓS.

A

Földközi-tenger mellékének legérdekesebb fája az olajfa, melynek
ágaira jelképes jelentősége miatt annyit gondolunk ebben a véres,
keserű időben. Nem szép növény; mégis mikor az azúrkék ég
alatt, a hajóról megpillantjuk a hegyeket koszorúzó olajfaligeteket,
csodás érzés fogja el a szép iránt fogékony romantikus lelket. Egy új
mesevilág illatos levegője, valami földöntúli érzés száll meg, ha a girbegörbe szürkelombú ligetekben száz és százéves fák alatt járunk. Hozzá
nem szokott szemünk nem tud
betelni a folyton változó varázslatos fényhatárokkal, melyeket a ritkás lombon keresztülcsúszó napsugarak okoznak. Olyan ez az erdő, hogy
földje tele van árnyékpecsétekkel. Öreg, hajlott törzsek:
az egyiken átsüt a nap; öreg,
sebesült, nagy lyuk tátong
derekán, de szorgalmasan terem ; ki tudja mióta? A másiknak törzse, mint valami
szörny terpeszkedik a ritkás
korona alatt. Bizony, szokatlan
alak valamennyi s az olajfaliget talán legjobban a mi
öreg, magyar füzeseinkhez
hasonlít. Csak ott van ennyi
1. kép. Dalmát olajfaliget.
furcsa, csupa odú, csupa görbe
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fa. Persze hálás téma a tájfestőnek, mert pár jó vonással megadja a táj
karakterét, akárcsak az öreg gémeskút.
Az olajfa nagyon sokáig él s talán ezért megbocsáíhatják neki a termelői, ha lassan növekszik. Néhány száz évig könnyen elél s a monda
szerint a jeruzsálemi Olajfákhegye lábánál levő 8 öreg olajfa már Krisztus
idejében is termett. Megnő 10—16 m magasra s nem egynek a föld
fölött 12 m kerületü a törzse s még embermagasságban is 6 - - 7 m
kerületű. Azután jönnek ágai. Lombját keskeny, hosszúkás, a fűzfa leveleire emlékeztető, felső oldalukon szennyeszöld levelek alkotják, melyek
alsó oldala finom, fehér selymes szőrökkel van borítva. Ezért szürke
messziről, különösen szélben, az olajfa s pl. Dalmáciában teljesen összeolvad a kopár partok szürke szikláival. Bőrnemű levelei átellenesen állanak az ágakon. Mint a növény többi részei, a virága is nagyon igénytelen : apró kis 4 sugarú sárga csillagocskák, melyek csak nagy tömegben keltik föl az ember figyelmét. Májustól júniusig rengeteg virágfürt
van az olajfákon s ilyenkor a legillatosabb az olajfaliget. A szerény dísz
azonban hamar a földre kerül s helyette a csonthéjas olajbogyó (oliva)

2. kép. A olajfaág \ B, C a v i r á g ; [D a magrügy h o s s z m e t s z e t e ; E g y ü m ö l c s ; F a gyümölcs h o s s z m e t s z e t e ; G és H a mag h o s s z m e t s z e t e .
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fejlődik ki. Az olajfának igen sokféle varietását művelik s ezek mindegyikénél másféle a termés. Lehet pl. kerek, ovális, visszás tojásalakú, tompa
vagy hegyes és szine zöld, fehéres, vöröses, viola vagy fekete. A termés
vékony bőre vastag húst takar, melyben igen sok olaj van. A termés
belseje, akár a szilvánál, egy csonthéjas mag, mely azonban silányabb
minőségű leves olajat tartalmaz. A termesztett olajfa (Olea europaea) az
Oleaceae-családba tartozik, tehát távolabbi rokonságban van pl. a mi
orgonánkkal is. Az olea-nem szűkebb rokonsága 37 fajból áll s magának
az Olea európeának is vagy 40 varietása van.
A termesztett olajfa eredete már igen sok vita szülője volt. Engler
szerint könnyen elvadul, ha nem gondozzák, rossz terméstadó tüskés
Oleaster cserjévé alakul át. Ebben látja ő az okát a mediterrán vidék
határain levő
sok olivabozótnak. A jó
olajfa s a vad
Oleaster nagyon hasonlítanak
egymáshoz, de az
Oleaster va< rietásnak kissebbek a termései és vékony húsa is
rosszabb olajat ad. Ernst
Gilg dr. viszont azt állítja, hogy hely3. kép. ő s r é g i olajfa.
telen dolog az
oleaszter-formát a kultúrált olajfa valami visszaütésének tekinteni. Adamovic pedig
azt vallja, hogy mert a vad Oleaster Dalmáciában mindenütt előfordul a
Macchiában, ha nem is tömegesen, a kultúrán kívül való szórványos elterjedése miatt elvadult növénynek kell tartani, mely a madarak által elszórt
magvakból fejlődött. Megjegyzi azonban, hogy a művelt olajfák magvaiból spontán kikelő növény az anyanövénytől semmiben sem különbözik. A visszafejlődés tehát talán csak több generáció élete után áll be.
A Macchiában levő Oleastert tehát vadonc állapotnak tekinti, melynek
oka a nem művelt talaj. Csakhogy pl. Petter szerint Pago-sziget délnyugati
oldalán Puntadurával szemben igen nagy olajfaerdő volt vad Oleasterfákból. Ezeknek a fáknak egy részét nemesítés után olajtermelésre használták, de a legnagyobb részüket lassan eltüzelték s így ma már semmi
sincs ebből az erdőből. Ugyanezen a szigeten Puntalonitól Novaijáig szin-

AZ OLAJI-A ÉS AZ OLAJTERMELÉS

281

tén volt egy Oleaster-erdő, valamint Arbe, Cursola, Lagosta és Meledaszigeteken is voltak kisebb-nagyobb Oleaster-erdők. Elvadult növények
pedig nem szoktak ilyen tömegesen fellépni. Továbbá Th. Fischer vizsgálatai megmutatták, hogy az olajfa elvadulása sohasem vezet Oleasterre. Ebből tehát csak az következhetik, hogy a vad Oleaster nem elvadult jó olajfa, hanem eredetileg is vadon növő növény. Ezt a véleményt
látszik támogatni az a tény is, hogy a vad Oleaster elterjedési köre sokkal
nagyobb, mint a szelíd olajfáé.
Mint minden növény, az olajfa is a külső természeti viszonyok befolyása alatt áll, tehát egész teste életviszonyainak hü tükre. Elterjedésének
legfontosabb szabályozója a klíma. Az olajfa hazájában a tenger mellett
fagynélküli az időjárás s ilyen helyen télen is dolgozik a növénytest.
Még azok a fák is, melyek más helyen télen pihennek, itt 2—3 hónapnál többet nem szüneteltetik életműködéseiket. Az Adria partjai (s jelen
soraimban főleg ezt a helyet akarom szem előtt tartani) nem teljesen
fagymentesek s ez a jelenség gyönyörűen szabályozza az olajfa elterjedését nemcsak a vízszintes, hanem a függőleges irányban is. Különösen
a hideg bóra az, mely fagyot hoz s az ilyen helyeket jól kikerüli az
olajfa. Általában a földrajzi szélesség szabja meg a növényzet szempontjából valamely táj arculatát, de az Adria mellett ezt rendkívül befolyásolják a tektonikai viszonyok is. Ha a Velebit, Dinári-hegység és horvátboszniai felföld helyén valami terjedelmes síkság volna, akkor ennek a
területnek a klímája s ezzel együtt az egész növényvilága is más volna.
Melegebbé válnék az egész tengermellék.
Különösen érzékeny az olajfa a késői tavaszi fagyok iránt. Dalmáciában tehát legjobban a tenger közelében terem. Inkább állja a meleget,
mint a hideget, bár átmenetileg kibír —6 C°-ot, de megköveteli, hogy
a téli hónapok középhőmérséklete ne legyen alacsonyabb + 6 C°-nál s a
nyári középhőmérséklet legalább + 1 3 C 0 legyen. A rövidebb ideig tartó
hideg ellen megvédi az olajfát a sejtek protoplazmájának szerkezete,
a szövetek csekélyebb víztartalma s a levelek bársonyos szőrözete.
Fontos védelmi berendezése a mi növényeinknél gyorsabb lélekzése is,
melynek segítségével több meleget termelhet.
Megsemmisítő hatása van reá a bórának. Még messzebb a tengerparttól sem él meg olyan helyeken, hol nincs védve a bóra ellen s a
felkorbácsolt hullámok sópora ellen. Ilyen helyeken csak a magas falak
mögött él meg s a falak fölé nyúló ágai a szél irányában a sóportól elvesztik színüket. Sok ága el is pusztul s a szél árnyékában a boszorkányseprűhöz hasonló sarjakat hajt.
A mediterrán vidéken, az olajfa hazájában a nyári hónapokban 2—3
hónapos szárazság a rendes időjárás. Ez alatt az idő alatt nemcsak az
eső, de még a harmat is ritkaság. Ilyen körülmények között a kevés víz
s a nagy meleg-okozta nagy párolgás miatt sokat szenved a növényzet.
Az olajfa leveleinek finom szőrözetével védi ki a nagy szárazság csapásait. A levél alsó oldalán levő szájnyílásai mélyen be vannak sülyesztve
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s a szőrök között nehezen párolog el vize. De védi a mediterrán növényeket a nagy forróság ellen a levelekben levő sok éterikus olaj is
mert megtöltve illattal a levegőt, gyöngíti a sugárzó meleg keresztülhatolását, vagyis csökkenti a gyors párolgást. Ugyancsak ezt a célt szolgálja a levél felbőrének vastag cuticulája is.
A vad olajfa, az Oleaster Beludzsisztántól az Atlasz vidékéig a földközitengermelléki országokban mindenütt el van terjedve. A szelíd olajfa
ennek a területnek nagyrészén honos, de már elterjesztették Észak- és
Dél-Amerika, Dél-Afrika, Ausztrália klimatikailag megfelelő részeiben is.
A jó olajfa a mi tengerpartunkat tekintve általában a következőképp
terjedt el. Isztriában a tengerpartokon kb. 100 m tengerszintfölötti magasságig mindenütt művelik, továbbá honos az összes Dalmát-szigeteken. Elterjedési vonala Novitól délre elhagyja a kopár partot s csak a Morlacca
déii végénél kerül ki újra a partra. Itt vagy 120 km-es közben, tehát
a partokon nem igen tenyészik, de az ezt a partot kísérő szigetek bóramentes lejtőin mindenütt megtaláljuk, úgy hogy az elterjedési vonal Bescaminuovatól Vegliára menve Arbe, Pago-szigeteket hosszában vágja ketté.
Ez az elterjedés Obrovazzónál éri el a külső határát. A Mare di Kariu,
elterjedési vonala körülfogja. A Kerka vidékén a Kninig és Cikolán Sivericéig él az olajfa. Délnyugatra tovább csak keskeny partiszegélyen él
és csak ahol a Narenta folyik, attól délre megy az olajfa a parttól beljebb. Mosztártól délre még Bunánál lehet találni kedvező helyeken, meg
a Narenta vidékén Bregován Stolacig, a Trebezat és Tihaljina folyóknál
Ljubuskáig egész a Dalmát Imoskiig. A Narenta és Dulciano közt levő
hideg hegység újra a partra szorítja az olajfát. Trebinjében azonban
megél. Montenegróban a Szkutari-tó szigetein és a tó völgyeinek alján,
a Crmnica és Rieka völgyig Podgoricában és Monasztír-Dugában. Albániában sem mehet messze a parttól az olajfa. Szkutariban (Boué szerint)
csak falaktól védve a kertekben nő meg. Az Ismi-völgyben Tiranáig
(Boué) és Pekinél, épp így a Skumbi-völgyben Elbassánnál is művelik.
Eltekintve a Valona és Prevesta partjain levő s még a velenceiek által
ültetett olivanövényektől, Baldacci szerint bent Albániában nincs meg ez
a növény. De lehetne művelni, mert sok helyen (Insica-völgy, Beratt
Premeti, Argyrokastron, Tepelen) megtalálható. Epiruszban Baldacci Janinánál és Agnantánál látott olajfákat.
Magassági elterjedése is természetesen az időjárástól függ. Csupán
a minket közelebb érdeklő magassági adatokból a következőket említhetem meg. A Liburi Karsztban Lorenz szerint 158 m magasra hatolhat
föl az olajfa. Dalmáciában Petter szerint helyenként 632 m magasságban
is előfordul. A Bocche di Cattaroban Beck szerint Fort Trinitánál és Castelnuovonál már csak 220 m-re, Raguzánál 300 m-re, Antivári fölött 320
m-re emelkedhetik. Albániában kedvezőbbek az elterjedés viszonyai, mert
Baldacci 400, sőt néhol 500 m-ben állapítja meg. Természetes, hogy
kedvezőbb éghajlatú helyeken az olajfa is magasabbra hatol föl pl. a
Siera Nevadában 950 m, a Riviérán 750, Szicíliában 600 m, Közép-Olasz-
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országban 500 s még a Garda-tónál is 400 m a felső határa. Különösen
fontos az olajfa Olaszországra nézve, mely sok helyen rideg, kopár volna
olajfa nélkül. Ez a növény azonban jól tenyészik még a napos, kopár s
forró köves lejtőkön is. Jellemző fája tehát az olasz tájnak s szürkészöld
szalagot képez a hegyláncok lábainál. Dalmáciában a legszebb olajfaligetek
Giuppana-, Mezzo- és Meleda-szigeteken vannak, továbbá Malfi és Raguza
melletti Slano közti úton. Dalmáciában vertikális elterjedését tekintve, azt
találjuk, hogy Észak-Dalmáciában 150 m., Közép-Dalmáciában 200—250
m, Raguzánál 400 m a felső határa. A Bocche di Cattaroban azonban a
hideg montenegrói hegyek miatt 200—250 m-nél magasabbra nem emelkedhetik.
Az olajfa művelésének hazája valószínűleg Kelet. Elő-Ázsia, Szíria,
Palesztina, Anatolia lehet az a vidék, melyről az olajfa messze ködös
múltban elindult hódító útjára s ma már elérte az összes világrészek
klimatikailag neki megfelelő vidékeit. Elsőnek Th. Fischer gyűjtötte össze
az olajfa elterjedésére és mívelésére vonatkozó rengeteg sok adatot s
ennek a sok-sok érdekes adatnak a rövidke kivonatát sorolom föl. Azelőtt sokan Arábiát vallották az olajtermelés őshazájának, de Schweinfurth
újabb kutatásai ezt a föltevést megdöntötték. Ő ugyanis személyesen
győződött meg róla, hogy a művelt olajfa Arábiában majdnem teljesen
ismeretlen növény s csak újabban került néhány kertbe. Kimondja továbbá,
hogy az Abeszíniában, meg a Jemen-hegységben nagy erdőségeket alkotó
Olea chrysophylla sem lehet a kultúrált olajfa ősanyja, mert bár hozzá
nagyon hasonlít, még sincsenek meg rajta azok a megegyezések a specifikus bélyegekben, melyek jogossá tennék ősnövényül való fölvételét.
Schweinfurth arra a következtetésre jut, hogy az olivanevelés Szíriából
indult ki s érdekes, hogy a nyelvtumányi kutatások is erre az eredményre
vezettek. Érdekes megemlíteni, hogy Európába meglehetősen későn került
az olajfa, mert a régibb földrétegekben eddig sehol sem találták meg.
Ez is azt mutatja, hogy hozzánk keletről jött.
Egyiptomban, ahol nincs vad olajfa, Schweinfurth szerint a XIX. dinasztia
idejében már művelték. Általánosan azonban el nem terjedhetett, mert
ezt Egyiptom speciális talajviszonyai megakadályozták. Mert az olajfának
vízre van szüksége, csak a Nílus mentén tudták meghonosítani. A régi
írók már ekkor (Kr. e. 4000-ben) sokat emlegetik s tanácsokkal látják
el művelésére vonatkozólag a fáraók népét. A régi Egyiptom nagyon
sok olajat fogyasztott nemcsak az ételek elkészítésénél, hanem sok kellett
az illatos kenőcsök elkészítésére s a világítás céljaira is A hazai termeés tehát korántsem fedezhette a szükségletet s igen sok olajat hoztak,
be Palesztinából és Szíriából. Általában már akkor az olajfa igen fontos
növény lehetett, mert sokszor ábrázolták úgy az egész növényt, mint
még gyakrabban ágait, leveleit, termését. Nem volt előttük korántsem
idegen növény, mert ezek a rajzok sokszor meglepően élethűek. Ágaiból vagy egymásmellé rakott leveleiből koszorúkat kötöttek s így aztán
a leveleket és ágakat sokszor megtalálták a királysírokban is.
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A másik ókori népnél, a zsidó népnél is igen nagy fontossága volt
az olajfának. Palesztinában úgylátszik őshonos növény. Neve az ó-testámentumban számtalanszor előfordul (sait, ceit). Már Noé galambja is
olajággal tér vissza s Mózes könyvei is sokszor emlegetik. A zsidóknál
a bor és gabona mellett az olaj a jólét, gazdagság jele. Használata egészen általános már a legrégibb időkben. Saul olajjal keni föl királlyá
Dávidot. Tehát fontos szerepe van a vallásos életben is. Ezenkívül természetesen nélkülözhetetlen a főzésnél s a háztartás egyéb ágaiban is.
Érték, szükséges dolog, hiszen Salamon király a templomépítő munkások
bérének egy részét olajban fizette ki. Palesztinából sok olajat vittek ki
Egyiptomba, tehát fontos kereskedelmi cikk is volt. Érdekes megemlíteni,
hogy a szomszéd Babylonban vagy nem szerették, vagy nem ismerték,
mert Herodotos idejében általánosan a sezámolajat használják.
A görögországi művelésére vonatkozóan is rengeteg adat áll rendelkezésünkre. Már nagyon régen fontos szerepe volt a vallásos életben
is. Talán először a vad Oleasterre kell gondolnunk, mert a szelíd olajfa
csak később honosodhatott meg. A legrégibb reá vonatkozó pozitív adat
a santorin-szigeti tuffából került ki; a vad Oleaster fájának egy darabja,
mely egy épület része volt Kr. e. 2000-ben. Görögországba a jó olajfa a
a szigetek közvetítésével Kis-Ázsiából jöhetett be. Bár Homérosz sokszor
emlegeti az olajat, mégis az a benyomásunk, hogy az olaj ebben az
időben még nem belföldi termék, hanem importált árú. Alig hihető, hogy
általánosan művelt lett volna, ha már termesztik is. Ha foglalkoztak volna
vele, Achilles paizsán, mely szemeink elé varázsolja az akkori görög nép
egész műveltségét, egész gazdálkodását, okvetlenül jutott volna neki is
egy kicsi sarok. Engler szerint már régen kellett művelniök, mert a lenvászon készítésénél olajat használtak a régi görögök. Sokan felhozzák
azt is, hogy már a mykenei időből való sírokban is találtak az olajfára
vonatkozó adatokat. Találtak pl. egy aranylemezt, mely az olajfát ábrázolja. Schlieman is megtalálta a mykenei sirokban magvait, azonban nem
tudjuk, hogy nem az Oleaster magvai-e ezek s hogy az aranylemez nem
volt-e szintén importált ékszer? Talán a jövő megoldja majd ezt a rejtélyt. Herodotos egy ízben említi, hogy Solon idejében hozták Görögországba az első olajfát. A vad olajfa, az Oleaster azonban bizonyosan
ősnövénye Görögországnak. Ennek az ágait kapta jutalmul a játékokban
a győztes már a legrégibb időkben. Athaene istennő szent fája az olajfa,
ki egyszer a neki tetsző templom építését egy olajforrás fakasztásával
adta tudtul az embereknek.
Meghonosítása azután úgylátszik teljes sikerrel járt, mert később
általánosan elterjedt s különösen Attika lett a leggazdagabb olajtermelő hely.
Itáliába is a görögök vitték be az olajfát és pedig Plinius szerint kb.
627-ben Kr. e. Szicíliába és Korszikába úgylátszik már előbb vitték be a
föníciaiak. Olaszország éghajlata is kedvezett az olajfának, mert Kr. e. a
VI—VII. században már általánosan elterjedt az összes dombos vidékeken
s a parti lejtőkön föl egész az Alpok lábáig. A Garda-tónál még ma is
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erdőket alkot. Az V. században a Regillus-tónál vívott nagy győzelem
után Róma harcosai olajággal térnek vissza. Korán bejut a vallásos életbe
is, továbbá ágai itt is jutalmul szolgálnak a játékok győzteseinek. Különösen jól tenyészett Apuliában, Picenumban és Salinaban. Venatrum
pedig majdnem a legfinomabb olajat szolgáltatta. A Kr. e. I. században
Itália már gazdag olajtermő ország s az olaj ára rendkívül alacsony.
Spanyolországi elterjedéséről azt hisszük, hogy ide a föniciaiak
hozták be. Spanyolországban a neolit rétegekben találtak ugyan olajmagvakat, ezek azonban legnagyobb valószínűség szerint az Oleaster
magvai. Strabo idejében Andalúzia sok olajat termel. Nevezetes továbbá
Cordoba. Nagyobb lendületet azonban csak az arabok adnak itt az olajtermelésnek.
Dalmáciában nem ismerjük az olajtermelés kezdetét, csak azt tudjuk,
hogy azokat a ligeteket, melyek Antivári és Dulcigno közt vannak, továbbá
a Valonánál levőket még a régi velenceiek alapították s rendkívül szigorú törvényekkel védelmezték. Dalmáciában ma is sok helyen foglalkoznak olajtermeléssel. Számos olivaliget van Cannosánál, Giupano-szigetén, Maliinál s más helyeken, hol szorgalmasan szedik a bogyókat.
Egész Dalmáciában 33,949*93 ha terület van beültetve olajfával. Gazdasági
szempontból tehát reánk nézve is fontos az olajfa, azért röviden ismertetem művelését.
Általában kevésigényű fa s úgy a talajjal, mint az időjárással szemben elég türelmes. Nem szereti a sok csapadékot, hanem általában laza,
száraz földet kíván. Kitűnően terem a mésztalajon, a sziklás, másra alig
használható helyeken, különösen ha a talaj kova és homokkal is kevert.
Magból keltetve erős, nagy gyökérzetű fát ad, mely jobban ellenáll
a fagynak és szélnek. Igaz, hogy 12 — 18 éves kora előtt nem terem.
Lassúságát azonban kipótolja hosszú életével. Sok termesztett varietas
magja nem jól csírázik s azért ezeknél más módja van a szaporításnak.
Csonthéja akadály a csírázásnál, de feltörni sem ajánlatos, mert akkor
megsérül a mag. Inkább alkalmazzák a puhító eljárásokat. Rakásba hányva
rothasztják a termést, vagy pl. Franciaországban a pulykával etetik meg
s az ismét kikerülő megpuhult magvakat ültetik el. Mások 24 órára 67 0 -os
szódaoldatba teszik a magvakat. Vetése cserepekbe történik, vagy homok
és komposztból készített ágyakba. Magvait 2'/2 cm mélyen 10—15 cm távolságban helyezik el s a kis barázdákat finom trágya- és komposzt-keverékkel töltik ki. Ha a fácskák 5—6 cm nagyra nőttek, a faiskolába kerülnek. De könnyen szaporítható az olajfa gyökérhajtásokkal is. Az ilyen
fák azonban rendesen sok gyökérhajtást szoktak fejleszteni. Az olaszok
főleg ezt a szaporító eljárást alkalmazzák. Az ilyen hajtásokat 10 cm
mélyre a földbe sülyesztik s a keletkező sok hajtásból csak a legerősebbet hagyják meg. A szaporítás leggyorsabb módja a dugványozás. Erre
a célra ágakat használnak. Oly módon vágják le az olajfa egy ágát,
hogy az ág alján csomó legyen, mert csak ebből indulhatnak ki az új
gyökerek. A dugványozott ág oldalhajtásait 2, 3 kivételével csúcsukon
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lemetszik s az Összes sebeket, melyek az olajfánál azonnal tovább roíhadnak, oltóviaszkkal gondosan bekenik. Az ilyen dugványt 2 / 3 részéig
homokos földbe ássák, gyakran öntözik s árnyékban tartják, amíg hajtani
kezd. Dugványozásra legalkalmasabb idő a tél vége, mielőtt a nedvkeringés megindult volna. Csak a következő éven kerül a dugvány állandó
helyére s már 4—5 éves korában szép fácska, mely azonban ha öregebb
ágból nevelték, igen érzékeny. Olaszországban egyetlen ágból egy csomó
dugványt is szoktak nevelni. Körülbelül 50 cm hosszú öreg ágat hoszszában kettéhasítanak s két felét kérgével fölfelé fordítva homokba fektetik. Reá 10—12 cm vastag homokréteget borítanak s pár hónap múlva
számos hajtás jelenik meg rajta. Amint ezek megérettek, úgy használhatók el, mint a fiatal ágak.
A fiatal csemeték a kertből a faiskolába kerülnek, melynek porhanyós, de annyira mégis kötött talaja van, hogy később a fákat körülásva
földestől ültethessék át. A faiskola humuszos, jól trágyázott ágyaiban,
egymástól 40—50 cm távolságban fejlődnek a csemeték. Földjüket a gaztól gondosan tisztogatják, évenként fölássák s trágyalével öntözik.
A magból kelt csemeték 15 hónapos koruktól kétéves korukig alkalmasak a nemesítésre. Ezen az eljáráson, mely akár szemzés, akár oltás,
minden magból nevelt csemetének át kell esnie. Az olajfa csemete, tehát
vadonc. Vadoncul azonban jól használható az oleaceae-család más neme
is pl. Thome szerint Jasmin, Fraxinus, Linuciera, Nyctanthes, Ligustrum
vulgare.
Olaszországban 5 éves korában kerül ki a csemete a faiskolából.
Ekkor ültetik állandó helyére. Ültetésnél 1 m mély s ÍVs m2 felületű
gödröt készítenek s ebbe humuszos, trágyás földet téve, 30 cm mélyre
sülyesztik le a gyökérzetet. Az olajfaligetekben egymástól 8—10 m
távolságban ültetik el a fákat. A régi olajfaligetekben azonban ritkán
találjuk szép sorban a fákat, mert ezek legtöbbje régi oltással neveltetett
az össze-vissza növekedő vadoncokból. Mivel a lombozat nem sűrű s a
fák között is elég nagy távolság van, az olajfák közt levő területen kertgazdaságot folytatnak. Teleültetik a fák alját zöldségfélével (kelkáposzta,
bab, burgonya), sőt néha még a szőlőt is megtermesztik.
A termőfák is gondozást igényelnek, de ezzel bizony kevés helyen
törődnek. A legtöbb vidék lakói csak a termést szedik le, de a fa egészségével s élete meghosszabbításával ugyancsak keveset törődnek. Persze
arra nem gondolnak, hogy az ilyen rablógazdálkodás kárát csak ők
maguk vallják elsősorban s hogy kevés munkával megsokszorozhatnák
a termést. A fák gondozása ugyanis nem ad sok munkát s elegendő azt
évenként egyszer megcsinálni. Porhanyítani kell a talajt (fák alatti kertészkedés) tartós szárazság idején öntözni, a kérget tisztítani s a rothadó
sebeket elevenig kivágva oltóviaszkkal bekenni. Ahol túlsűrűen növekednének az ágak, ritkítani kell őket s mert a termést a kétéves ág hozza,
amint a nagy ágak elég hosszúak, csúcsukat le kell nyesni.
Mint minden kultúrnövénynek, az olajfának is vannak betegségei.
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Eltekintve a nagy forróságtól és a szárazságtól, legnagyobb ellensége a
Dacus olea nevü légy, melynek lárvája a termés húsában él s miatta
időelőtt lehullik a termés. Különösen Franciaország déli részén és Olaszországban okoz igen nagy károkat. Védekezni nem tudnak ellene, pedig
igen nagy díjakat tűztek már ki s csak a kemény tél pusztítja ezeket a
rovarokat. 1895-től 1900-ig pl. az apuliai olaj igen rossz volt a rettenetesen
elszaporodott olajfalegyek miatt. Erre következett az 1900/1901-es erős
tél, melyen Apulia valósággal hóval volt borítva; ez a tél aztán segített
az olajtermelésen, mert a legyek mind kipusztultak. Dalmáciában is sok
kárt tesz a Dacus légy. Másik ellensége az olajfának a Tinea oleella,
mely a magot eszi s a Psylla oleae, mely a virágban él. Késő tavaszi
esőzések és ködök idejében gyakran a törzs és a levelek megfeketednek
s a termés nem érik meg. Ennek a betegségnek a mibenléte teljesen
ismeretlen. Bizonyos baktériumok is többféle betegséget okozhatnak. Ritka az
egészséges öreg olajfa, mert
sebei azonnal tovább romlanak.
Az olajfa virágzásának
ideje függ az illető hely éghajlatától. Pl. Észak-Afrikában, Dél-Spanyolországban
már márciusban virít, Franciaország déli részén azonban csak május elején.
Egész virágzása, melyre a
csendes, száraz időjárás
kívánatos, 8—10 napig tart.
Dalmáciában októberre, novemberre már megérett a
termés és kezdetét veszi a
szüret.
Legtöbb
helyen
azonban nem
egyszerre
szedik le a termést, mert
nincs elég munkaerejük,
hanem egész télen át készítik az olajat az apránként leszedett bogyókból.
Az olajfának sok varietását
mívelik, melyek közül Dalmáciában főleg a kerek
mogyoró, diónagyságú varietás adja a legjobb olajat. Bizonyos azonban, hogy
4. kép. Olajbogyószüret.
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az apróbb termetű fák jobban ellenállának az időjárás viszontagságainak.
Ritkábban előforduló varietás Dalmáciában a húsos 40 — 50 mm hosszú
termést adóforma (Duzice), melynek termése azonban nem olajnyerésre
való, hanem csemege. A szüret úgy történik, hogy a fákat rázzák s a
hosszabb ágakról botokkal verik le a bogyókat s azok kiterített ponyvára
hullanak. Igen fontos a szüret idejének meghatározása. Elsőrendű olaj
készítésénél fontos, hogy sem korán, sem későn ne essék meg a szüret.
Az éretlen termés kevés és keserű olajat a túlérett pedig avas olajat ad.
Sohasem várnak tehát addig, míg a termés lehullik a fáról. Mikor
botokkal verik le a termést, tönkreteszik a legfiatalabb ágakat is. De
mégis azt tapasztalták, hogy azok a fák is, melyek nem szenvednek ily
módon kárt, egy jó esztendő után közepes, vagy gyenge termést adnak.
Kaliforniában gondos metszés és ápolással már elértek azt, hogy a fák
folyton jól teremnek.
Egy-egy fa termésének mennyisége függ a fa nagyságától, korától
és az ápolástól, melyben részesült. Vannak azonban közepes mennyiségek,
melyek egy-egy fától várhatók. Olaszországban egy szép nagy fa 110
liter olivát terem, melyből kb. 13 kg olaj lesz.
Az olajfát sok helyen nemcsak terméséért ültetik, hanem fájáért is.
Számos helyen majdnem az egyedül tüzelőanyag. De sokra becsüli az
asztalos és esztergályos is. Igen szépen fényesíthető s benne sötét görcsök vannak, miért dísztárgyak készítésére kiválóan alkalmas. Keresett
cikk a sétapálcakészítéshez (Algír) és a famozaik készítéséhez is. Régen
istenszobrokat faragtak belőle. Finomszálú és nagyon tartós fa. Olaszországban remek szép bútorokat is készítenek belőle, melyeket idegen
országokban adnak el. Híresek a florenci, sorrentói, nizzai olajfatárgyak.
Az olajfa ágai ezenkívül pompás faszenet adnak. Az olivát részben megeszik, részben olaj készítésre használják föl. Már a régi rómaiak szerették a sós olivabogyókat s különös gondot fordítottak elkészítésére.
Dalmáciában a nagy bogyókat 3—4 hétre sósvízbe rakják, aztán eszik.
Az érett bogyókat pedig nem aszalják, mint sok más helyen, hanem
nyersen, kissé fonnyadt, de nem rothadt állapotban élvezik. Anatóliában
először 8 napra tengervízbe áztatják a bogyókat s ha szine teljesen megváltozott, akkor eszik. Még külföldre is jut ebből a csemegéből, de akkor
másképp kell elkészíteni. A hideg vízben megmosott bogyókat, hogy keserűségüket elveszítsék, 4—5 napra l°/ 0 -os hamuzsíroldatba teszik, melyet
naponként váltanak. Azután ismét hidegvízben való kimosás után sóval
hintik meg s hordókba rakják. Végre annyi vizet töltenek reá, hogy teljesen ellepje. A legjobb sósolivát Sevilla produkálja s kis hordókba rakva
még Németország is sokat vásárol belőle.
Olajkészítésre általában véve a kisebb termetű varietásokat használják. Az olajkészítés a Földközi-tenger melléken sok helyen az egyetlen ipari tevékenység. A legfinomabb étolajat ma gyárakban gőzerővel
mérsékelt préselés segítségével gyártják a nem teljesen érett s szárított
bogyókból. Az ilyen féligérett bogyók csak kevés, de igen finom olajat

AZ OLAJI-A ÉS AZ OLAJTERMELÉS

289

szolgáltatnak. Erősebb préseléssel is még meglehetősen jó olajat nyernek.
A legerősebb présből kikerülő olaj azonban már csak kenésre, világításra
vagy szappankészítésre való. A présben visszamaradó olajpogácsát melegvízben áztatják s a víz színére felúszó olajat is összeszedik. Végül pedig
kémiai úton veszik ki belőle az olaj utolsó nyomait is. Az étolaj tisztítása hűvös helyiségben történik. Horganybádogkádakba bocsátják az
olajat, mely vastag vattarétegeken átfolyva tisztul meg, míg végre egy
ciszternába kerül, ahol 3 hónapig pihen. Csak ekkor alkalmas az üvegekbe
való töltésre és elszállításra. Sok helyen agyagkorsókban tartják az olajat
s időről-időre áttöltik, hogy megszabadítsák a közben leülepedett iszaptól,
így készül a gyárakban a finom olaj, de általában véve a nép olajkészítése^ettől igen messze van s igen nagy kivétel az a birtokos, aki kissé

5. kép. Olajfaerdő.

modernebb eszközökkel végzi az "olajkészítést. A legtöbb helyen ősrégi
s azóta alig változott, módját használják az olajkészítésnek. Ez az oka
azután annak, hogy a nép nem is tud jó olajat készíteni, hanem csak
silányat, sokszor avasat, amely igazság szerint csak gépek kenésére vagy
szappankészítésre volna alkalmas. Az északafrikaiak azonban szívósan
ragaszkodnak avas olajukhoz, mert nekik ez a legfinomabb. Érdekes,
hogy 'egész Észak-Afrikában egyforma olajprést használnak s még a
Palesztinában használatos is ugyanazon elv alapján készült. Th. Fischer
le is ír ilyen afrikai olajmalmot és prést. Kőből épült kicementezett kerek
lap, melynek közepén célszerű mélyedés van. Ebbe teszik a bogyókat s
reá átfúrt malomkövet helyeznek, melyet állatok vagy emberek forgatnak.
Mikor már péppé őrölték a bogyókat, törpe pálma rostjaiból készült
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kosarakba szedik s úgy rakják a présbe. A prés egy roppant súlyos
olajfatörzs, mely csavarmenet segítségével nyomja ki a kosarakból az
olajat, amit aztán tömlőkbe fognak föl. Világos, hogy ilyen kezdetleges
módszerekkel csak csekély értékű és avas olajat nyerhetnek s a termést
nem is tudják teljesen kihasználni. Még Olaszországban és Spanyolországban is sok olaj vész el évenként a kezdetleges olajnyerési módszerek
mellett. Franciaországban, hol az olajtermés nem fedezi a szükségletet,
az Apuliából és más vidékekről behozott olajjal árasztják el a piacot. Ez
az Olaszországból hozott olaj azonban nem a legfinomabb s ezért finomítani kell. Persze a finomítással együttjár a hamisítás is, mely célra
sezámolajat, mák-, repceolajat, gyapotmagolajat használnak. Ily módon a
12 délfrancia departement olajtermelői kb. 10 millió frankkal károsodnak.
A készítés módja'szerint általában háromféle olajat különböztetnek
meg. A provencei olaj készítésére a gondosan szedett bogyókat megmossák s 4—8 napig a levegőn,- árnyékos helyen szárítják vagy 48 órára
45—55 C° aszalóba teszik. Azután a magvakat kiszedik és a húst hidegen
kipréselik. így nyerik a legfinomabb olajat. Sok helyen a préselés előtt
megőrlik a húst, de ez nem ajánlatos, mert az elroncsolt sejtek zavarossá
teszik az olajat. Ha a visszamaradó olajpogácsát kipréselik, akkor kapják
a második minőségű olajat: a faolajat. Faolaj az eredmény akkor is, ha
a kevésbbé gondos szedéssel összegyűjtött terméseket nem magolják ki,
hanem rakásba hányva rothasztják s erős, meleg préselésnek teszik ki.
Az így kezelt termésből régebben hideg sajtolással kevésbbé értékes
provencei olajat is készítettek.
Az olívaolaj színtelen, legtöbbször azonban sárga, zöld (chlorophyll)
szinű. Ha a zöld olajat üvegekbe töltve fénynek teszik ki, elszintelenedik.
Az olívaolaj nem száradó olaj és annál könnyebben avasodik, miné
tisztátalanabb. Alkatrészei közül említésreméltó az ölein, palmitin és stearin.
A hideg, gyenge préseléssel nyert olajban sok az ölein és kevés a
palmitin. Meleg, erős sajtolással nyert olajban ellenben sok a palmitin s
azért már + 1 0 C°-nál sűrűsödik. A finom olaj + 2 C ° - n á l zavarodik és
— 6 C°-nál stearintartalma lerakódik.
A termés magjából is készítenek sötétzöldes-barna, csekély értékű olajat.
Nem foglalkozhatom az egyes országok olajtermelésével s a termelés
gazdasági jelentőségével csak Olaszország és Dalmácia olajtermeléséről
akarok pár szót szólni. Olaszországnak a bor után az olaj a legfontosabb
terménye. Bor nélkül azonban az olasz még talán meg tudna élni, de
már olaj nélkül nem. Roppant sokat fogyaszt az olasz konyha, mely a
disznózsírt mellőzi s a nagymelegben könnyen avasodó vaj helyett olajat
használ. Bogyója különféleképpen elkészítve általánosan elterjedt olcsó s
így fontos táplálék. Sütésnél kizárólag olajat használnak s még a magyar
ember gyomra sem mondhatja kellemetlennek az így elkészített ételt.
Csupán csak az kellemetlen, hogy a hevítés következtében megindult
bomlás miatt az olaj szaga minden helyiséget betölt. így aztán az olaj
illata, legtöbbször azonban nem illata, állandó kísérője a szegény lakosság
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tisztátalan lakásának. Részben ez az oka a szegény városnegyedek elviselhetetlen bűzének, mert itt olcsó, tehát nem finom olajat használva,
valósággal megmérgezik a levegőt (Nápoly, Sirakuza). Olaszországban
is, mint egyéb olajtermelő országokban a világításnál is nagy szerepe van
az olajnak. Nemcsak régen, a petróleum használata előtt, hanem még ma
is, sok-sok ember használja lakása világítására a nyomorult olajmécsest.
Hogy sok jut a kivitelre (Apulia, Szicília, Oliva di Bari), az természetes.
Az olasz olaj legjobb fogyasztói az Egyesült Államok és Oroszország.
Dalmáciában általában nem tudnak finom olajat készíteni. Amit termelnek, 187.000 hl.-t (1897. év), annak a legnagyobbrésze a trieszti piacról Csehországba és Ausztriába kerül, a többit a termelők fogyasztják el,
mert nem fordítanak elég gondot a készítésére s általában véve csak lassan
ismerik meg az olajgyártás egyedül jó módját. A legtöbb gazda még
ma is ősrégi szerszámokkal dolgozik. Nézzük meg, hogyan készítik a
dalmát olajat. Dalmáciában csak minden
4—6-ik évben lehet jó
szüretre számítani. A
fák alá terített ponyvákra rázzák itt is a bogyókat s a vékony gályákról hosszú rudakkal
verik le a termést. Bizony sok fiatal hajtás
és még több, jövőre termést igérő rügy megy
tönkre az ilyen kíméletlen szüreteléssel. A
ponyvára hullott bogyók legtöbbje már felrepedt, mikor zsákokba rakják s teherhordó állatokon órányi távolságokra viszik. Természetes aztán, hogy az ilyen törött s levegővel érintkező bogyókból finom olaj már nem lehet. De ha csak ez volna a b a j ! Ezután rakásokra
szórják a bogyókat, hogy vizüket elveszítsék. De arra már kevesen gondolnak, hogy itt erjedés, fölmelegedés történik s az olaj nem lehet elsőrendű. Ha aztán elég bogyót gyűjtöttek össze, az őrléshez látnak. A közben
megérjedt s félig rothadt bogyókat péppé őrlik. Ezek a zúzók vagy olajmalmok pedig olyan kezdetlegesek, hogy szinte bámulatba ejtik a huszadik század emberét. Észak-Dalmáciában pl. 30—40 cm széles és 4—5 cm
mély kivágás van egy nagy mészkövön s ebben egy másik mészkőhenger forog s töri a bogyókat (de a magvakat is). Közép- és Dél-Dalmáciában egy kőfal-, vagy házfal mellett 3 m hosszú, 1*5 m széles és 70
cm magas kőtömb áll s ennek a közepén 40—50 cm széles csatorna
van, melyben egy 37—46 cm széles és 80—100 cm hosszú kőhenger
mozog. Ez a kőhenger át van fúrva s a közepén átmenő gerenda egyik
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vége a falban levő lyukba illik, míg a kiálló másik végét két ember
jobbra-balra mozgatja. Két asszony 5—10 percenként kis adagokban
rakja a bogyókat a henger alá, amíg péppé őrlődnek. Két ember a rudat
mozgatja, az ötödik hozza
a bogyókat a malomhoz
s viszi a kész pépet. Még
csak kezdik az olajkészítést s máris öt embert
foglalnak le. Ez az őrlés
éjjel-nappal váltott munkásokkal folyton tart és
rendes kísérője az öregek
meséje s az ifjúság éneke.
A péppé őrölt bogyók ezután a présbe kerülnek,
melyek némelyike sok-sok
éves, régi szerszám s csak
7. kép. Régi dalmát olajmalom belseje.
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olajat és segítsen elpazarolni a - termés jó nagy százalékát. A legrégibb prések 2 vastag faoszlopból
állanak, melyek egyikét csavarmenet sülyeszti a másikra. A hét oszlop
közé kerül 6 lapos gyékénykosárba az olajbogyó pépje.
Hogy a csavar nyomása jobban érvényesüljön, az egymásra rakott
kosarak tetejébe erős falemezt helyeznek. Az a faalap, melyen a kosarak
állanak, 4—5 cm mélyre szélein ki van vájva, hogy a kosarakból kisajtolt
olaj benne összegyűlve, egy vízzel félig telt kádba folyjék. Csak újabban
kezdenek vasból való sajtolókat használni, de az olaj mégsem lett jobb,
mert nem is pusztán a préseléstől függ az olaj jósága. A préselőhelyiségben van felállítva az épített tűzhely is, melyen a prések száma szerint
2—4 rézüstben forr a víz, hogy ezzel öblögessék a kosarakat. A fűtés
eleinte bükkfával történik, később azonban a présből kikerült hulladékkal,
pedig ebből még nagyon sok olajat^ lehetne modernebb technikával kivonni. Mert a tűzhelyet sehol sem építi hozzáértő mesterember, rendesen
nincs jó füstelvezetője és az egész helyiségben szemet fájdító, orrfacsaró
sűrű füst kavarog. Ez a füst aztán teljesen elég ahhoz, hogy miatta ne
lehessen finom olajat kapni.
Az egymásra rakott kosarak tartalmát először gyengén kezdik préselni. így kapnák, ha minden rendjén menne, a legfinomabb olajat, amelyet
azonban egész Dalmáciában nem választanak külön attól az olajtól,
amelyet később erősebb préseléssel és melegvíz használatával kapnak.
Alig akad egy-két birtokos, aki a hideg, gyenge préseléssel nyert finom
olajat külön kezeli.
Ha minden olaj kifolyott a kosarakból, azokat forróvízzel öntözik és
a csavart teljesen megfeszítik. Arra azonban már senki sem gondol, hogy
a tűzre vetett olajpogácsákban még 16—24% olaj megy kárba. 12 kosár
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sajtolása 6—12 óráig is eltart. Az első hideg sajtolás után jön az első
forró vízzel való kezelés, amelyet egy órás sajtolás követ. Utána jön a
második öntözés és újra egy órás sajtolás. Ezután kibontják a kosarakat,
s a keménnyé sajtolt pépet szétlázítják s újra kosarakba töltik. De most
már fordított sorrendben kerülnek egymásra a kosarak, mert azt már
megtanulták, hogy a nyomás a kosarakból álló oszlop nem minden pontján egyforma. Most jön a két óráig tartó melegvizes préselés, majd a
harmadik sajtolás. Mind a szerszámok leírása, mind az egész módszer
fényes bizonyítéka annak, hogy miért nem tudnak Dalmáciában igazán
finom olajat készíteni.
Ez az ősrégi, apáról fiúra szálló kezdetleges technika is tudott azonban, talán titkolt fogások segítségével, olyan eredményeket felmutatni,
amelyek miatt egyes vidékek olaja mégis sokkal jobb volt az átlagnál.
Még 1850 körül is Raguza olaja messze földön keresett volt. De a hajózás fejlődése s a fellendült import tömegesen kezdi behozni a sezámolajat, a gyapotcserje magjának s más magvaknak aránylag olcsó és
jó olaját. Kezdik belátni az intelligensebb birtokosok, hogy hasznot ezentúl csak úgy várhatnak, ha igazán finom olajat termelnek. Javítani kell
az olajkészítés technikáját, újabb befektetéseket kell eszközölniök. Az
első úttörők egyike Natali orasac-i birtokos volt, ki már 1866-ban 200 hl.
finom étolajat termel s ezzel még amerikai kiállításokon is nagy kitünteléseket nyer. Báró Gondola még tovább fejleszti Natali technikáját s a
lehető legfinomabb olajat készítve, Lapad községet egész Dalmáciában
az olajkészítés klasszikus iskolájává teszi. S akik azután Casello di Spalatóban, Brazza szigetén s más helyeken finom olajat készítenek, azok
mind Lapadban tanulták meg
a készítés módját. Mi hát
az egésznek a titka ? Tökéletesen érett, teljes egészséges bogyó, gyors feldolgozás, a legszigorúbban keresztülvitt tisztaság nemcsak
a szerszámokban, hanem az
egész helyiségben, de még
a munkásokban is. Nagyon
vigyázni kell arra, hogy a
bogyók sem zöldek, sem
túlérettek ne legyenek. Ha
zöld a termés, íze és szaga
van az olajnak, ha^ellenben
túlérett vagy már talán rothadni is kezd, az olaj igen
hajlandó az avasodásra. A gyors feldolgozás pedig azért szükséges, mert
a bogyók érintkezése a levegőve és más gázokkal árt az olajnak. Ami
a tisztaságot illeti, arra nézve tudni kell, hogy minden zsíros olaj min-
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den szagot azonnal magába vesz. A finom olaj készítésére szánt bogyót
csak kézzel lehet szedni. Kosarakba vagy ponyvákba gyűjtik, hogy épségben kerüljenek a raktárba. Itt aztán sodronyhálós tálcákon 3—4 cm vastag rétegben száradnak a bogyók 24—48 óráig, hogy vizüket elveszítsék. A szárítóhelyiség jól szellőztethető legyen, hogy a bogyók hamar
száradjanak s az esetleges erjedés közben föl ne melegedjenek. A friss,
egészséges bogyókat ezután megőrlik. A képen ábrázolt olajmalom még
kőből való, de már haladást jelent az előbb leírtakhoz képest, mert könnyű
őrlőköve csak kevés magot zúz össze. Ma már olyan gépet is lehet
kapni (Salvatella-féle Snocciolatrice), mely alig töri össze az összes magvak
5—10%-át. Ezt a gépet már 1895 óta ismerik és használják Castelnuovóban. Az olajpépet ezután présbe teszik s az első gyenge sajtolásra
kapják a legfinomabb olajat. Majd a nyomást 50 atmoszférára fokozva
veszik ki a pép többi olajtartalmát. Ujabban a kosarakat is javították,
kisebbre szabták s anyagául többé nem gyékényt, hanem manila vagy kókuszrostot, sőt,
ami a legjobb, esparto-füvet választanak. A
legújabb hidraulikus prések kosarai pedig
már vasból valók. Ezek közt a legjobb a
Veraci mérnök által szerkesztett sajtoló.
így áll ma az olajtermelés Dalmáciában,
de még mindig távol áll pl. a francia olajtermeléstől.
A kormány támogatásával és a nép kellő
módon való kioktatásával könnyen elérhetnék az évi termés megkétszerezését. Nekünk
magyaroknak is hasznunk lehetne Dalmácia
olajtermelésének föllendüléséből, mert hiszen
a mi olajfogyasztásunk is elég nagy. Böjtök
9. kép. Hidraulikus olajprés.
alkalmával az ország különböző részein az
olaj és a kenyér a legfontosabb táplálék.
Igaz, hogy erre a célra nálunk ma a napraforgó magjának s a repcének
az olaját használják, de ha illő áron tiszta jó olívaolajat lehetne kapni,
amely pedig az előbbi olajoknál ízletesebb, inkább ezt használnánk. Sok
magyar ház használja a főzés-sütésnél is az olajat s a saláták és konzervek is sok olajat igényelnek.
Ama déli földek lakossága szegény, földje sok fontos és nélkülözhetetlen gazdasági növény termelésére úgyszólván teljesen alkalmatlan. Az
olajfa pedig oly igénytelen ! Megterem a kopár hegyoldal terméketlen sziklái közt is. Mívelése nem köti le egész évre a család munkaerejét s nemcsak az olajat biztosítaná, hanem kenyeret is szerezne az olaj mellé. Az
illetékes tényezők kellő eljárásával s kevés tanítással kizöldülhetnének a
ma még kopár hegyoldalak s a sok sziget. Csak egyenként is, a házak
mellett, utaknál, kertecskék sarkában is elhelyezve, igen sok olajat termelhetnének ezek a szegény földek. Meg kellene értetni a lakossággal,
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amely bizonyára szívesen kapna az alkalmon, az olajtermelés fontosságát,
meg kellene ismertetni velük az okszerű olajtermelést s végét vetni a
mai rablógazdálkodásnak. Természetes azonban, hogy nagy hasznot csak
akkor láthatna az állam, ha arról is gondoskodnék, hogy a bogyókat ne
úgy kezeljék, mint ma és mint 2000 év előtt, hanem modern sajtolási
módokkal olyan olajat készítsenek, amit úgy a külföld, mint a kényes
magyar gyomor is szívesen befogadhat.
Igénytelen szavaim igazolására, az olajtermelés gazdasági fontosságának megértésére álljanak itt a következő sorok.
Ha meggondoljuk, hogy évről-évre mennyi olajat visznek ki a földközitengeri országokból s még hozzávesszük azt, hogy ezeken a helyeken a lakosság a- kivitt olajtermés 3—4-szeresét maga használja el, akkor
azonnal világos lesz előttünk az olaj rendkívüli gazdasági fontossága. Mint
Fischer írja, a túnisziaknál az olaj az egész gazdasági élet alapját képezi
s Apuliában, Korfu, Kréta, Mytilene szigeteken is az olajfától függ a
lakosok jóléte. Ha a szüret jól sikerül, emelkedik a jólét, de néhány rossz
esztendő ,az egész kereskedelmi életet megbénítja. Sok hely sűrű lakosságát tisztán az olajfával lehet megmagyarázni. Pl. Korfu sziget 1 km 2 -re
eső 130 lakóját kizárólag az olajfa tudja eltartani. Azért is fontos az
olajfa, mert alkalmas tárgya az adózásnak és így biztos bevételt nyújt
az .államnak. Túniszban úgy adóztatják meg a fákat, hogy mentől többet
teremnek, annál kisebb az adó. így a termelő elsőrendű érdeke a fák
gondozása. 1887-ben Túniszban több mint 12 millió olajfa volt, amelyeket
nemcsak az adó révén hoztak nagy hasznot, hanem ezenkívül a belföldi
kereskedelembe kerülő olajat is megadóztatták (28%), a kivitelre kerülő
olaj után pedig az értékének 13%-át az állam vonta le. Óriási jövedelmet
szerez tehát az olajtermelő ország s a kis Kréta maga olajával 1889-ben
1'7 millió frankot jövedelmezett.
Az olivatermelésnek vannak azonban árnyékoldalai is. Korfu-szigetén
pl. a termőtalaj fele olajfával van beültetve s mert ott az olajfa még
művelés nélkül is meglehetősen terem, a lakosság lassan leszokik a rendszeres munkáról s még a szüretelést sem végzi kellő gonddal. A szél és
eső veri le a termést s csak akkor kezdenek a sajtoláshoz, ha már sok
bogyót gyűjtöttek össze. így aztán a termés fele elrothad s rossz olajat ad.
Az olaj a földközi-tengeri országok legfontosabb kiviteli cikke, pedig
a termésnek csak kis része, néhol legfeljebb Vs része kerül kivitelre.
Trabut szerint (1900) az olajtermelő országok évenként összesen 8 millió
hl. olajat termelnek, melyből azonban 7 milliót maguk használnak el.
Újabban az olajnak tehát csak alárendelt szerepe van a világkereskedelemben, mert legnagyobb részét a termelő államok maguk használják el
étolajnak, égőolajnak ; szappankészítés s más iparágak is évről-évre többet fogyasztanak. Bourde kiszámította, hogy pl. 1892-ben Franciaországba
223A millió kg olívaolajat hoztak be és pedig főleg Olaszországból.
Ugyanekkor Anglia 21'5 millió, Németország 3 millió és Ausztria 3 millió
kg olajat vásárolt. Azóta ezek a mennyiségek nem nagyon emelkednek,

296

BEHYNA MIKLÓS : AZ OLAJFA ÉS AZ OLAJTERMELÉS

mert a trópusokról behozott pálmaolaj, kókuszolaj s más növényi zsiradékok kellően pótolják az olívaolajat s előállításuk is olcsóbb. így pl. az
utóbbi évek egyikében 2.132,406.303 kg olajat hoztak a világpiacra 700
millió frank értékben s ez a rettenetes nagy mennyiség trópusi növényekből került ki s nem az olajfából. Ez is egyik oka annak, hogy ma már
sok helyen felhagynak az olajtermeléssel s helyette a szőlőt kultiválják.
A trópusi olaj, a petróleum, a gáz mind hozzájárult az olaj elértéktelenedéséhez s csak természetes, hogy azok a helyek érzik ennek a súlyát
legjobban, melyek silány olajat termelnek. Helyi gazdasági jelentősége
azonban sohasem fog megcsappanni.
A világkereskedelembe kerülő olaj elhasználása igen sokféle. Egy
része ételek készítésére szolgál, de legnagyobb részét hajkenőcsök, gyógyszerek, tapaszok készítésére használják föl. A silányabb minőségűek,
kitűnő gépkenőolajok, igen jól használhatók szappanfőzésre, kartonnyo"
másra, festékgyártásra. Sokféle használhatósága az oka azután annak,
hogy mindenfelé hamisítják.
Mindamellett bár a világkereskedelemben kis szerepe van, magukra
az olajtermelő országokra nézve igen sok helyen nélkülözhetetlen termény s ezekre az országokra nézve sohasem fogja elveszíteni gazdasági
fontosságát.
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EGY TENGERKUTATÓ MUNKÁJA A MULT SZÁZAD
KÖZEPÉN.
oltál-e már a tengerek fenekén és vándoroltál-e ott a mélységek
nyomain ? — kérdezte az Isten Jóbot egykoron egy zivatar zaján
keresztül, hogy őt tudásának semmiségéről az isteni mindentudással és mindenhatósággal szemben meggyőzze. Jób e kérdésre
nem felelhetett igennel, mint ahogy senki sem tehette azt kortársai
közül a természet egyéb titkaira vonatkozólag sem. Az idő azonban azóta
rengeteget haladt s vele együtt az emberiség és tudása is. Sok kérdés
megszűnt azóta kérdés lenni s a természetnek sok titka már századok
óta nem titok többé. Ki kérdezősködne ma már a zivatarok s esők atyja
után? Ki ne ismerné a szivárvány keletkezésének titkát? Ki ne tudna
ma, az elektromosság korában maga villámokat teremteni ? Ki félne ma
a Leviatántól, mikor cethalakra vadászunk, oroszlánokat szelídítünk, elefántokat bilincselünk ? Midőn sokkal nagyobb óriásokat, a gőzt és villanyosságot szolgaságunkba hajtottuk?
Ezek a kérdések a huszadik század, a tengeralattjáró, a drótnélküli
távíró és a repülőgép korának embere előtt ma már mind kicsinyesek.
A tengerfenék ismertetésének kérdése azonban még ma sem vesztett
nagyszerűségéből. Sokat tanultunk, sokat haladtunk ugyan a legújabb
korban e téren is a mindinkább fejlődő tengerkutatás tudományának segítségével. Hazánkban a Magyar Adria Egyesület értékes és egyedülálló
működése folytán szintén hivatott művelőkre akadt és jelentékeny eredményeket ért el máris e nagyszerű tudomány. És bár a tengerek mélyére
még senki sem tehette lábanyomát és a tenger mélyének megismerésében
nem dolgozhatunk úgy, miként a csillagász nyomról-nyomra képes követni
a bolygók és üstökösök keringését, megmérni a napot és mérlegelni a
holdat; a haladás mégis nagy és a megismerés terjedése hatalmas.
Ahová az ember nem ér, elér a gondolat, ahová a szem nem- hatol>,
bejut a tapasztalásokra épített tudományos következtetés. így növekszik
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a tenger titkainak megismerése is és ma már, különösen a legutóbbi évtizedek mindinkább tökéletesbített mérő- és kutató-eszközeinek segítségével nem egy titok szűnt meg titok lenni. Rengeteg ismeretlen világok
tárultak fel előttünk a tenger mélységeiben. Állat- és növényvilág, eladdig
ismeretlen állatok, növények és parányok milliói. Kikutattuk a tenger vizének és természeti jelenségeinek titkait is és a régi világ tengerészeinek rémei, ismeretlen folyások, meleg s hideg vizek, hirtelen légáramlatok változatai a különböző tengertájakon ma már csaknem mind természetes, világos és egyszerű magyarázatot tettek.
A tengerek vizeinek és áramlásainak kutatásában, felismerésében és
magyarázásában úttörő volt egy északamerikai tengerészhadnagy, kinek
nevét ma már csak kevesen ismerik s csakis a tenger tudományos kutatóinak világában. M. F. Maury amerikai tengerészhadnagy ugyanis még
a mult század első felében végezte a tenger áramlásainak kutatását, vízének mérését és megfigyeléseit. Tudományos munkálkodása sok új dolgot
hozott világra, sok megfoghatatlan tüneményt tett könnyen érthetővé és
megmagyarázhatóvá, mi azelőtt még rém és sötét titok volt. Kutatásainak,
megfigyeléseinek és méréseinek eredményét 1856-ban könyvben is kiadta
„A tenger fizikai földrajza" címen. 1
Maury tengerészhadnagy tanulmányai és tapasztalatai s ezek eredménye alapján korának légalaposabb tengerismerője volt. Már ő előtte is
ismeretes volt ugyan, hogy a végtelen tengereknek a térképen puszta,
sima felülete, épp úgy, miként a szárazföld, hegyeket és völgyeket,
milliárdnyi rengeteg fajta lakos, mérhetetlen erdőségeket és hatalmas
folyamokat rejt magában. De ő rengeteg újat és közelebbit tárt fel e
tengeralatti erdőtájakról,.a .vízben levő folyókról és mindarról, ami a mélységek völgyeiben és hegységeiben él és mozog. Őtőle tudta meg az
emberiség először, hogy a tengerben egy hatalmas folyam, mely rohamosabb a Missisipinél, vízbőségben ezerszeresen gazdagabb annál, a mexikói öbölből kiindulva szeli át az Atlanti-óceánt, felfelé folyik és az időjárások változatait idézve elő, meghatározza Anglia klímáját és hogy ez az
áramlat látja el a mexikói öbölből a cethalakat táplálékkal. Maury állapította meg először, hogy ez a hatalmas tengeri folyam fontos befolyással
van a hajózásra és kereskedelemre, mert míg addig akadályozta, azután
inkább elősegítette azokat. A tengert övező légkörről beszélve, ő magyarázta meg először, hogy a légkör felhőivel és szeleivel szintén hatalmas
óceán. Maury magyarázta meg először, hogy mi az oka az esős évszakoknak és csapadéknélküli vidékeknek; hogy honnan kerül a só a tenger
vízébe, milyen összefüggésben van az a tengerek áramlataival s minő
fontos szerepe van a tengerek cirkulációs rendszerében. Maury tengerészhadnagy ismertette meg először a tényt, hogy a földet az egyenlítő közelében felhőgyűrű veszi körül, mely, mialatt a föld kelet felé forog, lassan
1

Németül is megjelent a következő címmel: „Die physische Geographie des
Meeres von F. M. Maury. Deutsch bearbeitet von Dr. E. Böttger." Mit 5 Holzschnitten
und 6 litographierten Karten. Leipzig, Verlag von Gustav Mayer, 1856.
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keletről nyugati irányban mozog és amely, ha világítana, más bolygókról
nézve úgy tűnne fel, mint a Szaturnusz gyűrűi.
A legérdekesebb része azonban Maury kapitány könyvének feltétlenül az, mely a tengeráramlatokkal foglalkozik. E fejezetben többek közt
arról is írt, hogy a rendes áramlatokon kívül van a tengerek vízében egy
mozgás, mely bár e vizeket szintén tovább viszi, de nem oly gyors, mint
a tulajdonképpeni áramlatok, melyek inkább, az egyenlítő és a sarkok
közötti oda- és visszaáramlások. Ezek az előbb említett folyások függenek
a melegtől és hidegtől, utakat és ereket képeznek, melyeken a forró vidékek felmelegedett vizei a hidegebb tájak felé folynak. Nagy csatornák
vannak, melyekben ugyanezen vizek, ha a sarkvidékeken melegüket elvesztették, ismét visszatérnek az egyenlítő felé. E pontnál Maury azt
állítja, hogy ez áramlás a sarkok vidékétől eláramlik, ha vizének hőniérséke a megfelelő földrajzi szélesség hőmérsékénél alacsonyabbá lesz és
az egyenlítőtől pedig akkor, ha a víz hőmérséke a megfelelő szélesség
hőmérsékénél magasabb lesz. Észrevehető, — írja Maury — hogy a hideg
víz beáramlása a déli Atlanti-óceánban a melegebb vizet széthasítani s
Dél-Afrika és Brazília partjainak mentén oldalra kiszorítani igyekszik. Éppen így kényszeríti a hideg víz az északi Indiai-óceánban a meleg vizet
a partok felé kitérni. Az Atlanti- és Csendes-oceánok északi részében
ellenben a meleg víz hasítja szét a hideget és szorítja az oldalakra a partok hosszában. A Golfáramnál azonban azt is látni, hogy a tenger meleg
és hideg vize egymással szemben úgy viselkednek, mint az ecet és az
olaj, hogy a tenger nagyon lehűlt és nagyon felmelegedett vizeinek részecskéi között taszító erő fejlődik, mely lehetetlenné teszi az összekeveredést és így lehetséges, hogy a meleg áramlat a hideggel soha össze
nem vegyül, sőt egymást eltaszítják.
Egyik legszebb része azonban Maury tengerészhadnagy munkájának
az áramlatokkal foglalkozó az a rész, melynek azt a címet adhatnók:
„A tenger érverése" s mely tudományos értéke mellett tárgya és a tenger
iránti szinte poétikus melegségével tűnik ki. A műnek ebből a fejezetéből
egy részt, mely az áramlásokat az emberi szervezet vérkeringésével hasonlítja össze, érdemesnek tartjuk szószerint ismertetni.
„A felmelegedett vizek felületén szinte görcsös és lázas erőfeszítéseket tapasztalhatunk, melyre a tenger feladatának szüntelen teliesítése
közben tevékenységét sokszor fokozza. Úgylátszik, hogy valamely külső
körülmény az óceáni vizek egyensúlyát néha szokatlan kiterjedésben
megzavarja. Innen keletkezik a túlmeleg vizeknek a tropikus tengerek
óriási kazánjából délfelé való erőteljes törekvése."
„A bizonytalan időközökben bekövetkező ilyen nagy megrázkódtatások esete, melyekkel a tenger a munkateljesítményeinél elvesztett időket
behozni igyekszik, leghelyesebben görcsökhez hasonlítható. A jég hirtelen
szétszakadása, melyről a sarki utazók beszélnek, a rengeteg jéghegyek,
melyek bizonyos szélességi fokoknál egész csoportosan jelennek meg, az
összes tengeri áramlások változatos karaktere szintén az óceánban végbe-
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menő nagy megrázkódtatások szimptomáinak tekinthetők. A dagály
hullámok, a vizeknek a partokon való tajtékzása, maga az apály és dagály bizonyos tekintetben a tengerek érverésének nevezhető. A Golfáram
eszerint az óceán ütőere. Az érverést hallani a viharok üvöltésében és
a szelek fütyülésében. Az iránytű emellett szüntelen remeg és magnetikus viharokról regél, melyek időközönként az egész földfelületen szétterjednek. Ha megkérdezzük a rendkívül érzékeny szélmérőt, melyet az
emberi találékonyság az újabb időben a meteorológusnak kezébe adott,
úgy észrevehetjük, hogy a légkör erei sohasem pihennek. Még ahol a
legnagyobb nyugalmat véljük észlelni, ott is élénk az érverés és számunkra feljegyezhető."
„Ha azonban lehet a Golfáramot és az Indiai-óceánból előtörő meleg
áramlatokat a szív, mint vérmozgató működéséhez hasonlítani, akkor sejthetjük, hogy a tenger szívének érverései az oceánok vizeinek cirkulációját az egyenlítő és a sarkok között elterjedő számtalan vénákon és artériákon át viszik előbbre."
„Amennyiben" — folytatja Maury megfigyeléseit — a „tengerek érverésének eszméjét és ezen érverésnek behatását a vizek cirkulációjára
tovább követeljük, figyelmünk a sarki vizek felületeire irányul, melyek
délfelől az Indiai-óceánba nyúlnak és egy gyenge tropikus áramlat kettéválasztja őket. E sarki vizeken itt-ott már a 40. szélességi foknál is
jéghegyekkel találkozunk. Ha már most figyelembe vesszük, hogy ez a
tropikus áramlás a tengerben nem állandó, hogy sok tengeri utazó keresztezi pályáját anélkül, hogy hőmérője emelkedést mutatna, s ha mérlegeljük, hogy a poláris vizeknek valamely szokatlan áramlása az ottani
jégnek hirtelen és kiterjedt megindulása, mely a hideg víz előretörését
okozza, olyan hatást gyakorolnak, hogy ez az oceánon át a tropikus tájak
felé vezető csatornát időlegesen elzárja; akkor jogos a következtetés,
hogy ilyenkor ebben a tengerben a poláris és az ekvatoriális vízáramlások
küzdelme folyik. így például nagy víztömegek törekszenek a sarki vidékekről az egyenlítő felé. Az előbb említett két vízfelület egyesül és a
különben közöttük folyó ekvatoriális áramlás útját elzárják. így az Indiaióceán megtelik sarki vizekkel és a rendes erősen felmelegedett vizek
helyükből kiszoríttatnak. Ennek következtében a hidegvízi tengerek között
ennek a nyílásnak az Indiai-óceán meleg áramlásával való összeköttetése
olyanféle, mint az emberi szívben a kamarák és billentyűk, melyek a vérkeringést okozzák. Ha mindkét hidegvízi felület időnként egyesül, akkor
ezáltal a meleg vizek újra kiáramlása akadályoztatik és azok meghatározott csatornáiba szorulnak."
A tenger a közönséges szemnek nem egyéb, mint óriási kék vízfelület;
a törekvő embernek azonban a tudás és kutatás vágyának tárgya, mely
rengeteg újat, szépet, érdekeset és értékeset tanít.

AZ INTERNATIONAL MERCANTILE MARÍNÉ COMPANY
FEJLŐDÉSE.
AZ ANGOL-AMERIKAI HAJÓZÁSI TRÖSZT.

l i z angol-amerikai hajózási tröszt is egyike azon vállalatoknak, ameL A lyeknek — kedvezőtlen anyagi helyzetük folytán — a háború előtt
** ^ semmi kilátásuk sem volt a továbbfejlődésre, de melyeknek a háború rendkívüli viszonyai soha nem remélt bevételeket juttattak. E hajózási trösztöt a kiváló amerikai pénzember, John Pierpont Morgan 1902-ben
alapította. Az alapítás előzményei általánosan ismeretesek. Megemlítendő,
hogy az International Mercantile Marine Company egy úgynevezett „holding company", amelynek részvényei az ellenőrzött hajózási vállalatok
birtokában vannak s így a tröszt vezetésére befolyást gyakorolnak. Az
alvállalatok kifelé mint önálló vállalatok lépnek fel.
Az I. M. M. C. alaptőkéje az alapításkor 120 millió dollár volt, amelyből 60 millió 6°/o-os elsőbbségi részvény s a további 60 millió dollár törzsrészvény volt; az esetleges osztalék mindaddig 10°/0-ra volt maximálva,
míg az ugyanakkor kiadott kb. 50 millió dollár 4V20/0-os Mortgage and
Collateral Trust Gold Bonds be nem váltatik. A tröszt által ellenőrzött
alvállalatok a következők: American Line, Red Star Line, Leyland Line,
Oceanic Steam Navigation Company (White Star Line), Atlantic Transport
Line és a North Atlantic Steam Navigation Company (Dominion Line).
Azonkívül az I. M. M. C. tulajdonában volt a Shaw, Sarill & Albion Company részvényeinek 50'/ 0 -a és Holland-Amerika Linie részvényeinek cirka
V^-e. Az I. M. M. C. a Hamburg-Amerika Liniével és a Norddeutscher
Lloyddal 1902-ben főleg védelmi szerződésre lépett, amelynek fejében
a német vállalatok alaptőkéjük egynegyede után évi 6°/0 kamatot garantáltak a tröszt részére; 1912-ben a megegyezést hatályon kívül helyezték,
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mivel a közben beállott változások a szövetség további fennmaradását
nem mutatták célszerűnek.
A tröszt alapításához fűzött várakozások nem teljesedtek be. A nagy
tőkefelhalmozás már eleve céltalannak mutatott minden hasznot hozó törekvést. Az alapítás napjától a szanálás napjáig az I. M. M. C. sem a törzs,
sem az elsőbbségi részvényekre, nem utalt ki osztalékot. Az évi tiszta
bevételt majdnem egészében a kötelezvények kamatai emésztették fel, úgy
hogy a csekély felesleg a legtöbb évben csak egy elégtelen leírásra volt
felhasználható. Ez okozta a tröszt forgótőkéjének könyvértéke és tényleges
értéke között fennálló nagy különbséget. A tröszt helyzete a legcsekélyebb visszahatásra az összeomlást eredményezte volna.
Nagy baj volt az I. M. M. C.-nál, hogy egy hajótonnára közel a
háromszorosa esett a tőkeösszegnek, mint azt például a német vállalatokkal való összehasonlításunk mutatja:
Az 1. M. M. C. egy hajótonnájának tőkeértékének a Hamburg-Amerika
Linie és a Norddeutscher Lloydéval szemben 1910-ben:
Tonna

Részvénytőke

Tröszt

1,158.270

217,270.072

Hapag
Lloyd

(prefer shar.)
209,213.187
(comm. shar.)
1,023.315
125,010 000
756.227
12 ,000.000

...

Kötelezvény

összesen

, Ha,<') . ,
tonnánként

329,852.303

756,335.562

653

74,312.500
72,800.000

199,312 500
197,800.000

195
262

Ebből is láthatjuk a tröszt egészségtelen megszervezését, mivel hajóanyagából a háromszoros tőkeösszeget kellett kigazdálkodnia, hogy a
német vállalatokéhoz hasonló osztalékot fizethessen.
Amint a háború kitörése a nemzetközi hajózást egy időre megállította,
a tröszt válságos helyzetbe került és vezetősége kijelentette, hogy a 4V20 0-os
kötelezvények kamatait nem képes megfizetni, majd az 1915 február 1-én
esedékes 5°/0-os adóslevelek (First Mortgage Sinking Fund Gold Bonds)
kamataival is adós maradt. A fizetésképtelenséget az 1914. év első felében történt hajóveszteségekkel és a háború következtében beállott kedvezőtlen helyzettel okolták meg. Tényleg a vállalat személy- és teherárúforgalma az előző évekkel szemben 1914. év elején visszaesett s a tröszt
résztvevők hiányában az előző évek oly népszerű indiai hajókirándulásait is beszüntette.
A tröszt helyzete 1914-ben nagyon válságos volt. A háború kitörése
az összeomlást csak siettette s a tröszt vezetői elérkezettnek látták az
időt a fizetésképtelenség bejelentésére.
Az összeomlás idejében 17,632.000 dollár 5°/0-os First Mortgage Sinking Fund Gold Bonds volt forgalomban, amely az Amerikán Line és a
Red Star Line hajóira volt biztosítva; továbbá 52,594.000 dollár értékű
4V20/O-OS Nortgage and Collateral Trust Gold Bonds, amely másodsorban
volt az említett két társaságra biztosítva s a többi alvállalatok vagyonára
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zálogjoggal bírt. A helyzet azonban igen különös volt, mert hisz a többi
vállalatok is bocsátottak ki adósleveleket, ahol biztosítékot szintén a társasági vagyon s így a hajók is, képviselte, amelyek a „holding company"
kötelezvényei előtt jöttek.
A fizetésképtelenség első következménye volt, hogy a kötelezvények
tulajdonosai érdekeik védelmére bizottságot létesítettek, s érvényesítették zálogjogukat az alvállalatoknál. A társaság ennek folytán kényszervezetés alá is került, amit később a hitelezők határozata megváltoztatott,
s ismét a régi vezetőség vette át a vállalat ügyeinek szanálását.
A vállalat szanálását úgy vélték elérhetőnek, hogy az új mérlegben
a vállalat tőkéjének csak felét vették fel. A 4V20/o-os Bondok tulajdonosai
kötelezvényeik 50%-a erejéig 5%-os újonnan kiadandó adósleveleket és
elsőbbségi részvényeket, az 5%-os Bondok tulajdonosai pedig 20°/o-ig
elsőbbségi részvényeket és 30%-íg törzsrészvényeket fognak kiadni.
A részvények elértéktelenedése folytán tulajdonosaik keresték az
alkalmat, hogy azoktól megszabaduljanak, s főleg az angol részvénybirtokosok dobták piacra papírjaikat az akkori alacsony árfolyam mellett. E
helyzetet az amerikai National City Bank használta ki, amely az általa
alapított American International Corporation útján a legnagyobb csendben
összevásároltatta a részvényeket, hogy a vállalat vezetését az amerikaiaknak biztosítsa.
Az 1915. év második felében mindinkább fellépő tonnahiány egy
minden eddigit felülmúló hossemozgalmat létesített. Az eddig fizetésképtelen vállalatból egy jól jövedelmező, virágzó tröszt lett, amely már az
1915-ös üzletévet 13,581.000 dollár tiszta nyereséggel zárta, amely nyereség 1916-ban 24,682.172 dollárra emelkedett.
Az I. M. M. C. az 1903 — 1916. években a következő bruttó és nettó
nyereségeket érte el:
Év

1903
1904
1905
1906
1907
1908 ..
..
1909
1910
...
1911
191 2
1913 ...
,-_ ...
191 4
191 5
1916 ... ... ...

Bruttó b e v é t e l

31,037.400
28,847.000
33 362.000
37,159.200
39,266.600
30 52y.7G0
33,9o3.200
38.073 600
39,153 300
43,725.500
49,480 9j0
45,620.600
61,6 9 200
88,449.725

Nettó bevétel

NY

vetlteséggy

4,000.500
1,806.430
5,906.700
8,004 nOO
7,024 000
875.900
4,695.500
8,298.200
8,082. j00
7,597.300
10,106.600
7,7^2.3u0
28 269.800
33,388.372

-f
—
-f+
+
—
-f
-f
+
+
+
—
+
+

1.797.É00
1,142.100
890.800
28.800
33.700
1,730.000
1,182.300
4,^49.600
4,509.300
3,787.900
2,290.700
320.500
13,581.700
24,686.172

Az 1915. és 1916. év soha nem remélt nyereségei folytán az eredeti
ujjászervezési tervet elejtették. Az új tervezet szerint a régi 472%-os és
5%-os kötelezvényeket bevonják és helyettük új 6%-os First Mortgage
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and Collateral Trust Sinking Fund Gold Bondsot adnak ki, amely visszamenőleg 1914 október 1-től egészen 1941 október l-ig lesz bevonva.
A régi 4 V 2 0 / O - O S Bond birtokosai minden 1000 dollár értékű kötelezvény
után 570 dollár névértékű 6%-os új Bondot és azonkívül 542'50 dollárt
kaptak, amely összegben bennefoglaltatik 112 50 dollár hátralékos kamat,
így a visszafizetés 57%-ig új kötelezvényekben és 43%>-ban készpénzben
történt.
így az adóslevelek összértéke 1916-ban 70,226.000 dollárról 39,497.000
dollárra lett redukálva. Az általános kötelezvények összértékét is 33,769.319
dollárral csökkentették, ami évi 1,607.609 dollár kamatteher csökkenését
jelenti.
Az I. M. M. C. szanálása így a háború közbenjöttével igen kedvezően sikerült. Tekintetbe véve, hogy 1914, 1915 és 1916-ban összesen
23,134.500 dollárt fordítottak hajóleírásokra s az alvállalatokkal együtt
összesen 60%-át a nyereségnek adták át adó címén a kormánynak, elképzelhetjük, hogy a háború micsoda rendkívüli konjunktúrákat nyújtott
a hajózási vállalatoknak.
Hogy azonban az 1917-es év is ily kedvezően zárul, azt kétségbe kell vonnunk, mivel az angol alvállalatok hajóit a kormány mind
lefoglalta s 1917 január 1-től az angol kormány a hadinyereségadót az
eddigi 60%-ról 80°/o-ra emelte fel. Az Unióban történt adófelemelés az
amerikai alvállalatokat sújtotta érzékenyen.
A trösztnek mostani kedvező helyzete rendkívül nagy elégedetlenséget keltett azon volt részvénytulajdonosok között, akik a vállalat
szanálásához nem fűztek semmi reményt s papírjaikat eladták. Általános
elégedetlenséget keltett az angolok között, mikor megtudták, hogy az
eladott részvények legnagyobb része amerikai kezekbe került s így a
világ egyik legnagyobb trösztjének vezetése, amelyhez tartozó hajók
80°/o-a angol lobogó alatt hajózik, amerikai kezekbe került. Hogy legalább
a társaság irányításában befolyásukat biztosítsák, hivatkozva a tröszt és
az angol kormány között 1902-ben létrejött egyezségre, kierőszakolták azt,
hogy a tröszt 16 igazgatója közül három angol alattvaló legyen, azonkívül a
Morgan Bankház további két igazgatót küld, mint az angol érdekek képviselőjét. így, ha a tőke amerikai kezekbe is ment át, legalább az irányításban megmaradt az angolok beleszólása.
Brunner.

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.
A tengeri s ó kitermelése. A tenger vizében a következő sók vannak feloldva : konyhasó (klórnátrium), klórmagnézium, brómmagnézium, keserűsó (kénsavas magnézia), szénsavas mész és klórkálium. E sókból 1000 gramm tengervízben átlag 35'6 gramm van, a sótartalom tehát 3-56°/ 0 - A tengerek sótartalma igen különböző. A Földközi-tenger vizében 3 - 6 % só van feloldva, de ez
a mennyiség az Adriában: Spalato mellett 4°/o-ra emelkedik. A Vörös-tenger
vize 3-9—4°/ 0 sótartalmú. Ezzel szemben a Balti tenger vize gyengén s ó s :
Carlskrona svéd kikötőben: r i ° / 0 , Kronstadt előtt pedig már csak 0"06°/ 0 a
sótartalom. A Fekete-tenger vizében is kevés só van, átlagos sótartalma mindössze : 1 -75 °/ 0 .
A tengerben levő nagy mennyiségű só kimeríthetlen bányául kínálkozik a
tengermellék lakosainak, akik sószükségletük legnagyobbrészét a tenger vizéből fedezik. A tengeri só kihasználásának módját maga a tenger árulta el az
embernek. A part sekély öbleiben, amelyeket a tengertől keskeny töltés zár el,
a víz gyorsan párolog és a só kikristályosodik. Ezen alapszik a sómezők, szabnák berendezése is. A szalinák sekély, lapos tavak, amelyek különböző szintben vannak elhelyezve s a tengerrel zsilip köti őket össze.
A szalina medencéibe bocsátott vízből legelőbb a legnehezebben oldódó
anyagok válnak ki. Ha a víz fele elpárolog, akkor előbb a vasoxid, majd a
szénsavas mész és magnézia ülepedik le. Amikor a párolgás következtében a
víz térfogata az Vs-ére csökken, a gipsz és az anhidrit (víz nélküli gipsz = kénsavas mész) válnak ki. Ezután a könnyebben oldódó anyagok leülepedése következik. Ha a víz térfogata Vi 0 - r észnyi lesz, akkor kevés gipsz mellett sok
konyhasó, kevés klórmagnézium, brómmagnézium és keserűsó ülepszik le. Amikor pedig a víz eredeti térfogatának már csak Ve2 része, csak az ú. n. „anyalug" marad vissza. Az anyalugban benne van az egész sótartalom Vs-e és a
legkönnyebben oldódó anyagok: a klórmagnézium, klórkáli, brómnátrium és
keserűsó.
Azokban az államokban, amelyekben a só-egyedáruság van, a sómezők
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mind állami kezelésben vannak. Az Adria partjain a gradói lagunákban, az
isztriai félszigeten, Sabioncello mögött: Stagno grandéban és Pago szigetén
vannak nagyobb szalinák.
A sómezőkön a víz elpárolgása s a különböző medencékbe való lecsapolása hosszabb ideig tart. A szalinákon való sótermelés tehát hosszadalmas. Most
Norvégiából híre jött annak, hogy a víz természetes elpárologtatása helyett a
tenger sótartalmát elektrokémiai úton akarják kitermelni. Az erre vonatkozó
kísérleteket Hendrik Bull, a bergeni halászati igazgatóság vegyésze, HellandHansen tanár, a kiváló tengerkutató és Isaachsen krisztiániai mérnök végezték
s a kidolgozott eljárást szabadalmaztatták. A szabadalmi leírás még nem jelent
meg s a feltalálók sem közölnek bővebb részleteket. A szabadalom értékesítésére 20 millió tőkével „A. G. De norske saltverker" cimmel már részvénytársaság is alakult. Egyelőre két gyár építését kezdték meg, amelyek közül az egyik
már tavasszal, a másik ősszel kezdi meg működését. Egyelőre évenként mindegyik gyár ötezer kilowatt elektromos erővel 50 ezer tonna tengeri sót fog termelni,
de a berendezés kiegészítésével ez a mennyiség a kétszeresére fog emelkedni.
Norvégia sószükséglete évenként 300,000 tonna, s így az új gyárak a szükségletet nem fogják fedezni, a sóexporttal foglalkozó német kereskedőcégeknek
azonban így is jelentékeny versenytársai lesznek. Mivel a vállalat mögött a
norvég kormány áll, kétségtelen, hogy újabb telepek is fognak létesülni, amelyek a halászati ipar szükségleteit teljesen kielégítik.
L. Gy.
Bálnavadászat a Tirreni-tengeren. Az egyik nagy olasz lap legutolsó számában érdekes kalandot ír le, amelynek négy anziói halász volt a szereplője.
Anzió a Tirreni-tenger partján fekszik, a régi Antium helyén. Jelentékeny halászflottája van, amely a nem messze fekvő Rómát látja el tengeri hallal. A mult
napok egyikén egy vitorlás bárka hagyta el a kikötőt, amely mellett a Nérótól
építtetett hullámgát maradványai még ma is láthatók. A bárka fedélzetén a
Guerra-testvérek, Gabotti Luigi és Capomaggi Settimio halászok indultak el
merluzzo-fogásra. (Merluzzo a földközi-tengeri tőkehal.) Alig rakták le horgaikat, amidőn tőlük harminc méternnyire, a parttól körülbelül húsz tengeri mérföldnyire hatalmas bálnát pillantottak meg! Horgaikat a hullámok játékára bízták, maguk pedig kifeszített vitorlával igyekeztek elérni a tőlük fél kilométerre
halászó másik bárkához.
Gabotti abban a hiszemben, hogy a loccsanás vissza fogja riasztani a hatalmas állatot, egy tuskót dobott a bálna felé. A monstrum azonban nem tágított, hanem követte a bárkát. A kormánynál Guerra állott s rövid idő múlva
egyméternyi távolságra látta a bálnát, amint tátott szájjal közeledett, mintha
mindenestől le akarná nyelni. Izgalmas pillanatok következtek. A bajbakerült
halászok teljes erejükből evezve, teljes vitorlázattal iparkodtak távolodni a kellemetlen szomszédságból. Sikerült is nekik a szél segítségével majdnem tíz mérföldnyi sebességet kifejteni s a bálnát elhagyni.
Kis idő múlva egy másik bárka mellett hajóztak el. Ennek a legénysége is
a bálna elől menekült a kikötő felé. A bálna körülbelül húsz percig üldözte a
bárkát, majd sekélyebb vízbe érve, a felszín alá merült. A halászok a kikötőbe
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érve jelentést tettek az esetről a révkapitánynak, aki azonnal táviratozott a tengerészeti minisztériumnak.
A parton mindjárt akadt újságíró is, aki kikérdezte az izgalmas kaland
hőseit. Guerra Salvatore megemlítette, hogy ő és mások is már harmad ízben
látták a bálnát. A halászok megerősítették, hogy a közelben egész bálna-család
tartózkodik. A halászok közül senki sem mert ismét tengerre szállni s inkább
otthagyták veszni az ötszáz lírát érő szerszámukat, semhogy a kellemetlen
találkozásnak még egyszer kitegyék magukat.
A miniszter válasza csakhamar megérkezett s a rendelet értelmében az
„Aquilone" torpedónaszád, amely Anzióban állomásozik, elindult a bálna üldözésére. A naszádot, tisztes távolban, egész raj bárka követte. A halászoktól
megjelölt helyen az „Aquilone" legénysége kétszáz méternyire egymástól három
hatalmas bálnát pillantott meg. nagyobb távolságban Három lövés dördült el.
Az első lövés kétszáz méternyi távolságról találta az egyik bálnát. A hatalmas
test azonnal elsülyedt s a tenger vörösre festődött a kiömlő vértől. A másik
két lövés célt tévesztett, mivel a bálnák vad meneküléshez fogtak.
Nagy volt az öröm a halászok közt. A bárkák diadalmenetben kísérték
vissza a torpedót a kikötőbe, ahol a bálnavadászat hírére egybegyűlt közönség
nagy ovációban részesítette a tengerészeket.
Eddig az elbeszélés, amely egyes, részleteket leszámítva, mindenesetre
hitelt érdemel, mivel egyes bálna-fajok nem ritkán tévednek be a Földközitengerbe.
Monticelli profeszor, a nápolyi egyetemen a zoológia előadója érdekes dolgozatot írt ezekről a betévedt állatokról, amelyek egy része zsákmányul is esett.
Több olasz múzeum dicsekedhetik ilyen bálnának a csontvázával. Az anziói eset
után egy héttel a Domenica del Corriere című képes újság közölt fényképet egy
bálnáról, amely Tripoli partjain, Derna közelében fenéklett meg és pusztult el.
Nem lehetetlen, hogy az Anzió közelében megriasztott bálnák egyike volt.
E hatalmas tengeri emlősök nagyritkán az Adriát is megtisztelik látogatásukkal. Több mint hatvan év alatt összesen hét óriás bálnát ejtettek el az
Adria partjain. Ezek közül egyet, erősen megsebesülve, elevenen fogtak el Lagosta-sziget partjain. A többi hat egy alkalommal került zátonyra az isztriai
partokon, Citta nuova közelében. Ezenkvíül még egy bálna feneklett meg ezelőtt három évvel a Pó homokos deltájában, de erről a fentebbi statisztika
összeállítójának, Camillo Morgan-nak nincsen tudomása. Pedig annak idején az
összes olasz lapok közölték és a fényképét is kiadták.
Az olasz halászok félelme természetesen alaptalan volt. A sarki vizek halászai bezzeg nem menekültek volna a bálnák elől, hanem igyekeztek volna az
értékes zsákmányt birtokukba keríteni.
L. Gy.
A baryt előfordulása a tengerfenék üledékeiben régen ismert jelenség,
de a keletkezése még nagyon sok tekintetben vitás. A tengerfenék vizsgálata
közben eddig csak nagyon ritkán akadtak reá. Régebben 1887-ben az „Investigator" 1235 m körül Ceylon mellett iszap és homokból szennyeszöld gumók
alakjában halászta, míg újabban a holland „Siboga" expedíció az ausztráliai-ázsiai
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középtengerben Uj-Guineától délnyugatra sima felületű sárgás-szürke gumókat
talált 304 m mélységben. Az utóbbi gumók tömöttek vagy likacsosak, néha
apró barytkristálykákkal teli repedése s többnyire mangánkéreggel vannak
bevonva.
Mindkét előfordulás helytálló, tengerben keletkezett volta mellett bizonyít,
hogy radiolariákat, de leginkább globigerinákat zárnak körül. Hogy keletkezésük
szervetlen vagy szervezetek közvetítésére vezetendő-e vissza, egyelőre nyilt kérdés még. Annyit tudunk, hogy baryum kis mennyiségben van a tengervízben is,
amelyből némely tengeri algák (Fucus vesiculosus) kiválasztják. Korallok mészvázaiban bizonytalanul kimutatott baryumtartalmon kívül csak a xenophyophoraféle egysejtű állatkák tartalmaznak erős fénytörésű barytból álló szemcséket,
melyek színtelenek és átlátszók. E granelláknak nevezett jól elkülönülő szemcsék
1—25 mikron nagyságúak s az újabb vizsgálatok szerint rombusz vagy hatszögesnek látszó lemezkéket, rendszerint bipiramist vagy rombusz táblát formálnak.
Bebizonyítva nincs még, de nem lehetetlen, hogy ezek az egysejtűek a tengerek
barytjának kiválasztásában közvetítő szerepet visznek, noha a baryt nehezen oldható volta nem nagyon bizonyít emellett.
A tengerfenék barytelőfordulásainak ritka és főként helyi jellege egyelőre
nem nyújt elég magyarázatot azok eredetére nézve, de ha a jövőben több figyelemmel lesznek az üledékeknek ilyen irúnyú vizsgálatára, bizonyára ez a kérdés
s világosan fog állni előttünk.
Tengeralatti vulkánok és az angolnaivadékok. A német tengerkutatóhajó:
„Planet" Új-Pomerániától délre és a Salamon-szigetektől (Bougainville) nyugatra
9140 m mélységű teknőt fedeztek föl. Az olt végrehajtott mérésekről a Planet
parancsnoka az Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie-ben számolt be és közleményében többízben hangsúlyozza azt a feltűnő jelenséget, hogy
a legnagyobb hőfokot a legtetemesebb mélységekben észlelték. A hőmérséklet
emelkedését a szerző a föld belső melegének tulajdonítja.
Hjort és Murai a „Michael Sars" expedícióján hasonló jelenséget állapítottak meg. Hjort szerint a nagy mélységek fenekén mérhető hőemelkedés oka
a földkéreg vezetőképességében van, vagy pedig rádium-hatás következménye.
Ugyanerre a következtetésre jutott a „Deutschland expedíció is, amely az
Azori-szigetekhez tartozó Sao Miguel melletti teknő mélységeit állapította meg.
A tenger fenekét itt vulkáni eredetű üledék borítja s a víz hőmérséklete
másfél fokkal nagyobb, mint hasonló mélységekben. A „Deutschland" később azt is
megállapította, hogy innen dél felé mélységi kiegyenlítő melegáramlás indul ki,
amely a vulkáni kitöréseknél felszabaduló meleg elosztását eszközli. Az expedíció egy tengeralatti vulkán kitörését is végigélte s ekkor a felszíni hőmérséklet növekedését is megfigyelték. Ugyanilyen megfigyelést jegyez fel a „Kamerun"
német kereskedelmi gőzös hajónaplója is.
A felszíni hőmérséklet feltűnő emelkedése a Földközi tenger vulkanikus területein is gyakori jelenség. Igen valószínű, hogy a nagy mélységekben a hőmérséklet az átlagnál itt is magasabb, bár erre vonatkozó megfigyelések még nincsenek.
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A „Michael Sars" az említett területen nagymennyiségű fiatal angolnaálcát
talált s ezzel az angolnaivadékok elterjedésének eddig ismert határa délfelé
tolódott ki. A Földközi-tenger legnagyobb vulkáni medencéje a Jóni-tenger,
amely egyszersmind a legmélyebb is. Grassi évtizedes vizsgálatai szerint az
angolna-lárvák főtömegei innen kerül ki a „Thor"-expedíción /. Sahmidt, aki az
angolna-kérdés megoldásával elévülhetetlen érdemeket szerzett, azt is megállapította, hogy a tengeri angolna (Conger) lárváinak zöme szintén a Jóni-tengerben
fejlődik.
Az angolnának tudvalevően átlátszó testű álcái vannak, amelyek a tenger
nagy mélységeiben élnek.
IV. Krebs az angolnalárvák életmódja, illetve tömeges előfordulása és a
nagy mélysegek hőemelkedése között összefüggést tételez föl. Véleménye szerint
az angolnaálcák fejlődése a nagy mélységek hőemelkedése kedvező befolyással
van s ez az oka annak, hogy a lárvák főtömege az ilyen tengeralatti vulkánoktól fűtött medencékben fordul elő. E merésznek látszó, de mindamellett figyelemreméltó föltevést számosan igyekeztek megcáfolni, a vitát azonban a további
megfigyelések fogják eldönteni.
L. Gy.
A Zuider-tó kiszárítása. Hollandiából érdekes terv híre érkezett: a Zuider-tó
nagy részét ki akarják szárítani! A kiszárítandó területet — 211.830 hektárt — egy 29 km hosszú gáttal akarják elrekeszteni, amely Észak-Hollandia
keleti partjától: Wieringentől Piaamig, a friz partokig húzódnék. A töltést oly szélesre tervezik, hogy rajta széles országút és kettős vasúti sínpár elférjen. A
kiszárítandó területből 12 ezer hektár homokos fenék, a túlnyomórésze azonban termékeny iszap, amely a földmívelés céljaira kiválóan alkalmas.
A mostani Zuider-tóból a terv szerint a közepén 145 hektárnyi vízterület maradna meg, amelyet Issel-tengernek fognak nevezni. Ennek a vizét apály alkalmával a tengerbe akarjyk lecsapolni s a helyére az Issel, Becht és más kisebb
folyók vizét bevezetni. Ezáltal lassanként nagy édesvizű tó keletkeznék, amelyet
ipari célokra és a lakosság részellátására lehetne fölhasználni. Ugyanezt nagyszabású haltenyésztésre is be akarják rendezni.
Az elzárógát építésére kilenc évet vesznek számításba. A teljes kiszárítás
és a többi munkálatok a terv szerint 33—36 évig tartanának és 13 év múlva
minden esztendőben 10.000 hektárnyi területet lehetne mívelés alá venni.
A kiszárítás költségeit 22 millió hollandi forintra, a mívelés alá kerülő terület
jövedelmét pedig évi 70 millióra becsülik. Ezzel szemben a Zuider-tó halászata
évenként jelenleg körülbelül 2, jobb esztendőben pedig 3—4 millió koronát
jövedelmez.
—st.
Úszó laboratórium. Az édesvízi és tengeri szervezetek tanulmányozásával,
általában halászati biológiával foglalkozó szakembereknek a vizsgálati anyagnak
a laboratóriumokig való szállítása igen nagy gondot okoz. Igen sok kényes szervezet van, amely nagyon gyorsan elpusztul, vagy pedig annyira elváltozva kerül
a dolgozó asztalra, hogy hasznavehetetlenné válik, vagy tévedésekre ad alkalmat.
Emellett számos olyan biológiai jelenség van, amit csak a helyszínén lehet megvizsgálni.
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E nehézségeken többféleképp igyekeztek segíteni. Szerkesztettek például
olyan mikroszkópokat, amiket könnyen lehet a vizsgálat helyére vinni, majd hordozható, barakkszerű biológiai állomásokat készítettek, vagy pedig hajókon rendeztek be laboratóriumot. A tapasztalat azonban azt bizonyítja, hogy a hajó laboratóriumok csak úgy érnek valamit, ha a hajót egyenesen erre a célra építették.
Hosszabb ideig tartó, finomabb vizsgálatokra a kutatóhajók laboratóriuma sem
alkalmas. A helyhez kötött biológiai intézetek, amilyenek a tengerpartokon és
édesvizek mellett épültek, igen nagy szolgálatot teljesítenek ugyan, de a kényesebb vizsgálati anyag odaszállításával járó nehézségek itt sem küszöbölhetők ki.
A legjobb megoldást az úszó laboratórium nyújtja, amelynek első tervét
1901-ben Lauterborn készítette el. Ez a terv ugyan nem valósult meg, de ez
adta az eszmét az északamerikai és kanadai úszó laboratóriumok megvalósításához. Újabban Redeke tervei alapján Hollandiában rendeztek be hasonló laboratóriumot, amellyel a csatornahálózat biológiai viszonyait a helyszinén lehet
tanulmányozni.
Az úszó laboratórium megépítését igen olcsóvá teszi, hogy a hajótestnek nem
kell saját gépének lennie, hanem bármelyik hajóval a helyszínére vontatják s ott
vasmacskákkal rögzítik. Ennek az az előnye is megvan, hogy a gépház helyén
a laboratórium számára nagyobb tér áll rendelkezésre.
Magától értetődik, hogy az ilyen úszó laboratóriumoknak elsősorban a belföldi vizeken van jövőjük, de a tengerpart védett öbleiben is kitűnően használhatók. A dán tengeri biológiai állomás részére Petersen épített úszó laboratóriumot, amely Ryborgban állomásozik. Ez Európában eddig az első és egyetlen
tengeri úszó laboratórium, holott kisebb államok számára a biológiai állomás
megoldásának ez volna a legolcsóbb formája.
L. Gy.
A nemzetközi tengerkutatás. Az Északi-tenger tanulmányozására szövetkezett államok közül a semlegesek legutóbb Kopenhágában gyűltek össze tanácskozásra. Az ülésen a szövetség ügyein kívül sok érdekes és aktuális kérdést
vitattak meg. Redeke, Hollandia kepviselője és fohansen, a dán tengerkutatás
vezetője arról számoltak be, hogy az Északi-tenger halállományában a háború
alatt milyen változásokat észleltek. A megfigyelések ugyancsak a partokra szorítkoztak, de mégis megállapítható, hogy a halászat csökkenése következtében a
halállomány jelentékenyen megszaporodott. A nyelvhalak átlagos nagysága a
háború kitörése után két évvel jóval tetemesebb volt, mint békében. A tenger
lakóira tehát a háború jótékony befolyással volt! Ezzel kapcsolatban ismét szóba
került a kíméleti idő kérdése is. Elhatározták, hogy a tengerkutató bizottságok
legközelebbi feladata e jelenségek közelebbi okának földerítése lesz.
A számos előadás közül a tudósítások Hjorí felolvasását emelik ki, amelyben a kanadai heringgel foglalkozik s megállapítja, hogy a kanadai és északitengeri heringek életkora föltűnően megegyezik. Anderson a Skagerrak és Kattegatban élő heringrasszokról és vándorlásukról értekezett.
A holland és dán bizottságok a háború alatt az Atlanti-óceánból számos
vízmintát gyűjtöttek, amelyeket a kopenhágai nemzetközi iroda dolgozott föl.
A nemzetközi tengerkutatás költségeihez a hadviselő felek is hozzájárultak.
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A háború alatt angol részről többízben hangsúlyozták, hogy a nemzetközi
kutatásokat békében is folytatni fogják s reményüket fejezték ki, hogy a munkában
a német szakemberek továbbra is részt vesznek.
L. Gy.
Tengeri moszat a gyapot pótlására. A „Japan Advertiser" híradása szerint a háború alatt a japáni gyapotkészletek is erősen megcsappantak, úgy hogy
pótlásról kellett gondoskodni. A tokiói kísérleti laboratórium a gyapot pótlására
a „sumago" vagy „gomo-gomo" nevű tengeri moszat rostjait használja fel.
Japánban a moszatot, amelynek tudományos nevét az idézett lap sajnos nem
•közli, tömítésre már régóta használják. A moszatrostok kikészítése igen egyszerű.
A tengerből kiszedett algákat hamuval kevert vízben kifőzik, majd megszárítják.
A kikészítési eljárás módszerét a laboratórium, amely a fölfedezést tette, szabadalmaztatta. A lap szerint az algából készült gyapotpótlóból évente körülbelül
375.000 t 2 -t termelnek, mivel e moszat Japán partjain mindenütt nagy mennyiségben tenyészik. A moszat kikészített rostjai a tudósító szerint a valódi gyapotot
kitűnően helyettesítik s ugyanolyan célokra alkalmasak.
—st.
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A Magyar Adria Egyesület közgyűlése. Egyesületünk október 20.-án d. e.
11 órakor tartotta meg ez évi rendes közgyűlését a M. Tud. Akadémia üléstermében Gonda Béla elnöklete alatt.
Jelen voltak: Csizik Gyula, Dorner Gyula, Fábry Marianne, dr. Filarszky
Nándor, dr. Havass Rezső, dr. llosvay Lajos, dr. Kövesligethy Radó, Kump József,
dr. Leidenfrost Gyula, Lévay István, dr. Majovszky Pál, dr. Réthly Antal, Réthly
Mária, tokodi Sándor Jenő, Schmalz Jolán, Schmalz Margit, Schwanda Gusztáv,
Sigray István, dr. Szabó László, dr. Vadász Elemér, Verderber József.
Gonda Béla elnök üdvözölvén a megjelenteket, a következő beszéddel
nyitja meg a közgyűlést.
Tisztelt Közgyűlés ! A világpolitika s vele a magyar nemzet sorsdöntő óráit
éljük. A népek önrendelkezési jogának érvényesülése a népfenség uralomrajutása,
évszázados nemzeti aspirációk megvalósítása, rég leigázott nemzetek föltámadása,
egy új világ kibontakozása folyik le szemeink előtt s ebben a ma még zűrzavaros káoszban szorongó szívvel, aggódva lessük, mi lesz hazánkból, az ezeréves
Magyarországból. Vájjon az Ausztria szétmállása folytán önrendelkezési jogát
visszanyert nemzet fel tudja-e használni függetlenségét, az évszázados nyomás
alól felszabadult nagy szellemi és gazdasági erőit arra, hogy a háború-okozta
romokból felépítse az új Magyarországot? Vájjon elérkezik-e az idő, megjön-e
a belátás arra, hogy hazánkat csak a kultúra, a tudomány, az igazi tudás megbecsülése és érvényrejuttatása mentheti meg, állíthatja talpra? Meg kell érlelődnie annak a belátásnak, hogy minden téren a tudás érvényesüljön s a közoktatásügyi minisztérium ne legyen többé hamupipőkéje az államkormányzatnak,
de vezetőszerepe legyen az ország fejlesztésében s legyen módja megteremteni
a magyar szellemi hegemóniát.
Tekintetünk a tengerre, főképp az Adriára irányul s a bizonytalanság ködén
át mégis átverődik a remény fénysugara, hogy az Adriára vonatkozó ezeréves
történelmi jogunkat a nemzetközi béketárgyalás respektálni fogja, mert az igazságos békét fennen hangoztató győztes hatalmaktól nem tételezhetjük fel, hogy
amikor Szerbiának adriai kikötőt helyeznek kilátásba, akkor tőlünk elvegyék a
világtengerekhez vezető kicsiny Fiuménkat, amelyen át mi is számottevő tényezői lettünk a világkereskedelemnek. S Fiume város országgyűlési képviselőjének
azzal a kijelentésével szemben, hogy Fiume város, mint olasz nemzetiségű corpus
separatum a hovatartozás tekintetében fenntartja magának az önrendelkezési
jogot, hangsúlyoznunk kell, hogy Fiume Mária Terézia királynő 1796. évi oklevele értelmében „Corpus Separatum Regni Coronae Hungáriáé" s ezzel hovatartozandósága már törvényesen meg van állapítva. Bárhogy alakuljon különben a világpolitikai helyzet, a Magyar Adria Egyesület a békés állapotok beálltával nemcsak
változatlan, de sőt fokozott eréllyel fogja az adriai tenger tudományos kutatására vonatkozó munkálkodását folytatni, melyben biztosan számít az adriaparti
államok tudományos körei részéről a rokonszenves fogadtatásra és harmonikus
együttműködésre, s meg fogjuk nyitni e téren a háború előtt szerzett igen értékes
külföldi összeköttetéseinket az egész művelt világ tudományos köreivel, sőt igye-
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kezni fogunk azokat minél szélesebb körre kiterjeszteni s tudományos munkálkodásukkal meg fogjuk győzni a külföldet a magyar állami élet nagy értékeiről.
S nincs kétségem aziránt, hogy az a megtisztelő bizalom, melyben az éppen
csak a kezdet kezdetén állott tudományos munkálkodásunkat az angol „Royal
Society" részesítette a világ leghírnevesebb tengerkutatásának a Challengerexpedíciónak tudományos eredményeit magában foglaló 46 nagy kötetnyi ritka
becsű és igen nagyértékű kiadványainak adományozásával, továbbá a monakói
fejedelem által az ő és tudósai tengerkutatásairól közrebocsátott nagybecsű műveknek és több értékes tengerkutató műszernek egyesülétünk részére történt
adományozása, a washingtoni halászati és tengerészeti kormányzat által adomá'
nyozott becses kiadványok, több amerikai tudományos intézettel létesített csereviszony, a francia, német, dán és svéd tudományos intézetekkel létesített kapcsolatunk mind igen értékes és biztos zálogai annak, hogy a tenger tndományos
kutatására irányuló munkálkodásunkkal a magyar nemzeti kultúrát sikerül kivinnünk a tengerre s belekapcsolnunk az egész világ ez irányú tudományos
tevékenységébe, különösen ha — a normális viszonyok beálltával — módunkban
lesz a tengerkutatásunk eredményeinek számát szép sikerrel végzett tudományos
feldolgozásáról készített értékes dolgozatokat — melyek sorozatos kiadását a
háború megakasztotta — a nemzetközi nyelveken is közrebocsátva az egész
világ tudományosságának közkincsévé tenni.
De tudományos munkálkodásunk mellett az eddiginél még nagyobb arányokban kívánunk foglalkozni a világforgalomnak, a magyar kereskedelmi tengerészeibe bekapcsolódó nagy gazdasági kérdéseivel s e tekintetben is igyekezni
fogunk rokonszenves kapcsolatot létesíteni az összes tengeri államokkal s azok
tengerhajózási intézményeivel.
Mindezen tudományos és gyakorlati irányú tevékenységünk mellett továbbra
is hivatásunknak tartjuk az adriai tengerre s annak keleti partvidékére vonatkozó magyar nemzeti hagyományok gondos ápolásának a magyarság s a tengerparti lakosság közt a kölcsönös megértés, a múltban és a jelenben gyökerező
egymásrautaltság a kulturális, gazdasági és társadalmi barátságos kapcsolat
megteremtését és megerősítését, nemkülönben gondunk lesz arra, hogy a magyar
közönséget meggyőzzük a tengerhez fűződő nagyfontosságú kulturális és gazda
sági érdekünkről, az Adria partvidékén való ipari és kereskedelmi térfoglalás
nagy előnyeiről, a kereskedelmi tengerészetben s a tengerentúli kereskedelemben
való minél intenzívebb részvételünk szükségességéről, ez irányú nemzeti kötelességeinkről.
Abban a reményben, hogy ebben a magyar nemzeti missziót teljesítő hazafias munkálkodásunkban számíthatunk a magyar társadalom megértő hathatós
támogatására, a közgyűlést ezennel megnyitottnak nyilvánítom; a közgyűlés
határozatképességének megállapítása mellett a jegyzőkönyv vezetésére felkérem
dr. Halász József titkár urat, a jegyzőkönyv hitelesítésére Sigray István és
Vadász Elemér tagtársunkat.
A napirend második tárgya a főtitkár jelentése az egyesület 1917. évi működéséről. Minthogy azonban dr. Prinz Gyula főtitkár sajnálatos baleset folytán
nem jelenhetett meg a közgyűlésen s jelentését sem készíthette el, az elnök utal
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arra, hogy az egyesület működése közlönyünkben, A Tenger-ben az év folyamán ismertetve volt s ezért javasolta, hogy a közgyűlés a jelentéstől tekintsen
el. A közgyűlés ehhez hozzájárulván, az elnök jelenti, hogy 1917. év végén az
egyesületnek 20 pártfogó, 130 alapító és 795 rendes tagja s A Tenger-nek 554
külön előfizetője volt. Az alapító tagsági díjak összege 67.300 K-t tett, melyből
befizettetett 65.720 K. Megemlíti, hogy ez az összeg ma már meghaladja a
85.000 K-t; fölemlíti továbbá, hogy az idén a tengerkutató hajóra újabb gyűjtést indítottunk, minek eredményével (ami A Tenger-ben részletesen közölve
volt) hajóalapunk ez évben eléri a 100.000 K-t. A közgyűlés ezen bejelentéseket örvendetes tudomásul vévén, dr. Halász József titkár felolvasta az 1917. évi
zárószámadásokat, melyek a következő főbb eredményeket mutatják : a bevétel
volt: tagdíjakból 10.646 K, előzetési díjakból 6648 K, kamatokból 2982 K,
adományok, hirdetési átalányok 6817 K, különfélék 366 K, összesen 27.459 K,
a kiadás ezt 192 K híjján fölemésztette, az egyesület alaptőkéje 65.720 K, a
tengerkutató hajó alapja 68.500 K, a tengerkutató műszerek tartalékalapja 6077 K.
A közgyűlés a mult évi zárószámadásokat jóváhagyó tudomásul vette és a fölmentvényt az igazgatótanácsnak és választmánynak megadta. Ugyancsak hozzájárult a közgyűlés az 1918. évre előirányzott költségvetéshez, mely a következő
főbb tételekből alakul: bevétel tagdíjakból 10.800 K, előfizetési díjakból 7200 K,
kamatokból 3000 K. Államsegély, adományok, átalányok 6700 K, összesen
27.700 K, melyet a kiadások teljesen fölemésztenek. A napirend során következvén az alapszabályok módosítása, az elnök előterjeszti az igazgatótanácsnak
és a választmánynak abbeli javaslatát, hogy a nyomdai és kezelési költségek
rendkívüli emelkedése folytán az alapítótagsági díjak mindenkire nézve egyszersmindenkorra fizetendő 500 K-ban állapíttassanak meg,- a rendes tagsági díjak
évi 12 K-ról 20 K-ra, a pártoló tagsági díjak évi 2 K-ról 3 K-ra emeltessenek
s a pártoló tagok tagsági illetményül kapják az egyesület évkönyvét. A közgyűlés a javasolt tagdíjemelést egyhangúlag elfogadta.
A közgyűlés ezután újból megválasztotta az alapszabályok 34. §-a értelmében kisorsolt következő választmányi tagokat: dr. Ballagi Aladár, Bernátsky
Jenő, Berzeviczy Albert, Beck Zoltán, Bignio Gyula, Bobula János, dr. Domanovszky Sándor, Dómony Móric, Eidlitz Hugó, Gaál Tibor, Giesswein Sándor,
Gorka Sándor, Hantos Elemér, Hollán Sándor, br. Kornfeld Móric, László Elemér, Lendl Adolf, Lénárd Jenő, br. Lers Vilmos, Lévay István.
A lemondás és elhalálozás folytán megüresedett választmányi tagsági helyre
megválasztotta Kankovszky Ede és dr. Rónay Tibor sorhajóhadnagyokat.
A napirend ezzel kimeríttetvén, felszólalt dr. Szabó László alelnök s hangsúlyozta, hogy az egyesület a politikai helyzet küszöbön levő nagy átalakulása
folytán kell hogy ahhoz alkalmazza tevékenységét s alapszabályait ezen új feladatoknak megfelelőleg átdolgozza. Sürgősen szükségesnek véli a tengerre vonatkozó kérdések megbeszélésére széleskörű vitaesték rendezését az erre hivatott
legkiválóbb szakférfiak bevonásával. Dr. Havass Rezső amidőn az egyesület
hivatásának a jövőre való nagy jelentőségét kiemeli, a közgyűlés köszönetét és
elismerését fejezi ki az elnöknek az egyesület ügyeinek sikerekben gazdag vezetéseért, kijelentvén, hogy a jövőre is a legnagyobb buzgósággal fogunk az egye-
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sülét nagyfontosságú feladatainak megvalósításában közreműködni. Az elnök megköszönvén az elismerő nyilatkozatot, kijelenti, hogy az egyesület igazgatótanácsa
a javasolt vitaesték rendezéséről s az egyesület alapszabályszerű működésének
a változott viszonyokhoz mért módosításáról gondoskodni fog, s kéri az egyesület tagjainak minél hathatósabb támogatását. Ezzel a közgyűlés véget ért.
Igazgatótanácsunk ülései. Az egyesület igazgatótanácsa 1918 november
20-án délután ülést tartott, amelyen Gonda Béla elnöklése mellett: dr. Entz
Géza, ifj. dr. Entz Géza, dr. Erödi Kálmán, dr. Filarszky Nándor, dr. Harmos
Eleonora, dr. Horváth Géza, dr. Hézser Aurél, dr. Kormos Tivadar, dr. Kövesligethy Radó, Kump József, dr. Leidenfrost Gyula, dr. Réthly Antal, dr. Róna
Zsigmond, dr. Szabó László és dr. Winkler Lajos vettek részt. Távolmaradásukat kimentették : dr. Lóczy Lajos és dr. havass
Rezső.
Az ülés megnyitása után az elnök megemlékszik a politikai viszonyokban
történt mélyreható változásokról. Jelenti, hogy a népkormány elnökét, közoktatási és kereskedelmi mininiszterét az egyesület feliratban üdvözölte. Említést
tesz a haditengerészet megszűnéséről, illetőleg a délszláv államnak történt átadásáról. Kereskedelmi tengerészetünk — reméljük — a tengertől való elzárásunk dacára is fenn fog maradni, sőt az új kormány a népköztársaság- egyik
legfontosabb feladatának fogja tekinteni tengeri forgalmunk minél nagyobb arányú fejlesztését. Ami az egyesület jövőjét illeti, ugy véli, hogy tudományos
munkálkodását a viszonyok bármilyen alakulása esetén is változatlanul folytathatja s tengeri kereskedelmünk fejlesztése, általában a tenger kultuszának
s a tengerhez fűződő nagy érdekeink propagálása terén továbbra is nagyfontosságú feladatok várnak az egyesületre. Az új helyzet folytán mindenesetre szükség lesz alapszabályaink megfelelő átdolgozására, ezzel azonban meg kell várni
a békekötés idejét.
Az igazgatótanács az elnök előterjesztését tudomásul vévén, többek hozzászólása után elhatározza, hogy az egyesület az elnök által jelzett céloknak megfelelően a jövőre is fokozott erővel folytatja működését. Az alapszabályok átdolgozását illetőleg bevárja a béke megkötése után beálló uj viszonyok konszolidálódását, addig is működését az alapszabályok keretében tovább folytatja.
Elnök jelenti, hogy dr. Prim Gyula főtitkár levélben annak a nézetének
adott kifejezést, hogy „A Tenger" és a „Magyar Flotta Naptár" megjelenése
az alapszabályok módosításáig halasztassék el. Az igazgatótanács többek hozzászólása után ezzel szemben úgy határozott, hogy az A Tenger folyó évi
füzetei az elnök által közölt tartalommal kiadassanak, ami pedig a Magyar Flotta
Naptárt illeti, az a változott viszonyok folytán Magyar Adria Naptár néven
az elnök által előterjesztett tartalommal adassék ki.
Az elnök előterjesztésére az igazgatótanács elhatározza, hogy az egyesület
az adriai tengerpartra és Fiúméra vonatkozó igényünk manifesztálása érdekében
memorandumot dolgozzon ki s azt a kormány útján az illetékes tényezőkhöz
juttassa. Az igazgatótanács felkérte az elnököt és dr. Szabó László alelnököt
a manifesztum kidolgozására azzal, hogy az a legközelebbi igazgatótanácsi ülés
•elé terjesztessék.
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Az igazgatótanács következő ülése november 30.-án délután volt, amelyen
dr. Szabó László egyetemi m. tanár elnökölt. Megjelentek: dr.
Kövesligethy
Radó, dr. Ilosvay Lajos, dr. Havass Rezső, ifj. dr. Entz Géza, Marcell György,
Kump József, Polnai Ödön, dr. Soós Lajos, dr. Leidenfrost Gyula és dr. Halász József. Távolmaradásukat kimentették: Gonda Béla elnök, dr. Róna
Zsigmond, dr. Koch Nándor, id. dr. Entz Géza, dr. Réthly Antal és dr. Hézser Aurél.
Dr. Szabó alelnök az ülést megnyitván, sajnálatának ad kifejezést, hogy
Gonda Béla elnököt betegsége megakadályozza az ülésen való részvételben.
Felolvassa Gonda Béla memorandumtervezetét, amelyet a külföld számára a magyar tengeri kikötő érdekében készített. Utána saját hasonló tárgyú dolgozatát
olvasta fel. A kiáltvány címe: „Magyarország igénye egy adriai kikötőre."
Élénk vita indult meg, amelynek során Polnay vezérigazgató azt a nézetét
hangoztatta, hogy a tengeri kikötőre való jogaink támogatására a manifesztum
ne csak gazdasági, hanem történelmi érveket is soroljon fel. Havass Rezső dr.
hasonlóképp szükségesnek tartja a történeti jogok kidomborítását és felsorolja a
kiemelendő adatokat. Ilosvay Lajos dr. gazdasági és történeti érvekkel egyaránt kívánja támogatni a magyar kikötőre vonatkozó igényünket. Velük szemben Szabó László dr. a gazdasági érveknek tulajdonít nagyobb fontosságot.
Az igazgatótanács végül elhatározza, hogy a két memorandumtervezetet egybeolvasztja s az így elkészülő manifesztumot a kormány útján azokhoz az intézetekhez és társulatokhoz juttatja, amelyekkel a háború előtt összeköttetésben voltunk.
Olvasóink szíves elnézését kérjük a szokatlan késedelemért, a mellyel évfolyamunk utolsó füzetét hozzájuk juttatjuk. Az egyre súlyosbodó technikai
nehézségek azonban a lap korábbi megjelenését lehetetlenné tették. A papírhiány
miatt folyóiratunk terjedelmét is csökkenteni voltunk kénytelenek.
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Kábelgyár: Páncélos ólomkábelek. Távbeszélő és távírda kábelek. Mindennemű villamvilágítási vezetékek. Okonitszigetelésű vezetékek.
Sodronykötélgyár:

Hajózási

és

bányászati

célokra

szolgáló

különböző

szerkezetű kötelek. Csupasz vörösrézhuzalok és kábelek.

Mivel kedveskedjünk a háborúból hazatérő
katonarokonainknak és barátainknak?
A legalkalmasabb ajándék „ A H a d s e r e g " képes katonai folyóirat háborús füzetei.
A legfinomabb műnyomó-papirosra nyomatott folyóirat a magyar nyomdaipar valóságos remeke. A lap kiállítása vetekedik a legszebb külföldi képes-lapokkal. Megbízható hírek, szakszerű cikkek teszik érdekessé ezt a már 12 éve fennálló folyóiratot.
„ A H a d s e r e g " előfizetési ára: egész évre 12 korona, félévre 6 korona, negyedévre

3 kor. Megrendelhető „A Hadsereg" kiadóhivatalában, Arad, Ferdinánd-utca 8.,
továbbá Pfeiffer Ferdinánd könyvkereskedésében, Budapest, K o s s u t h Lajos-utca
és minden nagyobb könyvkereskedésben, valamint a Máv. összes pályaudvarain.
Mutatványfüzet ára 60 fillér, mely bélyegekben is beküldhető.
A H a d s e r e g h á b o r ú s s z á m a i , amíg a készlet tart, az alábbi árban rendelhetők
m e g : az 1914. év augusztus—decemberi számai 6 k o r o n á é r t , az 1915. év január—
decemberi számai 12 k o r o n á é r t , az 1916. év január—júniusi számai 6 k o r o n á é r t .

A harctéren küzdő tisztjeinknek ajánljuk, hogy A HADSEREG-et ne a harctérre, hanem családjuk vagy rokonuk címére rendeljék meg, mert a harctéren a füzeteket tisztán megőrizni nem lehet.

„A HADSEREG"
k é p e s folyóirat s z e r k e s z t ő s é g e é s k i a d ó h i v a t a l a
A R A D , F e r d i n á n d - u t c a 8.

MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT-MÜVEK VILLAMOSSÁGI R.-T.
Igazgatóság: Budapest, VI, Teréz-körút 36.
ELEKTROMOS G Y Á R :
Pozsony, Récsey-út. Telefon: 1—11.

Telefon: 1 2 8 - 9 1 .
KÁBELMŰVEK :

Budapest, X, Gyömrői-út 128. Telefon: 168—11.

K E S Z I T : mindenféle villamos világítási és erőátviteli berendezést, teljes
központi telepeket, villamos vasutakat, villamos szerelési és használati
anyagokat, főző- és fűtőkészülékeket, fémszálas W o t á n - l á m p á k a t , erős
és gyengeáramú ólomkábeleket és szerelvényeket, szigetelt vezetékhuzalokat és kábeleket a „Magyar Mérnök- és Építészegylet" szabványai szerint,
csupasz vörösrézkábeleket stb., stb.

A MAGYAR ADRIA KÖNYVTÁR
eddig megjelent 12 számát t. tagtársainknak figyelmébe ajánljuk. A tengerre vonatkozó földrajzi, történelmi, haditengerészeti ismereteknek gazdag tárházát nyújtják
ezek a füzetek, mire nézve legyen elég a tartalmas füzetek címeire utalnunk, ú. m.:
1-3. A tengeralattjáró

hajók.

(100 képpel.)

Irta Gonda Béla. Ára 1 kor. 80 fill.
4. Magyar Balázs hadjárataVeglia

szigetén

Irta Dr. Szabó László. Ára 60 fillér.
5. A Földközi-tenger és kijárói. (Gibraltar, Szuez, Dardanellák). ,8 képpel.
Irta Dr. Cholnoky Jenő. Ara 60 fill.
6. Magyar

uralom

az Adrián.

9. Rákóczi

adriai

tervei.

Irta Dr. Márki Sándor. Ára 60 fill.
10. Harc a

tengerért.

Irta Dr. Prinz Gyula.
Ara
60 fill.
11. A hadihajók tüzérsége. (Képekkel.)
Irta Beck Zoltán fregatt-kapitány.
Ára 60 fill.

Irta Dr. Márki Sándor. Ára 60 fill.
J2. Tengerész-pályák.
7-8. Az Adria és partvidéke. (Térképpel és
Haus Antal vezér tengernagy előképekkel.) Irta Dr. Cholnoky Jenő.
szavával.
Ára 1 kor. 20 fill.
Ára 60 fill.
Az 1—6. és 7—12. füzetek külön csinos tokba foglalva, főleg ifjúsági ajándékul
kiválóan alkalmasak. Áruk postai bérmentes küldéssel 4—4 korona.
Egyes füzetek rendelésénél postai szállítási költség fejében füzetenként 10 fillér
küldendő.
A füzetek ára előre beküldendő. Utánvételes megrendelést nem fogadunk el.
A tenger kultuszának minél szélesebbkörű elterjedéséhez fűződő nagy
nemzeti érdekekre való tekintetből teljes bizalommal kérjük a t. tanár
urakat, legyenek szívesek a középiskolai tanuló-ifjúság figyelmét ezekre
a füzetekre előadásaik alkalmával tőbb ízben is felhívni s őket a füzetek
megszerzésére buzdítani.
Legcélszerűbb, ha a t. tanár urak egy-egy osztályban összeiratják, — amint ezt
már többen meg is tették — hogy kik és mely füzeteket kívánják megszerezni,
megbízzák egy-egy tanítványukat a füzetek árának is a beszedésével s a rendelést
így teszik meg.
A nemzeti kultúrának tesznek ezzel szolgálatot.
A hajózás iránt érdeklődőknek figyelmébe ajánljuk az egyesületünk kiadásában
megjelent
- *
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HAjÓS-SZÓTÁR-t,
melyet érdemes tagtársunk, dr. Rónay Tibor sorhajóhadnagy kiváló gonddal és
körültekintéssel, elismerésre méltó buzgósággal és szakavatottsággal állított össze.
A szótár nélkülözhetetlen segédkönyve nemcsak a hajósoknak, de mindenkinek, aki
hajózási dolgokról olvasni szokott.
Egyetlen közkönyvtárból, egyetlen iskola tanári és ifjúsági könyvtárából sem volna szabad hiányoznia.

A SZÓTÁR ÁRA CSÍNOS VÁSZONKÖTÉSBEN 5 KOR.
A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET TAGJAI RÉSZÉRE
3 K O R O N A . MEGRENDELHETŐ A VÉTELÁR ÉS
30 FILLÉR P O R T Ó ELŐZETES BEKÜLDÉSE MELLETT
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