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Nagy köszönettel vennők, ha be méltóztatnának küldeni azok címét, 
akikről föltehető, hogy egyesületünk nagyfontosságú nemzeti, kulturális 
és közgazdasági törekvéseivel megismerkedve, esetleg hajlandók lenné-

nek az egyesületbe belépni. Ezeknek szívesen megküldenök 
„A T e n ge r"-t mutatványul. 



A FÖLDKÖZI TENGER SZINTJÉNEK LESÜLYESZTÉSE 
ÉS A SZAHARA ÖNTÖZÉSE 

HERMANN SOERGEL TERVE 

— Négy képpel — 

ABBASSAMENTO DEL MEDITERRÁNEO. Irrigazione del Sahara. 
* * * 

M1TTELMEER-SENKUNG. Sahara-Bewasserung. 
* * * 

LOWER1NG THE MEDITERRANEAN. Irrigating the Sahara. 
* * * 

ABBA1SSEMENT DE LA MÉD1TERRANÉE. Irrigation du Sahara. 
* * * 

Hermán Soergel német mérnök kidolgozott egy tervet, amely szerint a 
Földközi tenger színtjét 200 méterrel alacsonyabbra sülyesztené és aközött s 
az Atlanti óceán és Fekete-tenger között így előálló vízszínkülönbséget arra 
használná fel, hogy a Gibraltárnál és a Dardanelláknál felállítandó elektromos 
erőművek öntözés útján a Saharát letelepedésre alkalmas termőfölddé tegyék. 

Az elgondolás mérhetetlen nagysága, a tervnek technikai megoldása, 
illetve annak számokban alig kifejezhető méretei, továbbá nemzetközi poli-
tikai és gazdasági következményei oly nagy jelentőségüeknek látszanak, hogy 
érdekesnek tartjuk a tervet részletesen ismertetni. 

Min alapszik a Soergel terve? 

Talán 50.000 évvel ezelőtt, amikor a mai embertípus a „Homo Neander-
talensis" nyomába lépett, a Földközi tenger környéke körülbelül olyan volt, 
mint a minő ma lenne, ha annak színtjét 1000 méterrel alacsonyabbra csapol-
nánk. Európát, Ázsiát és Afrikát nem választotta el egymástól a tenger. Csak 
később, a jégkorszak végén, amikor az óriási kiterjedésű jéghegyek délre 
húzódva, elolvadtak és megduzzasztották az Atlanti óceánt és annak szintje 
meghaladta a gibraltari földszoros magasságát, ömlött át az óceáni víztöbb-
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let, elárasztva a keletre elterülő medencét. így képződött a mai Földközi ten-
ger. Tudva azt, hogy ennek szintjét ma is részben az Atlanti óceánból beömlő 
évi 2762 köbkilométer és a beléje torkoló folyók által szállított 2230 köbkilo-
méter, végül a Fekete tengerből évente beömlő 152 köbkilométer vízmennyiség 
tartják fenn, továbbá, ha tudjuk azt is, hogy a Földközi tengernek 2,511,000 
km2 területén évente 165 cm.-nyi réteg, azaz 4144 köbkilométer víz párolog el, 
akkor, ha Gibraltárnál és a Dardanelláknál megfelelő gátakkal elzárjuk a 
beömlést, a Földközi tenger szintjét a mostaninál sokkal alacsonyabbra lehet 
leszállítani. Ez a tény képezi a Soergel-terv alapját. 

1Körülbelül 50.000 évvel ezelőtt a Földközi tenger egy tó volt. A vízszintje a mainál 1000 
méterrel alacsonyabb volt. Csak később, a jégkorszak végén, amikor az elolvadt jég-
hegyek víztömege átömlött a gibraltári földszoroson (az özönvíz idején), alakult ki a 

mai Földközi tenger. 

Vor ca. 50.000 Jahren war das Mittelmeer ein Binnensee. Der Wasserspiegel war 1000 
Meter niedriger als heute. Erst als sich die geschmolzenen Eismassen der letzten Eiszeit 

ein Ventil bei Gibraltar suchten, entstand das Mittelmeer in seiner heutigen Form 
Somé 50.000 years ago, the Mediterranean was an inland lake. The water level was 
1000 metres lower than now. The inrush of water at Gibraltar (The Deluge) from the 

melting ice-masses förmed the present-day Mediterranean Sea 
II y a 50.000 ans, la Méditerranée était un lac. Le niveau de la mer se trouvait 
1000 métres plus bas. Ce n'est que lorsque les eaux fondantes de l'époque gtaciaire 

trouvérent un passa^e prés de Gibraltar que la Méditerranée pris sa forme actuelle 
Circa 50.000 anni fa il Mediterraneo era un lago situato all'interno del Continente. 11 
livello del mare era 1000 metri piü basso di quello odierno. Solo quando le sciolte masse 
di ghiaccio si riversarono attraverso lo stretto di Gibilterra (diluvio universale) si 

originő il Mediterraneo odierno 

Milyen technikai formába önthetö ez a terv? 

Az emberiségnek régi vágya, hogy a Saharát öntözés által termőfölddé 
és így lakhatóvá tegye és ennek megvalósítását az a tény, hogy a nagy sivatag 
a tenger szintje alatt fekszik, csak megkönnyítené, azonban arra gondolni sem 
lehet, hogy óriási víz-, illetve erőművek felállítása nélkül a számbavehető 
körülbelül 6 millió km2-nyi területet el lehessen árasztani. Abban a pillanatban, 
amint a fentemlített nívókülönbség fennáll, magától adódik az ilyen rendkívül 
nagy teljesítményt igénylő feladat elvégzéséhez szükséges energia-forrás. 
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Világos, hogy a Földközi tenger apasztása és a Sahara öntözése egymástól el-
választhatatlanok és az is természetes, hogy a beömlések elzárása után, tisz-
tán csak a párolgás által előidézhető nívócsökkentés oly lassú volna, hogy a 
terv gazdaságosságát kétségessé tenné, tehát azt mesterségesen gyorsítani 
kell. Eleinte 4—500 méteres vízszíntcsökkentés volt tervbe véve, de a hajózás 
miatt a 200 méteres esés mutatkozott célszerűnek. A gátak építése többé-
kevésbé fantasztikus tervek után aránylag egyszerű formában nyerne megoldást. 

Hogy lehet elképzelni a technikai megoldást? 

Amint a beömlés Gibraltárnál és a Dardanelláknál gátakkal el van 
zárva, sürgősen arra kell törekedni, hogy a 200 méteres nívókülönbséget el 
lehessen érni. E célból a Kis Syrte-nél, Gabes mellett egy rövid csatornát kell 
ásni, amely a tenger vizét a tenger színe alatt 29 méterre fekvő Schott el 
Djerid tóhoz vezeti. Ez képezné a gyiijtőmedencét, amelyből szivattyútelepek 
és további csatornák által a közeli területek öntézését meg lehet kezdeni. 
Ezeket a szivattyútelepeket a Földközi tenger és a Djerid-tó kö-
zötti nívókülönbség által hajtott erőmüvek működtetnék mindaddig, míg a 
Földközi tenger szintje 20 méterrel csökken. A Kairó és a Siva-i oázis közötti 
területet mesterséges vízesésekből nyert energia-források kihasználásával lesz 
lehetséges elárasztani. Ezt a munkálatot addig kellene folytatni, amíg a Föld-
közi tenger szintje körülbelül 50 métert esett. Eközben felépülhetnek a gibral-
tári erőmüvek és a továbiakhoz azokat fog kelleni igénybe venni. Időrendi 
sorrendben a következő munkálatokat kellene elvégezni: 1. Tangier és Tarifa 
között és Chanaknál a gátakat felépíteni. 2. A Földközi tenger színtjét csök-
kenteni, részben a Gabes-i csatorna, részben egyéb elosztó rendszer által és a 
vizet a Guattara alföldre és a kontinens belsejébe levezetni. 3. Ideiglenes 
energia-forrásműveket építeni Tarifánál, Ceutanál és Gallipolinál a további 
lecsapolás és Észak-Afrika öntözése céljából. Ugyanakkor Port-Saidnál, 
Gallipolinál és Gibraltárnál a hajózáshoz szükséges zsilipműveket megépíteni. 
4. Technikailag felszerelni és gazdaságilag kiépíteni a tengerből felszínre 
kerülő hatalmas földterületeket. 

Hogyan lehet felépíteni a gibraltári gátat, erőmüvet és zsilipeket? 

Az elvégzendő munkálatoknak legnehezebb része a gibraltári oldalra 
'€sik. A gáthoz körülbelül 10 milliárd köbméter anyag szükséges. Azt nem a 
szoros legszűkebb részén, hanem a Tanger-i öböl és a Cabezos sziklák között 
kellene megépíteni, mivel a tengerfenék alakulata oft a legalkalmasabb erre 
a célra. A legnagyobb mélység körülbelül 5.2 km. hosszúságban 300 méter. 
A feltöltést egyidőben kellene elkezdeni a spanyol parton, Maroccoban és a 
-szoros közepén. Tekintettel az igen erős áramlatra, valószínűleg nagyon nagy 
méretű, talán 10.000 köbméternyi anyagtömböket kellene a vízbe sülyeszteni, 
amit viszont cassonok által lehetne elérni. Az üres cassonokat már a part mel-
lett meg lehetne bizonyos merülésig rakni, onnan a sülyesztés helyére kellene 
.azokat vontatni s ott a partról transportőr szalagokon szállított anyaggal az 
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elsülyesztésig megterhelni. Az időjárás viszontagságai ellen ezen munkálatok-
hoz a manapság tervezett óceáni repülőállomás céljaira szolgáló úszó sziget-
hez hasonló védgátberendezés volna alkalmas. Természetesen a gyakorlat 
fogja megmutatni milyen úton s módon lesz lehetséges a munkálatokat leg-
gazdaságosabban elvégezni. A szakértők, akik a tervvel foglalkoztak, kijelen-
tették, hogy a gát megépítése technikai szempontokból különösebb akadályba 
nem ütközik. A föltöltéshez szükséges anyag abból a két csatornaásásból fog 
kikerülni, amelyeken át az elpárolgásból eredő veszteséget az Atlanti óceán 
pótolni fogja. Az azokon átfolyó víz szolgál az elektomos müvek erőforrásául. 
A zsilipek a Panama-csatornáéhoz hasonló módon épülnének. 

Milyen építkezésekre van szükség Gallipolinál és a Suez-csatornánál? 

A terv szempontjából a Földközi tenger párolgó, a Fekete-tenger pedig 
áradó tengerek. Itt felvetődik az a kérdés, hogy miután Gibraltárnál és Galli-

Hogy nézne ki a Földközi tenger, ha Soergel terve megvalósulna. 

Das Mittelmeer, wie es nach Ausfiihrung des Soergelschen Projektes ware. 
The Panropa Sea," as it would look after execution of the Soergel project. 

Comnient sera la Méditerranée, aprés execution du projet. 
II „Mare Panropa," il suo aspetto dopo l,esecuzione del progetto di Soergel. 

polinál a gátakat megépítettük, mi történik azzal a víztömeggel, amely ezután 
nem folyhat a Földközi tengerbe? Világos, hogy az Atlanti óceánnál nem já t -
szik szerepet a 2762 km3 többlet, de a Fekete-tengernél már más a helyzet, 
ott előreláthatólag csak részben lehet elzárni a beömlést, ami a terv keresztül-
vitelét nem akadályozza, mert mint azt a gibraltári oldalon is láttuk, a párol-
gás által okozott veszteséget pótolni kell, hogy állandó szintet lehessen tar -
tani. Azonkívül a duzzasztó gát okozta nívókülönbséget itt is fel kell majd 
használni elektromos müvek erőforrásául. Port Saidnál ugyancsak zsiliprend-
szert kell építeni. Hozzávetőleges számítás szerint a 200 méteres nívókülön-
bözet Gibraltárnál 160 millió, Gallipolinál 7.2 millió HP fejlesztésére adna 
módot. A terv megvalósulása esetén a Rajna—Majna—Duna-csatornának fon-
tosabb szerep jutna a vizifuvarozás terén. 
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Mekkora területet nyernénk a lecsapolással? 

Ha a Földközi tenger szintjét 200 méterrel leszállítjuk 660.200 km2 

területet nyerünk. Ez az új föld elsőrangú termőföld volna. Olaszország és a 
Balkán között egy enyhe éghajlatú, igen termékeny terület kerülne felszínre. 
Sicilia területe majdnem háromszor akkora lenne s azt Észak-Afrikától csak 
egy keskeny tengerszoros választaná el. Görögország, Törökország, Francia-
ország, Spanyolország, Észak-Afrika hatalmas területeket nyernének, melyeken 
valószínű, hogy az ókor kultúrájának több kézzel fogható bizonyítéka tárulna 
elénk. Nem helytálló az az ellenvetés, hogy az új terület földje terméketlen 
lenne, mert sótartalmú. Az igaz, hogy egyelőre az volna, de a csapadék a sót 
kimossa és a földet termékennyé teszi. Az sem képezheti a terv megvalósítá-
sának akadályát, hogy egyes, ma kikötő, városok, a lecsapolás után messze a 
tengertől belföldi városokká válnának. Bizonyos értékek megsemmisülnének, 
az igaz, de helyettük mások keletkeznének. Olyan városok, mint Venezia és 
Trieste, amelyek elé a Po évente 25 millió m3 iszapot rak le, amúgy is halálra 
vannak ítélve. 

Amilyen gazdasági jelentősége volna az új területeknek, 
a Sahara öntözésének és az elektromos erőforrásoknak? 

Már többféle terv merült fel, hogy miképen lehetne Európa lakosságá-
nak túlzsúfoltságát ellensúlyozni, illetve a fölösleget hova lehetne kitelepíteni. 
Sibéria, Brazília őserdői, Austrália és Ázsia sivatagjai, Kína, Afrika, északi 
sark, déli sark, mind napirenden volt, csak ez ami legközelebb és legkönnyeb-
ben, tisztán technikai feladatok megoldása által elérhető volna, ezt sokan 
utópiának tartják. Már rakétával a holdba is el akarunk jutni, de a szomszéd-
ságunkat figyelmen kívül hagyjuk. Nekünk nem a holdban, sem Kínában kell 
gyarmatokat alapítanunk, felesleges lakosságunkat letelepítenünk, a mi gyar-
mataink a Földközi tenger medencéjében és a megtermékenyített Saharaban 
feküsznek. Ahogy ma a Djerid-tó környékén fekvő oázisok datolyát, olajat, 
bort és számos más gyümölcsöt teremnek, a megtermékenyített több mint 
6 millió km2 terület elláthatna több mint 200 millió embert. Ez a terület alkal-
mas volna minden tennivágyás és akaraterő, ma parlagon heverő energia 
munkába állítására. Békés munka, gazdasági gyarapodás, kulturális fejlődés, 
századokon át eredményesen szolgálnák az ott letelepedett emberiség javát. 
Ma Olaszország évente kb. 450.000 embertöbbletet termel, amely tömeget nem 
tudja elhelyezni. Gazdaságpolitikai szempontból mérhetetlen előny volna az 
emberiségre az a 160 millió HP, amely a terv megvalósításával rendelkezésre 
állna, mert egy a mai Németországnál tízszer nagyobb területen, útépítés, 
vasutak, világítás, ipar, kereskedelem mind abból táplálkozhatna. 

Milyen hatása volna a tervnek a világpolitikára? 

A tervnek politikai végcélja Európának Afrikával való egyesítése volna. 
Ezáltal Amerika és Ázsia között egy új hatalmas kontinens alakulna, amely-
nek új területe nyersterményeivel, lakosságával annyira megerősítené a ma már 
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kivénhedt Európát, hogy az mindenféle pánamerikai és sárga veszedelemmel 
szemben a mainál sokkal erősebb ellenfelet jelentene. Ma az európai államok 
egymásközt nemzetiségi, gazdasági alapokon veszekednek, erejüket fecsérlik, 
háborúra készülnek, holott ennek a legújabb világnak benépesítése, az azzal 
járó építkezések, az ezerféle vállalkozás annyi békés munkát adhatna az 
emberiségnek, hogy nem érnének reá torzsalkodni. De ha valaki ezeket a 
szempontokat nem tartja elég fontosaknak ahhoz, hogy egy ilyen nagy terv 
megvalósíttassék, annak nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy kisebb 
méretben bár, de hasonló célú tervek, egyes országok hatalmi érdekei szolgá-
latában, ma is napirenden, sőt a megvalósulás stádiumában vannak. Ilyenek: 
a dr. John Ball-féle terv szerint a Siva-i oázis könyékét, amely 70 méterrel a 
tenger szine alatt fekszik, az alsó Nílusból akarják öntözni; Spanyolországot 

A Gibraltar-i miivek, az Atlanti Óceán felöl nézve. 

Werke von Gibraltar, gesehen vom Atlantik. — Gibraltar Works seen from the Atlantic. 
Usines de Gibraltar vues depuis l'Atlantique. — Le centrali di Gibilterra viste dall'Atlantico 

Maroccoval egy alagúttal akarják összekötni; a Niger és Kongo közti vasút-
vonal nemsokára készen lesz, ezáltal Franciaország nem 40, hanem 100 milliós 
lakosú országgá válik és afrikai katonaságát nem hónapok, hanem hetek alatt 
fogja az európai frontra felhozhatni. Balkán, Kisázsia, Észak-Afrika, Dél-
Franciaország egy gyűrűt alkotnak, melyben ott áll Olaszország évi 450.000 
lélektöbbletével, mint egy robbanás előtt álló puskaporos hordó. Ez az ország 
mai helyzetében minden erejét egy cél érdekében összpontosíthatja — a ter-
jeszkedés érdekében. 

Csak egy, eddig még fel nem merült, minden európai nemzetet érdeklő 
gazdaságpolitikai terv megvalósítása alkalmas ennek a veszélynek elhárítására. 
Ha egy másik háború kitörne, sokkal több érték pusztulna el és pedig pótol-
hatatlanul, mint amibe ennek a tervnek megvalósítása kerülne. A nyugati 
civilizáció sorsa — mint már többször — a Földközi tenger mellett fog el-
dőlni. 
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Mibe kerülne és hogyan volna finanszírozandó a terv? 

A terv költségvetését a mai szokásos üzleti elgondolással nem lehet 
megállapítani. Európa minden állama érdekelve volna a terv megvalósításában 
s így nemzetközi alapon, egy központi tervező és végrehajtó szerv volna hi-
vatva műszaki, pénzügyi és politikai szempontokból a tervet felülvizsgálni és 
megvalósítani. A katonai kötelezettséghez hasonlóan, esetleg ahelyett, a 
munkakötelezettséget kellene behozni. Ily módon egész Európában megszűnne 
a munkanélküliség. A költséget legfeljebb hozzávetőlegesen lehetne kiszámí-
tani. Ha a gátakhoz szükséges anyag köbmétere fél dollárba kerülne, a leg-
nagyobb tételt már megkapnók. Ez 5 milliárd dollár volna. A Gibraltár melletti 
egyéb munkálatokra számítsunk 1 milliárdot, Dardanellák és Suez 1 milliárd, 
a Sahara öntözése 1 milliárd, összesen 8 milliárd dollár. Hatalmas összeg, de 
egy esetleges háború csak ennyit pusztítana el? Ami a finanszírozást és a ren-
tabilitási számítást illeti, a terv megvalósítása egy közérdekű pénzügyi vállal-
kozás kereteit messze túlhaladja. Csak aki valóban megérti a terv terjedelmét, 
"fontosságát és következményeit, az ítélheti meg, hogy itt egy egyetemleges 
fontosságú tőkebefektetésről van szó. Ehhez azonban pénzkapacitások, 
diplomaták összmunkája nem elegendő. Ezt a tervet a nemzetek akarata kell, 
hogy megvalósítsa. Népszerűvé kell tenni a tervet egész Európában, minden 
ország magáévá kell, hogy tegye azt, máskülönben nem alakulhat ki az a nem-
zetközi munkaközösség, amely a megvalósulásnak elengedhetelen kelléke és 
amelynek gyümölcsét minden nemzet élvezné. Ez is páneuropeizmus, de nem 
elméleti politikai, hanem gyakorlati gazdasági , amelyből minden résztvevő 
elsősorban anyagi érdekeit elégítheti ki, reális értéket szerezhet és úgy az 
egyéni, mint a nemzeti vagyon gyarapodását hozná magával. Kedvezően 
befolyásolná a mai áldatlan politikai helyzetet, mert nem a mai politika fogja 
a terv megvalósulását elősegíteni vagy hátráltatni, hanem a terv gazdasági 
fontossága fogja a politika irányát megváltoztatni. 

* * * 

Igen sok és sokféle gazdasági, politikai, sőt nemzeti érdeket érint ez a 
terv, mely teljesen megváltoztatná a Földközi tenger és mai partvidékének 
egész struktúráját, világfogalmi jelentőségét, partmenti országainak gazda-
sági és politikai helyzetét, maga után vonná nagy értékek pusztulását, a föld-
közi tengeri kikötők megsemmisülését, az ezekhez fűződő gazdasági érdekek 
teljes desorganizációját. Nagy kérdés, hogy ezekkel szemben a Soergel-terv 
megvalósításából származó gazdasági értékek a Földközi tenger államainak 
nyujtanának-e oly kompenzációt, amely reájuk nézve indokolttá tenné a két-
ségtelenül nagyszabású merész terv megvalósulásához való hozzájárulást. 

Már pedig ezen fordul meg első sorban a terv életrevalósága. 
G. M. 



ÉGHAJLATI ÉS EGÉZSÉGÜGYI VISSZAEMLÉKEZÉSEK 
TÖRÖKORSZÁGRA 
IRTA Dr. RÉTHLY ANTAL 

(4 képpel) 

KLÍMATOLOGISCHE UND HYGIENISCHE ERINNERÜNG AN DIE 
TÜRKÉI. Verfosser war als Meteorologe wahrend zwei jahrcn im tiirkischen 
Staatsdienst, bereiste Anatolien und hinterlegte 16.000 Km. Der Kampf der Türkéi 
im Interesse des öffentlielien Sanitatswesens. Erfolgreiehe Bekampfung der Ma-
laria. Vorzüglicher sanitarer Dienst, gute Spitaele in Angóra (900 M. Höhe) und 
langsame Entwicklung auf dem Lande. Brussa als Baderstadt hat eine grosse 
Zukunft. Die Ufer des Bosporus und des Marmara-Meeres entwickeln sich als 
Seebaeder und Sommeraufenthaltungsorte. Erserums (1980 M. Höhe) Icohlen-
saere Baeder. Klimatologische Betrachtungen iiber die Steppe und das sub-
tropisehe Gebiet. 

SOUVENIRS CLIMA TOLOG1QUES ET D'HYGIENE DE LA TURQU1E. 
L,auteur se trouvait, comme météorologue, pendant deux années en service d'état 
de la Turquie, avait parcouru en Anatolie 16.000 Km. Les efforts de la Turquie 
pour améliorer la situation sanitaire du pays. Succés dans la lutte contre le 
malaria. Excellent service d'lxygiéne, bons höpitaux á Angóra (hauteur 900 m.) 
ct lente évolution á la campagne. Le bel avenir de Brousse comme ville de bains. 
Les bords du Bosphore et de la mer Marmara se prétent pour villes de bains et 
pour places de rafraichissement d,été. Les bains d'acide carbonique d'Erzéroum 
(hauteur 1980 m.). Considérations climatologiques concernantes la steppe et les 
territoires subtropiques. 

* * * 

CLIMATOLOGICAL AND HYGIENICAL REMEMBRANCES OF TURKEY. 
The author spent two years in Turkey as meteorologist engaged in 
state service, he traversed in Anatoly about 16.000 km. Turkey's efforts for im-
proving public hygieny. Successes in overpoxvering the malaria. Excellent sani-
tary service, good liospitals in Angóra (height 900 m.) and slow évolution in the 
country. Brussa's future as of a spa's. The shores of the Bosporus and of the 
Marmara sea serving for watering places and for refreshments at summer. The 
carbonic-acide bath's of Erserum (height 1980 m.). Climatological considérations 
about the steppe and the subtropical territories. 
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Törökország éghaj latát nagy vonásaiban megismertem, az ország kü-
lönböző részein végigélveztem vagy átszenvedtem az éghajlatot jellemző idő-
járás-tipusokat és így nagyjából megismertem a sztyeppe éghajlatától a szub-
trópusiig, a jóformán sivatagi éghajlattól a hegyi havasi és az óceáni klímáig 
majd mindegyikét. Talán nem lesz érdektelen, ha erről az ország egészség-
ügyi dolgaival kapcsolatosan egyet-mást elmondok. 

Midőn 1925 nyarán a török kormány felette megtisztelő meghívására 
lekészültem Kisázsiába, természetesen engem is sokféle egészségügyi tanács-
csal láttak el főkép olyanok, kik ínég nem jártak ott. Valóban kis híjjá, hogy 
elutazásom előtt himlő, kolera, tifusz, sőt pestis ellen is be nem oltattam ma-
gam. Szerencsére az utolsó hetek nagy előkészületei miatt már nem jutott időm 
akármilyen oltásra. Azonban műszereim közé csomagolva elegendő gyógyszert 
vittem magammal, amelyek közt a legszükségesebb a két kg. kinin volt, amelyet 
0.25 ctgr.-os tablettákban vittem el. A magammal vitt gyógyszerekből a két 
év alatt csak éppen a „Hoffmann cseppek" fogytak el és a kininnek egy jó 
nagy része, mert ez utóbbit profilaktikusan szedtem, még pedig rendszeresen 
minden másod-harmadnap reggel, délben és este egy szemet. Én is-úgy jártam 
Törökországgal — illetve Anatoliával, — mint a Magyarországra jövő nyugati 
kulturember: kellemesen csalódtam. Kisázsia sokkal jobb a hírénél, még egész-
ségügyi állapota is és higiénikus berendezései már bizonyos szinten vannak és 
igen nagy haladást mutatnak fel. A két év alatt, amelyet szerencsés lehettem 
ottan mint meteorológus eltölteni, — sajnálom, hogy az újabb öt évre szóló 
meghívást nem fogadtam el, — egyetlen egyszer sem voltam beteg, pedig 
mintegy 16.000 kilométert tettem meg szárazon, vízen, hajón, vasúton, auto-
mobilon, kocsin, lóháton és gyalog; nem ritkán a legkezdetlegesebb viszonyok 
között kellett meghálnom, mégis a betegség csak elkerült. Sok helyen láttam 
nyomort, szenvedést, de sehol sem fordult elő az, hogy járványos betegségei 
megakadályozták volna utazásomat. A közbiztonság pedig az egész országban 
kifogástalan volt. Panaszom csak egy dolog ellen van, ez pedig az ország haj-
meresztő pénzügyi adminisztrációja. Ha azzal megküzd Gázi Kemál pasa, 
akkor a poklok kapui sem döntik meg birodalmát. Igaz ugyan, hogy a pénzzel 
ott csínnyán bánnak és ennek köszönhető az, hogy a pénzük — bár a háborút 
épp úgy elvesztették, akár mi, — csak 1/10-ére romlott. 

Az országnak új fővárosa Angóra, nagy és gyors fejlődést mutat. 
Egészségügyi szolgálatáról nem készítettem ugyan jegyzeteket, azonban mégis 
csak elmondhatok egyet-mást, amit közvetlen tapasztalatból tudok. Angóra 
még öt évvel ezelőtt hírhedt maláriás fészek volt. Ez természetes is, mert a 
2000 méter magas Elma Dagh lábánál lévő közel 1000 méteres magasságú 
angorai fennsíkot három nagy patak és vadvizek öntözik. A dél felől folyó 
lndse Szu, az Elma Dagh nyugoti oldalán lévő vizekből táplálkozik. A Tabak 
Hane Szu a keleti jozgadi vízválasztó felől jön és az itteni patakok vizeit gyűjti 
össze. Észak felől jön a Csibuk Csaj, amelyik ugyancsak közvetlen Angóra 
mellett egyesül a Tabak Hane-val, majd az lndse Sz/í-val együtt az Engiirii 
Szu-1 (Angorai folyó) alkotják, amelyik 135 km.-es kanyargós út után Kis-
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ázsia nyugati felének legnagyobb folyójába, a Szakariá-ba torkoll. Folyása 
mentén sok helyen több kilométer széles árterületek vannak, amelyek maláriát 
terjesztő anofeleszek nagy tanyái. 

Mindezek a folyócskák a téli félév alatt eléggé bővízűek és tavasszal is 
sokszor annyira megáradnak, hogy ahol híd nincsen, nagyon megnehezítik a 
közlekedést. Vízszabályozásukkal most kezdenek foglalkozni. A múltban 
ilyesmire nem tellett, mert a szultáni udvarnak önmagára és mint kalifának, 
az egyházra minden pénz kevés volt, amit ebből a szerencsétlen népből az 
adóbérlök kizsaroltak. Mostan 11 vízügyi igazgatóság szervezi meg az ország 
hidrológiai szolgálatát. Angóra környékén is, ahol ezek a nem állandó vizű 
folyócskák mintegy vadvizekként folynak, sok mocsaras terület képződött, 

A Boszporusz-öböl kijárata a Fekete-tenger leié. 

amelyek mindannyia melegágya a szúnyogoknak. Még 1924-ben Angorában 
rettenetes sok anofelesz volt. A kitűnően dolgozó török népegészségügyi mi-
nisztérium — kizárólag orvosokból áll és maga a miniszter is orvos — leküz-
dötte a főváros maláriás veszedelmét. Az orvosok ott is nagyszerű szervezők-
nek és adminisztrátoroknak bizonyultak és Angorában már teljesen legyőz-
ték a maláriát. Eltüntették a mocsarakat, lecsapolták az árterületeket, a mo-
csaras réteket víztelenítették, kisebb álló vizeket petróleummal öntötték le és 
gondosságuk olyan nagy, hogy a mezőőrök minden tavasszal végigjárják i 
várost és annak egész lakott környékét, ellenőrizve, vájjon a kutak le vannak- , 

• fedve. A használaton kívül álló kutakba petroleumot öntenek és lezárják. Ha 
pedig a második ellenőrzés alkalmával azt látják, hogy a kut befödésére szóló 
rendelkezésnek nem tettek eleget, jön a pénzbírság. Ez pedig nagyon fá j á 
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töröknek, mert a pénznek igen nagy értéke és becsülete van. Öt gurus ineg-
nentéseért akár 10 ember is elpénzügyadminisztrál. A malária elleni küzdelem 
azonban nem csak a fővárosban mintaszerű, hanem kiterjed az egész országra. 
Egy hamburgi egyetemi tanár, a gyarmati betegségek kiváló szakértője, Mar-
tini szervezte meg és a török orvosok igen nagy ambícióval haj t ják végre ren-
delkezéseit. A szegényeknek mindenütt ingyen adnak állami kinint, vagy igen 
olcsón lehet venni, egy kis bádogdobozban használati utasítással és kinin-
bevevési naptárlappal a 25 szemet 60 fillérért árulják. Utazásaimon azonban 
megfordultam olyan vidékeken is, ahová az állami népegészségügyi gondozás 
még nem ért el, -— a forgalmi adót behozatala után egy év múlva sem ismerték 
az ország sok helyén, de szerencsére vissza is fejlesztették, mert hiszen igen 
nagy az ország, az integer Magyarországnak háromszorosa s nem ritkán meg-
lett emberek és suhancok vették köriil a faluban megállott autónkat és kértek 
kinint, szinte lerí róluk a malária okozta nyomorúság, ami Törökországban 
rettenetes pusztító betegség volt és érthető, hogy ezt leküzdeni az állam első 
feladatai közé sorolta. 

Martini meghívása után először is elkészítette az ország mocsár- és 
maláriatérképét, kidolgozta a maláriavédelmi utasítást, kormányzóságokként 
megszervezték a betegek gyógyítását és a mocsarak irtását, ami ugyan első 
sorban kultúrmérnöki feladat, de karöltve az ország egészségügyi hatóságai-
val még is gyorsabban és biztosabban ér célt. A közegészségügyi minisztérium 
budgetje 31/-; millió török font volt (1926), akkor az állami költségvetésnek 
l ' /2%-a, azonban ugyanakkor a mintaszerű és nagyszerűen felszerelt had-
seregre és a kitűnő közbiztonságra 40%-a kell a költségvetésnek. (1 török 
iont — körülbelül 2.7—3 pengővel, tehát mintegy 10 millió pengő a népegész-
ségügyi minisztérium budget je) . Alkoholkimérés (pálinka, bor) az országba í 
nincsen, de üvegekben nemcsak bort és sört, hanem a rettenetes rákit és 
duzigót árulják, amit ma a modern törökök sajnos mértéktelenül isznak, pedig 
ugyancssak drága itóka. Vonaton, hajón ha utazik az ember, igazán nagyon 
kellemetlen, hogy útitársa azonnal kezdi a rakiivást. Ép ezért a török Zöld 
Félhold — megfelel a mi Vörös Keresztünknek — komoly mozgalmat indított 
aziránt, hogy a kormány hozza be újból az alkoholtilalmat. De hol van az a 
pénzügyminiszter, akinek van szive ehhez hozzájárulni? Merem állítani, hogy 
még leghamarább lesz ilyen Törökországban, mert épen csak a mindenható 
Gázit, Kemál pasát kell az eszmének megnyerni és akkor már is az történik, 
amit ő akar és amit jónak lát, mert Törökországban egészséges, alkotmányos 
diktatúra van! Ez pedig ott nem fából vaskarika. 

Nagy pusztítást okoz a tuberkulózis is az országban és a halálozások 
számát egy ellenőrizhetetlen statisztika 33,000-re teszi évente. Érthető, hogy 
ez a statisztikai adat kétes értékű, mert sem születési, sem halálozási állami 
anyakönyvük nem volt és csak újabban rendezik be az állami életnek ezen 
nagyon is, fontos részét. Nagy csapás az országra a sok szembetegség is, ami 
összefügg az ország poros, száraz és roppant erős napfényben gazdag éghaj -
latával is, hiszen minden éghajlatnak meg vannak a maga különleges beteg-
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ségei is. Számottevő a veneriás betegségek pusztítása is és ezek ellen való 
küzdelmet is a modern Törökország hozta meg, hiszen ma már a nő is megy 
kórházba, a nők is gyógykezeltetik magukat, ami pedig ennek a bajnak le-
küzdéséhez okvetlen szükséges. 

De visszatérek a malária elleni védekezésre. Angorában azelőtt igen nagy 
volt a máriás betegek száma és a halálesetek is gyakoriak voltak. Sok európai 
is megkapta a betegséget, sőt még a malária tropika sem volt épen ritka. 
1926—1927-ben maláriás haláleset már egy sem fordult elő. A megbetegedé-
sek a minimumra csökentek és hogy mennyire kipusztuló félben vannak az 
anofeleszek, azt legjobban bizonyítja az, hogy Angorában ezekből a jellegzetes 

I nillllMiMiriW ' "' T " i i r u™-"??:̂ ' I • MH 

Az Erzerum melletti szénsavas fürdő llídsében 1933. m. magasban. 

testtartású szúnyogfélékből csak elvétve láttam egyet-egyet. De bezzeg 
Számszun vidékén oly tömegekben vanak, hogy valósággal felhőszerü ra jok-
ban látni őket a levegőben a Kizil- és a Jesil-lrmak deltájának környékén. Itt 
van az ókori Terme is, amelyet Kisázsiában a malárialáz őshazájának említe-
nek. Több maláriás fészek vidékén fordultam meg, így a Szénán del tájá-
nál Adana közelében, majd a tráciai Marica és Tundsa vidékén, ahol több kilo-
méter széles állandó árterületek vannak, továbbá a Meander és a Menderes:: 
alsó folyásánál, valamint a lefolyástalan belső anatóliai tóvidéken is Konia 
környékén. 

Angórában az éghajlat épen nem jó és nem megfelelő a gyenge szerve-
zetüeknek. Ezért megnyugtató az, hogy a főváros kórházviszonyai minden 
tekintetben igen jók, európai ember legfeljebb a török kórházi koszttal nem 
tud megbarátkozni. A Minta-kórház nevének megfelel, török orvosok veze-
tése alatt áll, akik mellett csak egy német vezető orvos van. Német ápolónők 
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működnek itt, egyúttal kiképezve a török ápolónőket. Kórházaik berendezése 
mintaszerű és orvosaik Angorában határozottan jók. Idegen orvos és gyógy-
szerész hivatását folytatandó nem telepedhetik le Törökországban, pedig a 
vidéki városok orvosai nagyrészt nagyon gyengék. A kórházi statisztikát nem 
ismerem, de mindenki csak a legnagyobb elismeréssel beszélt az orvosokról, 
gyógyeredményekről és a tisztatságról. Az angorai szülönök otthona német 
mintára valóságos kirakatkórház, ragyog a tisztaságtól és beszéltem asszo-
nyokkal, akik ott szültek és mind csak a legnagyobb dicsérettel emlékezett 
meg úgy a kórházról, mint az ápolásról. 

De egyben Angorában nagy hiányt szenvednek. Angorának nincsen ele-
gendő vize és így a vízzel takarékoskodni kell. A vízkérdés Angóra legsúlyo-
sabb problémája. 1927 év őszén már ivóvízmizériája volt, fellépett a tífusz-
járvány is, főkép a magyar, német és bolgár munkások között. A vízellátás 
kérdésével évek óta foglalkoznak, de eddig még mindig (1928 eleje) csak a 
tervezésnél vannak. Tervezni a törökök nagyon szeretnek. Artézi kút fúrásába 
többször belekezdettek, de hamar megúnják, ha fogy a pénz és a mélység 
csak lassan nő és víz még mindig nincsen. (Hajlandók lettek volna idegen kút-
fúrónak megengedni, hogy sa já t költségén fúrjon vízre és ha van víz, tár-
gyalnának vele a kút átvételéről. Ez így komoly terv volt!) Angorától északra 
a Csibuk Csájt akarják megduzzasztani és vizét tárolni, de félő, hogy annak 
nem lesz elegendő vize, mert Belső-Anatóliában igen nagy a párolgási vesz-
teség. Évi 250 mm. csapadék mellett, a párolgás 1700 mm.-t tesz ki. Vannak, 
akik a Kizil-lrmak vizének idehozásáról álmodoznak, de ez olyan pénzbe ke-
rülne, hogy talán inkább lehetne Angorát mint fővárost elejteni és helyette a 
4000 m. magas Erdsijasz lábánál lévő Kaiseriet tenni meg fővárosnak. Én 
1927 szeptemberében, amikor még Angorában tartózkodtam, az Elma Dagh 
északi oldalában ajánlottam egy vízgyűjtő medence építését, mert ott jóval 
alacsonyabb a hőmérséklet, kisebb a párolgási veszteség és a hegynek északi 
és északkeleti oldala vizekben gazdagabb. Az Elma Daghról csak májusban 
tűnik el a hó. 

A vízhiány mellett a fővárosnak második nagy katasztrófája a por. Az 
.anatóliai steppében épült Angorában, a város valóban nagyszabású építkezései 
és a hihetetlen nagy autóforgalom miatt, nagyon nagy a por és egyúttal a 
piszok is. Van rendkívül modern és szép része és van olyan, ami igazán Ázsiá-
nak megfelelő képet nyújt. Már 4—5 méteres szél olyan porfelhőt kavar a köz-
lekedési utakon, hogy minden kilátást megakadályoz. Az úttesten 20—25 cm. 
magas porréteg, vagy ősszel és télen ugyan olyan magas sárréteg fekszik. Az 
öntözés nem sokat használ. Két kocsi öntözte a várost 1927-ben és az árnyékos 
helyeken már 10 perc múlva, a napsütötte helyeken pedig 5 perc múlva száraz 
-az úttest. Angorának csak egyes utai vannak modernül kiépítve: Csangaja, 
Jenisehir és a vasút felé. A por is a városi ködöknek egyik nagy oka és ép ezérí 
"ismételten tettem előterjesztést ezeknek a száraz ködöknek a megszüntetése 
érdekében, de lehet-e ott a r ra a várost kényszeríteni, amikor 1927-ben olyan 
•szegény volt, hpgy.nem volt egyetlen hites mérnök alkalmazottja — a polgár-
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mestert kivéve. A városnak nem volt városépítészeti tervrajza, nincsen a mai 
napig beszintezve, a vízvezetéket ötletszerűen rakják le stb. A városi ködökre 
jellemző azok nagy gyakorisága. Ideiglenes intézetem a város környéki hegy-
oldalon, az Etliki szőlőkben volt, 969 m. magasságban, míg maga a város 
(vasúti állomás) 848 méteren van. Etlikből nagyon sokszor megfigyelhettük 
a várost, amint esténként már porfelhőbe burkolódzik, amelyet a város nagy-
arányú közlekedése kavar fel, rossz utai miatt. Reggelente pedig a nedvesebb 
részek mentén képződött a köd. A városra ez nagy csapássá válhatik. 1925 
novemberétől 1927 júliusáig 20 hónap alatt Etiikben összesen 29 napon ész-
leltem ködöt. Angóra felett azonban ezen idő alatt 380 ködös nap volt, tehát a 
hegyen, a völgyben lévő ködöknek csak 8%-a volt. Sajnos, hogy Budapestről 
nem áll ilyen ködstatisztika rendelkezésünkre, mert akkor bizonnyal itt is meg-

A csarsambrai régi török fürdő Samsun mellett. 

történne a régen kívánt megmozdulás a dunai hajózás villamosítása érdeké-
ben, valamint hatásosabb intézkedések a füstokádó gyárkémények ellen. 

A fürdőzési lehetőségek Angorában bizony épen nem kielégítők. Egy 
régi török fürdője van csak, amelyikben a törökök jól lecsutakoltatják magu-
kat és a lócákon órák hosszat elhevernek. 1927 május elsejéig az orvosok a 
gyógyszertárakban rendeltek, a patikák eladó helyisége mögött voltak az egyes 
orvosoknak rendelő fülkéik, amelyek 3 m. hosszú, esetleg 1—2 m. szélesek 
voltak csak, épen hogy az orvos megvizsgálhatta betegét. Ilyen fülke volt 3—4 
is, minden a patikában rendelő orvosnak külön-külön egy. A beteg bement a 
patikába, ott ültek az orvosok, azok közül kikeresett magának egyet és ment 
be a „rendelőbe". Ez a rendszer azonban megszűnt és ma már az egész 
országban tilos a patikákban való rendelés. Erzerumbó\ jövet, útközben 
Bajburtban fogat kellett húzatnom, olyan piszkos fogorvosnál és olyan kez-
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detleges berendezés mellett, hogy itthon olyant még csak elképzelni sem lehet. 
Foghúzás után — részletekben ment az is — féltem, hogy inficiált, elmentem 
a patikába, ahol az orvos azonnal írt öblítő vizet, mert kész szájvizet nem 
lehetett kapni. Bajburttól Trapezuntig öblögettem a számat és nem történt 
semmi bajom, pedig ismétlem, a piszok elképzelhetetlen volt. A török recep-
tura francia nyelvű volt, de most készült el a latin nyelvű gyógyszerkönyv. 
A gyógyszerek határozottan olcsók, ami ugyancsak előfeltétele a jó közegész-
ségügynek, különösen ottan, ahol a népet az orvos és patika használatára reá 
kell még nevelni. A gyógyszerkülönlegességek azonban nagyon drágák, mert 
a vámtételek felette magasak. Anatolia nagyobb városaiban, ahol több gyógy-
szertár van, azok mind egymás tőszomszédságában vannak. így Koniában 
5—6 is volt egy utcában egymás mellett és egymással szemben. Az ablakok-
ban a nagy szines vizet (kék vagy vörös) tartalmazó ismert üveg mellett 
korcsszülöttek, embriók, ikrek, összenőt állatok, kétfejű birkák és egyéb 
csodabogarak vannak kiállítva. 

Törökországnak igazi fürdőkultúrája európai értelemben véve ma még 
nincsen, mert ottan eddig még a magasabbrendüek előtt is ismeretlen volt az 
a nyaralás, amit európai tesz, aki otthonát családostól hosszabb időre el-
hagyja. Persze Stamboulban már régtől fogva meg volt az, hogy a gazdagok 
a Stamboul környéki villájukba mentek, — ki ne emlékeznék Pierre Lotti édes 
leírásaira, — akár a Boszporusz part jára, vagy az Édes-vizek mellé, akár a 
kisázsiai partvidék valóban kedves fekvésű kis falvaiba. 

Törökország ásványi forrásokban és gyógyvizekben rendkívül gazdag, 
azonban azok balneológiai értelemben véve, nincsenek feltárva. Olyan gyógy-
fürdője, ahol az üdülés mellett szórakozást is találhatna európai ember is, 
nincsen. Ujjainkon számolhatjuk össze azokat a helyeket, ahol magasabbrangú 
törökök csökkentett igényeit is kielégítő fürdő van, sőt ezek között is talán 
az egyetlen Brussa az, amely a fürdő nevet joggal megérdemli. Helyi jelentő-
sége már több fürdőnek van, így Eshisehir, Kutahia, az Erzerum melletti Ilidse, 
a Taurusban Hammam és Ilidsa Hammam és a Konia melletti Ilidsa. 

Tengeri fürdői Stamboul mellett vannak, úgy a Boszporusz mindkét 
partján, valamint a Márványtengerben a Principo szigeteken és San Stefanó-
ban Floria az egyetlen igazi fürdője igen kellemes homokparttal. Kedves a 
smyrnai öbölben Cordelio (Coeur de lion), amelynek környéke egyúttal a 
smyrnaiak nyaraló vidéke is. 

A Taurusoknak úgy belső, mint külső vonulatát hatalmas törésvonalak 
szegélyezik, amelyek gyakori földrengéseknek helyei és ugyancsak itten talál-
juk meg az országnak legtöbb ásványvízforrását is. Ha Belsö-Anatolián át-
haladunk, a vonaton, igazán vigasztalan kép tárul elénk: száraz sztyeppe ég-
hajlat 200—250 mm. csapadékkal és közel 1700—1800 mm. évi párolgással. 
A nappali felmelegedések nagyok és viszont éjjel roppant erősek a lehűlések. 
Itten a hőmérséklet maximumai 35—40°-ot tesznek ki, míg az abszolút mini-
mum januáriusban leszáll a —25° alá is. Közel hasonló szélső értékek, mint 
a nagy Alföldünkön. A fennsík átlagos magassága 800—1000 m. A július és 
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az augusztus a legmelegebb hónapok 22°-os átlaggal (egyenlő Kalocsával) és. 
leghidegebb a februárius —1° középpel (=: Budapest januáriusával). A hőmér-
séklet napi ingása azonban már sokkal nagyobb, mint nálunk, mert nyári 
középben 17—18°-ot tesz ki, míg Magyarországon csak júliusban van az Al-
földön átlagban 16° és télen csak 4—5°, de Belső-Anatoliában a napi hőmér-
sékleti ingás még télen is 9—10°-ot tesz ki. 

A levegő nedvessége évi középben 55%, de a nyár derekán, sőt még 
őszelőben is d. e. 8-tól d. u. 4-ig a 40% alatt van. Azonban 3 óra tá jban csak 
24% a közép. Ugy tavasszal, mint ősszel ismételten előfordult az, hogy a 
levegő teljesen szárazzá válik és magam is kétszer észleltem 0%-ot. Ez az 
abszolút szárazság laboratóriumban sem állítható elő, de erről magam győ-

ződtem meg két különböző módszerrel és műszerekkel, valamint számítások-
kal ellenőriztem a 0% hitelességét. 

Érdekes, hogy a levegőnek ez a teljes páramentessége az emberre fizio-
lógiailag semmilyen kellemetlen hatással nincsen. 1926 szeptember 30-án a 
levegő 25" hőmérsékletet mutatott, megfigyeltem magam, megkérdeztem máso-
kat is, vesznek-e valami különöset észre, mindenki azt mondotta, hogy nem és 
csodálkoztak, amikor a levegőnek teljes páramentességét említettem meg kér-
désem okául. A levegő telítettségi hiánya ekkor 23.5 grm.-ot tett ki, azaz 
100%-ot. A párolgásmérő 13 mm.-t párologtatott el. Május 9-én 23° mellett 
a hiány 21 grm. volt. 

Nem lesz érdektelen Budapest legszárazabb napját erről az évről szembe 
állítani Belsö-Anatolia legszárazabb napjával, hogy egy kis fogalmat szerez-
hessünk magunknak, mit is jelentenek ezek a nagy különbségek. Budapesten 
1926-ban az április volt a legszárazabb hónap 60% nedvességgel (magasabb, 
mint az anatóliai évi közép) és 13° hőmérséklet mellett a telítettségi hiány 
ekkor 6.2 grm. Angóra legszárazabb hónapjának közepe augusztusban van, 

Az angorai régi török fürdők. 



1 8 A T E N G E 

40%-kal, 22° átlagos hőmérséklet mellett. Ilyen nagyfokú szárazság mellett 
a meleget az ember nem érzi olyan kellemetlennek. Amíg nálunk az aratómun-
kás az állandó légáramlás mellett képes megfeszített munkát végezni, addig 
Belső-Anatoliában a nehéz testi munka a levegőnek nagyfokú páraéhsége 
miatt sohasem okoz izzadást, bár ottan evvel szemben az erős napsugárzás 

— a sugarak meredekebb szög alatt beesése és sokkal erősebb ultra violett 
sugárzás — nagyobb mértékben esik latba. Sohasem volt ott itatósra szük-
ség, a ténta írás közben száradt, a frissen mosott ruha meglepő gyorsan szá-
radt, a kiteregetett ruhát egy negyed órán belül már le lehetett szedni. 

Ezen sztyeppe éghajlatú, roppant száraz levegőjű vidékkel szemben volt 
-alkalmam olyan vidéken is megfordulni, amelynek levegője párában rend-
kívül gazdag volt, igen magas hőmérséklet mellett, derült égből tűzött ránk a 
nap és így levegője fülledt volt. Valóságos gőzfürdői, szubtropikus éghajlata 
van a Taurus déli lábánál lévő Adanának. A Földközi-tenger közelében a 
Szeihan deltájában fekszik Adana, melynek tengeri kikötője Merszina. Az 
itteni nagy meleg, a nedves levegő már felette kedvező a szubtropikus növé-
nyek termesztésére; híres pamuttermő vidék, a datolyapálma is félig beérő 
termést ád. Itten májusban már vannak 36°-os maximumok, 70%-os levegő 
nedvességekkel és augusztusban 38—42°-os hőségek, ugyancsak roppant 
párás levegővel. Alig tud az ember a szabadban meglenni és ha éjjelente kissé 
le is hűl a levegő, az sem hoz üdülést, mert a hőmérséklet napi ingása csak 
12—13°-ot tesz ki. Szúnyoghálós ágyba kell bújni, de az emberről egész éjjel 
csak csurog az izzadtság. Igazán nyugodtan csak a szabadban lehet, szúnyog-
háló védelme alatt aludni. Első éjjelemet, amikor az adanai éghajlatot tapasz-
talásból még nem ismertem, az új városi szállodában töltöttem el, de teljesen 
álmatlanul és a szúnyogháló ellenére, mert volt ra j ta egy két kis lyuk, reggelre 
a szúnyogok és papadácsik szúrásaitól és szívásaitól testem tetoválva volt. 
Amikor másodszor jutottam ilyen éghajlatú vidékre, már nem volt semmilyen 
kellemetlenségem, mert egy nagyszerű, nálunk is ismert amerikai találmány 
permetezett folyadékja, megvédett minden szúnyogtól, papadácsitól, légytől 
és poloskától (amelyek pedig Anatolia őslakóinak tekinthetők, annyira hem-
zsegnek ott) , sőt még a skorpiók és a hatalmas mérges pókok ellen is kitűnő 
védelmet nyújtott. 

Utazónak valóban ma már nélkülözhetetlen ez a találmány. Egy, a régi 
török gondolkozására nagyon jellemző, humoros esetet kell megemlítenem. 
Egyik magyar mérnök, aki Anatolia egyik vilajet székhely vízellátásának kér-
désével volt megbízva, B . . . , -ban este nagy körültekintéssel permetezte a 
szobáját, ágyát (a lepedő alatt is) , a falakat stb. A házigazda ezt látva, kérdi: 
„Mire jó az effendim?" „Azért, hogy a taktakuruszik (poloska) felől nyugod-
tan alhassak és más egyéb ne bántson." „És ez használ?" „De mennyire!" 
„No, akkor küldjél nekem is Angorából ilyent." Másnap a mérnök üdén 
ébred — nagy szó — és meglepetésére azt kérdi a házigazdája: „Mond csak 
é s a Te puskád megöli a bogaraka t?" „De meg ám!" „No, akkor ugyan 
nekem még sem küldjél." Tudni kell, hogy a hithű ótörök ok nélkül állatot 
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nem öl meg, bármily undok legyen is az, mégis csak Allah teremtménye és 
Allah jóvoltából él és szaporodik. 

Ezen kitérés után még pár szóval megemlékezem Törökország leghíre-
sebb ásványvíz fürdőiről. Ezek között Brusszáé az elsőség, ez a város egyúttal 
a legszebb török városok egyike. Remek hegyvidéke van. Hegyoldalon épült 
a fürdő és az előtte északra elterülő síkság rendkívül termékeny. Hatalmas 
dohány-, gyümölcs-, füge-, eperfa-, mák- (ópium) és olajfaültetvényei vannak. 
Környéke bányászati kincsekben gazdag és kivételesen szép erdői is vannak. 
Csekirgé faluban, amelyik majdnem összeér Brusszával, vannak híres és már 
a rómaiak által ismert fürdői. Több mint 16 nagy és bővizű kénes és vasas, 
itt eredő ásványvízforrása van, bár vannak az Olimpos (nem az Istenek 
trónusáról híres Olimpos ez) lejtőiről is levezetett vizei. Egyes források hő-
mérséklete a 80°-nál magasabb, a régi fürdő vize 37°, egy másiké 
57°. A falu maga igénytelen, a fürdő a keleti fürdők jól ismert t ípusát mutatja. 
Egy nagy előcsarnok a levetkező hely, amelyből a különböző hőmérsékletű és 
nagyságú medencékbe léphetünk. Az „ú j" fürdő 1520 körül épült, valamivel 
kisebb a budapesti Király fürdőnknél, de márvánnyal és pompás kutáhiai 
fajánccal van borítva. Uszó medencéje 8 m. hosszú. Vannak azonban kő- és 
kádfürdői, amelyek minden tekintetben kitűnőek és európai igényeket is tel-
jesen kielégítenek. 

De a mai kornak és az Európát járt töröknek bizony már ez a fürdő 
sem elégíti ki igényeit. Különösen nem, ha egyszerre sokan akarnák használni. 
Ép ezért, még amikor ott jártam, szó volt már arról, hogy egy nagyobb érde-
keltség 11/2 millió pengő tőkével a csekirgéi fürdőkből modern fürdőt épít. Ha 
ez sikerül, akkor végre lesz a török birodalomnak olyan fürdője, amelyet még 
európai ember is felkereshet. Maga a kitűnő éghajlatú Brussza megérdemli, 
hogy meglátogassuk, pedig az európai ember, sajnos, Törökországnak már a 
Boszporusznál egyszerűen hátat fordít, pedig tiszta török várost Brusszában 
talál. 

Eskisehirb&n meleg kénes fürdők vannak, azonban csak a bennszülöt-
tek és a környékbeliek használják. Ivókúrát is végeznek, amint azt a nagy 
piacon lévő meleg nagy forrásnál láttam. Eskisehir közelében dús szénsavas 
vízforrások is fakadnak. A város fürdője azonban annyira kezdetleges, hogy 
európai ember nem is fürdene meg benne, pedig határozottan tiszta, mert a 
török legjobban szereti a folyton csorgó folydogáló vizet használni és kevésbbé 
kedveli a medencés fürdőket. Köszvényesek ismert fürdője. 

Nem messze Eskisehirtől vannak a Hammam fürdők (ez a szó maga is 
fürdőt jelent), ugyancsak 45° hőmérsékletű kénes és vasas vizű források, 
melyeket főképen bőrbajosok keresnek fel. Szabundsa-Purnar-ban két 38°, 
illetve 20°-os vasas vízforrás van, itten már 6 épület áll a fürdőzőknek rendel-
kezésére és miután ez az anatóliai fennsíkot szegélyező helyiség külső peremén 
van, már április 1-től szeptember végéig a fürdőzésnek megfelelő égha j -
la ta van. 

Kutahia, ahol valamikor Kossuth Lajos volt a magyar és a lengyel sza-
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badsághösökkel a török szultán vendége, mintegy két éven át, ugyancsak ren-
delkezett elismert fürdőkkel. A víz: szilícium, szilicium-carbonat, szilicium-
mangán, kén- stb. tartalmú, a források hőmérséklete 43, 38 és 20 fok, a fürdő-
épületek 200 utas részére alkalmas „lakást" nyújthatnak. Csitflé-Han forrásai 
56, 30 és 35 fok hőmérséklettel birnak; vasas és kénes ásványos vizek, itten 
az idény már csak a júniussal kezdődik, de augusztus végével be is fejeződik, 
mert a Belső-Anatóliai fennsík déli szélén van 1016 m. magasságban. Ezt a 
fürdőt már a rómaiak is ismerték Aquae-caldae néven. Roppant kezdetleges 
hely, két fürdőkabinnal és szerény medencével. Idegen természetesen itten még 
csak szállást sem kaphat. Tisztán a közvetlen környék lakóinak szolgálhatnak 
ezek a szerény és kezdetleges, de valamikor majd mégis híressé váló fürdők. 

Utaimon eljutottam Erzerumba is, ahol a várostól 15 km.-re az Euphrát 
part ja közelében van Ilidsa-falu ásványvíz forrásaival, valamint látogatott 
fürdőivel. Június 27-én voltam itt (1927.) , az akác már éppen hullatta virág-
ját. Ilidsa 1920 m. magasságban van és itten természetesen korán kezdődik 
és igen későn fejeződik be a téli félév. Télen a külvilággal jóformán minden 
összeköttetés megszűnik és csak elvétve megy át a posta a közel 3000 méter 
magas hágón Trapezunt, vagy Erzindján felé, hogy utóbbi helytől Sivason át 
közlekedjék a fővárossal. A közigazgatást érintő intézkedéseket az állam fő -
városa mind távíróval intézi el. Ilidsa fürdőnek vize 22 fok hőmérsékletű, 
szénsavas víz, mely igen erősen pezseg. A bővizű források pár helyen bukkan-
nak fel. A legbővebb vizű források fölé két nagy medencés fürdőt emeltek, az 
egyiken vörös tábla és vörös ablak hirdeti, hogy az a férfiak fürdője, míg a 
másik zöld táblával és zöld ablakokkal a nőké. Erzerumból autókkal járnak ki, 
állandóan látni 5—6 autót a fürdők előtt és pénteken — a törökök szent heverd 
el napján (dsuma = vasárnap) — nagy tömegek mennek ki fürödni. Ennek a 
fürdőnek Erzerum zord éghaj lata miatt sohasem lesz nagy jövője, de magára 
Erzerumra mindenesetre nagy áldás és lehetséges, hogy szénsavas vizét vala-
mikor palackozva is árusítani fogják. A fürdő hasonlít a régi budai török: 
fürdőkhöz, színes felsővilágítású ablakokkal, a medencék 8—10-szögűek és a 
felettük lévő elég magas kupolákon színes ablakok vannak. Erzerum vilajet 
székhely, 40.000 lakója van és így valamikor a fürdőnek, bár az idénye min-
denkor csak rövid lesz, mégis van jövője. 

A Boszporuszról igazán felesleges bővebben írni, annak gyönyörűsége 
közismert, tudja mindenki, hogy nyaraló- és fürdőhelyekkel övezi több kilo-
méteres partszegélyét, tengeri fürdője a szó nyugati értelmében még ma sincs. 
A természettől minden tekintetben meg van áldva, bár ha éghajlata szeles, 
hőmérsékleti változékonysága nagy s így kedvezőtlen, sőt még csapadékban 
elég gazdag hely. 

Törökország természeti viszonyainak feltárása most van folyamatban. 
A felsőbb „tízezer" a gazdag állami arisztokrácia (mert igazi arisztokrácia 
nincs) már a külföldre jár. Hogy otthon valami történjék, annak első feltétele 
mindig az, hogy legyenek, akik a külföldet járják, szeretik és végeredményben 
otthon is ilyen állapotokat akarjanak teremteni. A modern török, aki meg-
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szerette a nyugateurópai kulturát, amint hazájában is megkapja annak egy 
részét, máris otthon marad, mert a török hazafisága mindenek felett álló. 
A török és hazai állapotok között sok rokonvonást találtam és ezek között a 
legjellemzőbb, hogy komoly Ígéretekben a törökök is bővelkednek és amikor 
kezdetben mindent komolynak és készpénznek vettem, nevettek rajtam és 
amikor egy alkalommal arra hivatkoztam egy be nem váltott hivatalos igéret 
körül, hogy „az én hazámban az adott szó mindig komoly és szent", azt mon-
dották, „akkor a Te hazád a mesék országa". Meg is mondottam, hogy igazán 
naggyá akkor válik Törökország, ha mindenki megszokja azt, hogy amit igér, 
azt meg is tart ja és az új tízparancsolat első pontja mindenki előtt ez legyen. 
De ez sem más Törökországban, mint rossz szokás, mert sajnos, nem tudnak 
— mert udvariasak — őszintén rosszat mondani! 

A tenger tudományos kutatására, a tengerészek gyakorlati kikép-
zésére a leventék, cserkészek és a tanuló ifjúság oktatására, magyar 
iparcikkek kiállítására, tengeri kirándulások és szállítások s a ma-
gyar nemzeti propaganda céljaira szolgáló 

N E M Z E T I H A J Ó 
beszerzését és üzemben tartását vette tervbe a Magyar Adria Egye-
sület. 

Az ehez fűződő nagyfontosságú nemzeti, kulturális és közgazda-
sági érdekeket megértő és megszívlelő, hazafias magyar közönség 
áldozatkészségétől függ, hogy ezt a nemes célt megvalósíthassuk. 
ADAKOZZÉK MINDEN IGAZ MAGYAR A „NEMZETI HA]Ö"-ra! 

Az 1000 pengőt és ezt meghaladó adományozók neveit a hajó 
érctábláján, a többi adakozók neveit a hajó emlékkönyvében megörö-
kítjük s „A TENGER"-ben közzétesszük. 

Az adományok a Magyar Adria Egyesület elnökségéhez intézen-
dők, (Budapest, /., Ménesi-út 4.) 



AZ ANGLIAI ÖSZI VIHAROK 
IRTA BAZSÓ NÁNDOR 

— Négy képpel és egy időjárási térképpel — 

THE AUTUMN STORMS IN ENGLAND. Meteorological description of 
the great cyclonic storms which swept over England last December. 

* * * 

D1E HERBSTSTÜRME IN ENGLAND. Meteorologische Schilderung der 
grossen Wirbelstürrne, welche im Dezember v. ]. über England tobten. 

* * * 

LES TEMPETES AUTOMNALES EN ANGLETERRE. Description mé-
téorologique des grandes tempétes sivissant sur l'Angleterre au décembre passé. 

* * * 

Sokáig emlékezetes marad Angliában az elmúlt ősz rendkívüli időjárása. 
Állandó viharok dúltak úgy a szárazföldön, mint a tengeren. Hogy csak néhányat 
említsünk fel, december első napjaiban a magyarság szeme is aggódva irányult 
a tenger felé, mert a háború óta épített első magyar hajót, a „Honvéd"-e\ fenye-
gette pusztulás Hollandiából Anglia felé vivő útján. A 7500 tonnás gőzös abban 
a veszélyben forgott, hogy a vihar a Dover közelében levő Goodwind Sand zá-
tonypadra veti, amelyet a hajók temetőjének neveznek. Csak nagy erőfeszítések-
kel sikerült a „Honvéd"-nek kiszabadulnia a viharból s elkerülnie a pusztulást. 
Sok más hajó nem volt ily szerencsés. Óriási hullámhegyek tornyosultak az óceán-
járók előtt (1. kép) s a rettenetes vihar mint könnyű labdákkal játszott a vég-
veszély, a teljes pusztulás ellen küzdő hajókkal. A „Pappinbarra" angol weckly-
boat a délwalesi parton ment tönkre (2. kép), a „Princesse Montague" ugyancsak 
angol hajót a vihar a Bahama-szigeten ért utói és dobott partra (3. kép), a 
Molesey angol gőzös Woolsack Point-on tört össze (5. kép), itt a személyzet 
nagy része is elpusztult, a Haakon VII. nevü norvég gőzös 40 főnyi személyzeté-
vel esett a vihar áldozatául. Ugyancsak elpusztultak a „Casmona" és a „Chieri" 
nevü olasz hajók. Ez utóbbi személyzetéből 32 odaveszett, 6 megmenekült. 

A tenger felett egész őszön át tartó viharos időjárás okairól tudakozódva 
a meteorológusoktól, azt a választ kapjuk, hogy az angol vizek felett az ősz 
folyamán egymásután több szokatlan nagy energiájú ciklon tartózkodott és 
vonult át s a ciklonokban szokásos erős légörvénylés idézte elő a sok hajóra 
katasztrófát hozó orkánokat. A ciklonok keletkezésének egyik legújabb magya-
rázata Bjerknes norvég meteorológustól származik. A sarkok felett felhalmo-
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zódott állandó kelet-nyugati irányú áramlásban lévő hideg légtömeg szelid 
lejtésű gömbsüveg alakjában helyezkedik el a földfelszín felett s folytonos moz-
gásban lévő hullámfelületet alkot. Erre a felületre a mérsékelt övi tenger mele-
gebb, párás levegője keveredés nélkül felkúszik s esetleg egy hullámvölgybe 
kerülve, a hűvös sarki levegő áramlása elé gátat vet. Az ekként befúródó meleg 
légtömeg körül a hideg levegő körben forgó áramlásba kezd. A meleg légtömeg 
ritkább lévén, a légnyomás a ciklon magvában a környezeténél alacsonyabb s 
így mindenfelől a mag felé igyekszik a levegő áramlani, egyensúlyt keresve. 
A földforgás módosító hatása következtében azonban a föld felületén történő 
mozgások eredeti irányuktól jobbra térnek el az északi félgömbön s így az 
egyensúly helyreállítását célzó légáramlások a ciklon magva körül az óramutató 
járásával ellenkező irányú körforgást eredményeznek. Az így keletkező örvény-
lésben a centrifugális erő a középponttól távolítani igyekszik a légtömegeket s 

1. kép. A hajó küzdelme az eléje tornyosult óriási hullámokkal. 

így a légnyomást a ciklon belsejében mind alacsonyabb értékre szállítja le. így 
fejlődik ki a ciklon. Fejlődése közben nem mindig marad egy helyben, hanem 
rendszerint nyugat-keleti irányban vándorol tova. A különböző vidékekről szár-
mazó, különböző hőmérsékletű s nedvességű légtömegek az örvénylés ered-
ményeként összekeverednek s így az orkánszerű, romboló szelekhez heves le-
csapódások, nagy esők, havazások s zivatarok járulnak. A keveredés megtör-
ténte után a légnyomáskülönbségek csökkennek, a forgás veszít energiájából s 
a ciklon lassan-lassan elenyészik. 

A legerősebb ciklon december elején fejlődött ki magvával Skócia felett. 
Virágkorát 6.-ról 7.-re virradó éjjel érte el, akkor tombolt Anglia felett legerő-
sebben az orkán. A magyar Meteorológiai Intézet december 7.-i időjárási tér-
képén (4. kép) jól látható a ciklon által előidézett heves örvénylő légmozgás. 

A képen húzódó görbe vonalak az izobárok, az egyenlő légnyomású helye-
ket összekötő görbék. Anglia felett mély depresszió (alacsony nyomású képződ-
mény) tartózkodik, amint ezt a 720 mm.-es izobár jelzi, míg a magaslégnyomású 
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gócpontok egyike Spanyolország, másika Keletoroszország felett van a 760 
mm.-es, illetve 770 mm.-es izobárral határolva. A térképen lévő köröcskék 
meteorológiai állomások, a fekete köröcskék borult, a fehérek derült időjárást 
jelentenek. A hozzájuk rajzolt zászlók a szél irányát s erejét jelzik. Annál több 
a zászló, minél erősebb a szél, a négyzászlós állomás már 8°-os, körülbelül 

2. kép. A Pappinbarra gőzös hajótörési szenvedett egy parti sziklán. 

65 km. óránkénti (18.1 méter mp.) sebességű szelet ad hírül. Az előző éjszakán 
Franciaország északi részén, Belgiumban, a csatorna felett, Dánia s Norvégia 
partvidéken s az Északi tengeren heves orkán tombolt, áradást okozó esőzés, 
görgő viharok s zivatarok jártak nyomában. A szél ereje sokhelyütt az óránkinti 
150 km.-t (41.7 méter mp.) is meghaladta, a szárazföldön épületeket rombolt 
le, a partvidéken óriási hullámverést okozott; a nyilt tengeren pedig emelet-
magasságú hullámokat zúdítva a hajókra, játékszerként dobálta azokat. Reg-
gelre kissé csendesült a vihar, de még mindig elég erős maradt a pusztításra. 

3. kép, A -Princesse Montague« gőzös hajótörést szenvedett a rettenetes tornadóban, 
számos ember áldozattal. 
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Egyidőre be is kellett szüntetni a hajóközlekedést és a repülőjáratokat az angol 
tenger felett. 

A 7.-i térképen Angliát uraló ciklon 8.-ra már észak felé vonult el s kissé 
elsekélyesedve a norvég tengerparton, a ciklonok rendes országútján haladt 
tova, Anglia megszabadult az orkántól, amely 9.-én már a Skandináv félsziget 
felett tombolt. 

4. kép. A Magyar Meteorologiai Intézet időjárási térképe 1929. dec. 7-ről-

A nyugatról érkező hírek hatása alatt nálunk is elterjedt az a hír, hogy jön 
a pusztító orkán. Ez azonban, mint előre látható volt, nem következett be, mert 
mire a vándorló ciklon hozzánk ért, félelmetes ereje megfogyott s így csak mér-
sékelt szelek kíséretében tört be az országba, Tata és Győr környékén ritka, de 
nem rendkívüli látványosságot, téli zivatart idézve elő 12.-én. Az általános 
európai őszi időjárási helyzet, mely nagyjából a térképen láthatóval állandóan 
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megegyezett, nálunk a rendkívüli enyhe ősz előidézője lett. A tőlünk észak-
nyugati s északi irányban tartózkodó ciklonok hatása nálunk délies légáramlás-

5. kép. A »Molesey« angol gőzös hajótörési szenvedett a Woolsack Point sziklán, 
számos ember áldozattal, 

ban nyilvánult meg s állandóan Itália s a Balkán aránylag meleg levegőjét szál-
lítva fölénk, a november hőmérsékletét + 2.8°-kal, a decemberét + 2.6°-kal 
emelte az átlagos fölé. 



Gdynia tengeri kikötő. — A lengyel hadiflotta medencéje. 

GDYNIA, A LENGYEL TENGERI KIKÖTŐ 
— Négy képpel. — 

GDYNIA, DER SEEHAFEN POLENS. Das unabhangige Polen hat in der Dan-
ziger Bucht seit 1921 den Hajén Gdynia erbaut mit dem Zwecke, den polnischen Aussen-
handel von der internationalen Stadt Danzig über diesen Hajén abzulenken. Der geogra-
phisch giinstig getegene und modern ausgebaute Hajén hat heute schon 25,000 Be-
wohner und ist von Seiten der polnischen Regierung in jeder Hinsicht begiinstigt. Mit-
telst der neuenstandenen polnischen Handelsjlotte wird der Auswandererverkehr wie 
auch der Warenverkehr (hauptsachlich Kohlén) bereits über Gdynia gelenkt. 

GDYNIA, LE PORT MARITIME DE LA POLOGNE. Depuis 1921 la Pologne 
indépendante a construit le port de Gdynia dans la baie de Dantzick avec l'objet de 
détourner le commerce extérieur de la Pologne par Gdynia au lieu de Dantzick, vill> 
internationale. Le port, d'une situation géographique trés javorable, a présemment plus 
de 25,000 habitants et est javorisé a tout égard par le gouvernement polonais. 
Moyennant la flotté commerciale polonaise organisée récemment, les mouvements des 
émigrants et des marchandises (surtout des houilles) sont déjá dirigés par Gdynia. 

* * * 

A világháborúnak egyik legfontosabb eredménye Lengyelország fel-
támadása volt. Lengyelország szabad utat nyert a tengerhez, amennyiben a 
szabad várossá deklarált Danzig kikötőjében bizonyos kiváltságokat élvez. 
Ezenkívül a Danzig melletti Kolibki falutól a Zarnowice tavon túl terjedő, 
mintegy 70 km. hosszú tengerpartot is Lengyelországnak juttatta a versaillesi 
szerződés. A békeszerződés idejében ezen a parton egy kis halászfalu volt, 
ennek dacára a lengyelek azonnal felismerték annak jelentőségét. Ez a sivár 
partrészlet volt az a nyitott ajtó, melyen át Lengyelország a világtengerekre 
kijuthatott, mert bár Danzigban kiváltságokat élvez, az ottani német érzelmű 
hatóságoktól nem várhatja a lengyel tengerentúli forgalom előmozdítását. 
Éppen ezért és mert a rendelkezésre álló tengerparton arra megfelelő hely is 
volt, a lengyel kormány egy lengyel kikötő felépítésére határozta el magát. 
Erre a célra Gdynia halászfalut és környékét szemelték ki, amely a háború 
előtt a danzigiak kedvelt fürdőhelye volt. Akkor 83 lélek lakta, — ma kereken 
25.000. Óriási, modern kikötővé épült ki, nem a hely kedvező földrajzi fekvése, 
hanem egyedül a világháború utáni politikai helyzet következtében. A danzigi 
öböl eme védett pontjára már a lengyel határok megvonásakor ráirányult a 
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figyelem. Az eredeti terv az volt, hogy nagy fürdőhelyet építenek ott, amely 
Zoppotnak versenytársa lehessen, az ország kereskedelmét pedig a szabad 
várossá tett és nemzetköziesített Danzigon keresztül akarták irányítani. 
Csakhamar belátták azonban, hogy Danzig soha nem lehet igazi lengyel 
város, s emellett gazdaságilag is független tud maradni. Ezért belátták a len-
gyelek és a szövetséges franciák, hogy külön lengyel kikötőre van szükség, 
amely Danziggal felvehesse a versenyt és a sejm, a szenátussal együtt 
1920-ban az első költségeket megszavazta. 1921-ben megkezdték az épít-
kezést. 1922-ben egy francia-lengyel szindikátus alakult, amelynek szak-
emberei egy olyan kikötő tervét dolgozták ki, amely 1930-ban 2.5 millió tonna 
áruforgalmat tudjon lebonyolítani. Ez a szindikátus 1924 július 4-iki 

„Gdynia" személyhajó a lengyel köztársaság elnökével a fedélzetén. 

szerződésével 50 millió zloty előirányzattal indította meg a kikötő nagy arány-
ban való kiépítését. Mikor azután 1925 őszén kitört a német-lengyel vám-
háború, Lengyelország egész külkereskedelme szükségképen a tengeri utat 
vette igénybe s a Visztulavidék természetes ki járóján: Danzigon keresztül irá-
nyult, mint évszázadok előtt is. Danzig azonban alkalmatlannak bizonyult a 
tömegáruk (főleg a szén) növekvő forgalmának ellátására. Az új kikötő meg-
építése tehát tisztán politikai okokból elodázhatatlanná vált, hiszen azzal a 
bevallott célzattal épült meg, hogy Lengyelország külkereskedelmét függet-
lenné tegyék minden külső befolyástól. A 2.5 millió tonna árumennyiség hét 
évvel ezelőtt az a bizonyos maximum volt, amelyet az ország iparának és 
kereskedelmének fokozatos fejlődésével számolva, 1930-ban elérhetni véltek. 
Ehelyett Lengyelországnak 1928-ban csak a kivitele meghaladta a 8 millió 
tonnát, mely teljes egészében tengeren és majdnem teljesen Gdynián át 
bonyolódott le. 

Az új kikötő fekvése igen szerencsés, mert keletet kivéve, minden oldal-
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ról széltől és hullámtól védett, kelet felé pedig egy erős hullámtörő gát zárja 
ki az amúgy is ritka keleti viharok okozta hullámzást. Mélységviszonyai ked-
vezőbbek, mint — Danzigot is beleértve — bármely szomszédos kikötőéi. 
A 7.5 m. mélységvonal ugyanis csak 300 m.-re húzódik a parttól, a 10 m. 
vonal pedig alig 1000 m.-re, úgy, hogy a kikötői építkezések csaknem a 10 m. 
mély vízhez érnek. Bejárati csatornát ennélfogva nem kellett építeni. 
Terepnehézségek sem voltak, mivel a partvidék szintje csak 1—2 m.-rel ma-
gasabb a tengerszínénél s mivel a terület beépítetlen volt, zavartalanul való-
síthatták meg a legjobban átgondolt építkezési tervet. A német szakemberek 
régebben attól tartottak, hogy a part könnyen elhomokosodik: ez azonban 
nem vált be. 

A kikötő mélysége már ma 8—10 m. El van látva a legújabb átrakodó-
berendezésekkel. 193l-re tervezik a jelenleg 8000 m. hosszú partnak 13,500 
m.-re való meghosszabbítását. 1930-ra kiépül a Felsősziléziából Brombergen 
át odavezető vasútvonal. 
Ezáltal a Felsőszilézia-
Qdynia-út 60 km.-rel lesz 
rövidebb mint a Felsőszi-
iézia-Danzig-út. A hadi-
hajóknak és a halászhajók-
nak külön kikötőt építettek, 
a szénszállító hajóknak pe-
dig külön rakpart juk van és 
épül egy petróleumkikötő 
is. Tekintettel Lengyelor-
szág állandóan növekvő 
iparára és kereskedelmére, 
Gdynia forgalma rohamo 
san fog fejlődni. Ennek a 
fejlődésnek az előmozdítását a lengyel kormány nemzeti és gazdasági politikai 
szempontból elsőrangú feladatának tekinti, mert minden tonna árút és minden 
fillért, ami ezt a célt elérni mozgósítva lesz, Danzig forgalmától vonja 
el. Majdnem minden adótól, illetéktől mentesíti azt az ipart és keres-
kedelmet, amely Danzigból Gdyniába helyezi át működését, irányítását. 
Felső-Sziléziának szénkivitelét már úgyszólván teljes egészében elhódította 
Danzigtól Gdynia. A lengyel kormány szerződést kötött a Robur-konszernnel, 
melynek értelmében 35 évre kötelezte magát, havi 200.000 tonna szénnek 
Gdynián át való elszállítására. Minthogy a danzigi munkabér óránként 1.20 
Gulden, ezzel szemben a gdyniai csak 0.70 Gulden, a Roburnak nem esett 
nehezére ezt a kötelezettséget vállalni. Ugyanakkor kötelezte magát a Robur 
50.000 bruttó regisztertonna tartalmú hajópark vásárlására és lengyel lobogó 
alatt való foglalkoztatására. Hasonló szerződéseket kötött a kormány más 
három szénbányával, úgy hogy 1928-ban Gdyniából több mint 3.5 millió 
tonna szén került kivitelre. De az egyéb áruk forgalma is szinte példátlanul 

Gdynia-kikötö. — Raktárak és daruk. 
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növekszik. 1924-ben még csak 27 ha jó volt 14.000 regisztertonna tartalom-
mal és 630 tonna rakománnyal, 1928-ban pedig már 1100 ha jó egy millió 
regisztertonna-tartalommal és 190.000 tonna árurakománnyal. 

Az áruforgalommal évente nagy tömeg vándorol ki részben Amerikába, 
részben Franciaországba. Eddig ezt a forgalmat is Danzig bonyolította le, 
ma már nem. A Franciaországba irányuló részt már 1923 óta Gdyniából bo-
nyolítják le. Az Amerikába irányuló kivándorlásnak azt a részét, mely Dél-
amerikára esik, a Chargeurs Réunis francia társaság a lengyel kormánnyal 
kötött szerződése értelmében szintén Gdyniából vállalta, az Északamerikára 
eső rész lebonyolításának Danzigból Gdyniába való áthelyezése pedig folya-

matban van. 
Nemcsak a kikötő for-

galmának fejlesztése, ha-
nem nemzetgazdasági 

szempontok is vezették a 
lengyel kormányt, amikor 
egy állami tengerhajózási 
vállalkozást, a Zagluga-
Polska-t megalapította, 
melynek ma 17 hajója van 
32.000 br. reg. tonna tar-
talommal. Ezek a hajók, 
habár többször veszteség-
gel is dolgoznak, a köz-
gazdaságot, az állam ér-
dekét szolgálják. Alkalma-
sak arra, hogy Gdynia 
forgalmából kizárják a 
nem kívánatos vállalkozá-
sokat. Ugyancsak az ál-
lam vásárolta meg az El-
lerman-Wilson Line négy 
modern vegyes hajóját éa 
15 millió zloty alaptőkével 

megalapította a Polish-British S. S. Co. tengerhajózási vállalatot. Szerződést 
kötött továbbá az American Scantic Line-al, melynek értelmében az a Lengyel-
ország és a U. S.A. közötti darabáruforgalmat Gdynián át ugyanolyan fuvar-
díjtételek mellett bonyolítja le, mint amilyenek a Hamburg—U. S. A. viszony-
latban állnak fenn. A lengyel kereskedelmi tengerészet a folyó év folyamán 
már több mint 100,000 br. reg. tonna tartalmú hajóparkkal rendelkezik és a 
költségvetésbe 16 millió zlotyt irányoztak elő az állami kereskedelmi tenger-
hajózás fejlesztésére. 

Amint a fentiekből látható, a lengyel kormány tűzzel-vassal oda hat, 
hogy Danzigot életképtelenné, Gdyniát pedig naggyá tegye, ami az eddigi 
eredményből ítélve, sikerülni is fog. Ez utóbbi szinte filmvárosszerűen épül 

Gdynia lengyel tengeri kikötő helyszínrajza. 
kiépített rész tervezett rész 
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a pár év előtt még ismeretlen, értéktelen halászfalu helyén és ma már felbe-
csülhetetlen értékű ingatlan komplexumot képez. Ebből a rendkívül fontos 
gazdasági eredményből, némi fantáziával, messzeható politikai és gazdasági 
következtetésekre lehetne jutni. A békeszerződés nem adhatta Danzigot 
Lengyelországnak, mert a város lakossága németekből áll, viszont az új já-
született, hatalmas országot kikötőhöz kellett juttatni. Elszakította tehát 
Németországtól, megtette független városnak, melynek kikötője nemzetközi, 
vasútja lengyel ellenőrzés alatt áll úgy, hogy bevétele alig van, forgalmának 
fejlesztésére önmagától képtelen. A bennszülött német lakosság és az abból 
kikerülő adminisztrátorok nem barátai a lengyel gazdaság megerősödésének 
s így Lengyelország nem ragaszkodott Danzig használatához, hanem függet-
lenítette magát attól Gdynia felépítésével. Amikor az új kikötő készen volt 
és jónak bizonyult, csak a lengyel kormányon mult, hogy mily eszközökkel 
és mily mértékben mozdítja elő annak forgalmát, természetes folyamatot 
enged-e a forgalom kialakulásának vagy erőszakos eszközökhöz nyul-e? A len-
gyel kormány az utóbbit választotta. Már most az a kérdés, hogy mindenkor 
és minden körülmény között helyén való-e egy ország forgalmának bizonyos 
irányba való erőszakos, mondhatni természetellenes, terelése? 

Danzig a Vistula torkolatánál fekszik. Ha figyelembe vesszük, hogy mit 
jelentenek az Oder, az Elba, a Rajna a torkolatuknál fekvő városoknak, ha 
leszögezzük azt az elvitázhatatlan tényt, hogy Stettin, Hamburg, Rotterdam 
az illető folyóktól átszelt Hinterland forgalmának lebonyolíthatását éppen 
ezen folyóknak köszönhetik és hogy azok nélkül sohasem lettek volna azzá, 
amik, úgy feltehetjük a kérdést, nem lett volna-e jobb, ha Lengyelország is 
a Vistulához és Danzighoz ragaszkodik? Ma a Vistula a nagy lengyel folyó, 
amely a volt porosz területen körülbelül 200 km. hosszúságban jól hajózható, 
az a fölötti 700 km.-bői 500-at kellene kiépíteni, hogy az egész ország szá-
mára kihasználható legyen. A lengyelek németellenes politikája azonban 
inkább kihasználatlanul hagyja a nagy vizi utat, hogy Danzigot minél előbb 
tönkre tegye. S ha ez bekövetkezik, amihez semmi kétség sem fér, hisz ma 
már Danzignak lengyel forgalom nélkül semmi jelentősége sincs, a béke-
szerződések alkotói elgondolkozhatnak azon, hogy mi célja volt ezt a tiszta 
német lakosságú várost Németországtól elszakítani. Ez az egyik következte-
tés. A másik pedig az, hogy erőszakos eszközökkel, különösen, ha azok pénz-
áldozattal, oly tetemes pénzáldozattal járnak, mint amilyeneket ma Lengyel-
ország Gdynia érdekében hoz, időleges eredményt el lehet ugyan érni, de azt 
valamilyen politikai vagy gazdasági válság alapjában megrendítheti, talán 
meg is semmisítheti. S ha netalán valaha ez bekövetkeznék és Lengyelország 
rá lenne utalva gazdaságosabb kereskedelmi politikát folytatni és a két ki-
kötő között az egészséges versengésnek helyt adván, az ország nagy viziút-
vonalát felhasználni s a tengerentúli forgalmat a természetes Vistula—Danzig 
irányba terelni, akkor pedig a lengyel illetékesek gondolkozhatnak azon, vájjon 
érdemes volt-e Gdyniáért milliókat a tengerbe ölni. 



S V É D O R S Z Á G 
KERESKEDELMI TENGERÉSZETE ÉS KIKÖTŐI1 

IRTA Dr. SOMOGYI JÓZSEF 

THE MERCHANT MARÍNÉ AND PORTS OF SWEDEN. By Dr. 
JOSEPH DE SOMOGYI. The Baltié Se a has lost its former impor-
tance in consequence of the centering of the International trade into 
the North Sea and the Atlantic Ocean, as well as of the agricultural 
development of several oversea countries. Among Baltic countries Sweden is the 
most important, for the size of its area and population and for its highly deve-
loped industries. Its shipping was modernised in 1904, 60 regular tines having 
been established since that time. With the countries of continental Europe three 
steam-ferries between Halsingborg-Halsingör, Malmö-Copenhague and 
Tralleborg-Sassnitz render direct communications possible, without discharging 
goods. The great lakes of Sweden are connected with the Baltic Sea by means 
of canals, the Södertalje Canal connecting the Malaren Laké withe Stockholm, 
the Trollhatte Canal the Wanern Laké with Göteborg. The most important ports 
of the country are Göteborg on the Kattegat, centering 40 per cent, of the 
Swedish merchant marine, Stockholm on the Baltic, centering 23 per cent, of it 
and Malmö on the meeting-point of the Kattegat and the Baltic, with flourishing 
industries. 

* * * 

A Keleti tenger évszázadok hosszú során keresztül egyik főszíntere volt az 
európai hajózásnak. A középkorban a Hansavárosok, az újkorban pedig a 
westfaliai békében nagyhatalommá lett Svédország, valamint a Nagy Péter 
cár óta nyugat felé terjeszkedő orosz politika tette azzá. A XIX. században 
azonban a Balticum régi, befolyásos szerepét elveszítette. Az iparban a gépi 
erő térhódítása, a vasúti és hajózási közlekedésben pedig a gőzvontatás beve-
zetése Európa nyugati országaiban hovatovább az Északi tengert és az 
Atlanti óceánt tették a világkereskedelem főszínterévé; a tengerentúli világ-
részekben erősen kifejlődő mezőgazdasági termelés pedig ugyancsak csök-
kenti a túlnyomólag mezőgazdasági termelésű balti országok jelentőségét, 
úgyhogy a Keleti tenger zsákutcává vált, mert félreesik a forgalom főútvona-
laitól. Ezen csak az 1899-ben megnyílt Vilmos császár-csatorna (Északi— 
Keleti tengeri-csatorna) változtatott, de csakis a Balticum déli, német par t -
vidékét illetően, amelyet belekapcsolt a világforgalomba.2 A többi balti o r szág 

1 Directory of Swedish P o r t s and Shipping 1927—28. Editors-in-Chief: Helmer 
Eneborg and Sven K. Stockman. Federation of Swedish Ports (Svenska Hamnför-
bundet) címen, Stockholm, 1928. márciusában megjelent illusztrált munka adatai nyomán. 

2 De hogy ennek ellenére milyen csekély a Keleti tenger jelentősége a német 
tengerhajózásban, azt mi sem igazol ja jofeban, mint hogy kikötőiben egyetlen n a g y 
német hajóstársaság sem székel, a 36 közepes nagyságú társaság közül csak 8 székelt 
ott, a háború előtt 200.000 r. tonnatartalommal. A német kereskedelmi hajóparknak csak 
8%-a állomásozik balti kikötőben ( H a m b u r g b a n 60%-a, Bremenben 30%-a). 
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kereskedelme javarészt a Kaűcgat és Skagerrak tengerszorosain keresztül 
bonyolódik le az Északi tenger és az Atlanti óceán menti területekkel. 

Közülük fejlett mezőgazdasága és erdészete, valamint vasbányászata és 
ipara folytán Svédország a legjelentősebb. Nagyhatalmi állásának megszűnte 
óta sem a világpolitikában, sem a világgazdaságban nem játszik jelentős sze-
repet. Ez persze az ország földrajzi fekvéséből is következik: tisztára balti 
ország, nem úgy, mint két másik fajtestvére: Dánia és Norvégia, amelyek 
aránylag nagyobb jelentőségűek a világkereskedelemben. Különösen az Atlanti 
óceán partján elterülő Norvégiára áll ez, amely a hajóépítés terén még ma is 
vezetőszerepet visz, s a világháború előtt a hajók tonnatartalmát tekintve, a 
negyedik helyen volt a hajós nemzetek sorában, Svédország ugyanakkor a 
tizedik, Dánia pedig a tizenharmadik helyen volt. Svédország azonban úgy 
területét (448.300 km2), mint lakosai számát tekintve (5,900.000), jóval felül-
múlja fajtestvéreit, gazdasági élete is élénkebb azokénál, úgyhogy fejlett ipari 
gócpontok és kikötők egész sorát találjuk térképén. 

Természetes, hogy SveGfo^agnak évszázadok óta rendszeres hajózási 
összeköttetése van idegen országokkal. Hajózását 1904-ben fektette modern 
alapokra, amikor az első nagy tengeri útvonalakat létesítették. Ma már csak-
nem 60 rendszeres hajózási útvonal indul ki kikötőiből, köztük 29 Göteborg-
ból, s 16 Stockholmból. A hajók nagysága 1904 óta 5—6000 tonnáról 
10—15.000 tonnára növekedett, legnagyobb hajóik 19.000 tonnát is el-
érnek. A kikötőket a svéd államvasutak (hálózata 6000 km. hosszú) vonalai 
kötik össze az ipari gócpontokkal. A külkereskedelem előmozdítására a vas-
útak különleges kiviteli tarifákat léptettek életbe vas- és acélárukra, kéreg-
papírra és papírra, amennyiben ez áruk svéd kikötőből viziúton külföldi ki-
kötőbe szállíttatnak. 

A kontinentális európai országokból a svéd államvasutak három göz-
kompvonala tart fent közvetlen kapcsolatot: Dániával a Hülsingborg—Hdl-
singör és a Malmö—Kopenhága vonalak, Németországgal pedig a Tralié-
bor g—Sassnitz vonal. Ez utóbbi vonal lehetővé teszi a vasúti kocsik átrako-
dásnélküli közvetlen átszállítását a kontinentális vasútakra. S minthogy 
1925-ben Angliának Belgiummal és Hollandiával kötött egyezménye lehetővé 
teszi az átmenő teherkocsiforgalmat Zeebriigge és Harwicli között, a gyors-
áruforgalom átrakodás nélkül bonyolódik le Svédország és a brit szigetek 
között is. A Trallcborg—Sassnitz gőzkompvonalat 1909-ben nyitották meg. 
Ez úton 4 teher- és utasszálító gőzkomp közlekedik, egyenként 112 m. 
hosszúak, 15.5 m. szélesek s több mint 300 tonna terhet bírnak el. 
Átlagos sebességük 16—17 csomó, úgyhogy az 58 mf. távolságot 4 óra alatt 
teszik meg. A kompnak négy fedélzete van: az ú. n. vonatfedélzet 2, egyen-
ként 90 m. hosszú vágánnyal van ellátva, amelyek együtt 18—20 vasúti kocsit 
bírnak el. A felső fedélzeteken az utasok kényelmét szolgáló helyiségek van-
nak (sétányok, fülkék, éttermek, dohányzó- és olvasótermek, s tb . ) . A személy-
es poggyászkocsikat a fedélzetre tolják, anélkül, hogy az utasoknak helyeiket 
el kellene hagyniok. 
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De évenként mintegy 24.000 teherkocsi is használja a gőz-
kompot, nem is szólva a személy-, posta és poggyászkocsikról, mert Svéd-
ország árukivitelének és behozatalának tekintélyes része is a Trállcborg—Sass-
nitz vonalon át bonyolódik le: kivitele főleg vas- és acélárukból, gépekből, szal-
mából, szénából, mohaalomból, gránitból és gyors szállítást igényelő romlandó 
árukból áll; bevitelének főcikkei pedig szén, koksz, petróleum, gépek, gyü-
mölcs, főzelékfélék, kender, olajgyártmányok, márvány, üveg- és agyag-
áruk, bizonyos faáruk. 

Az ország nagy tavait csatornák kötik össze a Keleti tengerrel. Az 
1919-ben megnyílt s 1924-ben újjáépített Södertálje-csatorna a Malaren-
tavat köti össze Stockholmmal. Megépítése óta 5.5 m. mélyjáratú tengeri 
hajók felmehetnek a tóba. A Södertcilje menti zsilip 7—8000 tonna rakományt 
szállító hajóknak is lehetővé teszi a bejutást. A 84 km. hosszú Troühütte-
csatorna 1800-ban nyilt meg s 1845-ben, valamint 1916-ban építették újjá. 
A Vanern-tavat köti össze Göteborggal. Minthogy e tó 44 m.-rel fekszik a ten-
ger színe fölött, több zsilipet kellett építeni, amelyek 5 m. mélyjáratú, 3000 t. 
maximális megterhelésü hajóknak teszik lehetővé a bejutást. A Trollhatte-
csatorna 1926-ban 1,600.000 tonna forgalmat bonyolított le. 

Svédország egyik főkikötője a Kattcgat partján Göteborg. Hinterlandja 
fontos iparvidék és mezőgazdasági termelésű teriilet. Áruforgalma évenként 
mintegy 3 millió tonna. Az ország legfontosabb szénbeviteli és gyufa-, vala-
mint vas- és acélkiviteli kikötője: egész Svédország gyufájának 90%-a s 
vasának és acéljának 5 0 % - a e kikötőn halad keresztül. A világ minden fonto-
sabb kikötőjébe indulnak innen gőzösök; a svéd kereskedelmi flotta 40%-a ; 
300 gőzhajó 550.000 tonnatartalommal ott állomásozik. 

Stockholm, az ország fővárosa, egyben legfontosabb balti kikötője is 
Svédországnak (464.000 lakossal). Már a XIII. század óta jelentős kikötő, 
amelyet az elmúlt évtizedekben modernül kiépítettek. 1927-ben 1,469.000 m. 
hosszú rakodópartja van 1,469.000 m2 íakteriilettel. Raktárházai közül a 
85.600 ni2 területű gabonarakodó a legnevezetesebb. Kikötői vasútvonalainak 
hossza 1927-ben 38.134 m. volt, a rakodást ugyanakkor 98 darú végezte. 
Rakpartja előtt a víz legnagyobb mélysége 10 m. Ily berendezések birtokában 
a stockholmi kikötő forgalma állandóan növekszik: 1908-ban 6,500.000 tonna, 
1927-ben pedig már 9,600.000 tonna áruforgalmat bonyolított le. Kikötőjé-
ben 1927-ben 271 gőzös állomásozott 234.500 tonnatartaommal, 23%-a a 
svéd kereskedelmi hajóparknak. 

A Kattegat és a Keleti tenger találkozásánál, tehát elsőrendű földrajzi 
energiájú ponton fekszik Malmö. Hinterland\a a nagy termékenységű Skane-
tartomány, egyben központja a svéd malom-, cukorfinomító- és szesziparnak. 
Áruforgalma 1927-ben 1,223.000 tonnára rúgott. 

A többi, kisebb svéd kikötőnek csak csekély a jelentősége a nemzetközi 
forgalomban. 



A VILÁGÍTÓ KITÉRÉSJELZŐ 

A V I L Á G Í T Ó K I T É R É S J E L Z Ő 
Semmi sem drága, semmi sem felesleges, ha az a hajók biztonságát elő-

segíti. Ma-holnap minden hajót rádióval látnak el, a rádiógoniométert, az 
automatikus S. O. S. fogót, a visszhang mélységmérőt napról-napra több 
hajóra szerelik fel. A különösen forgalmas helyeken, amikor a láthatósági vi-
szonyok nem kielégítők, az előírásos fény- és hangjelzések sokszor nem ele-
gendők ahhoz, hogy az összeütközést megakadályozzák, illetve, hogy a 
szembekerülő hajóvezetők a kitérési szabályok által előírt elfordulásokat 
idejében végrehajtsák. Ma már a tengerészek is idegesek. Sokan közülök 
autót, talán még repülőgépet is vezetnek s így a nagy sebesség mellett szük-
séges gyors kitérési mozdulatok, jelzések, nem hatnak annyira zavaróan ide-
geikre, mint az akárhányszor vízzel telt gőzkürt siralmas igyekezete, hogy 
hangot adjon, ami vagy sikerül, vagy nem és közben a két szembe került hajó 

A „Batavier V" parancsnoki hídján felszerelt világító kitérésjelző. 

veszedelmesen közeledik egymáshoz. Ma már nevezett hajóvezetők nemcsak 
azt akarják tudni, hogy a másik mit csinált, hanem, hogy mit akar csinálni az 
összeütközést elkerülendő. 

Valószínűleg ez a gondolat vezérelte A. Vreugdenhill kapitányt a 
Köninglijke Neederlandsche Lloyd „Batavier V." nevű hajójának parancsno-
kát, amikor az autókon használatos világító, nyílalakú, irányváltozást jelző 
készüléket szerelt fel hajójára. 

Amint az ábrán látható, a készülék a parancsnoki híd elején van felsze-
relve és három részből áll: egy függőleges és két vízszintes nyílból, melyek 
alakja villanylámpák vagy neongáz által megvilágítva, aránylag elég nagy 
távolságra látható. Hangjelzés előtt vagy azzal egyidejűleg használva, feltét-
lenül határozottabban jelzik a hajó irányváltoztatását. Vreugdenhill kapitány 
Londonban a Board of Trade, a kikötői hatóság, a Trinity House és a sajtó 
képviselői előtt mutatta be találmányát, amely a szakértők tetszését megnyerte. 
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A TENGER 

A FŐBB TENGERI KIKÖTŐK FORGALMÁNAK STATISZTIKÁJA 
1919—28. KÖZÖTT 

KÖZLI: DR SOMOGYI JÓZSEF 

STATISTICS OF THE TONNAGE OF THE PRINCIPAL SEA-PORTS 
BETWEEN 1919—28. By Dr. foseph de Somogyi. Statistics of the traffie of the principal 
sea-ports from 1919 to 1928 in gross tons; totals of the tonnage entered and cleared. 

• • • 
STATISTIK DES VERKEHRS DER WICHT1GSTEN SEEHÁFEN ZWISCHEN 

1919—28. Von Dr. Joseph von Somogyi. Statistischer Überblick des Verkehrs der wich-
tigsten Seehafen von 1919 zu 1928 in Bruttotonnen; cingeschiffter und ausgeschiffter 
Tonnengehalt zusammen. 

STAT1STIQUE DU TONNAGE DES PORTS PR1NCIPAUX ENTRE 1919—28. 
Par le Dr. Joseph de Somogyi. Tableaux statistiques du tonnage des ports principaux 
de 1919 á 1928 en tonnes brutes; totaux du tonnage entré et sorti. 

Az alábbiakban összeállítottuk a főbb tengeri kikötők forgalmának adatait 
1919-től 1928-ig, amelyek szemléltetik azt az átalakulást, amelyen a kikötők for-
galma a világháború következtében keresztülment. Összehasonlításul feltüntet-
jük a világháborút megelőző 1913. békeévnek adatait is. Számaink összegezik a 
kikötők teljes forgalmát (behajózás és kihajózás együtt) bruttótonnában 
kifejezve. 

Északi tengeri kikötők 
Év London Liverpool Hull New Castle South ampton 

1913 . . . 25,200.000 26,700.000 15,800.000 15,700.000 13,300.000 
1919 . . . 17,000.000 17,700.000 0,600.000 10.200.000 2,400.000 
1920 . . . 21,600.000 21,200.000 7,900.000 10.200.000 7 .600 .0 (0 
1921 . . . 24,600.000 22.200.000 9,600.000 8,600.000 8 ,800.000 
1922 . . . 25,800.000 26,200.000 15,900.000 15,300.000 13,300.000 
1923 . . . 19,600.000 20,600.000 12,900.000 11,600.000 13,300.000 
1924 . . . 32.400.000 31,100.000 16,100.000 15,700.000 17 ,4(0 .000 
1925 . . . 34,300.000 26,500.000 9,000.000 13,000.000 18.500.000 
1920 . . . 41 ,400.000 27,700.000 9,500.000 7,100.000 19,400.0( 0 
1927 . . . 38,700.000 27,000.000 8 ,900 . (00 14,300.000 19,500.000 
1928 . . . 40 ,600.000 26,600.000 9,200 000 14,300.000 21 ,100 . (00 

Északi tengeri kikötök Európai atlanti kikötök 

Év Glasgow Anvers Rotterdam Hamburg Bremen 
1913 . . . 10,150.000 28.233.000 26,000.000 26,200 000 9 ,000.000 
1919 . . . 4 ,900 .000 10,240.000 10,400.000 3,000.000 1,200.000 
1920 . . . 4 ,400 .000 20.672.000 15,400.000 8,800.000 2,700.000 
1921 . . . 6 ,600 .000 25,735.000 21,700.000 18,900.000 5.500.000 
1922 . . . 8 ,300 .000 30,081.000 24 ,5(0 .000 26.400.000 8,500.000 
1923 . . . 11,200.000 34.580.000 22,800.000 31,200.000 10,450.000 
1924 . . . 11,100.000 38,425.000 30,300.000 31,500.000 9,400.000 
1925 . . . 8 ,100 .000 40,360.000 34,000.000 33,300.000 8 ,670 .0(0 
1926 . . . 8 ,700 .000 45,050.000 43.000.000 35-.0C0.000 13,300.000 
1927 . . . 8 ,800 .000 49 ,804.000 42.900.000 39,700.000 10,900.000 
1928 . . . 9 ,000 .000 47,100.000 41,900.0C0 42,900.000 12,100.000 

* Szerzőnek „A főbb tengeri kikötök forgalmának alakulása a világháború óta" 
címen A Tenger 1929. évfolyamának 249—59. lapjain megjelent tanulmánya függelékéül. 
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Európai atlanti kikötők 
Év Le Havre Bordeaux 

1913 . . . — . — 3,ooo.ooo 
1919 . . . 4 6 0 0 . 0 0 0 2 ,6oo.ooo 
1920 . . . 6 ,Soo.ooo 3 ,000 .000 
1921 . . . 6 ,7oo .ooo 2 6oo .ooo 
1922 . . . 7 ,5oo .ooo 2 .800.000 
1923 . . . 7 ,600.000 3 .3oo.ooo 
1924 . . . 8 ,2oo .ooo 3 .6oo .ooo 
1925 . . . 8 ,4oo .ooo 3 .7oo .ooo 
1926 . . . 9 ,3oo.ooo 3,2oo 000 
1927 . . . 1 2 , l o o o o o 3 ,7oo.ooo 
1928 . . . 12,8oo.ooo 3.9oo 000 

Földközi tengeri kikötök 
Trieste Genova Marseille 

1 6 , 0 0 0 . 0 0 0 — . — 16,3oo.ooo 
— . — — . — 7,8oo .ooo 

2 ,2oo.ooo — . — 1 1 , 0 0 0 . 0 0 0 
5,100 0 0 0 10.S00.000 12,5oo.ooo 
5,ooo.ooo 12,3oo.ooo 14 , loo .ooo 
5 ,400 .000 14.ooo.ooo I6 . 000 .000 
6 , 8 0 0 . 0 0 0 15,7oo.ooo 17.2oo.ooo 
6 . 6 0 0 . 0 0 0 17 , loo .ooo 18,9oo.ooo 
7 , 7 0 0 . 0 0 0 1 7 . 8 0 0 . 0 0 0 2 o , 0 0 0 . 0 0 0 
9.2oo.ooo 1 8 , 6 0 0 . 0 0 0 2o,5oo 000 
9,2oo.ooo 19,7oo.ooo 22 ,9oo.ooo 

Amerikai atlanti kikötők 
Év New York Philadelphia Baltimore Quebec New Orleans 

1913 . — . — 2 ,800 .000 — . — 4 ,000 .000 — 

1919 . 28 .400 .000 — . — — . — — . — 6 ,600 .000 
1920 . 33 ,500 .000 3,000.0C 0 3 ,400 .000 4 ,600 .000 9 ,600 .000 
1921 . 31 ,800 .000 3 ,200 .000 3 ,500 .000 4 ,900 .000 10 ,900.000 
1922 . 37 ,300 .000 3 ,400 .000 3 ,700 .000 5 ,200 .000 9 ,700 .000 
1923 . 38 .500 .000 3 ,700 .000 3 ,500 .000 5 ,400 C00 9 ,200 .000 
1924 . 37 ,900 .000 3 ,500 0 0 0 3,400.C00 6,( 00 .000 10,500.000 
1925 . 39 ,000 .000 4 .300 .000 3 ,400 .000 7 ,900 .000 10 ,200.000 
1926 . 41 ,100 .000 5 ,500 .000 8 ,000 .000 7 ,700 .000 9 ,900 .000 
1927 . 4 1 , 9 0 0 . 0 0 0 3 ,900 .000 3 ,500.000 7 .100 .000 9 .400 .000 
1928 . 46 ,900 .000 4 ,000 .000 2 ,000 .000 7 ,000 .000 8 ,700 .000 

Csendes óc. 
Amerikai atlanti kikötők Indiai kikötő kikötök 

Év Galveston Buenos Ayres Montevideo Bombay San Francisco 
1913 . . — . — 4 , 5 0 0 . 0 0 0 — . — 2 ,000 .000 1 ,500 .000 
1919 . . 4 , 000 .000 8 .700 .000 11 ,000 .000 2 ,200 .000 2 ,600 .000 
1920 . . 4 ,200 0 0 0 12 ,300 .000 12 ,700 .000 2 .400 .000 3 ,000 .000 
1921 . . 4 ,500 .000 15 ,600 .000 16,100.000 3 .000 .000 2 ,700 .000 
J9Ü2 . . 4 ,900 .000 18 ,300 .000 14 ,400.000 2 , 9 0 0 . 0 0 0 3 ,000 .000 
1923 . . 5 ,500 .000 20 ,000 .000 15 ,000.000 3 ,900 .000 3,Vj00.000 
1 9 2 4 . . 6 , 100 .000 25 ,000 .000 16 ,800.000 3 , 7 0 0 . 0 0 0 3 ,700 .000 
1925 . . •5,200.000 2(5,700.000 18 ,800.000 3 , 8 0 0 . 0 0 0 3 ,400 .000 
1 9 2 6 . . 5 , 5 0 0 0 0 0 28 ,600 .000 18,000.000 4 ,100 .000 3,900.000 
1927 . . 5 , 700 .000 29 ,300 .000 20 ,000.000 4 , 1 0 0 . 0 0 0 4 , 2 0 0 . 0 0 0 
1928 . . 5 ,300 .000 30 ,800 .000 22 ,400 .000 4 , 3 0 0 . 0 0 0 4 ,100 .000 

Csendes óceáni kikötők 
Év Hankau Sanghai Hongkong Sydney Wellington 

1913 . . . 13 ,500.000 20 ,000 0 0 0 35 ,000 .000 9 , 0 0 0 . 0 0 0 5 ,800 .000 
I a l 9 . . . 13 ,600.000 18 ,500 .000 

35 ,000 .000 9 , 0 0 0 . 0 0 0 

1920 . . . 13 ,700.000 22 ,500 .000 — . — 11 ,800 .000 6 ,000 .000 
1921 . . . 13 ,000.000 24 ,000 .000 21 ,000 0C0 12 ,600 .000 6 .000 .000 
1922 . . . 10 .500 .000 2 7 . 5 0 0 . 0 0 0 19 ,100.000 13 ,400 .000 6 ,100 0 0 0 
1923 . . . 8 ,900 0 0 0 30 ,000 .000 18,000 0 0 0 14 ,300 0 0 0 6 ,200 .000 
1924 . . . 8 .600 .000 32 ,300 .000 16 ,500.000 16 .800 .000 6 , 2 0 0 . 0 0 0 
1925 . . . 7 ,900 .000 30 ,300 .000 — . — 17 ,600 .000 6 ,400 0 0 0 
1926 . . . — . — 3 3 , 0 0 0 . 0 0 0 — . — 17,700 .000 6 ,500 0 0 0 
1927 . . . — . — 30 ,100 .000 — . — 17 ,300 .000 6 .400 .000 
1928 . . . 4 .000 .000 34 ,600 .000 11 ,800.000 16 .900 .000 6 ,600 .000 



T Á R C A 
AZ Ó C E Á N R Ó L AZ A D R I Á R A 

Czölder Dezső „Tengerek és tengerpartok" képkiállításának megnyitása alkalmából 

elmondotta Dr. SZIKLAY JÁNOS 
a Szent István Akadémia tagja, az Otthon Kör alelnöke 

Nekünk magyaroknak sok erényünk és sok hibánk közé tartozik az is, 
hogy gazdag fantáziával dicsekedhetünk. Ez a fantázia, amely gyakran visz 
bennünket a fénnyel versenyző gyorsasággal az ábrándok végtelen birodal-
mába, már igen sok csalódást, bánatot, valóságos bajt és gyászt hozott ránk; 
de ne ítéljük el emiatt nemzetünket, ne magunkat; mert ez volt gyakran a sze-
rencsénk és megmentőnk is; ez volt haladásunk mozgató ereje, ez volt a kis 
nemzet arányához mérten nagyszámban termő tehetségeink mestere, kalauza, 
nagy tettekre sarkalója. 

Mai napjainkban talán éppen az a legaggasztóbb, hogy amerre nézünk, 
megdöbbenve látjuk a fantázia leszegett szárnyait. De meg vagyok győződve, 
hogy ez csak rövid, ideges, gyógyítható beteges állapot; sok derék embert 
földre sújtott a nagy csapás, most a földön kuporogva vagy mászkálva keresi 
a menekvést: de ébred már egyikben-másikban a fantázia, él bennünk, javít-
hatatlan optimistákban is és még haíálos pillanatunkban sem fogjuk meg-
tagadni azt a bizakodást, hogy lesz itt még jobb világ, lesz nagyobb, erősebb, 
minden bilincset szétverő magyar nemzet. A csapások tengere maga rakja le 
az új paradicsom földjét. 

A csapások tengere! Igen, ez a kép viszi az én képzeletemet is a ten-
gerekre, ki az óceánra és vissza az Adriára, amely vérünktől és könnyünktől 
dagadva mosta el egyidőre a magyar munka emlékeit, amelyek partján egy 
nemzet rombadöntött erejéről, nemes törekvésének összeomlásáról regélnek. 

A tenger hajdanában valami rémítő végtelenségnek tetszett a száraz-
földi ember előtt. Az óceánra ki sem merészkedett; csak az első évezred végén 
vágott neki egy vakmerő normann hajós-csapat. Az Óceán volt a világ vége. 
Hogyan vett rajta erőt az emberi találékonyság és kutató bátorság, az ismere-
tes minden iskolás növendék előtt. Ma nem elválasztója, hanem összekötő 
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hídja a világrészeknek. Ma már a magyar emberek nagy serege sem borzad 
össze, ha rá kell szállania egy hatalmas gőzösre, egy valóságos úszó várkas-
télyra. Sőt bizonyos tekintetben, noha a kultura szempontjából örülhetünk 
ennek, magyar szempontból keseregnünk is kell rajta. Nagyszerű, ha valaki-
nek módja van, hogy ismeretekben való gazdagodás céljából átkel a tengeren, 
bejár, megismer idegen világot, idegen kultúrát, de rettenetes, ha szükség, 
nyomorúság kergeti a szárazföldi magyart arra a tengeri útra, amelyen, fá j -
dalom, alig-alig fog már visszatérni. Hajdan félelmes volt a tenger, utasa, míg 
partra nem szállott, folyton reszkethetett az ingó-bingó faalkotmány össze-
törésétől: ma luxushaiók, úszó városok a lehető legnagyobb biztossággal és 
kényelemmel hordják a hajótörötteket a földgömb másik felére. És sok lesz 
köztük olyan Robinsonná, akit nem szabadíthatnak meg többé. 

A társadalom hajótöröttjei bizony nem igen keresik az Óceán hatalmas 
szépségeiben való gyönyörködést. Szemük elhomályosult, csak emberi remé-
nyük, biztató fantáziájuk élteti még őket; elmerenghetnek, de látják a rajongó-
kat izgató hatalmas szépségeket. 

Annál szerencsésebbnek érezheti magát az, aki ilyen útnak fáradalmait 
könnyedén elűzheti a váltakozó fenséges gyönyörűségek élvezésével. 

Ilyen fenséges szépségeket varázsol elénk a művész ecsetje, a mi szere-
tett és nagyrabecsült Czölder Dezsőnk színekben való pazarlása. Átrezeg lel-
kűnkön az idill, majd megeleveniil a magasan szikrázó hullámtaraj a hullám-
völgyek sötétlő mélységei fölött; majd elandalgunk a holdfényes végtelen víz-
tükrön, majd látjuk omlani a sziklapartokat a tomboló vízzuhatag mosása 
alatt ; fülünkbe zúg a vihar óriási orchestrumának harsogása, aztán a szélvész 
elültével megjuhászodott habáradat fölött meggyulladó hajnal pírja remegteti 
meg szemünket, mint a szép leány üdén nyíló arcának hajnalpiros hamva. 

Az Óceán leánya a Földközi tenger, ez a helyenkint páratlanul kéklő, 
ragyogó világ, amelyet a mi égövünk három világrésze ölel át. És a Földközi 
tengernek egyik gyönyörű karja az Adria. Ez egyébként a világjárta Czölder 
Dezső művésznek legkedveltebb művészi állomása, sokáig igazi otthona. Ne-
künk fájdalmas emlék is. De remélem, majd vidám iidiilőutat tár ismét a ma-
gyarnak a közeli jövőben. Ha egy kis foltja magyar földet jelzett is, ne tagad-
juk, azon a darabka földön mégis ali g volt más magyar, mint a zászló, meg 
a hivatalos világ, a nép őszintén nem húzott hozzánk, két mágnes tartotta 
fogva: felét az olasz, felét a szláv. De Olaszország területén megjelenhetnek 
majd ismét elsodort hajóink a magyar zászlóval, csak egyszer szabadon nyíl-
hassák meg ismét az út a kijózanodott s megszabadítandó Horvátországon át 
Fiúméhoz. A remek partok, az érdekes és hajós szigetek úgy sem voltak a 
mieink. És inkább legyenek olasz birtok, mint a velünk mindig torzsalkodó, 
osztrák jártató-szalagon rángatott felemás-horvátok földje. A magyar és az 
olasz trikolór azonos színei békés, sőt dicsőséges barátságban csókolózhatnak 
össze s akkor megint kedves látogató lesz a magyar és szívesen hallott hang 
a magyar szó és a magyar dal az Adrián. 



VEGYES KÖZLEMÉNYEK 

A Magyar Tengerésztisztek Egyesülete alapszabályait a m. kir. kereskede-
lemügyi Miniszter Ür Önagyméltósága 1930. évi január hó 13-án 147.944 KM. 
XII. sz. a. kelt leiratával jóváhagyta. Az egyesület ideiglenes vezetősége 1930 már-
cius hó 6-án a Magyar Adria Egyesület helyiségében (Budapest, Muzeum krt 10.) 
megtartandó rendkívüli közgyűlést hív egybe, melynek tárgysorozatát a tagokkal 
névre szóló értesítésben közli. 

* 

Fiume hajózási forgalma. A Consiglio e Ufficio Provinciáié deliEconomia 
del Carnaro hivatalos adatai szerint az elmúlt 1929. évben Fiume hajóparkja 
összesen 51 hajó volt 76.731 tonnával, ebből 6 mótorhajó 7457 tonnával, a többi 
gőzhajó. E számok jóval alatta vannak a világháborút megelőző esztendő adatai-
nak: 1913-ban ugyanis a fiumei kikötőhöz 134 hajó tartozott 142.539 tonnával. 
Forgalmát nyolc hajózási vállalat látja el 22 útvonaon. Legjelentősebb közülük 
az „Adria" Tengerhajózási R.-T., amely az elmúlt évben 2 gőzöst és 5 mótor-
hajót vásárolt s hajóállománya 5 hajóval csökkent. 

A fiumei kikötő fokozottan érzi a jugoszláv társkikötő: Susák versenyét, 
különösen, amióta az utóbbi kedvezményes vasúti tarifát élvez. Ez világosan ki-
tűnik a két kikötő áruforgalmának egymás mellé állított adataiból. 

Év Susák Fiume 

1924. 5,524.000 métermázsa 6,502.000 
1925. 5,163.000 13,202.000 
1926. 7,038.000 15,981.000 
1927. 10,956.000 14,801.000 
1928. 13,804.000 15,870.000 

Még jobban szembeötlik a két kikötő versenye, ha az egyes árunemekben 
való forgalmukat vizsgáljuk. 1928-ban ugyanis Fiume 2344 ezer tonna épületfát 
exportált, Susák pedig 2576 ezer tonnát; a megelőző 1927. évben Fiume kivitele 
még 412 ezer tonnával volt több, mint Susáké, 1926-ban pedig 863 ezer tonnával 
volt több. A behozatali cikkek között különösen a kőszén és a nyersfoszfát for-
galmában rendkívül éles a verseny. Kőszén 1928-ban 1003 ezer tonna érkezett 
Fiúmén és 310 ezer tonna Susák kikötőjén keresztül, csakhogy Fiume szénbehoza-
tala 74 ezer tonnával hanyatlott 1927 óta, Susáké pedig 133 ezer tonnáról csak-
nem 300%-kal növekedett. A nyersfoszfát forgalmában 1926-ban még Fiume 
behozatala kétszerese volt Susákénak. a következő 1927. évben azonban Susák 
forgalma több mint 300 ezer tonnával haladta meg Fiume behozatalát, 1928-ban 
pedig annak kétszerese lett (Fiume 670 ezer, Susák 1343 ezer tonna). Susák 
exportjának 98.4%-a épületfából áll. Kikötőjének nagy előnye, hogy 1. több helye 
van a fa elraktározására, 2. kedvezményes vasúti tarifája van a fára, 3. a mun-
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káskéz kevesebbe kerül, mint Fiúméban. Ezzel szemben Fiume előnye, hogy 1. 
modern kikötői berendezésekkel van ellátva, 2. a legutóbbi olasz-spanyol keres-
kedelmi szerződés az olasz fának vámkedvezményt biztosít Spanyolország ban; 
Fiuméből tehát sokkal kedvezőbben lehet épületfát odaszállítani, mint a jugoszláv 
SwsríÁrból. 

Hogy Fiume a háború óta mennyire visszafejlődik kereskedemileg, az a 
legjobban abból az egy adatból tűnik ki, hogy míg Fiume és Susák együttes 
áruforgalma 1928-ban 29,674.000 tonnát tett ki, 1913-iki forgalmának 73.5yoát. 
addig Trieste forgalma 1928-ban 51,990.000 tonnára rúgott, 1913-iki forgalmá-
nak 84%-ára. Ennek magyarázata a triestei kikötőbe irányuló vasútvonalaknak 
Fiúméval szemben kedvezőbb tarifáiban rejlik, továbbá abban, hogy Fiúméban 
az áru elhelyezésének költségei 30%-kal magasabbak, mint Trieste ban. Ezen nem 
sokat változtatott a magyar-olasz kereskedelmi egyezménynek az a rendelkezése 
sem, amely magyar áruknak leszállítja a közraktári illetékeket Fiume ban. Végül 
fontos körülmény az is, hogy Triestenzk sokkal jobbak a tengerhajózási össze-
köttetései, mint Fiúménak. Dr. Somogyi József. 

* 

A La Manche alatti alagút terve. Az elmúlt év december havának első felé-
ben az egyébként is „viharfészek"-nek ismert La Mancheon eddigelé csak ritkán 
tapasztalt, irtózatos erejű viharok tomboltak, amelyek kerek nyolc napon át lehe-
tetlenné tettek minden hajózási összeköttetést a Brit Szigetek és az európai 
kontinens között. Ezek a viharok illuzóriussá tették az összeköttetést a brit anya-
ország és a kontinens között: időszerűvé vált ismét egy természeti tényezőktől 
független közlekedőút megvalósításának kérdése, a La Manche alatti alagúté. 
Megépítésétől talán már nem vagyunk nagyon messze, mert decemberben az 
angol parlamentben J. H. Thomas bejelentette, hogy f. év január 21-én, a parla-
ment újbóli összeülése után, a parlament Channel Tunnel Comitteeje előterjeszti 
jelentését az idevágó tervezeteket illetően. 

Két alagút megépítését tervezik, hosszuk 38 kilométer lenne, 
ami eddigelé példátlan, mert a leghosszabb jelenlegi alagút, a Simplon-alagút 
csak 20 km. hosszú. Még inkább megnehezíti a munkálatokat, hogy 130 m.-re 
kell leereszkedni a tenger szine alá s mindkét oldalról óriási tömegű anyagot kell 
kiemelni, ami a villamosság alkalmazásával megoldható. A tulajdonképeni nehéz-
ség azonban, olyan terrénumot találni, amely teljesen vízhatlan, de Lapparentnak 
1875—76-ban és Charcot kapitánynak 1921—24 között végzett mérései azt 
mutatják, hogy az alagút megépítésére sem a La Manche legalsó homokos agyag-
rétege, sem pedig legfelső meszes krétarétege nem alkalmas, hanem csakis a kettő 
közötti 60 m. vastag glauconi krétaréteg. Francia részről a vasút a Boulogne-
tól északra fekvő Marquisetói a Calaistól közvetlen nyugatra fekvő Sangatteig 
haladna s Marquisetöl 6 km.-re lépne az alagútba, amey nagy görbe vonalban 
haladna a tenger alatt, majd a talajviszonyok folytán szükséges második görbe 
vonalban vezetne Iilmestoneba s onnan Doverbe az angol parton. A két alagútat 
200 yardonként keresztfolyosók kötnék össze egymással. 

Az alagút a tervek szerint négy esztendő alatt épülne meg. Megalkotása 
24.000 embert foglalkoztatna, közöttük sokezer, ma munkanélkül levő munkást. 
A Paris—London távolságot 6 óránál jóval rövidebb idő alatt tehetné meg az 
expressvonat. Angol számítások szerint évente 25 millió utas és 8 millió tonna 
áru haladna az alagúton keresztül. Hogy ez a Brit Szigetek idegenforgalmát 
mennyivel növelné, arra csak rámutatni is elegendő. Hiszen ma — angol források 
szerint — a Brit Szigetek idegenforgalmában csak a harmadik helyen van az 
európai kontinensről való idegenforgalom: ezt jóval megelőzi a ,,brit", azaz a 
dominionokról jövő és — második helyen — az Egyesült Államokból származó 
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idegenforgalom. Ez a helyzet kétségkívül megváltozna a La Manche alatti alagút 
megépültével, amely hatványozottan növelné az európai turisták odaözönlését a 
brit szigetekre, amit ma nem utolsó sorban gátol a La Manche viharaitól való 
aggodalom. Csupán haditengerészeti körökben tartják aggodalmasnak az alagút 
megépítését, mert tőle a „splendid isolation" katonai téren való megszűnését 
féltik. Ez az aggodalom talán kissé túlzott, mert hiszen háború esetén robban-
tással könnyen hasznavehetetlenné lehetne tenni az alagútat, mindazáltal tény az, 
hogy a tervtől a legjobban az angol admiralitás idegenkedik, míg kereskedelmi 
és idegenforgalmi körök épen a fentebb felhozott érvek miatt megvalósítása 
mellett foglalnak állást. Dr. Somogyi József. 

* 

A londoni tengerészeti leszerelési értekezlet. Folyó év január 21-én nyílt 
meg Londonban a haditengerészeti leszerelési értekezlet, amely elé feszült vára-
kozással tekint az egész müveit világ. A tengeri haderők nagysága minden idő-
ben kifejezője volt egy ország hatalmi állásának; a fegyverkezés korlátozása sok 
súrlódási felületet küszöbölhet ki a világhatalmak között s ezáltal a nemzetek 
közötti béke megszilárdulásához vezethet. 

A világháború befejeztével a legkényesebb teendők egyike volt a tengeré-
szeti leszerelés. A háború alatt minden tengeri hatalom óriási áldozatok árán is 
arra törekedett, hogy hadi felkészültségét a maximálisra fokozza. Különösen a két 
Európán kívüli nagyhatalom: az Egyesült Államok és Japán versenyeztek egy-
mással e tekintetben, ami a háború után csaknem japán—amerikai háborúhoz 
vezetett a Csendes óceánon. E versengés megszüntetése és a tengeri hatalmak 
hadikészültségi költségeinek csökkentése volt a célja annak az értekezletnek, 
amelyet W. G. Harding, az Egyesült Államok elnöke hivott egybe Washingtonba 
1921. november 21-ére. Az értekezlet, amelyen az Egyesült Államok, Nagy-
britannia, Japán, Franciaország. Olaszország, Németalföld, Belgium, Portugália 
és Kina képviselői vettek részt, 1922. február 6-ig tartott s kiküszöbölte a japán— 
amerikai háború veszedelmét, korlátozván Japán előnyomulását a Csendes 
óceánon. A legfontosabb határozmányai azonban az értekezletnek a tengeri le-
szerelést célozzák s az egyes tengeri haderők közötti arányszám megállapításá-
val korlátozzák a haderők tetszés szerinti fejlesztését. E határozmányokat át-
tekinthetőség céljából az alábbi táblázatban állítottuk össze. 

Nagy hadihajó: 
HAJÓNEM Brit U S A Japán Francia Olasz 
Arányszám 5 5 3 1.75 1.75 
Engedélyezett 

vízkiszorítási tonnatartalom 525.000 525.000 315.000 175.000 175.000 
Engedélyezett legnagyobb hajóür 35.000 tonna. 
Engedélyezett legnagyobb ágyúkaliber 40.6 cm. 
Korhatár 20 év. 10 évig tilos minden új építés. 

Repiilögépszállitó: 
Vízkiszorítási tonnatartalom 135.000 135.000 81.000 60.000 60.000 
Engedélyezett legnagyobb hajóür 27.000 tonna. 
Engedélyezett legnagyobb ágyúkaliber 20.3 cm. 
Korhatár 20 év. 

Védett cirkáló: 
Vízkiszorítási tonnatartalom korlátlan. 
Engedélyezett legnagyobb hajóür 10.000 tonna. 
Engedélyezett legnagyobb ágyúkaliber 20.3 cm. 
Korhatár nincs. 
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A torpedóhajókat, torpedórombolókat és tengeralattjáró hajókat illetően 
semminemű korlátozásban nem állapodtak meg, csupán az utóbiaknak kereske-
delmi háborúban való alkalmazását mondották ki tilosnak; úgyszintén mérges 
gázoknak tengeri háborúban való alkalmazását is. Korlátozták a flottatámasz-
pontok kiépítését is, mint alábbi összeállításunkból kitűnik. 

Megépítésre engedélyezett tiltott 
NAGYHATALOM f l o t t a t á m a s z p o n t o k 

Nagybritannia Canada, Ausztrália, New Hongkong 
Zealand, Singapore Philippi-szigetek 

USA Anyaország, Alaska, Panama, Guam, Aleuti szigetek 
Hawaii-szigetek 

Kurili-szigetek, Bonin, 
Japan Anyaorszag es szomszédos L Í U . K Í U ) F o r m o s a > 

szigetek Pescadores-szigetek 

Az egyezmény érvényessége 1936-ig tart. Megkötésével azonban a helyzet 
nem tisztázódott teljesen. Korlátozatlan maradt ugyanis a páncélos cirkálók 
tonnatartalma, az egyes cirkálókra megszabott 10.000 tonna hajóür pedig csak 
az Egyesült Államoknak kedvezett, míg Nagybritanniának inkább kisebb, 5—6000 
tonnás cirkálókra van szüksége. Japán az 5:5:3 arányszámmal elégedetlen s azt 
követeli, hogy az ő javára 10:10:7 arányra változtassák meg. Ennélfogva meg-
indult a brit—amerikai versengés új cirkálók építésében, ami egyik angolszász 
nagyhatalom közvéleményében se keltett túlságosan nagy rokonszenvet: Nagy-
britanniában azért nem, mert a háború következtében minden téren nagy takaré-
kosságra kellett törekednie; az Egyesült Államok viszont gazdagon kerültek ki 
a világháborúból, a korlátlan fegyverkezés luxusát tehát megengedhették volna 
maguknak, ám a pacifista amerikai közvélemény körében nagyon népszerűtlen 
épen a testvér angolszász nemzettel való versengés gondolata. Ezért a múlt esz-
tendőben épen amerikai részről indult ki a további tárgyalások kezdeményezése, 
amelyet Dawes tábornok londoni amerikai nagykövet vetett fel Ramsay Mac 
Donaldnak, a Labour Partynak Angliában történt kormányrajutása után. Az 
angol Premier nagy lelkesedéssel fogadta Dawes javaslatát s a kérdés alapos 
megtárgyalására szeptember végén Washingtonba is utazott, ahol uralkodókat 
megillető tisztelettel és igaz lelkesedéssel fogadták. Az Egyesült Államok elnöké-
vel: Herbert Hooverrel való tanácskozásai során megegyeztek abban, hogy a két 
angolszász hatalom között a háború elképzelhetetlen (unthinkable), ennélfogva 
kívánatos, hogy mind a két hatalom hadiereje teljesen egyenlő legyen minden 
hadihajó-kategóriában, amit kölcsönös leszereléssel 1936 végéig kell elérniök. 
A cirkáló-kérdésben akként egyeztek meg, hogy Nagybritanniának összevéve 
nagyobb cirkálóflottája lehet, az Egyesült Államoknak viszont több 10.000 tonnás 
cirkálója. Megegyeztek abban is, hogy a tengeralattjáró hajókat teljesen meg kell 
szüntetni. A végleges megállapodásokat a folyó év január havában Londonban 
tartandó tengerészeti leszerelési értekezleten hozzák meg, amelyre a két angol-
szász hatalom Japánt, Franciaországot és Olaszországot is meghívta. így tehát 
Londonban is a „big five" (az öt nagyhatalom) fog tanácskozni és dönteni, 
épen úgy, mint annakidején Washingtonban. 

Az értekezlet lefolyását feszült figyelemmel kíséri az egész világ. A két 
angolszász nagyhatalom között összeütközésnek a lehetősége kizárt dolog, ezzel 
szemben a három kisebb hatalom szereplése nem lesz híjján éles vitáknak. Egyi-
kük sem akarja feladni költséges és fáradságos munkával esztendőkön át keresz-
tülvitt s csaknem befejezett flottaépítési programinját, amit tengeri érdekeik meg-
óvására szükségesnek tartanak. Különösen érdekes pontja az értekezletnek a ten-
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geralattjáró hajók kérdése. A két angolszász nagyhatalom ugyanis a tengeralatt-
járó hajónak harci eszközként való alkalmazását el akarja tiltani, ezzel szem-
ben a három kisebb hatalom a „gyengék fegyverét" látja benne s nem szívesen 
mond le róla. De másrészről, a brit-amerikai megegyezéssel szemben nagy az 
ellentét Franciaország és Olaszország álláspontja között. Franciaországnak 
mindenekelőtt technikai természetű követelései vannak: azt kívánja, hogy ten-
geri hadereje nagyobb lehessen az olaszokénál s hogy ne a hajótípusokat kor-
látozzák, hanem általában határozzák meg minden állam haditengerészetének 
tonnatartalmát s ezen belül az egyes országok olyan hajótípusokat építhessenek, 
amilyeneket jónak látnak. De ennél fontosabbak a francia memorandumban elő-
terjesztett politikai kívánságok. Franciaország ugyanis saját partjainak, vala-
mint gyarmataival való összeköttetésének biztonságát félti a tengerészeti le-
szereléstől: ezért azt kívánja, hogy a három földközi tengeri hatalom (Francia-
ország, Olaszország és Spanyolország) egymással biztonsági szerződést kösse-
nek, amely kizárná a kölcsönös támadást. Ezzel szemben Olaszország ragasz-
kodik a Franciaországgal való teljes egyenlőséghez, mert partvidéke épúgy vé-
delemre szorul, mint a francia, emellett a Földközi tenger kijárói nincsenek bir-
tokában, s háború esetén könnyűszerrel el lehet vágni külföldi élelmiszer- és 
iparcikkforrásaitól. 

Az értekezleten a brit delegációt Ramsay Mac Donald miniszterelnök, az 
Egyesült Államokét L. H. Stimson külügyi államtitkár vezeti, Franciaországot 
Tardieu miniszterelnök és Briand külügyminiszter, Olaszországot Dino Grandi 
külügyminiszter, japánt pedig Vakasuki volt miniszterelnök képviseli. 

Dr. Somogyi József. 
* 

HÍREK A KERESKEDELMI TENGERÉSZET KÖRÉBŐL 

Olaszország. A tenger- és léghajósok betegsegélyző pénztára megállapította 
a tagok járulékait. Az összjavadalmazás 3%-át az utasszállító hajók személy-
zete, 2y2°/0-át az utasszállító hajók személyzete és 2yo-át a vitorláshajók sze-
mélyzete. Ennek ellenértéke gyanánt minden tag részesül: 1. behajózáskor előze-
tes orvosi vizsgálatban, 2. a betegség tartama alatt téppénzben, 3. otthoni ápo-
lásban, 4. kórházi ápolásban, 5. betegség utáni ápolásban és 6. gyógyszerekben. 
A kezelés nyilvántartása és ellenőrzése céljából a tengerészeti szolgálati könyv-
höz egy betegsegélyzőkönyvet csatolnak. A rendelet a hajótulajdonosokra bizo-
nyos kiadástöbbletet jelent, ami a mai kedvezőtlen fuvarpiacon megnehezíti az 
olasz hajók versenyképességét. Ez a körülmény azonban csak pár évig állhat 
fenn, mert a mult évi október hó 10-én Genfben összeült nemzetközi munkaügyi 
értekezlet minden nemzet hajózási vállalkozóját egyformán kötelező beteg-
segélyzőrendszer kidolgozásán és életbeléptetésén fáradozik. 

* 

Norvégia. A Lloyd Register 1929. szeptember 1-én norvég tulajdonban 
28 darab összesen 225.000 bruttó register tonnatartalmú olajszállító hajót tartott 
nyilván. Ezzel szemben a Norwegian Journal of Commerce and Shipping szerint 
október 17-én 53 darab összesen 396.500 br. tonnatartalmú olajszállító volt 
épülőfélben. A fuvarozás ezen ágának fellendülése a nyersolajfogyasztás emel-
kedésével kapcsolatos, de ha minden nagyobb tengerész nemzet a norvégekhez 
hasonlóan favorizálja azt, félő, hogy rövid időn belül ez az üzlet is stagnálni 
fog. A világ nyersolaj termése 1926-ban 1098 millió hordó volt. (1 hordó körül-
belül egy köbméter hetedrésze.) 1927-ben 1261 és 1928-ban 1306 millióra emel-
kedett a produkció, ami korántsem oly rohamos, mint a jelentkező hajótéremel-
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kedés. Jellemző a norvégek üzleti érzékére, hogy előbb adják bérbe (time 
Marter) az olajszállítókat s csak azután rendelik meg azokat a hajógyárakban. 
A norvég hajók 1928-ban 396 millió kronert kerestek, ami az előző évi 423 millió-
val szemben jelentékeny csökkenést mutat. 

* 

Portugália. Egy új rendelet értelmében minden hajó, az idegenek is, ha 
portugál kikötőbe érnek, kötelesek a patkányirtási disinfekciónak alávetni magu-
kat, ha a legutolsó disinfektálásuk óta hat hónap eltelt. A disinfekció díjtalan. 

* 

Franciaország. A Compagnie Generale Transatlantique 8 darab 8250 tonna 
hordképességü teheráruhajót rendelt Harland and Wolfnál. Ezek a hajók 14 
mértföldnyi óránkénti sebességgel fognak járni. Tíz évvel ezelőtt sok személy-
szállító hajó járt ennnél kisebb sebességgel. 

* 

Svédország. A svéd hajók 1928-ban 290, 1927-ben 294 millió kronert keres-
tek, ebből 13, illetve 10 millió a time charter üzletekre esett. A hajópark a mult 
évben 94.000 br. t.-val gyarapodott. 

KÖNYVISMERTETÉSEK 

Zur See mit Pinsel und Palette. Erinnerungen von Professor Willy Stöwer 
Marinemaler. Mit 257 einfarbigen und 4 mehrfarbigen Abbildungen. Georg Wes-
termann, Braunschweig, Berlin, Hamburg. Nagy 8-adrét. 301 lap. Ára díszes 
vászonkötésben 14 Márka. 

Egy nagytehetségű, kiváló művésznek, a német haditengerészet mesteri 
festőjének élményekben gazdag pályafutását mondja el ez a könyv, azzal a köz-
vetlenséggel, mely nem írói babérokat keres, de a maguk egyszerűségükben 
mondja el egy született müvésztehetség gyermekkori tapogatódzó lépéseitől foly-
ton fölfelé ivelő s magasra emelkedő életének változatos, eseménydús s érdekes 
élményekben gazdag életét; bemutatja festő-ecsetjének, rajzainak, fényképfel-
vételeinek pompázatos gyűjteményét. 

Egy kis tengerparti Hanzavárosból, a Keleti tenger mellett fekvő Wolgast-
ból indul ki ez a pálya; atyja egy vitorlás hajón volt kapitány. Nyolc éves volt, 
amikor 1872 novemberében egy rettenetes rohanó-ár az egész keleti tengerpartot 
elpusztította. Ekkor kezdte megismerni a tenger nagy hatalmát, majd a helybeli 
fahajógyár keltette fel az érdeklődését. 1878-tól kezdve beállott a vitorláshajók 
alkonya; az atyja hajója a „Luise" még járta ugyan a tengert, de mindig cse-
kélyebb eredménnyel. A kis Willy mind ennek dacára gondtalanul élvezte a hajós-
élet kellemességeit s legnagyobb öröme az volt, ha az apja megengedte a hajójá-
hoz tartozó norvég vitorlás csónak használatát, mellyel szerte barangolt a ten-
geren s amely idővel a vitorlázás elsőrangú mesterévé avatta, úgy, hogy a ver-
senyekben szerzett értékes nyereménytárgyakból gazdag gyűjteménye lett.. A 
rajzoló tehetség korán kiütközött benne s művészi érzékét már is sértették a vi-
torlás hajókról készített metszetek, melyek eltorzítva adták vissza a hajók vi-
torlázatát és fölszerelését. Vázlataiban már akkor megkísérelte a hajókat festőileg 
nézni és ábrázolni, amire a stettini vizek különféle típusú hajói bő alkalmat nyúj-
tottak. Az első hadihajó, amit menetben látott, a „Grille" avizó-gőzös volt, ame-
lyet le is festett. Ettől kezdve a legnagyobb érdeklődését a hadihajók kötötték le, 
s megpróbálta ezeket festegetni. Az első megrendelést egy kajóskapitány barát-
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juktól kapta, akinek „Gustava" nevű hajóját teljes vitorlázattal menetközben kel-
lett megfestenie. Kapott érte 10 márkát. Ez az első siker a Willy atyjában fel-
ébresztette azt a vágyat, hogy fiából festőművész legyen; de ő nem sokra be-
csülte ezt a pályát. Az atyja azonban mégis beadta Stettinbe egy díszletfestőhöz, 
de az inaskodás nem volt kedvére s beállott munkásnak egy hajógyárba, ahol a 
műhelyből csakhamar a tervező-osztályba került, ahol rajzképességével feltűnést 
keltett. Innen 1887 tavaszán mint gépész segéd a balti Lloyd „Katié" nevű 8000 
tonnás gőzösére kapott alkalmazást, mellyel nagy utakat tett meg, közben foly-
ton rajzolgatott s a hajót le is festette. Ezzel megkezdődött tulajdonképeni hajós-
élete s rohamosan fölfelé ívelő művészi pályája, úgy hogy nemsokára a londoni 
„Graphic"-től és más képes lapoktól felszólítást kapott rajzok készítésére. Most 
rátért a hadihajók ábrázolására s a Kaiser Wilhelm-Kanal megnyitásáról készí-
tett nagyszabású olajfestményével óriási feltűnést keltett. Ettől kezdve ő lett a 
német haditengerészet hivatalos festője. A német császárral négy ízben vett részt 
nagy tengeri utazásokban, melyeken a hajón lefolyt életet és tapasztalatait 
szebbnél-szebb rajzokban megörökítette s vázlatai már a hajón is nagy érdeklő-
dést keltettek s a császár legmagasabb elismerésének minden jeleivel elhalmozta. 
Az ezeken az utakon s ezek kapcsán készített rajzai és festményei — melyek leg-

' nagyobb része eddig sehol sem volt közölve — s ezekhez fűződő élményei töltik 
be ezt a művészien kiállított szép kötetet, mely a legnagyobb német tengeri festő 
rendkívül érdekes életének és magas művészetének élvezetes képét tárja az 
olvasó és a művészi alkotásokban gyönyörűséget találó szemlélő elé. 

g. b. 
* 

Brown's Nautical Almanac, Publislied by Brown, Son & Ferguson, Ltd., 
Glasgow. Ára 3/—net. 

Régi ismerősünk, nélkülözhetetlen segédkönyvünk ez évben ismét tartalma-
sabb kiadásban jelent meg. Az effemeridák és egyéb a hajóvezetésben szükséges 
táblázatokon kívül a gyroscop és rádiógoniométer ismertetését, ez utóbbival 
kapcsolatosan pedig a loxodrom és ortodrom tájolatok közötti javítás tábláza-
tokat is hozza. Külön említésre méltó közleménye a légköri hajózás rövid gyakor-
lati módszerei léghajósok számára. Azok, akik évtizedeken át használták Brown 
Almanacját és az 1930-as kiadást összehasonlítják pl. a két évtizeddel ezelőtt 
megjelenttel, megállapíthatják, hogy ez a könyv úgy van szerkesztve és annyi 
hasznos tudnivalót tartalmaz, hogy anélkül, különösen egy tengerésznek könyv-
szekrényét, ma már el sem tudjuk képzelni. 

• 

Seemannschaft Handbuch für Segler und Motorbootfahrer. Herausgegeben 
vom Deutschen Hochseesportverband „Hansa" e. V. für den Unterricht an der 
Hanseatischen jachtschule Neustadt i. Holst. 1929. Verlag von Klasing & Co., 
G. M. B. H., Berlin, W. 9. 

Ez a több mint 250 oldalas, több mint 180 ábrával élénkített könyv azok 
számára, akiknek szánva lett, minden eddigi hasonló munkát felülmúl. A hajók 
általános ismertetése után a hajóvezetéstanból, különös tekintettel a kis hajókra, 
annyit nyújt, ami a yachtosok, vizicserkészek, evezősök számára feltétlenül kell, 
de okvetlenül elegendő is. Az egyes fejezetek, mint pl.: a hajóismeret, a karban-
tartás, a vitorlázás, hajózástan és hajózási rendeletek igen világosan és szaba-
tosan tárgyalják a tudnivalókat és azok elsajátítását a számos ábra még inkább 
megkönnyíti. Az utolsó fejezet a német szakkifejezéseket és elnevezéseket 
lexikonszerűen ismerteti. A könyvet különösen figyelmébe ajánljuk a balatoni 
yachtosoknak, a vizicserkészeknek és az evezősöknek. 

* 
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Taschenbuch der Kriegsflotten. XXVI. Jalirgang. Mit Beniitzung amtlicher 
Quellen herausgegeben von B. Weyer, Korvettenkapitan a. D. Mit 749 Schiffs-
bildern, Skizzen, Schattenrissen, 4 farbigen Flaggentafeln und 1 Titelbild. 
München, 1930. 16 r. 489. I. (Ára 15 RM.) 

Harminc évvel ezelőtt jelent meg óvatos és szerény kísérletként elsőízben 
Weyer kapitány „Taschenbuch der deutschen Kriegsflotte" c. munkája, amely 
210 oldalon az akkori német flottát ismertette 40 kép és egy sereg vázlat mellé-
kelésével. Terjedelme már a rákövetkező évben 273 lapra növekedett s tartalmi-
lag is bővült, mert — bár képek nélkül — az idegen hadiflottákra is kiterjesz-
kedett. Etttől fogva kezdődik a Weyer-féle zsebkönyv diadalmenete: a háború 
elején 1914-ben csaknem 600 oldalon jelent meg 1045 ábrával 31.000 példányban. 
Ekkor már nemcsak Németországban, de a külföldön is valósággal fogalommá 
vált „a Weyer", mint a legmegbízhatóbb és legterjedelmesebb forrásmunka a 
világ minden hadiflottájáról. A háború szerencsétlen befejezése, a nagy hadi-
hajók állományában világszerte beállott csökkenés, valamint a nehéz gazdasági 
helyzet nem egyszer tették kérdésessé a mű újbóli megjelenését. Csak 1922 óta 
jelent meg ismét évente, az 1927. esztendő kivételével, továbbra is a régi tel-
jességében és pontosságával. 

A most megjelent 26. évfolyam az 1930. esztendőre 450 oldalon ismét 750 
képet tartalmaz, köztük 100 olyant is, amelyik nem volt meg a megelőző kiadás-
ban. Jó áttekintést nyújt az összes államok hadiflottáiról, majd a kis német hadi-
tengerészetet ismerteti, majd tengerészeti politikai részében a leszerelési konfe-
renciák eredményeit méltatja, végül pedig statisztikai táblázataiban a hajóépítés, 
tengeri forgalom, stb. adatait ismerteti. 

A könyvet alaposságánál, adatainak megbízhatóságánál fogva melegen 
ajánlhatjuk nemcsak a hivatásos tengerészeknek, de mindenkinek, akit haditen-
gerészeti kérdések érdekelnek. S. / . 

* 

L'economia deila provincia del Carnaro negli anni 1926, 1927 e 1928. 
Esposta, d'ordine delta Presidenza del Consiglio da Guida Depoli. Fiume, 1929., 
VIII. Consiglio e Ufficio provinciáié dell'economia del Carnaro. 8 r. 171. I. 

A magyar gazdasági szakemberek különös érdeklődéssel forgathatják e 
könyvet, amely Fiume városának és környékének statisztikai adatait tartalmazza 
az elmúlt három esztendőre. A munka mindenekelőtt rövid történeti vissza-
pillantást nyújt a fiumei kereskedelmi kamara működéséről, amely „kereske-
delmi deputáció" néven már 111. Károly király óta, mint kereskedelmi kamara 
pedig 1811—1927. december 1-éig állott fenn, amikor a „Tartományi gazdasági 
tanács" (Consiglio Provinciáié dell'Economia) lépett a helyébe az egész Carnaro 
(Quarnero) tartományra kiterjedő hatáskörrel. Ezután a tartomány gazdasági 
életének jelenségeit veszi szemügyre, a mezőgazdaság, ipari tevékenység, keres-
kedelem, közlekedésügy, hitelélet, kivándorlás és közoktatásügy, valamint az adó-
ügy adatainak felsorakoztatásával. Fiume hajózási forgalmára vonatkozó ada-
tait folyóiratunk hasábjain közöljük. S. /. 

* 

Die Segelschiffe der deutschen Kleinschiffahrt. Von Hans Szymanszky. 
(Pfingsblatter des Hansischen Geschichtsvereins.) Lübeck, 1929. 88 lap, 42 ábrá-
val külön mellékleten. 

A munkának két körülmény ád jelentőséget. A világháború óta mindenütt 
megindult a honismeret (Heimatkunde) beható müvelése: ennek keretében sokat 
foglalkoznak pl. a parasztházakkal, vagy a szárazföldi közlekedés kezdetleges 
jármüveivel, de jóformán alig a hajótípusokkal. Pedig megépítésüket, felszere-



4 8 KÖNYVISMERTETÉSEK' 

lésüket, elterjedésüket vizsgálva, igen szép területet tárhatunk fel a művelődés-
történetnek. A szerző a német tengerészet kis vitorlásaival foglalkozik, azaz — 
s ebben rejlik a másik fontos körülmény — olyan járművekkel, amelyek a köz-
felfogás szerint már jelentőségüket elveszítették a gőzhajózás bevezetése óta, 
holott — különösen a Keleti tengeren — még mindig elég tekintélyesszámú vitor-
lás van szolgálatban. Ezek típusait a szerző az egyes germán törzsek művelő-
désével hozza kapcsolatba, majd a jelenlegi német kisvitorlásokat írja le, képek-
kel illusztrálva. Dr. S. J. 

* 

Abhandlungen zur Geschichte der Schiffahrt. Von Prof. Dr. Richárd Hennig. 
Jena, 1928. 8-r. IV, 172. I. 

A közlekedéstörténeti kutatások jónevü búvára, Hennig, düsseldorfi pro-
fesszor folyóiratokban megjelent régebbi tanulmányait gyűjtötte össze egy kö-
tetbe. Csaknem mindegyik a hajózás ókori és középkori történetével foglalkozik 
s rendkívül érdekes régészeti, nyelvészeti, irodalom- és művelődéstörténeti adato-
kat tár elénk. Első tanulmányában a Földközi tenger ókori fogalmával foglal-
kozik s a legújabb ásatások eredményei alapján kimutatja, hogy a krétaiak vol-
tak a legrégibb hajósnép, nem pedig a föníciaiak, mint azt ma még általában 
tartják. Második tanulmányában az ókori népeknek az Atlanti óceánról alkotott 
ismereteiről értekezik: a Földközi tenger menti ókori népek törekvése az ónban 
gazdag ,.ultima Thule", a brit szigetek elérésére irányult. Ezután az Indiai óceán 
ókori és középkori jelentőségére tér át: a kincsekben gazdag Indiába eljutni 
minden mediterraneus nép hő vágya volt s úgy a római korban, mint a khalifatus 
idején rendszeres hajóösszeköttetések révén el is jutottak oda. A borostyánban 
és prémben gazdag Keleti tengeri partok elérésére irányuló ó- és középkori tö-
rekvésekkel foglalkozik ezután tudós szerzőnk, majd egy eddigelé alig firtatott 
problémát tárgyal: mi a jelentősége az önkéntelen tengeri útnak a Föld benépesí-
tésére és a fajkeveredésekre. Figyelemreméltó a „Tragplatz"-okról szóló tanul-
mány is; így nevezzük azokat a vízválasztókat, amelyekről két vagy több folyam 
egymással ellentétes irányban folyik s amelyeknek már régóta nagy a jelentő-
ségük az Északi és a Keleti tenger közötti forgalomban, mert közvetítésükkel le-
hetővé válik a két tenger közti vízi összeköttetés, csupán a vízválasztón kell em-
beri vagy gépi erővel keresztülszállítani a folyami hajót. A világítótornyok ókori 
szerepéről írt tanulmány következik ezután, amelyben szerzőnk nyelvészeti és 
irodalomtörténeti alapon kimutatja, hogy a Krisztus előtti korban a tengerparto-
kat éjjel rendszeresen megvilágító jelzőtorony nem volt s csak a Kr. u. 42-ben 
Ostiáb&n és Boulogneban emelt világítótornyokat tekinthetjük az első ilyen al-
kotásoknak. A legutolsó tanulmány a gőzhajó történetével foglalkozik — ez a 
könyv egyedüli fejezete, amely újkori problémát vizsgál. 

A könyvet mélyreható alapossága és ritka sokoldalúsága miatt nemcsak a 
hajózással foglalkozó műszaki és gazdasági szakemberek, de a történetírók, 
nyelvészek és régészek figyelmébe is a legmelegebben ajánljuk. 

Dr. Somogyi József. 
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I T P N R P R DAS MEER. Zeitschrift für Meereskunde, Organ des Ungarischen 
Adria-Vereins. Redigiert von Béla Gonda Prásident. — 
XX. Jg. 1930. No. I—II. 

1 N H A L T : Die Absenkung des Niveaus des Mittelmeers und die Bewas-
serung des Sahara. (Mit 4 Abbildung). — Klimatologische und hygie-
nische Erinnerungen an die Türkéi. Von Dr. Anton Réthly. (Mit 4 Ab-
bildung). — Die Herbstürme in England. Von Ferdinánd Bazsó. (Mit 
4 Abbildung und 1 Wetterkarte) . — Gdynia, der Seehafen Polens. (Mit 
4 Abbildung). — Die Handelsmarine und hafen von Schweden. Von 
Dr. Josef von Somogyi. — D a s leuchtende Ausweichsignal. Von M. G. 
(Mit 1 Abbildung). — Statistik der wichtigsten Seehafen zwischen 
1919—28. Von Dr. Josef von Somogyi. — Vom Ozean zur Adria. 
(Feuilleton.) Von Dr. Johann Sziklay. — Kleinere Mitteilungen. — 
Biicherbesprechungen. 

A TENGER ^ R e v i e w scientific-maritime. Periodical of the Hungárián 
Adriatic Association. Editor: Béla Gonda president. — 
XX. Year. 1930. No. I—II. 

C O N T E N T S : The lowering of the level of the Mediterranean and the 
irrigation of the Sahara. (With 4 fig.) — Climatological and hygienic 
reminiscences form Turkey. By Dr. Anthony Réthly. (With 4 fig.) — 
The autumn-storms in England. By Ferdinánd Bazsó. (With 4 fig. and 
1 weather-chart.) — Gdynia, the sea-port of Poland. (With 4 fig.) — 
The merchant marine and ports Sweden. By Dr. Joseph de Somogyi. — 
Optical Course indicator. By M. G. (With 1 fig.) — Statistics'of the 
principal sea-ports between 1919—28. By Joseph de Somogyi. — From 
the Ocean to the Adriatic. (Short story.) By Dr. John Sziklay. — 
Miscellaneous. — Review of books. 

A TENGER R l v i s t a maritima. Giornale deli' Associazione Ungherese 
deli' Adriatico. Wedattore: Cornmendatore Bela Gonda Presi-
dente. — XX. Ann. 1930. No. I—II. 

I N D I C E : L'abbassametito del livello del Mediterraneo e l'irrigazione della 
Sahara. (Con 4 illustrazioni.) — Ricordi climatologici e igienici della 
Turchia. Dal Dre Antonio Réthly. (Con 4 illustrazioni.) — Le tempeste 
autunnali nell' Inghilterra. Da Ferdinando Bazsó. (Con 4 illustrazioni e 
1 carta meteorologica.) — Gdynia, il porto marittimo della Polonia. 
(Con 4 illustrazioni.) — La marina mercantile e i porti della Svezia. 
Dal Dre Giuseppe di Somogyi. — Segnale ottico governo. Da M. G. 
(Con 1 illustrazione.) — Statistica dei porti principali f ra 1919—28. 
Dal Dre Giuseppe di Somogyi. — Dall'Oceano all'Adriatico. Appendice 
dal Dre Giovanni Sziklay. — Diversi. — Bibliográfia. 

A TENGER ^ MER. Revue scientifique-maritime. Journal de l'Association 
I EIIULÍI {_[ o n g r o i s e j e l 'Adriatique. Redigé par Béla Gonda Président. — 

XX. Année 1930 No. 1 - 1 1 . 

S O M M A I R E : L'abaissement du niveau de la Méditerranée et l'irrigation 
de la Sahara. (Avec 4 fig.) — Réminiscences climatologiques et 
hygieniques de la Turquie. Par le Dr. Antoine Réthly. (Avec 4 fig) — 
Les orages automnaux an Angleterre. Par Ferdinánd Bazsó. (Avec 
4 fig. et - carte météorologique). — Gdynia, le port maritime de la 
Pologne. (Avec 4 fig.) — La marine marchande et les ports de la 
Suéde. Par le Dr. Joseph de Somogyi. — Indicateur optique de tourse. Par 
M. G. (Avec 1 fig.) — Statistique des ports principaux entre 1919—28. 
Par le Dr. Joseph de Somogyi. — De l'Océan á l'Adriatique. Feuilleton 
par le Dr. Jean Sziklay. — Diverses. — Bibliographie. 

tSetlilen n y o m d a r.-t. Budapes t . (Műszaki i gazga tó : U i b a n y i I.) 
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Helyreigazítás. „A Tenger" I—II. számában az angliai tengeri viharokról 
szóló cikk szerzőjének neve tévesen lett Bazsónak közölve, mert a szerző neve 
Bacsó, amit ezennel helyreigazítunk. 

BIZALOMMAL K É R J Ü K T. TAGTÁRSAINKAT 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiio 
legyenek szívesek teljes buzgalommal felkarolni egyesületünk ügyét s 

új tagok gyűjtésével és adományaikkal 

lehetővé tenni, hogy A TENGER-t a folyó évben is havonként mi-
nél gazdagabb és változatosabb tartalommal jelentethessük meg. 

Méltóztassanak különösen oda hatni, hogy a városok és községek, az 
iskolák, az olvasó körök, a közművelődési egyesületek, a könyvtárak 
„A Te n ge r"-t megrendeljék s ezáltal a tenger kultusza minél széle-

sebb körökben tért hódítson. 

Nagy köszönettel vennők, ha be méltóztatnának küldeni azok címét, 
akikről föltehető, hogy egyesületünk nagyfontosságú nemzeti, kulturális 
és közgazdasági törekvéseivel megismerkedve, esetleg hajlandók lenné-

nek az egyesületbe belépni. Ezeknek szívesen megküldenök 
„A Te nge r"-t mutatványul. 
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VITÉZ N A G Y B Á N Y A I 

HORTHY MIKLÓS 
TIZ É V E S KORMÁNYZÓI J U B I L E U M Á R A 

1 9 2 0 — 1 9 3 0 

Ünnepet ül Magyarország népe. Annak az osztatlan szeretetnek, annak 
a lelkek mélyéből, a nemes lelkesedéstől dobogó szívek legmelegebb érzéséből 
fakadó hódolatnak az ünnepét, mellyel őszinte örömmel adózik HORTHY 
MIKLÓS kormányzóságának tíz éves évfordulóján. S ez az ünneplés bizonyára 
rokonszenves és megértő visszhangot kelt a Csonka-Magyarország határain 
kívül rekedt árva magyarság s a velünk együtt érző nemzetiségek, valamint 
szerte a világban szétszóródott magyarság és magyarbarátok lelkében is. 

HORTHY MIKLÓS neve ez alatt a tíz év alatt az egész világ magyar-
ságának a szívéhez nőtt, fogalommá vált: a hatalmasok mindent eltiporni 
szándékozó törekvéseivel és erőszakoskodásával szemben a magyar nemzet 
öntudatra ébredésének, Phönix-ként új életrekelésének, hatalmi megerősödésé-
nek s a jobb és szebb jövő reménységének ragyogó fényben sugárzó szim-
bólumává. 

Jött és győzött. 
A saját fiainak bűnös kezétől porbasujtott nemzet, mint egy új honala-

pítót hozsannával fogadta, az elnyomott lelkek mélyéből felfakadó öröm-
ujjongással, túláradó lelkesedéssel üdvözölte az erős hittől, a harcias bátorság-
tól lobogó maroknyi nemzeti hadsereg élén Árpádként fehér lován a letiport 
fővárosba bevonuló Fővezért. Jött, bátor tekintettel, bizalmat, a jobb jövőbe 
vetett hitet sugárzó, a lelkek mélyébe révedő szemekkel, jött, egy megalázottr 

kirabolt, megfélemlített nemzet reménytelenségében magába roskadt fiai közé, 
egy bűnös városnak süppedékes erkölcsi ingoványába, életet menteni, földön-
futóknak a hazát visszaszerezni. 

Az ö legendás híre, kimagasló katonai erényei, mindenkit lebilincselő 
nemes szívjósága, fenkölt szellemi nagysága, diadalmas csatáknak halált osztó 
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tüzében megerősödött hősi lelke, az Adrián az otrantói tengerszorosban az 
ellenséges flottán aratott győzelme szétsugározta megelevenítő ereiét az üsz-
kösödött romok között. S amikor már majdnem minden veszendőbe ment s 
szinte az ország téte forgott a kockán: ez a szuggesztív erő, ez a teremtő 
Géniusz a nemzeti hadsereg megszervezésével új életet öntött a csüggedő 
lelkekbe s kábultságából felrázta a már-már teljesen elalélt magyarságot. 

S mindezek után csak természetes, hogy a nemzetgyűlés a nemzeti had-
sereg fővezérében megtalálta az egész nemzet vezérét s HORTHY MIKLÓS-t 
a kormányzói székbe ültette, az ő céltudatos vezetése alatt egy új korszakot 
nyitott meg a magyar nemzet történetében. Ennek a nemzeti újraéledés kor-
szakának az első decenniusát ünnepli most a nemzet. Nem zajos ünnepségek-
kel, nem külsőséges ragyogó ünnepi megnyilatkozásokkal, hódoló felvonulá-
sokkal, mert azt kívánja bölcsen maga a kormányzó. Azt óhajtja, hogy ma, 
amikor Trianon fekete gyásza borul megcsonkított országunkra, amikor súlyos 
gondok, nyomasztó nélkülözések árnyékolják be szenvedő magyar milliók 
szivét, hiúságos fény, költséges ünnepi örömtüzek gyújtása ne kelthessen 
visszatetszést, ne ébresszen elszomorodást, ne zavarja meg az együvétartozók 
lelki egybeforradásának történelmi folyamatát. Puritán, fenkölt lelkének ez is 
egyik ékesen szóló, magasan szárnyaló bizonysága, mely a csonka határainkon 
túl élő magyarságban s a külföld hatalmasai részéről is bizonyára a legked-
vezőbb véleményt, a teljes elismerést van hivatva kiváltani. 

A viharos tengeren, szakadozott vitorlákkal bizonytalanul hánykolódó, 
már-már csaknem elsülyedö hajónkat HORTHY MIKLÓS acélos energiája, a 
vésszel-viharral dacoló kormányzói biztos keze kivezette a tátongó örvényből 
s amikor immár révbe értünk, meleg szeretettel, hódolatteljes tisztelettel adó-
zunk az életmentő kormányosnak, aki a viharoktól megtépázott hajónkat ez 
alatt a tíz év alatt nemcsak annyira kitatarozta, hogy nyugodtan bocsáthatjuk 
azt ismét az élet tengerére, de sőt előkészítette annak a tengerálló új hajónak 
a megépítését is, amelyen a magyar nemzet beevezhet a mindnyájunk által 
sóvárogva várt boldogabb révbe. 

A Kormányzó tíz éves jubileumán nem gyujtunk örömtüzeket, de ezek 
az örömtüzek lobogva égnek minden igaz magyar szívében s buzgó imádság 
epedez százezrek és milliók ajakán, Isten áldását kérve Kormányzónkra, hogy 
teljesen betölthesse nagy és nemes hivatását s bevezérelje a magyar nemzetet 
az ígéret földjére. 
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DIE ABENTEUERLICHE GESCHICHTE DES SEERÁUBERS BÁRON 
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A ROMANTC AFFAIR OF THE SEA-ROBBER BÁRON UNGER-STERN-
BERG. By Prof. Stephan Csekey, Director of the Hungárián lnstitute of univer-
sity of Dorpat, Tartu (Esthonia). 
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lUNGERN-STERNBERG. Da Prof. Stefano Csekey, Directore detl'Instituto 
JUngherese delt'Universita di Dorpat, Tartu (Estonia). 
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A mult század elejének egyik leghíresebb bűnpöre báró Ungern-Stern-
:bergnek, Dagö urának nevéhez fűződik. Erről a pörről szól egy, a család ré-
széről összevásárolt és megsemmisített s ennek következtében ma már csak 
egyetlen példányban ismeretes könyv. E pör hőséhez fűződik Jókainak egyik 
legérdekesebb novellája, A dagöi torony. 

Báró Ungern-Sternberg Ottó Reinhold Lajos lengyel királyi kamarás-
nak, Dagö egykori földesurának, „kora egyik legnagyobb és legnevezetesebb 
gonosztevőjének" — mint az említett könyv címlapja nevezi — tör-
ténete a valóságban még színesebb és érdekesebb, mint a valódi adatok 
híján eddig róla készült irodalmi munkákban. A mult század első éveiben le-
folytatott s akkor világszenzációt keltett pör iratai öt hatalmas konvolutum-
ban porosodnak az Észt Köztársaság Központi Levéltára-ban (Eesti Vabariigi 
Keskarhiiv), amely a dorpati (tartui) Dómhegyen nyert elhelyezést. 
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A dagöi torony kapcsán a következő két érdekes kérdés merül fel. Elő-
ször: hogyan szól a monda, s miben áll a titokfedte valóság? Másodszor: 
hogyan kalandozott el Jókai fantáziája a Keleti-tenger partjára, honnan merí-
tette tárgyát, miként dolgozta fel, hogyan lehetne azt a láncot rekonstruálni, 
amely e világirodalmi témavándorlás során a való történettől hozzája vezetett? 

* 

A nagy balti folklorista Russwurm egyik gyűjteményében 1 a 45. monda 
a következő szerény címmel húzódik meg: Neckmannsgrund. Szól pedig a 

következőképpen: 
Északnyugatra a Dagö 

szigetéből kinyúló Köppo-
félsziget előtt fekszik egy 
Neckmannsgrund nevű zá-
tony, amelyen a hajók évente 
hajótörést szenvednek, s ez 
> mentési jutalom révén je-
lentékeny hasznot hoz Ho-
henholm urának. A mély-
ségben, különösen zivataros, 
sötét éjszakákon, egy nagy 
kutya tanyázik, amely uga-
tásával odacsalogatja a ha-
jósokat, s ha zátonyra kerül-
nek, vízbe fullasztja a le-
génységet. A hajók roncsait 
aztán a partra vonszolják, 
ezek a földesúréi lesznek, 
parasztjai pedig, a bár ve-
szélyes, de jól fizetett munka 
árán gyarapodnak. A ré-
gebbi birtokosok egyike 
ezen a módon mérhetetlen 
vagyont szerzett, mert egyik 
hajó a másik után, legtöbb-

ször gazdag rakománnyal vetődött a par t jára . Ő ugyanis a gonosszal cimborált, 
mágikus művészettel vihart, esőt és hófúvást tudott előidézni és különféle szelle-
mek engedelmeskedtek parancsainak. Megkísérelte a tengerészeket hamis tűzzel 
is félrevezetni, amennyiben a régi világító tűzhelytől megfelelő távolságra egy 
kéjlakot építtetett nagy üvegablakokkal és ezeket a sötét őszi éjszakákon ha-
talmasan kivilágíttatta, vagy pedig a parton legelő ökröknek szalmacsomót 
köttetett a szarvára s ezeket meggyújtatta. Egy hajóst, aki megmenekült és 
istentelenségét szemére vetette, meggyilkoltatott s holttestét a kéménybe 
akasztatta. Amikor ezt a földesurat később elfogták és Szibériába hurcolták, 

1 Sagen aus Hapsal, der Wiek, öse l und Runö, Reval 1861, S. 51 f. 

1. kép. A dagöi világító torony. 
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szellemei kiragadták őrei ke-
zéből, leszaggatták láncait 
és messze a tengeren keresz-
tül egy távoli országba vit-
ték, ahol még sokáig élt, vé-
gül pedig bűnei kiengeszte-
léséül templomot építtetett s 
így megváltotta lelkét. 

A dagöi toronynak ez a 
mondája különféle változa-
tokban él manapság is Dagö 
szigetén. Eisen professzor, 
a dorpati egyetem folklori.s-
tá ja , 1868-ban a helyszínen 
összegyűjtötte az öreg szi-
getlakóktól a vázlatokat. 
Hogy ezeknek komoly alap-
juk van, kitűnik a Révaiban 
székelő Kaiserlich Ehstlan-
disches Oberlandgericht 
1803 július 30-i, indokolásá-
val együtt 77 ívlapra ter-
jedő ítéletéből, amely báró 
Ungern-Sternberget az el-
lene emelt egész csomó vád 
alól fölmenti ugyan, de egy-
részt azért a bűncselek-
ményért, hogy egy 1797-ben 
hajótörést szenvedett svéd 
hajóból jelentékeny mennyi-
ségű árut elrejtett és a tu-
lajdonostól elvont, másrészt 
azon súlyos gyanú alapján, 
hogy Maim Károly János 
hajóst 1802 őszén bántal-
mazta és meggyilkolta: ne-
mesi rangjára méltatlannak 
nyilvánítja, de hátrány nél-
kül családja becsületére, és 
mint a polgári társadalomra 
fölötte veszélyes és abból 
eltávolítandó tagot, élet-
hossziglani börtönnel bün-
teti. 

A szentpétervári kor-
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2. kép. Ungern-Sternberg. 
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mányzótanács mint legfelsőbb bíróság 1804 szeptember 30-án kelt ítéletét, 
amely eddig a család minden fáradozása ellenére is ismeretlen volt, 
sikerült Pernauban (Parnu) magántulajdonban hitelesített németnyelvű egy-
kori fordításban fellelnem. Ez az élethossziglani börtönbüntetést szibériai 
száműzetésre változtatja át. 

Ungern-Sternberg báró, aki 1744 augusztus 5-én született Kusthofban, 
Oroszország Livland nevű balti kormányzóságában, oly módon került Dagöre 
(észtül Hiiumaa), amely a Baltikumnak nagyságra második szigete (960 km 2 ) , 
hogy ifjúkori tanulótársától, Stenbock Károly Magnusz gróf estiandi tar to-

mányi tanácsostól, 1781-ben 
megvásárolta Hohenholmot 
(Kőrgesaare) . Hohenholm a 
különben sík és erdős Dagö-
sziget északnyugati részén 
fekszik, s tőle nyugatra fut 
be a tengerbe az a keskeny 
félsziget, amely a Dagerort 
nevet viseli (észtül Kalanina 
a. m. halorr) . A szigetnek 
ez a része a dünék következ-
tében emelkedett. Közepén a 
70 m. magasságot megha-
ladó Homokhegyen (észtül 
fornimagi = Toronyhegy) 
áll ősidők óta a híres dagöi 
világítótorony. (L. 1. kép.) 

Az, hogy báró Ungern-
Sternberg a dagöi tornyot 
megtévesztő helyre építtette 
volna át, hogy hamis fény-
jeleket és harangjeleket 
adott volna az idegen hajó-
sok félrevezetésére, hogy 
azok a Neckmannsgrundon 

hajótörést szenvedjenek, még csak vád tárgya sem volt, nemhogy bizonyítva 
lett volna. Ez jórészben a túlcsigázott fantázia beállításának látszik, amely 
motívumokat keres a szánalmas sorsú báró tragédiájának alapjául. 

Ottó Reinhold Lajos, mint az előkelő és gazdag Ungern-Sternberg-
családnak sar ja , gondos otthoni nevelésben részesül s úgy látszik, egyetemi 
éveit is a legjobb társaságban tölti, mert lipcsei diákéveiben (1766—67) töb-
bek közt tegeződő barát jává lesz Stanislav Poniatowski-nak, aki később, mint 
utolsó lengyel király, kinevezi lengyel királyi kamarássá. (L. 2. kép.) Egyetemi 
tanulmányai után a holland hadseregbe lép s mint kapitány vesz búcsút a 

3. kép. Ungern-Sternberg pecsétje. 
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szolgálattól. Azután nagyobb utakat tesz Európában, majd 1770-ben vissza-
tér hazájába s rá két évre feleségül veszi az ugyancsak balti von der Pahlen 
Magdolna Sarolta bárónőt. Házasságukból öt gyermek származik, kik közül 
azonban csak két fiú ér férfikort. 

Ungern-Sternberg harminchét éves korában költözködik Dagöre, a 
Stenbock gróftól vásárolt hohenholmi birtokra. Itt, úgy látszik, teljesen gaz-
daságának él s törekvő, okos mezőgazdának bizonyul. Bizonyos, hogy Ungern-
Sternberg olyan személyiség volt, aki jelentékenyen fölülmúlta hazája kor-
társait. Bár írásai és könyvtára széleskörű tudásáról tanúskodnak, képességei 
mégis leginkább a szervezés és a kereskedelem terén emelkedtek ki. Élénk és-

4. kép. Ungern-Sternberg barátcsuhában térden imádkozik övéiért. 

folyton tevékeny szelleme mellett mint pompás hajós tünt ki. Hohenholmi bir-
tokán emelkedett a köppói (Kőpu) világítótorony, hogy figyelmeztesse Neck-
mannsgrund halálveszedelmére a hajósokat. A tenger itt már ősidők óta min-
dig megkívánta a maga áldozatát. A keletitengeri viharok végigbömböltek a 
dagerorti sziklákon s nem egyszer beléjük sírt a hullámokkal küszködő hajó-
sok segélykiáltása. Ilyenkor észt parasztjaival beszállott magaépítette „see-
tüchtig" csónakjába, hogy segítségére siessen a veszélybe jutottaknak s a 
hajóroncsokat, valamint a rakományt megmentse. A 3. képen közölt, mo-
nogrammjával ellátott, magatervezte pecsétjén a hármas halmon, a „Stern-
berg"-en, emelkedik a füstölgő világítótorony s bőséges fényt áraszt a ten-
geren vitorlázó hajókra, hogy biztos révbe vezérelje őket. Mindez alig egyez-
tethető össze a „tengeri rabló"-lélekkel. 

Bajos volna azonban az idők nagy távlatán át megállapítani, hogy med-



-56 A T E N G E R 

dig terjedt nála e mentés altruisztikus határa. Az alkalom nagy kísértő. A fel-
törekvő, gazdagodni vágyó báró talán nem tudott ellentállni a kísértésnek. 
És itt volt a hiba. A pör tárgyalása folyamán kétségkívül beigazolódott, hogy 
a megmentett árukat nem szolgáltatta be szabály szerint a vám- és határőrség-
nek s önhatalmúlag oly magas mentési jutalmat tartott vissza magának, hogy 
azok részben a tulajdonosok, részben a kincstár megkárosítását jelentették. 

Ungern- Sternberg ellenségei elérték céljukat. A nagyműveltségű külön-
cöt 59 éves korában közigazgatási úton Szibériába vitték, ahol azonban To-
bolszkban a főkormányzó oldalán egész érdekes kultúrélete volt. Erről tanús-
kodik az a sok különböző színes festmény, amelyek közül legérdekesebb az az 
akvarellje, amelyen barna barátcsuhában, összetett kézzel, térdenállva imád-
kozik övéiért. Háttérben a folyó part ján fekvő Tobolszk város templomtornyai. 
Ez a kép annál is inkább becses, mert a róla fennmaradt egyetlen portrait. 
Alatta balsarkában: „October 1805", jobb sarkában pedig nevének kezdő-
betűi. (L. 4. kép.) 

Az itt vázoltakból, mint mozaikkövecskékből tevődik össze Ungern-
Sternberg egészen különös alakja. Egy gondos nevelésben részesült, előkelő 
világban forgott, mély vallási és erkölcsi felfogású úr ; bátor tengerész; tanult, 
iparkodó gazda; jó családapa. Szigorú mind önmagával, mind másokkal 
szemben, amellett azonban igazságos és szerető. Müveit, olvasott européer, 
művészi képességekkel felruházott; áldozatos, adakozó, templomokat építő, 
"földjének népét szerető. Mindezekkel az erényekkel szemben áll különcsége, 
visszavonultsága, talán emberkerülése. A vidék társadalma értetlenül áll az 
ilyen egyéniséggel szemben. Klasszikusan írja maga első védőiratában, hogy 
cselekvényeit kezdetben bírálgatták, aztán káromolták, majd jogtalanságoknak 
kiáltották ki s végül is bűncselekményei hírét költötték. 

Bizonyos, hogy mint minden ember, ő sem volt hiba nélkül. Kapzsi volt 
s emellett talán túlszigorú mértéket tartott másokkal szemben és hirtelen ha-
ragja elragadta és nem ismert határt . De másfelől meg szabálytalanságokat 
fedtek nála is fel, igaz, olyanokat, amelyek akkor a korszellem kinövései vol-
tak. Csak egy kis rosszindulatra volt szükség. Ellenség pedig akadt bőven. 
A tragédia hősének el kellett buknia. A száműzött életében nem kapott ke-
gyelmet többé. Hiába követett el családja mindent az udvarnál. Ungern-
Sternberg Ottó Reinhold Lajosnak el kellett pusztulnia 1811 augusztus 2-án, 
67 éves korában, Szibériában. 

De mily csodálatosan kiszámíthatatlan az élet. Talán Ungern-Sternberg 
ellenségei is azt hitték, hogy szibériai száműzetésével legördül a nagy tragédia 
mögött a függöny. Azt hitték, hogy Szibéria hólepte mezői mindörökre el-
temették a dagöi bárót. Pedig alakja színes változatú mondáknak lett hősévé, 
megtermékenyítette a népfantáziát, belekerült a világirodalomba s elvándorolt 
a gall irodalmon át egészen Jókaiig, a magyar mesekirályig. Ezen az úton 
akarjuk nyomon követni a következőkben. 

* 
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Még alig érte el báró Ungern-Sternberg Tobolszkot, amikor egy fölötte 
különös írásmű jelent meg a következő címmel: Trau, schau, wem? Eine lief-
lándische Kriminal-Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts. Szerzője Haken 
János Keresztély Lajos, akkor evangélikus pap Symbowban Pomerániában. 
Amaranthen című négykötetes elbeszélésgyüjteményének 1804-ben megjelent 
III. kötete 1—228. lapján tartalmazza Ungst (Ungern-Sternberg) báró tör-
ténetének fantasztikus leírását.2 

Hakennek Megdeburgban megje-
lent elbeszélését tekinthetjük a dagöi 
torony története legősibb írott forrá-
sának. Csodálatos, hogy nem is szű-
kebb hazájában, hanem német föl-
dön keletkezett az első feldolgozás. 
Hoffmann Ferenc, a kedvelt német 
ifjúsági író úgyszólván szószerint 
átvette Haken elbeszélését, s így azt 
a valóságban ő tette közismertté több 
kiadást és számos idegen nyelvre le-
fordított ifjúsági elbeszélésével, 
amely 1854-ben jelent meg Der 
Strandfischer címmel. Közte és Jókai 
Dagöi tornya közt párhuzamot vont 
Paray László. 

Egészen röviden érinti a dagöi 
tengeri rabló történetét Szentpéter-
várról 1805 július 13-áról keletke-
zett leírásában a lipcsei német költő 
és író J. G. Seume Mein Sommer 
1805 című útleírásában.4 Angolul is 
megjelent.5 Seume szerint évekig já t -
szotta ez Dagön a gonosztévő sze-
repét és egész csomó emberéletet el-
pusztított. Egyben hallomásból okát 
ad j a a súlyos ítéletnek. 

Az események színterén alig is 
játszódtak le a történtek, amikor 
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5. kép. 

azok földjén egy anonym könyv 

s Amaranthen. (Xeranthemum annuum L.) Vom Verfasser der grauen Mappe. 
Dritte Sammlung. Magdeburg, bey G. Ch. Keil, 1804. Kis 8°. 

3 En Dagö-skildring i den ungerska litteraturen jamförd med románén „Kust-
borna" (Egy dagöi leírás a magyar irodalomban összehasonlítva a „Partlakók" című 
regénnyel.) (Allsvensk Samling 1927. évf. No. 3.) 

4 J. G. Seume's sammtliche Werke hrsg. v. Adolf Wagner, 2. Aufl., Leipzig 
1837, S. 238—239. 

5 A Tour through part of Germany, Poland, Russia, Sweden, Denmark, etc. During 
the Summer of 1805, London, Richárd Phillips, 1807, 104 p. Az Ungern-Sternbergre 
vonatkozó rész p. 50. 
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hagyta el Révaiban a sajtót.6 (L. 5. kép.) Ez a kétkötetes mű már a 
címénél fogva is nagy feltűnést kelthetett, főleg az Ungern-Sternberg-
család körében, amiért is — mint mondják — annak idején nyomban 
összevásárolta a kiadónál s megsemmisítette, hogy a család jó hírnevének 
ne ártson. Hogy ez az „on di t" megfelel a valóságnak, bizonyítja az a körül-
mény, hogy hiányzik mind a levéltárakból, mind a nyilvános és magánkönyv-
tárakból. Csak hosszas u tán já rás után akadtam rá a mű második kötetére 
Révaiban, az Estlándische Literárische Gesellschaft könyvtárában. (Mindkét 
kötet megvan a revali Ungern-Sternberg-levéltárban.) Mivel a mű unikum-
számba menő ritkaság, facsimilében közlöm címlapját. E különös mű szerzője, 
amint egyéb munkáival való egybevetésből könnyen megállapítható, a biro-
dalmi német Petri János Kristóf volt, aki 1788-tól házitanítóskodott néhány 
balti földesúrnál, többek közt Baranofféknál, akik Stenbock grófékkal rokon-
ságban voltak, s így tőlük hallhatta a túlzott és kiszínezett elbeszéléseket. Ez 
a kezdő munkája mind külalakja, mind tartalma után ítélve, az elgondolható 
legsivárabb olvasmány. Petri két év múlva egy immár neve alatt megjelenő új 
művel pótolta munkáját, amelyben részletesen leírta „egy idős szörnyetegnek 
történetét".7 

Ezután néhány évtizedes szünet állott be a dagöi torony irodalmi fel-
dolgozásában, amikor egy a maga idejében ugyancsak híres könyv jelent meg. 
Szellemes írónője egy fiatal edinburghi angol hölgy volt, Elizabeth (Elis) 
Righby, később Sir Charles Eastlake felesége. Az egyik balti német arisztok-
ratához férjhez ment húgának látogatására ment Révaiba, s ennek az útnak 
eredménye volt A Residence on the Shores of the Baltic. Described in a series 
of letters című munkája.8 Ezt a könyvet tekinthetjük mai napig a legjobb angol 
leírásnak a balti tartományokról. Nagy népszerűségét mutatta, hogy a követ-
kező évben már Letters from the Shores of the Baltic címen újból megjelent. 
Két év múlva ismét egy anonym kiadása hagyja el a sajtót,9 amelyről 1846-ban 
egy anonym német fordí tás is készül.10 

A tizenhatodik levélben írja le báró Ungern-Sternberg esetét néhány 
oldalon. (T. II, S. 52—53.) Tőle a következő érdekes részletet tudjuk meg: 
„Egy angol hajós mesélte nekem, hogy az a feltűnés, amelyet ez a történet 
keltett, egészen Angliáig ért és plakátokat láttak London utcáin — mint a 
hajósoknak szóló intelmet — : Beware of Ungern-Sternberg the sea Robber!" 

Righby útinaplója után két évre jelent meg egy ehhez igen hasonló mű-
fajú könyv, amely még ugyanabban az 1843. évben két eredeti pár izs i 1 1 és 
négy brüsszeli contrefacteur-kiadást ért. Ugyancsak még ebben az évben je-
lent meg egy német és egy angol, a következőkben pedig már az ötödik jogo-

• Kis 8", 2 Bde, 1 Bl. ( 394 S.; 1 Bl., 279 S. 
7 Neuestes Gemáhlde von Lief- und Ehstland unter Katharina II. und Alexander 1. 

Leipzig, Dyk, 1809. 2. Bde. 
8 2 vol. London, Murray, 1841. 8°, VIII, 293; VI, 286 p., a megfelelő rész Vol. 

II, p. 51—53. 
' U. o. 8°, VIII, 180 p„ az i. h. p. 95—96, ugyanígy 1849-ben. 
10 Baltische Briefe. Leipzig, Brockhaus, 1846. 2 Teile. 
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sított francia és a második angol, 1854-ben pedig a harmadik angol kiadása. 
E nagyhírű könyvnek címe: La Russie en 1839, szerzője pedig Marquis de 
Custine, a híres utazó és író. Az ő messze világot bejárt és igen elterjedt mun-
kája révén a dagöi torony meséje az egész föld kerekségén ismeretessé vált. 
Báró Ungern-Sternberg történetét az első kötet hatodik levelében nyolc lapon 
át mesélteti el K*** (Kosloffsky) herceggel a „Le Nicolas I e r" postagőzös 
fedélzetén. 

Hogy a dagöi toronytól megihletett írók sorrendjét megtartsam, Nieritz 
Gusztávot kell nyomban felemlítenem. Egészen fantasztikus elbeszélése 1846-
ban önállóan, majd két vállalatban is megjelent. Címe: Das Strandrecht. Eine 
Volks- und Jugend-Erzáhlung.1 2 Ugyanezen a címen látott napvilágot, de a 
fenti helyett a következő alcímmel: Mit einem Lebensbild des Verfassers von 
Oberlehrer A. F. Rohmeder.13 

1852-ben azután egy négykötetes regény jelenik meg a következő szerény 
címmel: La tour de DagoA mü szerzője A. de Gondrecourt (1816—76), 
egy elegáns tollú francia romantikus. Regényéhez kétségkívül Custine szol-
gáltatta az alapot. 

Ha már most Jókai Dagöi tornyát egybevetjük Custine és Gondrecourt 
feldolgozásával, lehetetlen meg nem állapítanunk, hogy Jókainak ép úgy, mint 
Gondrecourtnak, Custine volt a közös forrásuk. Jókai az alap tekintetében 
még jobban ragaszkodik Custine-hez, mint Gondrecourt, akinek terjedelmes 
regénye sokkal szétfolyóbb. Jókai meseszövése jóval frissebb, megkapóbb és 
érdekesebb. Hősei sokkal inkább az életből vett alakok, mint amannál. Mégis 
meggyőződésünket a forrást illetőleg megzavarja és megingatja első pillanatra 
egy bibliográfiai adat. Gondrecourt regénye még ugyanabban az évben meg-
jelent német fordításban. Der Thurm von Dagö. Von A. von Gondrecourt. 
Uebersetzt von J. A. Streitfeld.15 Pest und Leipzig (Hartleben's Verlags-
Expedition) 1852.16 Hartleben Konrád Adolf könyvkiadóról viszont tudjuk, 
hogy Jókainak eső kiadója volt. Első regénye, a Hétköznapok, nála jeent meg 
1846-ban. De még tovább: Hartleben 1854-ben, tehát két évre, hogy Gondre-
court regénye nála megjelent, ugyanabban a „Belletristisches Lese-Cabinet"-
ben adta ki Jókai A fehér rózsa című regényét (Die Weisse Rose) Falk Miksa 
fordításában. Ennek következtében mi sem lehet kézenfekvőbb, mint hogy 
Jókai ismerte az ugyanabban a gyűjteményes kiadásban megjelent Gondre-
court-féle regényt. Utána is néztem Jókai hátrahagyott s a Petőfi-házban le-

11 Az első 8°, a második 16° 4 kötetben, a brüsszeli 12° 8 kötetben. 
12 Nieritz' Jugendbibliothek Serie III, Abt. 1, Bd. 6. Több kiadás év nélkül. 

Gütersloh, C. Bertelsmann. 4. Aufl. 16., 127 S., 1 fabriges Bildblatt. 
13 1001 Erzahlungen für Jung und Alt. Nr. 9. Berlin und Leipzig, Hermann Hillger 

Verlag, (1908). 16°, 94 S., 1 Bl. 
" Bruxelles, Livourne, Leipzig, Meline, Cans et Cie, 1852. 16°, 4 k. 2 lev., 232 p.; 

2 lev. 229 p.; 2 lev. 241 p„ 2 lev. 186 p. 
" Belletristisches Lese-Cabinet der neuesten und besten Romane aller Nationen 

in sorgfaltigen Uebersetzungen. Hrsg. von Dr. Hermann Meynert. Bd. 265. 560—569. 
Lieferung. 

18 Kis 8°, 5 Teile, 143, 142, 144, 135 és 126 S. 
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tétbe helyezett könyvtárában, hogy nincs-e abban meg Gondrecourt regénye. 
Azonban sem azt, sem Custine munkáját nem sikerült ott fellelnem. Jókai 
egyik legjobb ismerője, későbbi kiadója, Révai János Mór azonban felvilágo-
sított, hogy Jókai szokása szerint ötévenként kiselejtezte könyvtárát s néha 
még sokkal értékesebb dolgokat (pl. Petőfi-kéziratokat) is tovább adott belőle. 
Jellegzetesség kedvéért megemlítem, hogy bár Hartleben német kiadású 
Gondrecourt\a. „Pest"-et viseli címlapján (Bécsben nyomta Keck és Pierer) , 
belőle egyetlen példány sem volt (nem is szólva a francia eredetiről) Budapest 
közkönyvtáraiban (az észtországiakban sem!) feltalálható. A berlini Preus-
sische Staatsbibliothekberi találtam rá. (Xy 11.980.) 

Igen fantasztikusan írja le azután rokonának sorsát báró Ungern-Stern-
berg Sándor, a termékeny regényíró, akinek memoárjai a következő címen 
jelentek meg: Erinnerungsblatter von A. von Sternberg.17 

Egy másik balti író, úgy látszik, Lady Righbyt követi. Egészen az ő 
nyomán, de még rövidebben adja vissza a név és hely pontos felemlítésével a 
dagöi történetet Anton von Etzel, Die Ostsee und ihre Küstenlánder,18 

Utána időrendben Russwurm következik, akitől már fentebb olvastuk 
a Neckmannsgrund szép mondáját. 

Itt kell mint kuriózumot megemlítenem azt a négy negyedrét alakú lapra 
nyomott röpiratot, amely „Riga, den 12. Mai 1862" kelettel Salzburgban ké-
szült s amely előbb német prózában, majd kínrímes versben beszéli el Ungern-
Sternberg tengeri rablásainak fantasztikus történetét.19 

Még egy német ifjúsági író írta le a történetet. Jákob Otzen Hansen, írói 
néven Félix Lilla, máskor Valentin Fern. Der Strandherr von Dagoe című rövid 
elbeszélése (24 I.) a „Kleine Volkserzahlungen" című gyűjteményben látott 
napvilágot két másik elbeszélésével, együtt.20 1884-ben észtül is megjelent. 

Időbeli sorrendben most Jókai Dagöi tornya következik. A Magyar Nép-
világ hét folytatásban tárcának hozta 18—24. számaiban 1879 augusztus 3-tól 
szeptember 14-ig. A 19. szám hírrovatában megjegyzi, hogy az elbeszélés 
„már eleve oly érdeklődést keltett, hogy több nyelvre kérték el, lefordítás vé-
gett". Ez meg is felelt a valóságnak, mert a novella mindjárt a következő év-
ben megjelent németül s így könyvalakban hamarább látott németül napvilágot, 
mint magyarul. A „Targal lyak" című novelláskötetében 1882-ben jelent meg. 
(125—183. 1.) A német kiadás címe: Der Thurm von Dagö.21 E kötet még 
másik két elbeszélést is tartalmaz. Mindkét kiadás teljesen elfogyott. Utána 
1880—81-ben jelent meg franciául tárcának hat folytatásban a „Gazette de 

" 1—2. Teil Berlin, Schindler 1855—56, 3—6. Teil Leipzig, Brockhaus 1857—60. 
A dagöi történet Teil I, S. 36—38. — Üj kiadás Potsdam—Berlin, Kiepenheuer 1919. 

" Carl B. Lork's Hausbibliothek 62. Leipzig 1859, S. 437. 
" A két kiadás példányai a salzburgi Studienbibliothekben „5844" és „5845" jel 

alatt találhatók. 
20 Nr. 729. Mülheim, Bagei, 1880. 8°, 63 S. 

21 Berlin, Janke, 1880. 8°, 2 Bl., 164 S. A 2. kiadás ugyanott 1884. 2 Bl., 128 S. — 
A Janke kiadásában megjelenő Deutsche Roman-Zeitung is hozta 1880-ban. (Jahrg. 
VII, S. 9 5 0 - 9 7 6 . ) 
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Hongrie" című hetilapban Budapesten M. S. fordításában: La tour de Dagö22 

1882-ben következik a svéd fordítás: Dagö torn;23 1890-ben jelent meg a lett 
fordí tása: Dago salas tornis,2i 1892-ben a cseh: Vez dagöská;25 1899-ben az 
angol: Tower of Dago;26 végül 1925-ben az észt fordítása: Hiiu torn címmel.27 

* 

Ha most fejtegetéseinket összefoglaljuk, a következő eredményeket álla-
píthatjuk meg. Jókai közvetlen forrása A dagöi torony című novellájához Cus-
tine nagyhírű müve volt. A dagöi torony történetének menete, amíg Jókaihoz 
jutott, körülbelül a következő lehetett: Ősforrásnak Haken tekinthető. Ezután 
jöttek Petri könyvei. Hogy azonban a történet a világirodalomba bekerült, az 
Custine-nek tulajdonítható, akinek La Russie en 1839 című híres könyve több 
kiadást ért és néhány idegen nyelvre is lefordították. Valószínű azonban, hogy 
Custine is használta balti utazása közben Hakent, Seumet vagy Petrit. Ha 
bibliográfiai szempontok amellett szólnának, hogy Jókainak nem Custine, ha-
nem Gondrecourt volt a közvetlen forrása, ez sem mond ellen Custine-nek, aki 
úgy látszik, Gondrecourt is inspirálta. 

22 Ier année, 1880, No. 38—39; Ile année, 1881, No. 1—4. 
23 Brokigt. Noveller och humoresker. Öfversáttning af Kari Hemgren (Tarkasá-

gok. Novellák és humoreszkek. Fordította Hemgren Károly.) Stockholm, Bonnier, 1882. 
A dagöi torony p. 214—255. 

24 Tulkojis Lejas-Krumins. „Mahjas Veesa" peelikuma. (Fordította Lejas-Krumin. 
A „Házivendég" melléklete. 1890, 42—45. sz. A lap Rigában jelent meg. 

25 Kresby a malby. Novely. Prelozil Ludvík Kostolny. V Praze (Romány „Hlasu 
Národa"). (Rajzok és képek. Novellák. Fordította Kostolny Lajos. Prágában [A „Nép 
Szava" Regényei]) 1892—93. 2 k. A dagöi torony I. k. 97—146. I. 

2a Illustrated by A. M. Bishop. London, Sands, 1899. 8°, 106 p. 
27 Fordította Ants Murakin. Megjelent a Postimees (Postás) című régi dorpati 

(tartui) napilap 1925. évf. 98., 99., 101—104., 106. és 107. számaiban. 



AZ OSZTRIGA ÉS A TENYÉSZTÉSÉRE VONATKOZÓ 

LEGÚJABB VIZSGÁLATOK 
IRTA Dr. SZONDY GYÖRGY 

DIE AUSTER UND DIE NEUESTE FORSCHUNGEN bezüglich der Kul-
tur derselben. Von Prof. Dr. Georg Szondy. 

* * * 

L'HUITRE ET LES NOUVELLES RECHERCHES corcernant de la 
culture de mérne. Par M. Dr. Prof. George Szondy. 

* * * 

THE OYSTER AND THE RECENTLY INVESTIGATIONS concerning 
to cultivation of the same. By Dr. Prof. George Szondy. 

* * * 

L'OSTRICA ET LE RECENT1SSIME RICERCHE rispetto alla coltura 
delle ostriche. Da dr. Prof. Giorgio Szondy. 

* * * 

Senki sem csodálkozik azon, hogy az ősember étlapján nagy szerepet 
játszottak a csigák és kagylók, ezek a nem-éppen étvágygerjesztő állatok. 
Ősszülőnk tudta, hogy az éhség a legjobb szakács s nem igen válogatott étel-
ben-italban; mint ahogy ma sem válogatnak a műveltség ősi fokán megrekedt 
késő unokái. 

Jütland keleti partjain s a dán szigeteken roppant halmokban gyűlt össze 
az őskori konyha és ebédlő hulladéka: csiga- és kagylóhéjak, emlős- és hal-
csontokkal keverve; közben-közben kezdetleges kőeszközök s a tűzhely mara-
dékai. A tudomány dán szóval kjökkenmöddinger-nek, honyhahulladéknak 
nevezi e halmokat; de a dán partokon kívül találtak ilyeneket Francia- és 
Angolországban, Portugáliában és Braziliában is, nemkülönben Afrika nyugati 
partjain, Japánban és az ausztráliai partokon. 

Az ősi szemétdombok temérdek csiga-bigája és kagylóhéja között leg-
nagyobb tömegben az osztriga-héj található. Gyakran olyan vidéken is, ahol 
ma már a tengerben hiába keresünk osztrigát. 
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Évezredek, talán évek milliói teltek el, mióta az ősi lakomák hulladéka 
ezekbe a halmokba gyűlt; változott a világ, finomult az ízlés s az ősi konyha 
fogásai közül a legtöbb már nem kerül asztalunkra. De az osztriga dacolt az 
évezredekkel: máig szilárdan megtartotta helyét az étlapon, sőt a kultura hala-
dásával nép-táplálékból ínyenc-csemegévé lett. Ma már nemcsak a tengerpart 
lakosa áhítozza; ott van az öt világrész minden előkelő éttermének hűtő-szek-
rényében, vasút, hajó, autó, repülőgép gondoskodik gyors és kényelmes szállí-
tásáról. 

Vájjon fölvillan-e az osztrigát szürcsölő finom urak és hölgyek lelke 
előtt egy kép a múltból: az állatbőrbe öltözött, szőrös ősember alakja, aki épen 
így, azon nyersen habzsolta a kagylót, valahol a Keleti-tenger ködös part jain. 

Az elkészítés módja azóta sem változott; mindössze valamivel ritkább 
s épen ezért drágább falattá lett az osztriga. 

A fogyasztással a természetes szaporulat nem birt lépést haladni. Mes-
terségesen kellett elősegíteni az osztriga szaporodását, vagyis más szóval, 
meg kellett próbálkozni a tenyésztéssel. 

Ez a mesterség sem mai keletű. Lehetséges, hogy már Nagy Sándor 
korában ismerték; de egészen bizonyos, hogy kétezer év előtt egy f innyás-
ízlésű s amellett vállalkozó szellemű római sikerrel próbált osztrigát tenyész-
teni. Külön medencében helyezte el a tarentumi öbölből gyűjtött osztrigákat s 
szaporodásuk előmozdítására rőzsét, kagylóhéjat, cserepet szórt a medencébe: 
mert már akkor is tudták, hogy a fiatal osztrigák nem boldogulnak az iszapos 
tengerfenéken. Ez az egyszerű természeti mód alig is változott valamit a köz-
ben eltelt kéezer év alatt, noha elterjedt mindenfelé, ahol az osztriga tömegesen 
él; legkivált a francia, angal, norvég, német, dán és holland tengerpartokon. 
És átjutott az újvilágba is, ahol a mi osztrigánknak (ostrea edulis) közeli 
rokona, a virginiai osztriga (ostrea virginica) tenyészik. 

De nemcsak a tenyésztés módja maradt velejében változatlan: az 
osztriga életének, szaporodásának és fejlődésének ismerete sem sokat fejlő-
dött. Csak az elmúlt század második felében kezd a tudomány ez iránt ér-
deklődni; ekkor is hivatalos megbízás folytán, mert ezidőtájt a német partok 
osztriga-tenyészete — a francia partokéval együtt — veszedelmesen lehanyat-
lott. így került közelebbi ismeretségbe az osztrigával a zoológia atyamestere, 
Kari Ernst v. Baer, majd később Moebius, kiéli professzor, illetve berlini 
múzeum-igazgató. 

Mindketten leginkább a Jütland nyugati partjain levő, ú. n. holsteini 
osztriga-telepek életét figyelték meg. Itt az osztriga tömegesen lepi el az ú. n. 
„watt"-okat, ami alatt olyan sekély öblök értendők, ahol a víz apály idején is 
megmarad a szárazra kerülő, homokos élek és gerincek között. Vastagabb 
héjával cölöpre, kőre, kagylóhéjra nő reá. 

Moebius megállapította, hogy ilyen osztriga-telep vagy pad csakis a 
tenger bizonyos pontjain keletkezik, ahol a talaj minősége s a víz hőmérsék-
lete és sótartalma megfelelő. Iszapos helyen nem fejlődhet osztriga-telep; a 
3%-náI kevesebb sót tartalmazó öblökben sem s ezért hiányzik az osztriga a 
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Keleti-tengerből. Hőmérsékleti igénye 20—23 C° julius és augusztusban, 2 C* 
januárban és februárban. 

Az osztriga-padoknak azonban nemcsak osztrigából áll az állatvilága. 
Seregesen élnek itt csigák, kagylók, tengeri sünök és tengeri csillagok, csöves 
férgek, mohaállatok, korallok, rákok, halak s a vizek világának parányi, lebegő 
alakjai. Egyik táplálékul szolgál a másiknak, de a legtöbb mégis az osztrigák 
s az osztriga-lárvák kedvéért telepedik ide. Az ilyen, egymásra-utalt á l lat tár-
saságot Moebius biocoenosis-nak, életközösségnek nevezte el. 

Azt már Baer és Moebius is tudták, hogy az európai osztriga hímnős, 
vagyis a hím- és a petesejteket ugyanazon egyén termeli. De nem egyidőben. 
A mi osztrigánk protandrikus hermafrodita, ami azt jelenti, hogy először h ím-
sejteket termel. Az őszi hidegek beálltával, szeptembertől áprilisig szünetel az 
ivarsejtek termelése. Mikor a víz hőmérséklete emelkedni kezd, az ivarmirigy 
működése is megindul, de most már petesejteket hoz létre. Még pedig szédítően 
sokat, egy milliónál is többet. 

A megtermékenyült peték az osztriga-anya héjai között fejlődnek ál-
cákká. Ezek igen parányi jószágok; testüket csillangók fedik, ezekkel lebeg-
nek a vízben, mikor kiszabadulnak önálló életre. Ilyenkor már héjuk is van, 
ennek a hossza 0.17—0.21 mm. 

Moebius korában azt hitték, hogy a lárvák kiszabadulásuk után tüstént 
alásülyednek s megtelepednek: merthogy a tengervízből sohasem halásztak ki 
úszó lárvákat. Ennek oka persze az volt, hogy a parányi állatkák a legsűrűbb 
selyemszita-hálón is átcsúsztak. Csak 1908-ban közli Petersen, hogy neki si-
került 1896-ban a Limfjord (Dánia) vizéből osztriga-lárvákat fogni. Legújab-
ban pedig Hagmeier és Kandler bebizonyították, hogy a lárvák a víz hőmér-
séklete szerint hosszabb-rövidebb ideig lebegnek és pedig 18—21 C°-os víz-
ben 10—14 napig. Ez idő alatt az árapály s a szélverte áramlások szertehord-
ják őket s nagyrészük áldozatul esik a tömérdek veszedelemnek. Amelyik meg-
menekülhetett, az leülepedik. Ilyenkor 0.27—0.30 mm. hosszú, tehát lebegő 
élete folyamán derekasan növekedik. 

Baer és Moebius tanulmányai az osztriga életének inkább csak általános 
feltételeit derítették ki. Az osztriga-tenyésztőknek azonban pontosabb ada-
tokra volna szükségük, annál inkább, mert az utóbbi évtizedekben úgy a né-
met, mint a francia osztriga-padok majdnem teljesen kimerültek. 

A vizsgálatok új lendülettel indultak meg mindkét országban. Ha-
sonlóan nagyarányú munkát végeztek az amerikaiak, akik a virginiai osztrigát 
tanulmányozták, míg a japánok a 2 kg-ra is megnövő japán vagy óriás-osztriga 
(ostrea gigás) fejlődésmenetét és tenyésztési föltételeit kutatták. 

A német vizsgálatok részben a helgolandi biológiai intézet laborató-
riumában, részben a Sylt-sziget melletti wattok osztriga-telepein — tehát szin-
tén az ú. n. holsteini osztriga-padokon — folytak és folynak. 

A háború után Sylt-szigetet egy töltéssel a szárazföldhöz kapcsolták s 
így a sziget és a szárazföld közötti watt-tenger két részre tagolódott. A déli 
szélesen torkollik a nyilt tengerbe, az északi azonban csak keskeny kijáró — 
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a Lyster Tief — útján függ vele össze, egyébként teljesen zárt. Terjedelmes-
wattjainak enyhe lejtőin nagy s hajdan igen termékeny osztriga-padok feküsz-
nek; sajnos, most már évek óta csaknem teljesen meddők. Feljavításukra a. 
porosz kormány már a világháború előtt is többször helyezett ki Hollandiából 
hozott fiatal osztrigákat. 

A háború után 1925-ben 1 millió, 1926-ban 750.000 ilyen „osztr iga-
palántát" szórtak ki. De ezeket fölnövekedésük után, még 1926 telén, ki is. 
halászták. A következő tavaszon, 1927-ben újra hoztak 2,600.000 nagyobb s. 
100.000 kisebb osztriga-palántát. Valamennyit egy helyre, közvetlenül a nyilt 
tenger közelébe, a keskeny Lyster Tief-be telepítették. Szaporodásukat 1926 
és 1927 nyarán Kandler figyelte meg. Ritka alkalom volt ez, követhetni az. 
egyhelyről s ismertszámú osztrigától származó lárvák fejlődését és elterje-
dését egy jól ismert, csaknem teljesen zárt s aránylag kis terjedelmű medencé-
ben, ami nyilt-tengeri osztriga-padokon lehetetlen volna. 

A francia búvárok a nyugat-franciaországi partokon, Morbihan depar-
tementben, az Auray és la Trinité-folyók torkolatában dolgoztak. Itt is régi,, 
híres osztriga-telepek vannak s az itteni tenyésztők számára az volt a leg-
fontosabb kérdés, hogy meg lehet-e állapítani pontosan, mikor rajzanak ki a 
fiatal osztrigák az anya héjai közül. Ezen a vidéken ugyanis az ősi tenyésztési 
módot tökéletesítve, a lebegő osztriga-ivadék számára gyalulatlan deszkát, 
deszkára habarccsal ragasztott osztriga-héjakat, tetőcserepeket raknak ki a 
tengerbe. A rájuk telepedő osztrigákat aztán gondos ápolás mellett, külön me-
dencékben nevelik tovább, a legszebb példányokat drótkalitkákban sülyesztvén 
a medencébe. Ha azonban az osztriga-fogókat igen korán rakják ki, akkor 
eliszaposodnak s a lárvák nem telepednek meg rajtuk. Ha viszont a ra jzás 
megindulásáig várnak a kihelyezéssel, úgy a fogás sikerül fölötte gyengém 
A tenyésztők eddig úgy jártak el, hogy a tavasz beálltával napról-napra ha -
lásztak nehényat a tenyész-osztrigákból s megvizsgálták őket, milyen fejlet-
tek a héjaik között levő álcák. Mikor már héjuk is nőtt s ettől kékes színűekké-
lettek, kirakták a fogókat: mert az ilyen lárvák tapasztalás szerint éppen a ki-
rajzás előtt állanak. 

Azonban egy-két napi tévedés így is előfordult s ez éppen elegendő idő> 
arra, hogy a fogókat az iszap elborítsa. 

A francia búvárok (Leenhardt 1922, Hinard 1927) tapasztalatai teljes-
összhangban vannak Kandler-nek a sylti watt-tengerben nyert eredményeivel,, 
valamint azokkal a megfigyelésekkel, melyeket Hagmeier a helgolandi biológiai 
intézet laboratóriumában, Nelson pedig Amerikában mesterségesen tenyésztett 
osztrigákon tett. 

Eszerint az osztriga-lárvák fejlődése az anyaállat héjai között a víz hő-
mérsékletétől függ; általában 8—10 napig tart. Ha azonban a tavasz későn 
köszönt be s így az ivarsejtek termelése is későbben indul meg: akkor az egész 
szaporodási folyamat lényegesen eltolódik. így 1927-ben szokatlanul hűvös 
idő járt s az osztriga-lárvák julius helyett csak augusztusban jelentek meg. 
Ugyanezt tapasztalták a norvégiai tenyésztő- és hizlaló-telepeken. A rajzás; 
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ál talában annál későbben indul meg, mennél lassúbb a hőmérséklet emel-
kedése, és ilyenkor már hidegebb vízben is megkezdődik. Ha a hőmérséklet 
emelkedése gyors, a ra jzás is korábban, de viszont magasabb hőfokú vízben 
áll be. Már 15 C°-nál megkezdődhet, 18 C°-nál bizonyosan megindul, legked-
vezőbben folyik le 20—22 C°-ú vízben. A hőmérséklet emelkedésével a rajzás 
fokozódik, hősülyedéssel csökken. 

A rajzás idejének „megjósolásához" tehát úgy a víz, mint a levegő hő-
mérsékletének pontos ellenőrzése szükséges. 

A lárvák kibocsátása azonban még akkor is késhet néhány napot, ha 
teljes kifejlődésüket elérték s a hőmérséklet kedvező. Ezt ugyanis még más 
körülmények is befolyásolják, pl. vihar, eső, hirtelen hősülyedés. Ilyenkor az 
anya-osztriga napokig is visszatarthatja héjai között a lárvákat. A gátló-ok 
megszűntével aztán a telep összes szaporító osztrigái egyszerre, szinte robba-
násszerűen bocsátják ki fiasításukat. Hogy ilyenkor mily tömegesen nyüzsög-
nek a lárvák a vízben, azt abból láthatjuk, hogy a morbihani telep fölött 
1926-ban egy 15 cm. átmérőjű, 45 cm. hosszú háló, 1 percig tartó húzással 
5000 lárvát fogott. Ugyanez évben Kándler a Lyster Tief-beli osztrigapadon 
valamivel nagyobb hálóval, kétszeri, 5—5 percig tartó húzásban 10.600 
darabot számlált meg. 

De szükség is van ekkora tömegekre, mert közülök igen kevés jut el a 
megtelepedésig. Az ár-apály a nyílt tengerre, a helyi áramlások megtelepe-
désre alkalmatlan helyekre sodorhat ják őket s így szörnyű pusztítást tesznek 
bennük. Kándler 1926—27-ben egyetlen egy újonnan megtelepedett osztrigát 
sem talált a sylti watt- tengerben: az egész fiasítás elpusztult, pedig a hőmér-
sékleti viszonyok — legalább 1927-ben — kedvezőek voltak. 

Mert a hőmérséklet a megtelepedésnek is fontos tényezője. A francia 
megfigyelések kimutatták, hogy a lárvák csak akkor sülyedhetnek alá meg-
telepedésre, ha a víz hőfoka legalább 18 C°; ha ennél magasabb, úgy ez 
fokozza a sikert. Norvégiában is úgy találták, hogy a megtelepedés — tehát 
a sikeres szaporodás 25—30 C°-ú vízben történik; s ha ez a föltétel megvan, 
akkor a lárvák még régi, iszapos hagylóhéjakon is megtelepednek. 

Tanulmánya befejezéseképen Kándler összefoglalja a sikeres tenyésztés 
föltételeit. Miután az időjárás szabályozása nem áll módunkban, sok ivadékról 
és jó megtelepedő helyekről kell gondoskodni. A sylti watt-tengerben például 
a vizsgálatok alkalmával odatelepített osztriga-palánták mennyisége elenyé-
szően csekély ahhoz, hogy elegendő lárvát hozhasson létre. Kándler ezért azt 
a jánl ja , hogy Németország összes osztriga-szükségletét szerezze be tavasszal, 
április folyamán s ezeket helyezze el hízásra és főleg szaporításra a sylti watt-
tengerben. Azokon a helyeken, ahol az áramlások összesodorják a lebegő lár-
vákat, francia mintára fogókat kell elhelyezni, s a megtelepedett if jú osztrigá-
kat innen a tenyésztésükre legalkalmasabb helyekre kell telepíteni. Ezeknek 
a megállapítása a jövő kutatások feladata lesz, épen úgy, mint a megtelepedést 
gátló s azt előmozdító körülmények további, pontos kikutatása. A laborato-
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riumban pedig folynak kísérletek, mint lehetne a tenyésztést mesterséges be-
avatkozással fokozni. 

Az osztrigás államoknak igen fontos érdeke az, hogy eme ősrégi táplá-
lék ismét nép-táplálékká lehessen s kivitelre is jusson belőle; e törekvésüknek 
pedig legbiztosabb támaszai a biológiai megfigyelések, melyek ez esetben is 
pompásan bizonyítják, hogy a legelvontabbnak látszó tudományos problémák 
megoldása sokszor életbevágóan fontos gyakorlati eredményeket is hoz. 
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T Á R C A 

A FREGATTHADNAGY ÉS A KENDERESI PAP* 

Egészen fiatal ember volt még akkar, hogy hosszú ideig tartó távollét 
után hazatért Kenderesre a családi kúriába Horthy Miklós fregat thadnagy úr. 
A falu népe és az egész környék csodálkozva, szinte félő tisztelettel nézte a 
nyalka tengerésztisztet, aki megjárta az egész világot. Olyan őserdőkben is 
vadászott, melyeken esztendők alatt sem tudna átgázolni a nagykunsági ma-
gyar, olyan népeket látott, amelyek kivétel nélkül, apra ja , nagyja, férf i ja , 
asszonya olyan fekete, mint a kéményseprő, vagy a szeme áll ferdén, mintha 
mandulából volna. Talán emberevőket is látott arra, ahol a nap felkél. Min-
denekfelett leginkább azon csudálkoztak mégis, hogy majdnem minden benn-
szülött istencsudájának megtanulta a nyelvét is. Milyen szép tőle, hogy Ken-
deresről nem feledkezett meg, hanem otthagyta az aranyport marokkal és az 
elefántcsontot mázsaszámra adományozó emberevő királyokat és festettarcú 
törzsfőnököket és hazatalált bizton az Alföld kellős közepére. 

A csudálkozó falu felkereste lelkipásztorát és előálltak a presbyterek av -
val a kéréssel, hogy lenne szíves megvallatni a tengerész úrfit és amit hall tőle, 
arról legyen olyan jó, tartson a nép okulására valami szép előadást. A lelkész, 
aki a Horthy-családnak is valóban lelkipásztora volt, beállított az udvarházba, 
ahol különben is vissza kellett adnia a fregat thadnagy úrnak látogatását, mely-
Iyel pár napja megtisztelte a parókián. 

Nem tartotta azonban megfelelőnek azt, hogy őmaga tartson előadást, 
akit már úgyis évtizedek óta minden vasárnap és reggeli könyörgésen hallga-
tott a falu, hanem sokkal szebbnek és építőbbnek vélte, ha a világjárt tengerész-
tiszt fogja elmondani utazásait és kalandjait . Hiába volt azonban minden rá-
beszélési kísérlet. Horthy Miklós hajthatatlanul kitartott amellett, hogy neki 
nem kenyere a beszéd, ő csak parancsolni tud, de előadást tartani nem szo-
kott. Még Kínában is velük volt mindig a tengerész-lelkész, az szokott prédi-
kálni a matrózoknak. Meg azután nem is voltak neki olyan érdekes kalandjai, 

* A Gonda Béla által szerkesztett s a Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt ki-
adásában az 1930. évre megjelent Magyar Kálvinisták Naptárá-ból. 
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melyeknél jobbat, szebbet ne lehetne ezret is olvasni az útleírásokban. Pál 
apostol hajótörése is sokkal nevezetesebb és érdekfeszítőbb, mint az ő összes 
hajókázása az Indiai-tengeren, vagy a Csendes óceánon. 

Szomorúan tett le arról a lelkipásztor, hogy Kenderesen Horthy Miklós 
előadást tart majd a kálvinista magyaroknak a tengerészeiről és a tengeren 
tett utazásairól. A nyakas tengerésztiszt ragaszkodott az egyszer kimondott 
jiem!-hez. 

— „Kinek és minek tartana engem előadásom után a Tiszteletes úr, ha 
arra gondolna, hogy megszegtem a szavamat és akaratom ellenére is e lfo-
gadtam a felkérését?!" 

Pár perc múlva azonban belépett a beszélgetők közé az édesapa, az 
„öreg" Horthy. Kézfogás után megérdeklődte, hogy miről beszélgetnek. 

— „Természetesen. Hogyne, hogyne! Ezer örömmel meg fogja tartani 
Miklós az előadást." 

* 

Az édesapa és a lelkipásztor már régen a sírban pihennek. Az apa büszke 
volt a fiára a sikerült előadásért, az öreg lelkész büszke volt a nyakas ten-
gerésztisztre, hogy az édesapa szava előtt meghajolt. A magyar nemzet büszke 
vitéz Kormányzójára, mert ez a fiatalkori történet eszünkbe ju t ta t ja Isten ötö-
dik parancsolatát és a hozzáfűzött kegyelmi ígéretét: Tiszteld atyádat és 
anyádat, hogy hosszú életű légy a földön, melyet az Úr, a te Istened ad néked. 
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Amerikai tervek a Csendes Óceán oceanográfiái felvételeire nézve. Az 
1928. évben tartott Pacific Science Congressuson T. W. V o u g h a n tartott egy 
összefoglaló előadást arról a témáról, hogy hogyan gondolja Amerika a Csendes 
Óceán oceanográfiái tanulmányozását elvégezni. Először is konstatálta az elő-
adó. hogy édeskevés az, amit máig erről az óriási Óceánról tudunk. Megállapítja, 
hogy ez Óceán nyugati partjának oceanografiája jobban ismert, mint a keleti, 
s hogy az utóbbi években lasankint Japán vette át a vezető szerepet a kutatá-
sokban. V. előadja, hogy mely területét ennek az óriási vízterületnek kellene át-
kutatni, s hogy abban Amerikán kívül mindazoknak a nemzeteknek szövetkezni 
kellene közös munkára, amelyeknek birtoka vagy más érdeke van ott. Szóval 
nemzetközi munkára kellene szövetkezni, melyben a víz, a légkör, a fauna és 
flóra tanulmányozása épen úgy beletartozna, mint mélységmérések, bakteorológiai 
és chémiai elemzések és az összes meteorológiai tényezők tanulmányozása. Elő-
adó körülbelül úgy képzeli el ezt a munkát megoldhatni, mint ahogyan azt a né-
metek „Meteor" expedíciója (1925—1927) és a hollandok „Willeboord Snellius" 
expedíciója tette. Az expedíció Amerika részéről 2 évet venne igénybe, mely 
expedíció mélységméréseket szondával és visszhangmethodussal épen úgy 
végezne, mint törekednék lehetőleg sok fenékpróba vételére is. Momentán nem 
áll ugyan az expedíció rendelkezésére hajó, mert a „Carnegie" hajó szerencsét-
lenül járt, de remélhetőleg mielőbb pótlódik ez úgy, hogy az expedíció 
1930—32-ben megvalósulhat. Remélik, hogy az expedíció eredményei körül a 
meteorológiai adatok megsokasodása a hosszabbjáratú időprognozist a Csendes 
Óceán partjaira is lehetővé teszik, a hasznos halak biológiájának és vele kapcso-
latos más biológiai problémák (plankton, tengeri élőlények vándorlása, szaparo-
dása stb.) gazdagodása pedig a halászatra lesz praktikus szempontból értékes 
ismeretgyarapítás. (Tijdschrift van het Koninglijk Nederlandsch Aardrijkundig 
Genootschap. II. Reek. D. L. XLVII. 1930. p. 26—28.) 

Entz Géza (Tihany). 
* 

A németalföldi felvételező hajó munkája a Kelet-indiai szigettengerben az 
1925—1930. évben. Craandijk C. a németalföldi Kir. társaság közlönyében rész-
letesen ismerteti azokat a felvételeket, melyeket a felvételt végző hajó a Kelet-
indiai szigettengerben az 1925—1930. években teljesített. A mellékelt térképen 
fel vannak tüntetve mindazok a pontok, ahol a térképezők állomásokat tartót-
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tak, hogy felvételeiket megtehessék. Arra törekedve, hogy lehetőleg minden pon-
ton a tengerparthoz közeli magaslatokról tehessék meg felvételeiket, sok nehéz-
ségbe ütköztek, amit részben a tropikus klima, részben a terrenum nehézségei 
okoztak, úgy, hogy egy-egy pontról készített felvétel rengeteg megismételt fá-
rasztó kísérlet után sikerült csak. A hajó útjában Sumatratól Üj Guineáig a 
Németalföld birtokát tevő összes szigetek partjait körülhajózta és mindenütt 
végzett felvételeket. 

Entz Géza (Tihany). 
• 

A Snellius-expedició. A hollandiai Snellius-expedició 1928. évben július 
27-től szeptember 23-ig dolgozott a Jáva-Celebes és Sulu-tengerben. Ez az érte-
kezés mintegy előzetes jelentése az expedíciónak, mely oceanographikusokból, 
chemikusból és biológusokból állott a szükséges személyzettel és megfelelő 
műszerfelszereléssel. Munkájuk oceanographiai, chemiai, hydrographiai és bio-
lógiai részekre tagolódott, amelyeket e beltengereken át vezetett a part 2 pontja 
közötti sorozatos vizsgálatokon, ú. n. szelvényekben hajtottak végre. Működé-
sük kiterjeszkedett lehetőleg minden megfigyelhető jelenség tanulmányozására, 
úgy, hogy tanulmányuk ismertetése elé nagy várakozással nézhetünk. A részben 
naplószerü feljegyzéseket tartalmazó mű ismertetésébe nem bocsátkozhatunk, 
csak kiemeljük, hogy mélységmérések nagy száma (visszhangmélységméréssel), 
a víz pH-jának meghatározása, a korallzátonyok felépítése, a szigeteken jelent-
kező karsztosodási és eróziós hatások épp úgy megfigyelés tárgyát képezték, 
mint a plankton és a benthos élőlényeinek tanulmányozása. (Tijdschrift van het 
Koninklijk Nederlandsch Aerdrykskundig Genootschap. II. Reeks. D. L. XLVII. 
No. 1. 1930. p. 29—47.) 

Entz Géza (Tihany). 
* 

Német-olasz intézetté alakítják át a rovignói tengerélettani intézetet. 
Giovanni Magrini, az olasz kir. tengerrajzi bizottság elnöke, febr. 22-én Berlinbe 
utazott, hogy aláírja az olasz és a német kormány jóváhagyásával az olasz nemzeti 
kutatási tanácson belül működő tengerrajzi intézet és a Kaiser Wilhelm Institut kö-
zött létrejött megállapodást. A megállapodás értelmében a rovignoi tengerélettani 
intézetet olasz-német intézetté alakítják át. A tárgyalások a legnagyobb szívélyes-
ség légkörében folytak le. Az egyezmény végrehajtásáról a hivatalos jóváhagyás 
után a két állam külügyminisztere gondoskodik. Az új intézet elnöke olasz lesz. 

* 

Danzig forgalma. „A Tenger" legutóbbi számában ismertettük Gdyniát, 
Lengyelország új kikötőjét, rámutatva arra, hogy miként törekszik Lengyelország 
céltudatos politikájával az ország egész forgalmát az új kikötőbe terelni. Meg-
állapításainkat igazolják s kiegészítik alábbi adataink Danzig forgalmáról: 

A danzigi kikötő forgalma az év 11 hónapjában a következőként alakult: 
1927 5847 hajó 3.241,419 nettóregisztertonnával 
1928 5731 „ 3.390,639 „ 
1929 4931 „ 3.560,062 „ 

A hajók száma csökken, nettóregisztertonnatartalmuk ellenben növekszik,, 
ami azt mutatja, hogy a hajók átlagos nagysága növekszik. Danzig kiviteli keres-
kedelmének főcikke a szén, amelynek kivitele 1929 első 11 hónapjában 4.884,000 
tonnára rúgott, míg 1928-ban 5.107,000 tonna volt, tehát 1929-ben 220,000 tonná-
val kevesebb. Ezzel szemben Gdynia szénkivitele 1929 első 11 havában 2.219,000 
tonnára rúgott, ami több mint félmillió tonnával haladja meg az előző évi kivi-
telt: 1.575,000 tonnát. Hasonló jelenséget látunk a cukor és a vegyszerek kivite-
lénél is. A behozatali oldalon ma az érc, kénvasérc, murva és műtrágya áll az 
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első helyen, körülbelül 1.300,000 tonnával. Gdynia versenye különösen három 
árunál érezhető: a gabona kivitelénél: régebben a lengyel gabonakivitel 50%-a 
Danzigon haladt keresztül, ma csak 15%-a; a fa kivitelénél, amelyet különösen 
Oroszország versenye nyom; a cukor kivitelénél, amelynek nagyrészét a lengyel 
cukorgyárak Gdynián át irányítják. 

Danzig vámunióban van Lengyelországgal. Lengyelország minden erejével 
azon van, hogy a danzigi behozatalt elsorvassza. Ez azután a danzigi iparok 
visszafejlődését eredményezi. Az elmúlt évben beszüntette üzemét a város két 
cukorfinomítója, hasonlóképen állnak a fürészmalmok és a hajógyárak is. Ez 
utóbbiak csupán néhány halász- és vontatógőzösre kaptak megrendelést a 
szovjetkormánytól. 

Egészben véve tehát az egykoron virágzó keleti tengeri város gazdasági 
helyzete évről évre hanyatlik, bizonyságául annak, hogy a legkitűnőbb földrajzi 
fekvésből fakadó előnyöket is semmivé tudja tenni a politika. Csupán az a kér-
dés, meddig? A politika hamar változhat, míg a természetadta előnyöket ideig-
óráig elnyomhatják, de végül mégis érvényre kell jutniok. 

Dr. Somogyi József. 
* 

A tankhajózás. A tankhajózás a tengeri szállítás legfiatalabb hajtása. 
1879-ben építette Ludwig Nobel az első tankhajót kaspi tavi olajszállítmányai-
nak. Tíz évvel utána, 1889-ben Armstrong Whitworth megépítette az első tank-
hajót, a „Glückauf'-ot, az atlanti óceáni olajszállítmányok részére. 1914-ben már 
1.479,000 bruttóregisztertonnára, az egész tonnatér 3%-ára rúgott az olajszál-
lítóhajók tonnatartalma. Ma 7.071,000 bruttóregisztertonna a tankhajók tonna-
tere, az egész tonnatartalom 10.40%-a, a tervezett építésekkel együtt pedig egy 
éven belül 8.000,000 bruttóregisztertonna lesz. 

A legnagyobb az angolszász hatalmak tankhajóállománya. 1929. június 
30-án a Lloyd's Register adatai szerint Nagybritanniának és Írországnak össze-
sen 388 tankhajója volt 1000 bruttóregisztertonnán felül, 2.165,208 bruttóregisz-
tertonnatartalommal. Az Egyesült Államoknak ugyanakkor 381 hajója volt 
2.374,358 bruttóregisztertonnával. E két nagyhatalom birtokában vannak Földünk 
legnagyobb kiterjedésű olajforrásai. Hozzájuk képest a többi ország tankhajó-
állománya jóval kisebb. így a folyó év elején az épülőben lévő hajókkal együtt 
Norvégiának 1.150,000, Olaszországnak 260,000, Franciaországnak 241,407, 
Németországnak 131,000 bruttóregisztertonnát tesz ki a tankhajóparkja. S ez a 
fejlődés a jövőben csak rohamosabb ütemű lesz, ha meggondoljuk, hogy a gőz-
turbina és a Diesel-motor mint hajtóerő egyre nagyobb szerepet játszik a hajózás-
ban. Amiként a gőzgépnek a hajózásba való bevezetése a szénszállítást tette a 
tengeri kereskedelem legfontosabb ágává, úgy növekszik a jelentősége a motor 
elterjedésével az olajnak, mint új tüzelőanyagnak. 

Dr. Somogyi József. 



KÖNYVISMERTETÉSEK 
A FÖLD TITKAI. A napsugár diadala. — A jégvilág. Cholnoky Jenő nép-

szerű. tudományos sorozatának első két kötete. 
A tudománynak éppen úgy vannak alkotó- és interpretáló művészei, mint 

pl. a drámaköltészetnek vagy a zeneművészetnek. A drámaíró, vagy a zeneszerző 
genieéjének izzó kohójában kitermeli és formába önti a gondolatokat, az előadó-
művész pedig egyéniségének szuggesztív erejével átönti azokat a tömeg lelkébe. 
A tudományban a kutató tudós végzi az alkotómunkát, ő gyűjti össze az adato-
kat s vonja le a következtetéseket, hogy kiformálja belőlük a tudományos igaz-
ságokat. Mikor azután egy sereg ilyen igazság leszűrődött és szilárd ismeretté 
kristályosodott, kezdődik a tudomány „előadómüvészei"-nek a szerepe: a tudo-
mányos ismereteknek a tanulni vágyó tömegekkel való közlése. Az oktatómunká-
ban járatos pedagógusok és a tudomány népszerűsítésére hivatott előadók és 
írók tartoznak a tudományos alkotások interpretálóinak a táborába. Amazok az 
iskolák falain belül, emezek az iskolán kívül végzik nagyjelentőségű kulturális 
tevékenységüket. 

Ritka eset, hogy valaki jó drámaíró és színész, vagy kiváló zeneköltő és 
interpretáló művész legyen egy személyben. Éppen így a tudomány világában is 
kevés olyan egyéniséget találunk, aki a kutatótudós alkotóerejét és a tudományos 
ismeretközlés művészi készségét egyesítené magában. E kevesek közé tartozik a 
mi tudományos életünkben Cholnoky Jenő, aki — amellett, hogy a földrajz terü-
letén értékes kutatómunkát végez — előadó- és íróművészetét is a tudomány 
szolgálatába állítja, nemcsak mint egyetemi professzor, hanem mint népszerű 
tudományos kurzusok közkedvelt előadója, s mint értékes ismeretterjesztő mun-
kák kitűnő tollú írója. 

Üjabban ismét két pompás művel gazdagította Cholnoky Jenő a magyar 
tudományos ismeretterjesztő irodalmat. A Singer és Wolfner irodalmi intézet 
kiadásában „A Föld titkai" címmel megindított hatkötetes sorozatának első két 
kötete fekszik előttünk. Az egyiknek „A napsugár diadala", a másiknak „A jég-
világ" a címe. Amaz a föld felszín látható formáinak: szárazföldeknek és tenge-
reknek, hegyeknek, völgyeknek, folyóknak, tavaknak, egyszóvel a minket körül-
vevő természetes környezetnek a keletkezését, kialakulását tárgyalja; emez pedig 
egyik fejezetét a hatalmas küzdelemnek, amit az emberiség évezredek óta vív, a 
Föld felszínét formáló természeti erőkkel, hogy megismerje és meghódítsa a lakó-
helyéül kijelölt bolygó minden részét. 
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Azt lehet mondani, hogy a szerző a legizgalmasabb drámát, a Föld drámá-
ját készül megírni, s ennek két, nem egymást követő felvonását máris elénk tár ja . 
Mint a klasszikus tragédiákban, itt is az istenek — a természeti erők — harca 
az alapmotívum; ebbe kapcsolódik bele az ember a maga héroszi küzdelmével, 
amelynek csillogó eredményei körül ott settenkedik a végzet sötét árnyéka: a 
Világegyetem sorsát irányító erők végső győzelme az emberi szellem és akarat-
erő fölött. 

* 

A szerző „A napsugár diadala" című kötet bevezetésében — mint az egész 
tudományos dráma első felvonásának előjátékában — rámutat arra, hogy a Föld 
végzetének megsejtése már jelentkezik az ősnépek vallási felfogásában és világ-
magyarázó metafizikájában s ez a sejtés a természettudományok világításában 
még mint sokkal nagyszerűbb valóság tűnik elő. A Föld drámájának alapmotí-
vuma — az ősi világszemlélet szerint éppen úgy, mint a mai tudományos felfogás 
szerint — az Alvilág és a Nap örökös harca. „Az Alvilág erői — írja Cholnoky — 
építik a hegyeket, mint a gigászok, s a Nap sugarai lerombolják ezeket az épít-
ményeket. Amit ma látunk, az csak rom, csak maradvány, mert már épülés köz-
ben pusztulnak a hegyek. S a vége az lesz, hogy a napsugár diadalt arat s az 
alvilág építményei megsemmisülnek . . . " 

Ebből az elgondolásból kiindulva, világos elrendezésben és szines tollal 
ismerteti a szerző a Föld felszínét formáló belső és külső erőket és azoknak ered-
ményeit, vagyis ama jelenségeket, amelyeknek tudományos vizsgálata és elemzése 
egyrészt a dinamikai földtan, másrészt a föld felszíni formáinak eredetét kutató 
és magyarázó geomorfológia körébe tartozik. Az Alvilág erőinek, vagyis a vul-
káni tüneményeknek és földrengéseknek ismertetése nyomán megmagyarázza a 
szerző a hegyek keletkezését és szerkezetét, hogy azután a Napból, mint ősi erő-
forrásból táplálkozó külső földtani tényezőknek — „a napsugár földi hadseregé-
nek": szélnek és víznek — átalakító hatását szemléltesse. 

A tudományos gondolkodás szigorú logikája vonul végig a köteten; isme-
retláncok fonódnak, világos következtetések alakulnak ki, anélkül, hogy a laikust 
elfárasztanák. A Föld kialakulásának bonyolult útjain biztos kéz vezeti végig az 
olvasót, teret engedve a fantáziájának is, de meggátolva, hogy a képzelet ereje 
magával ragadja olyan térségekre, amelyek már kívül állanak a tudományos 
kritika és igazság határain. A szerző világos logikája és eleven, művészi stílusa 
mellett, biztos vezetője az olvasónak a több mint félszáz kitűnő szövegközti ábra 
(a legtöbb a szerző rajza) és százat meghaladó képmeléklet: művészi fényképek-
nek, festményeknek és rajzoknak krétapapírra nyomott pompás reprodukciói. 

# 

Cholnoky Jenő könyvsorozatának másik megjelent kötete: „A jégvilág" a 
szerző régebben ugyané címmel megjelent könyvének kiegészített második ki-
adása. Itt már az ember kerül a drámai küzdelem középpontjába. A felfedezések 
történetének legizgalmasabb fejezetei sorakoznak fel ebben a könyvben: a tudo-
mányos megismerés elszánt akarásának és a rekordhajhászó sportszenvedélynek 
küzdelme a természeti erők kíméletlen hadseregét felvonultató ismeretlen világok 
meghódításáért. 

Miután a szerző áttekintő ismertetése nyomán kialakult előttünk a két sark-
vidék képe, szépségeivel és borzalmaival egyaránt, s miután megismertük a két 
jégvilág geográfiái, fizikai és biológiai viszonyait, biztos lépésekkel követhetjük 
a szerző vezetésével a sarkutazások diadalmas hőseinek és martirjainak kalan-
dos útjait. A görög Pütheásztól, — aki Krisztus születése előtt mintegy 325 évvel 
sokevezős vitorlással indult harcba az északi jégvilág ellen, — Amundsen-ig, — 
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aki repülőgépen sietett veszélyben lévő embertársainak segítségére és rohant el-
kerülhetetlen végzete felé, — fölvonul előttünk az Arktisz és Antarktisz vala-
mennyi ostromlója. Vakmerő kalandorok és nagyképességü tudósok, a szerencse 
kegyeltjei és a fátum üldözöttjei, önző célok vagy önzetlen törekvések követői, 
a haladás gondolatának úttörői és áldozatai. 

Az Arktisz és az Antarktisz regényét, vagy — ha úgy tetszik — szimfóniá-
ját foglalja magában ez a lebilincselően érdekes könyv, amelyet — az első kötet-
hez hasonlóan — számos kitűnő képmelléklet és szövegközti ábra tesz még 
vonzóbbá. Koch Nándor. 

Dr. Kogutovitz Károly: Dunántúl és Kisalföld írásban és képben. Kiadta a 
m. kir. Ferenc József Tudományegyetem földrajzi intézete, Szeged, 1930. 

Kogutovitz Károly dr. egyetemi tanár egyik lelkes és eredményes harcosa 
nálunk annak a tudományos iránynak, amely a geográfiát kiemelte alárendelt 
szerepköréből és a többi természettudománnyal egyenrangú, önálló kutató-tudo-
mánnyá fejlesztette. Kogutovitz professzor évtizedek óta áll kutató munkájával, 
tudományos és népszerűsítő irodalmi tevékenységével egyaránt, e modern irány 
szolgálatában s most elérkezettnek látja az időt, hogy kikristályosodott tudomá-
nyos elveinek alapján megírja a magyar földnek, mint geográfiái egységnek, ok-
nyomozó tájföldrajzát. A földrajztudomány modern szempontjai érvényesülnek 
és önálló útjai tárulnak fel abban a pompás munkában, amely — a tervezett 
nagyobb sorozat első köteteként — nemrégiben hagyta el a sajtót. 

A megjelent kötet előszavában a szerző határozott vonásokkal jelöli meg 
az egész mű célját: felismerni és megismertetni a magyar föld különböző termé-
szetes tájait, amelyeknek határait — a szerző felfogása szerint — a jelenségek 
bizonyos csoportjainak hasonlatossága szabja meg. „Az egész mii így a tájak 
monográfiáinak mozaikja lesz, melyet az egységes felfogás köt össze" — írja a 
szerző. Majd szól a módszeréről is, amely abban áll, hogy a tájat, mint önálló 
szervezetet fogja fel, amelynek van múltja, jelene és jövője. E felfogás alapján 
Kogutovitz professzor a földrajzi tájak életében megkülönbözteti az emberelőtti 
kort, amely a tájak őskori tartalmát ad ja és a történelmi kort, kialakította a kul-
túrtájakat. Amabban a korban csupán a természeti tényezőknek volt szerepük a 
tá j formálásában, emebben „az ember és alkotásai új tartalmat adnak a tájnak". 

Ilyen önálló felfogással, határozott célkitűzéssel és eredeti módszerrel épí-
tette fel a szerző készülő nagy munkájának első kötetét, amely a Dunántúl és a 
Kisalföld általános leírását és déli tájegységeinek ismertetését foglalja magában. 
Az első részben a szerző a megértéshez szükséges alapfogalmak keretébe illeszti 
bele a Dunántúl és Kisalföld földtörténeti, éghajlati, vízrajzi, talajtani, növény-
földrajzi és morfológiai viszonyainak általános ismertetését, majd világos átte-
kintést ad e területről emberföldrajzi szempontból is. Ezután következik a kilenc 
déli tájegység Balaton, Alsó-Zalavidék, somogyi Nagyberek, Belsősomogy, 
Zselic, Kaposvölgy, Külsősomogy, Mezőföld, Sárköz) plasztikus leírása. 

Az egységes elgondolás, az anyag rendszeres feldolgozása, az összefüggé-
sek és kapcsolatok világos megjelölése, a kritikai megjegyzésekben mutatkozó 
biztos judicium és az önálló megállapítások megalapozottsága mellett, a stílus 
elevensége és magyarossága jellemzik és teszik élvezetes, nagyon tanulságos ol-
vasmánnyá Kogutovitz professzor könyvét. Nagy mértékben emeli a mű értékét 
az egyes fejezetek végén közölt bibliográfia, amely az egész tárgykörre vonat-
kozó irodalmat összefoglalja. 

Külön kell szólanunk a nagy szakértelemmel és gondossággal kiválasztott 
és csoportosított, gazdag, illusztráló anyagról. A közel másfélszáz szövegközti 
rajz Bánszky Tamás, Csikós Tóth András és Vámszer Géza művészi készségét 
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dicséri; a több mint száz kitűnő fényképreprodukció a szerző és az áll. térképé-
szeti intézet mesteri felvételei után készült. E pompás képanyagon kívül még 
hat térképmelléklet is hozzájárul ahhoz, hogy földrajzi irodalmunknak ez a 
rendkívül becses terméke még plasztikusabb és élvezhetőbb legyen. Az értékes 
tartalomnak az Athenaeum gondos és ízléses tipográfiái munkával adott méltó 
keretet. K. N. 

* 

Gigante Silvino: Storia del Comune di Fiume. (Fiume tragédiája.) Firenze, 
1928. R. Benporod & Figlio. 284 l. 

Fiume története mindeddig megíratlan. Eltekintve néhány hosszaktól, ame-
lyekről érdemes munkálatok jelentek meg, történetirodalmunk egyetlen össze-
foglaló munkát sem tud felmutatni, mely Fiume múltjával foglalkozik. Részben 
hasonló a helyzet Dalmáciával és Horvátországgal is. Azok a nemzedékek, ame-
lyeknek korában Fiume Magyarországhoz tartozott, helyi jelentőségű dolgokkal 
foglalkoztak; azok, amelyek elveszítették, napirendre tértek a veszteség fölött. 
A nemzetnek azonban nemcsak a tenger felé való természetes vágyakozása ma-
radt meg, de a békeszerződés is elősegíti, sőt intézményesíti azt és ezzel aktuális 
szükségletté teszi, hogy a magyar mult kapcsolataival Horvátországon keresztül 
Fiume és Dalmácia felé foglalkozzunk. Mindenesetre a horvátokkal és az olaszok-
kal együtt, akikkel a tengerhez vezető utat is együtt bírtuk és akiknek múltjával 
a magyar mult egybeforrott. 

Fiúménak az a rövid története, amely Gigante tollából előttünk fekszik, első 
hirnöke annak a magyar talajból kinőtt, de attól elszakadt irányzatnak, mely 
rövid elmefuttatás után a politikai problémákhoz siet és politikai célt szolgál, 
amelyhez csak történelmi bevezetést ad. A munka első fele Fiume történetét a 
háború előtt, második fele a háború alatt és után foglalja össze. A magyar tör-
ténetírásnak szélesen megalapozott, nyugodt tárgyilagossága szükséges ahhoz, 
hogy a kutatásnak komoly alapot és alakot adjon és Fiume történetének címe 
alatt Fiume történetét adja elő. Nekünk újra kell kezdenünk azokat a horvát-olasz 
tanulmányokat, melyek félszázados virágzás után a kiegyezés idején sajnálatosan 
megszakadtak. Akkor, bár pótolni látszott bennünket az, hogy történetíróink 
figyelme az erdélyi származású Szilágyi Sándor vezetése alatt Erdély felé terelő-
dött; az ő vezetése alatt érkeztünk el a 90-es években a feltárt anyag feldolgo-
zásához is, de akkor egy negyedszázadra terjedő hanyatlás következett be, 
amelynek jóformán csak a trianoni csapás vetett véget. Csak akkor vettük észre, 
hogy mi minden veszett el anélkül, hogy amíg a miénk volt, alaposan megismer-
tük és a tudományos világgal is megismertettük volna. Ilyen veszteség volt egy 
vonalban Horvátország, Fiume és Dalmácia is: a tengerhez vezető egész útvonal, 
annak végén magával a tengerrel együtt. Amikor tehát az egész vonalon olyan 
irányban indult meg a kutatás, hogy az összefoglalások terén akar pótlásokat 
végezni, akkor sorra kell kerülni a horvát, a fiumei és a dalmát kapcsolatok egész 
anyagának, a magyar tengerészet történetének is. 

Érthető tehát, hogy Gigante munkáját is, aki egyébként a háborút befejező 
fiumei eseményekben olasz részről tényleges részt vett, ezek után csak adalék-
nak és kísérletnek tekinthetjük. A magyar állam bőkezűségéből nagyra nevelt 
kis Fiume tragédiájának mérföldköveit helyesen tűzi ki, amikor alapul kezdettől 
a fiumei községet (comune) veszi, amelyet azonban, mint nem szakember, nem 
kísér végig a történelem folyamán, úgy hogy továbbra is fennmarad a szük-
séglet, hogy Fiume községének története megírassék. Tekintettel arra, hogy e 
kommunális élet izig-vérig olasz volt és csak részét alkotta magának az egyetemes 
olasz város fejlődéstörténetének, azt hisszük, az, mint feladat, kizárólag az olasz 
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városélet történetéből magyarázható meg és annak megírására elsősorban az 
olasz történetírás, ideértve természetesen elsősorban fiumei helyi történetírást, 
vállalkozhatnék. 

Ami Fiume birtoklásának történetét illeti, ott is különbséget kell tennünk 
azok között, akik Fiúméban tényleg uralkodtak, mint a Duino és Wallsee grófok, 
a Habsburgok, Magyarország, Napoleon idejében a franciák és 1848-tól 1861-ig 
a horvátok és azok között, akik Fiume birtokáért küzdöttek. Ez utóbbi keretben 
adható elő Fiume története, mint nemzetközi kérdés, mint a diplomáciai történe-
lem egyik fejezete. A fiumei tengerészet története teljesen különálló fejezetet 
alkotna. 

Mindezekkel Gigante csak futólag foglalkozik. A VII. fejezetben rokonszen-
vesen foglalkozik a Magyarországhoz csatolással, de csak azért, mert ezáltal nem 
horvát kézbe került. Éppen ebből a negatív beállításból következik azután, hogy 
szerző megfeledkezik arról, hogy Fiume olasz jellege a magyar uralomnak meny-
nyit köszönhetett. A IX. fejezetben ugyanígy jár el, pedig az 1848-diki magyar 
kormány annyit tett Fiume olaszságáért, hogy a vonatkozó aktákat e sorok írója 
külön kötetben tette közzé. Kritika tárgyát képezhetik a XII—XV. fejezetek, 
amelyekben szerző a belső fiumei küzdelmeket összekeveri egyrészt a kormány-
zattal folyt küzdelemmel, másrészt az olasz nemzeti törekvésekkel, holott mind-
egyik egymástól különböző dolog. Mindaddig, amíg az e fejezetben elmondotta-
kat aktaszerüen, hiteles források alapján nem ismerjük, addig semmiféle beállí-
tást nem fogadhatunk el. Nekünk tehát rajta kell lennünk, hogy a vonatkozó 
források, akár kedvezőek, akár kedvezőtlenek legyenek is magyar szempontból, 
feltámassanak és feldolgoztassanak. A szláv-olasz küzdelemre vonatkozó 
feltárassanak és feldolgoztassanak. A szláv-olasz küzdelemre vonatkozó 
XVI—XXIII. fejezetekben Magyarország már nem játszott szerepet. 

A munka egyébként szorgalommal egybeállított áttekintés, melynek anyaga 
további kísérleteknél felhasználható lesz. Horváth Jenő. 

* 

Geographica Hungarica címmel, Haltenberger Mihály dr. műegyetemi 
magántanárnak, a Magyar Adria-Egyesület alelnökének szerkesztésében és kiadá-
sában, ez év elején németnyelvű irodalmi szemle indult meg, azzal a céllal, hogy 
a magyar földrajzi irodalom alkotásait a külföld szakköreivel megismertesse. A 
negyedévenkint megjelenő szemle régen érezhető hiányt van hivatva pótolni. A 
magyar nyelv ismerete a külföldön olyan szűk körre szorítkozik, hogy a csupán 
magyar nyelven közzétett tudományos munkák úgyszólván teljesen el vannak 
zárva a nagyobb nemzetközi nyilvánosság elől. Nyelvi elszigeteltségünk hátrá-
nyait minden téren érezhetjük, de leginkább a tudományos életben, amelynek 
egyik legfontosabb éltetőeleme a helyesen értelmezett internacionalizmus, vagyis 
az a törekvés, hogy a nemzeti erőforrásokból merített tudományos értékek közös 
kincseivé váljanak az emberiségnek. A földrajztudomány, a maga sokféle vonat-
kozásával, különösképpen megkívánja a nemzetközi kapcsolatot, s a magyarság-
nak mai helyzetében vitális érdeke, hogy a külföld a tudományos irodalmon ke-
resztül alaposan megismerje hazánk földrajzi viszonyait. Ezek az elgondolások 
érlelték meg a „Geographica Hungarica" megindításának elhatározását s az 
előttünk fekvő első füzetből máris megállapítható, hogy a nagy hozzáértéssel 
és körültekintéssel szerkesztett szemle teljes mértékben meg fog felelni kitűzött 
céljának, a külföldi szakkörök tájékoztatásának. A szemle főrésze, „Hungarica"" 
cím alatt a magyar tudományos földrajzi irodalomnak a magyar földre vonat-
kozó legújabb termékeit (ide értve a rokontudományoknak szorosabb földrajzi vo-
natkozású produktumait is) ismerteti, és pedig a csupán magyar nyelven meg-
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jelent műveket bővebb recenzió alakjában, a külföldi nyelven is közzétetteket 
pedig csak felsorolásban. A második rész, „Miscellanea" cím alat a magyar 
nyelven megjelent különféle vonatkozású földrajzi munkákat ismerteti s végül a 
harmadik részben (Personalia et Nova) a magyar földrajztudományi mozgalmak-
ról és újdonságokról ad hírt. Az általános tudományos érdekeken kívül, a magyar 
nemzeti ügyet is hathatósan szolgálni hivatott szemle szerkesztősége azzal is 
igyekszik segítségére lenni a Magyarország iránt érdeklődő szakköröknek, hogy 
kívánságára elvállalja magyarnyelvű földrajzi munkák lefordítását, ezenkívül 
útbaigazításokkal és szaktanácsokkal is ellátja a magyar földön kutatómunkát 
végző külföldi tudósokat. A „Geographica Hungarica" Haltenberger Mihály dr. 
szerkesztő-kiadónál (Budapest, I., Gellérthegy-u. 43.) rendelhető meg; évi elő-
fizetési díja 1 dollár. K. N. 

* 

Thwelfth Annual Report of the US Shipping Board és Third Annual Report 
of the US Shipping Board. United States Government Printing Office, Washing-
ton, 1928 és 1929. 

A United States Shipping Board elmúlt két évi működését tartalmazza e 
két kötet. Ezt a hivatalos testületet eredetileg avégből alapították, hogy mint 
szabályozó és tanácsadó szerv az Egyesült Államok kereskedelmi tengerészetét 
mozdítsa elő. A világháború folyamán azután rendelkezett ama kereskedelmi 
gőzösök felett is, amelyeket az amerikai szövetségi kormány hadicélokra épített 
vagy egyébként szerzett meg. Ez utóbbi feladatának ellátására 1916-ban a Mer-
chant Fleet Corporationt állították fel a Shipping Board segédszerveként. Ma e 
testület 4500 hajóra ügyel fel, összesen 24,500.000 holtsúlytonnatartalommal. 

Az évi jelentés első része a Shipping Board szervezetét s egyes ügyosztá-
lyainak méködését ismerteti, jó képet nyújtva az amerikai kereskedelmi hajó-
zásról, forgalmi, szervezeti, pénzügyi és jogi tekintetben egyaránt. A második 
rész a Merchant Fleet Corporation működésével foglalkozik, kiterjeszkedvén a 
hajóeladásokra, a fuvar- és személyszállító gőzösök szolgálatára, a szénkeres-
kedelemre, a tüzelőanyag beszerzésére, a gazdaságosabb tüzelést célzó berende-
zésekre (Diesel-motor, a porszénnel végzett kísérletek), valamint a forgalom főbb 
útirányaira. Végül a tengerészeti biztosításügyet s a Corporation pénzügyi hely-
zetét ismerteti. Nagyon tanulságosak a függelék táblázatai, amelyek a mű ada-
tait foglalják össze. 

Dr. Somogyi József. 
* 

Hibaigazítás. 

„A Tenger" f. évi 1—2. számába több értelemzavaró sajtóhiba csúszott be, 
amelyeket az alábbiakban igazítunk helyre: 

A 22. lapon az angliai őszi viharokról szóló cikk szerzője nem Bazsó, 
hanem Bacsó Nándor tanár. 

A 34. lapon alulról a 15. sor helyesen így hangzik: „1927-ben 20.000 m. 
hosszú rakodópartja van . . . " 

A 40—41. lapon Fiume hajózási forgalma c. cikkünkben „tonna" helyett az 
összes adatok „métermázsában" értendők. 

A 41. lapon alulról a 11. sorban Iilmestonba helyett „Tilmestoneba" olva-
sandó. 

A 45. lapon a 2. sorban „Marter" helyett „charter" olvasandó. 
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Assoc ia t ion H o n g r o i s e d e l 'Adr ia t ic 
Fondée en 1910. 

La fonction de la société est divisée en trois groupes principaux: 
I. LA DOMINATION MARI TIME HONGROISE ET L' ADRIA. 

Cultiver les souvenirs de la domination maritime hongroise durant plus de 
hűit siécles et tenir en éveil la curiosité pour ces souvenirs. 

Étudier et fairé connaitre la contrée du bord de l'est de la mer Adriatique 
et les eireonstances géographiques, historiques, naturelles, et économiques du 
paysage maritime hongrois. 

II. MARINE. 

Étudier les questions concernant la navigation maritime et les questions 
géographiques, techniques, nautiques, commerciales et universelles ayant rapport á 
la navigation maritime. Suivre d'attention la marine commerciale et militaire de 
mérne que la peche maritime. 

III. OCÉANOGRAPHIE. 

Étudier les circonstances naturelles de la mer. Suivre d'attention les travaux 
internationaux ayant rapport á cette étude. Prendre part aux recherches scien-
tifiques de la mer Adriatique. En général cultiver la science océanographique. 
Fonder á Budapest un institut océanographique et un musée nautique. 

U n g a r i s c h e r A d r i a Vere in . 
Gegründet im Jahre 1910. 

Die Tatigkeit des Vereins ist in drei Hauptgruppen eingeteilt: 

I. DAS UNGARISCHE REGIME UND DIE ADRIA. 

Standige Kultivierung der Reminiszenzen des mehr als achthundert-
jahrigen ungarischen Regimes. 

Studium und Verbreitung der ostadriatischen, einst das ungarische Litoral 
bildenden Kiisten in geographischer, historischer, naturxvissenschaftlicher und 
ökonomischer Hinsicht. 

II. DAS SEEWESEN. 

Gründlisches Studium der auf die Seeschiffahrt bezüglichen geographi-
schen, nautischen, handels- und weltpolitischen Fragen, sowie des Welthandels, 
der Kriegswissenschaften und der Seefischerei. 
III. STUDIUM DER MEERESKUNDE. 

Teilnahme an der wissenschaftlichen Durchforschung der Adria und iiber-
haupt an der oceanographischen Wissenschaft. Griindung eines lnstitutes und 
Museums fiir Meereskunde in Budapest. 



8 0 

H u n g á r i á n Adr i a t i c Assoc ia t ion 
Foundet 1910. 

The activity of the Association is divided in three chief groups: 

I. THE HUNGÁRIÁN RULE ON THE SEA AND THE ADRIA. 

Cultivation of the reminiscences of the over eight centuries old Hungárián 
rule on the sea. 

Study of the eastern Adriatic, former Hungárián shore so far as geogra-
phical, historical, economical and natural sciences are concerned. 

II. MAR1T1ME MATTERS. 

Study of the technical, nautical, commercial, geographical and internationaí 
political questions so far as these concern sea- navigation. Study of sea- fishing. 

III. OCEANOGRAPHY. 

Study of the sea and of the internationaí maritime research works. To 
take part in the scientific exploration of the Adria. To establish a marine museum 
and oceanographical institute in Budapest. 

A s s o c i a z i o n e U n g h e r e s e clell' Adr i a t i co 
Fondata nell'anno 1910. 

II programma di lavoro deli'Associazione si divide in tre gruppi principális 
I. IL REG1ME MAR1TT1MO UNGHERESE E L'ADRIATICO. 

II culto dei ricordi del regime marittimo ungherese d'öltre otto secolir 

nonché tenere svegliato l'interessamento per i medesimi. 
Lo studio e divolgamento delle relazioni geografiche, storiche, naturali ed 

economiche della costa orientale adriatica, giá littorale ungarico. 

II. MARINA. 

Lo studio delle questioni geografiche, techniche, nautiche, commerciali e 
politiche concernenti la navigazine marittima. 

Stare al corrente in quanto allo sviluppo delle marine mercantili e di guerra, 
come pure della pesca delle nazioni marittime. 

III. OCEANOGRAFIA. 

Lo studio del mare, stando al corrente delle ricerche oceanografiche inter-
nazionali. 

Prendere parte nelle ricerche scientifiche deli'Adriatico. 
Occuparsi dell'oceanografia in generale e fondare un istituto ed un Museo 

di Marina a Budapest. 



O' m 1111 u n 1111 ii í n 111111 h 1111 n 1111 i i n 111111 n m 11111 

CANTIERE 
NAVALE T R I E S T I N O 

MONFALCONE 
Sürgönyeim: CANTNAVALE 

„SATURNIA" és „VULCANIA" 
óriási mótoroshajók építői. 

Elvállalja mindennemű és rendel te tésű hajó építését . 

ID. W E I N W U R M 
ANTAL 
E L S Ő M A G Y A R O R S Z Á G I 

TELE ON: AUT. 891—37 
ALAPÍTVA: 18Ü4 

Kitüntetve : 
az 1885. évi Budapesti 
Országos Kiállításon 
nagyéremmel. 
Bécs, 1873, 
Trieszt, ezüstérem. 
Brüsszel, 1899. 

C I N K O G R A F I A I , Barcelona 1899. 
' Paris, 1901. 

F É N Y K É P É S Z E T I 18?,6- Kzredéves Orsz. Kiállításon a milleneumi 
E S C H R O M O - A Ü T O T Y P I A I nagyéremmel, 

S O K S Z O R O S Í T Ó 
M Ű I N T É Z E T 

kiváló versenyképesség-, 
uj iparágmeghonositás 
és kitűnő munkáéit. 

BUDAPEST, IV., 
KAMMERMAYER KÁUOLY 
UTCA 5. 



A TENGER Z e i t s c h r i f t f ü r Meereskunde, Organ des Ungarischen 
Adria Vereins. Redigiert von Béla Gonda Prásident. — 
XX. Jg. 1930. No. III. 
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legyenek szívesek teljes buzgalommal felkarolni egyesületünk ügyét s 

új tagok gyűjtésével és adományaikkal 

lehetővé tenni, hogy A TENGER-t a folyó évben is havonként mi-
nél gazdagabb és változatosabb tartalommal jelentethessük meg. 

Méltóztassanak különösen oda hatni, hogy a városok és községek, az 
iskolák, az olvasó körök, a közművelődési egyesületek, a könyvtárak 
„A Te n ge r"-t megrendeljék s ezáltal a tenger kultusza minél széle-

sebb körökben tért hódítson. 

Nagy köszönettel vennők, ha be méltóztatnának küldeni azok címét, 
akikről föltehető, hogy egyesületünk nagyfontosságú nemzeti, kulturális 
és közgazdasági törekvéseivel megismerkedve, esetleg hajlandók lenné-

nek az egyesületbe belépni. Ezeknek szívesen megküldenők 
„A T e n ge r"-t mutatványul. 
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T I R P I T Z A L F R É D 
1849—1930 

— Arcképpel és Tirpitz levelével. — 

Dávid Lloyd-George, Nagybritannia volt miniszterelnöke egyik leg-
utóbbi cikkében helyesen állapítja meg, hogy az elmúlt világháború volta-
képen az öregek háborúja volt. S valóban, csaknem minden hadviselő ország-
nak számottevő politikusai és hadvezérei javarészt előrehaladott korukban 
irányították országaik sorsát. Ez magyarázza meg azt, hogy ma, alig tizen-
két esztendővel a háború befejezése után csak négy-öt olyan politikus vagy 
katona játszik még vezetőszerepet, akik kimagasló egyéniségei voltak a 
háborúnak. Igen sokan elhunytak közülük, vagy pedig teljes visszavonultság-
ban töltik napjaikat. 

Most ismét elköltözött egy az „öregek" közül. Március hatodikán el-
hunyt München mellett Alfréd Friedrich von Tirpitz német tengernagy, a német 
hadiflotta megteremtője. Benne Németország a legkimagaslóbb egyéniségek 
egyikét veszítette el, aki katonai szaktudásával, de egyben politikai képessé-
geivel is vezető alakja volt az elmúlt félévszázadnak. 

Tüneményes életpályát futott meg Tirpitz admirális. 1849. október 
19-én született az oderamenti Küstrinben, ahol atyja a feljebbviteli bíróság 
tanácselnöke volt. 1865-ben a tengerészhadapródiskola elvégeztével lépett 
Poroszország haditengerészetébe. Kivételes szervezőképességének köszön-
hette, hogy már 1885-ben, harminchatéves korában a német torpedóflotta 
főnöke lett. 1889-ben már sorhajókapitány, 1890-ben a német keleti tengeri 
hajóhad parancsnoka lett. Ugyanez évben Berlinbe hívták a tengerészeti 
hivatal elnökségébe, majd 1896-ban rábízták a keletázsiai vizekre küldött 
hajóhad parancsnokságát. 1897-ben altengernaggyá s nemsokára a birodalmi 
tengerészeti minisztérium államtitkárává nevezik ki. E kinevezéssel II. Vilmos 
császárnak az volt a kifejezett célja, hogy Tirpitz megvalósítsa már fiatalabb 
korában kidolgozott programmját, amellyel a kis német flottából az angollal 



- 8 2 A T E N G E R 

egyenlő erejű, harcképes hadiflottát akart teremteni. És 1897-től 1916-ig, 
tehát kerek tizennyolc esztendőn keresztül Tirpitz állott a német tengerészeti 
minisztérium élén. Ez idő alatt a flottajavaslatok egész sorát terjesztette a 
birodalmi gyűlés elé. Ezekkel a főcélja az úgynvezett „rizikóflotta" meg-
alkotása volt: Tirpitz ugyanis tisztában volt azzal, hogy háború esetén nem 
annyira az egész flotta tonnatartalma a döntő, mint inkább a nyilt tengeri 
ütközetekben egymással szembenálló flották nagysága. Terveivel ezért azt 
akarta elérni, hogy a német flotta egyenlőerejű legyen az angol nyílttengeri 
flottával, ennek megteremtése után, mint egyenlő rangú fél, haj landó lett 
volna asztalhoz ülni s megegyezni Nagybritanniával. Ezzel szemben II. Vil-
mos császár azon a nézeten volt, hogy Nagybritanniával közösen kellene 
uralkodnia Németországnak az óceánon, tehát az angol-német megegyezés-
nek meg kellene előznie a flottafejleszést. De miután 1900-ban sikerült a 
birodalmi gyűlés ellenkezését leküzdve, tető alá hozni a flottatörvényt, a csá-
szárral közösen dolgozott a haditengerészet fejlesztésén. De itt elkövette azt 
a hibát, hogy csak a csatahajók építésére törekedett, a búvárhajók építését 
elhanyagolta, mert alábecsülte az új fegyvernem jelentőségét. 

Amikor a világháború kitört, Tirpitz mint vezértengernagy személye-
sen vette át a német flotta parancsnokságát. Pár hét múlva ajánlotta, majd 
követelte is, hogy a német flotta kényszerítse ütközetre az angolt. Maga sze-
mélyesen akart a hajóhad élére á l l n i . . . De magasabb helyről leintették. 
II. Vilmos császár féltette a flottát s a maga érintetlenségében akarta meg-
őrizni a békekötés idejére ütőkártyának. Egy másik gondolatát azonban sike-
rült keresztülvinnie: a búvárhajóharc megindítását. De bármennyire is be-
bizonyosodott a búvárhajónak mint harcieszköznek a hatásossága, 1916-ban 
politikai okokból, az Egyesült Államok kímélése kedvéért szűk határok közé 
szorították a működését. Tirpitz ekkor elkedvetlenedett s lemondott 
állásáról. Lemondása után a háború folytatása, de egyúttal a béke 
előkészítése céljából is megalapította a német hazafiak pártját . Utóbb 
német nemzeti párti programmal tagja is lett a birodalmi gyűlésnek. 
Aktív szerepet ugyan nem játszott, de tevékeny része volt a német nemzeti 
párt irányításában. Legutolsó nyilvános szereplése Ebért birodalmi elnök 
halála idejére esik, amikor rábírta Hindenburgot az elnökség elvállalására. 
Életének utolsó napjait csendes visszavonultságban töltötte Münchenben. Ott 
érte utói a halál is. Március 10-én temették el Münchenben teljes katonai 
pompával, ami tábornagyi rangban levő egyéneknek jár ki. 

Visszavonulás után az admirális emlékiratain dolgozott. Ezek első kö-
tete 1919-ben, második kötete pedig 1920-ban látott napvilágot. Ezekben 
annak igazolására törekszik, hogy Németország katasztrófájában nem neki, 
hanem másoknak volt döntő szerepe. Őszintesége, nyiltszavúsága miatt nem 
egy ellensége támadt. Azt vetették szemére, hogy irataiban oly okmányokat 
is közölt, amelyeket hivatali titokként kellett volna megőriznie. 

Szerepléséről majd az elfogulatlan történetírás mondja meg vélemé-
nyét. Különösen két kérdés vár t isztázásra: hogy miért nem iparkodott min-
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den áron megegyezni Nagybritanniával a háború előtt s hogy miért nem töre-
kedett a búvárhajók építésére a csatahajóké helyett. De ha ezt a rovására 
írják is egykoron, az bizonyos, hogy neve örökké élni fog a német történe-
lemben, mint a német haditengerészet megalapítójáé. 

A magyarsággal Tirpitznek csak nagyon kevés kapcsolata volt. Te-
kintete állandóan a messze óceánon volt, a szárazföldi hatalmak ügyei csak 
a tengerészettel való összefüggésükben érdekelték. Természetesen igen élénk 
figyelemmel kísérte az 
egykori osztrák-ma-
gyar flotta tevékeny-
ségét az Adrián, ami-
nek bizonyságát adta 
egy levelében, amelyet 
Egyesületünk elnöké-
hez: Gonda Bélához 
intézett. Mikor a Ma-
gyar Adria Egyesület 
otrantoi emlékalbumát 
adta ki, Tirpitz admi-
rálisnak is küldött be-
lőle tiszteletpéldányt. 
A tengernagy köszö-
nettel fogadta az aján-
dékot s levelében an-
nak a nézetének adott 
kifejezést, hogy sze-
rette volna, ha mind-
járt a világháború ele-
jén Horthy Miklós ten-
gernagy vette volna át 
az osztrák-magyar 
flotta parancsnoksá-
gát. 

Ma, amidőn tízéves 
évfordulóját ünnepel-
tük annak, hogy az 
osztrák-magyar flotta 
egykori parancsnokát Magyarország kormányzójává választotta meg a nem-
zet, kétszeresen is aktuális Tirpitz admirálisnak ez a levele, melyet az aláb-
biakban szószerint közlünk. 



-84 A T E N G E R 

Herrn 

Berlin W. 10, von der Heydtstr. 15 
den 1. Juli 1927 

Béla G o n cl a Prasident des Ungar. Adria-Vereins 

Budapest, 
I., Ménesi-út 4 

Sehr geehrter Herr Gonda! 

Für die freundliche Uebersendung lhres Buches über das Treffen 
Otranto am 15. Mai 1917 muss ich Ihnen in deutscher Sprache verbindlichst 
danken, da ich des Ungarischen zu meinem Bedauern nicht machtig bin. So-
weit ich es verstehen kann, habén Sie aber mit dieser Herausgabe der altén 
österreich-ungarischen Marine ein wertvolles Dcnkmal gesetzt. Ich würde ge-
wiinscht habén, dass der Admiral HORTHY die gesamte Leitung der öster-
reichischen Marine schon früher in die Hand bekommen hátte. 



A VILÁG TENGERI SZÉN- ÉS OLAJÁLLOMÁSAI 
IRTA Dr. SOMOGYI JÓZSEF 

THE COAL1NG AND OIL-STATIONS OF THE WORLD. By Dr. Joseph 
de Somogyi. The introduction of the steam-locomotion into the shipping has 
necessitated the estabtishment of coating stations along the main oversea trade-
routes. These stations are to be classed into 1. naval bases maintained by the 
governments of the chief sea-powers (mostty by Great Britain, atso by Francé 
and the USA) to enable the operations of their men-of-war, 2. coating stations 
for merchant-men. These latter are situated around the starting-points of the in-
ternationat trade and along its routes and are chiefly maintained by the large coal-
mining and -merchant-companies. These companies supplies the ships of regular 
service with fuel at contract-prices wich depend on the distance from mine to 
station and on the cargo-rates of the fuel. Ships supply their bunkers with fuel 
at stations, where prices are the lowest. Thus, on the Suez-route Port Said and 
Colombo or Singapore, around the Cape of Good Hope Cape Town or Dúrban 
are the stations the most frequently called at. Ships due for the Pacific along 
the Magellan route usually call at Coronel or any other Chilean port, or at the 
Panama Canal if the Canal-route is preferred by them. The stations at the 
Panama Canal are alsó well supplied with cheap fuel oil of excellent quality, 
which is a great advantage of this new route over any other route, because 
nowhere else is oil cheaper than at these stations and at those of the Pacific 
coast. 

I. 

A gőzhajózás térhódításáig, a vitorlások korában a nyilt tengeren járó 
hajók előszeretettel választották pihenőhelyekiil az útirányuknak kedvezően 
fekvő szigeteket, ahol egyúttal kiegészítették élelmiszer- és ivóvízkészletüket 
s elvégezték a szükségessé vált javításokat is. így az Európaból Északame-
rikába induló hajók az A^ori-szigeteken kötöttek ki, a Középamerikába, in-
duló hajók pedig Columbus Kristóf útjai óta a Canari-szigeteket használták 
fel pihenőállomásul. A Délamerikába, valamint az Indiába törekvő vitorlás a 
Cap Verden-szigeteken kötött ki, az Indiába, Keletafrikába és Keletázsiába 
induló hajó pedig rendesen Ascension és St. Helena-szigetén is. A Jóremény-
ség fokát jóformán minden, Afrikát megkerülő hajó felkereste élelmiszerkész-
letének kiegészítése céljából, hasonlóképen látogatták meg az Indiába 
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igyekvő vitorlások az Indiai óceánon a Réunion- és a Seychelles-szigeteket, 
az Ausztráliába, törekvő ha jók New Amsterdam szigetét, a New Zealandba 
törekvők pedig gyakran a Kerguelen-szigetet is. A Csendes-óceánon a leg-
keletebbre fekvő sziget: a Husvét-sziget szolgált hasonló célt. 

A 19. század második felében, a gőzvontatás bevezetésével, a hajók 
térfogata és sebessége megnövekedett, ennélfogva nagyobb mennyiségű élel-
miszert tudtak magukkal vinni, mint a vitorlások. A hajók nagyságának nö-
vekedésével, a gőzgép fejlődésével, az olajtüzelés és a belső égésű hajógép 
bevezetésével pedig a hajók sokkal tovább maradhatnak a tengeren tüzelő-
anyag felvétele nélkül is. Ezért az Atlanti óceán említett szigetei javarészt 
elveszítették egykori jelentőségüket, de az Indiai óceán déli részén, vala-
mint a Csendes óceánon fekvő állomások jelentősége ez óceánok nagy kiter-
jedése folytán megmaradt, sőt növekedett is, mert ra j tuk keresztül vezetik a 
tengeralatti kábeleket s amellett fontos a szerepük a tengerentúli kereskede-
lemben, mint rendeltetési állomásoknak (order-stations) is: odaküldik a ten-
gerentúli kivitelre szánt árukat s onnan távirati úton irányítják végleges ren-
deltetési állomásukra, a kereslet piacaira. 

Ez állomások helyett a gőzhajózás korában a szénállomások fejlődtek 
ki. Bármennyire is megnövekedett a hajók térfogata és átlagos sebessége, 
bizonyos mennyiségű tüzelőanyagnál többet magukkal vinniök nem gazda-
ságos, mert sok helyet kellene széntartályok elhelyezésére felhasználniok,. 
ahol fizető rakományt raktározhatnának el. Ezért például egy közepes nagy-
ságú, 9—12 csomó sebességgel járó gőzhajó, amely naponta 30—50 tonna 
szenet fogyaszt, ha hosszabb útra indul, rendszerint 20—30 napra elegendő 
szenet vesz fel elindulásakor, az ezen felül szükséges szénmennyiséget pedig 
útközben vásárolja meg a világ minden részében található szénállomásokon. 

A szénállomások keletkezését különösen az a körülmény segítette előr 

hogy a gőzhajózás térhódításával a világkereskedelem meghatározott útvona-
lakra terelődik, a Szuez-csatorna és a Panama-csatorna megnyitásával pedig 
az egész földgömböt körülövező tengeri utak is kialakultak. Ez útvonalakon 
létesültek az első szénállomások, még pedig eleinte pusztán katonai célból: 
a tengeri hatalmak ugyanis stratégiailag kedvező fekvésű pontokat választottak 
ki a kereskedelmi útak védelméről és nyitvatartásáról gondoskodó haditengeré-
szet szükségleteinek biztosítására. Ezek az ú. n. flottatámaszpontok, amelye-
ken a hadihajók szénnel, élelemmel és hadiszerrel lá that ják el magukat s egy-
ben a kisebb javítási és tisztítási munkálatokat is elvégezhetik. Minthogy fon-
tos hatalmi érdekek kívánják meg, hogy a hadihajók idegen segítségtől füg-
getlenül láthassák el szolgálatukat, e f lottatámaszpontokat az egyes kormá-
nyok létesítik akként, hogy a világforgalom főútvonalai mentén a kedvező fek-
vésű pontokat építik ki ilyenekké, hogy tengerentúli birtokaikkal való össze-
köttetéseiket állandóan biztosítsák. A kereskedelmi gőzhajózás rendszeres 
járatainak kialakulásával azután ezeket a támaszpontokat az illető országok 
kereskedelmi hajói is egyre jobban igénybe veszik, majd a nagy hajózási' 
társaságok is egész sor állomást létesítenek, ahol bármely hajó beszerezheti. 
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szénszükségletét. Az olajjal való tüzelés elterjedésével pedig minden nagyobb 
szénállomáson olajkészleteket is felhalmoznak.1 

A szénállomások földrajzi elterjedését vizsgálva, különbséget kell ten-
nünk ezért a tisztán haditengerészeti célokat szolgáló flottatámaszpontok és 
a kereskedelmi hajózás céljait szolgáló tulajdonképeni szénállomások között. 
Az előbbiek száma csekély, egyrészt, mivel fentartásuk költséges, másrészt, 
mivel egy-egy földrajzilag kedvező fekvésű flottaállomásról nagy területeket 
lehet katonailag ellenőrizni. Különösen Nagybritannia építette ki tervszerű 
politikával flottatámaszpontjait, amelyek a brit birodalom egyes részeit 
összefüggő láncszemekként kapcsolják egybe egymással (Gibraltár, Malta, 
Perim, Aden, Sokotra, Colombo, Singapore, Hong-kong, a csendes óceáni 
szigetek, Victoria, Halifax, Bermudas; Délafrika körül pedig Freetown, 
St. Helena, Simonstown, Port Elisabeth, East London, Port Natal és Mau-
ritius : megannyi megerősített, szinte bevehetetlen támaszpont 3 ) . Példá-
ját Franciaország követte a leghamarább s szintén jól kiépített f lot ta-
állomásokkal rendelkezik, különösen az Indiai és a Csendes óceánon. Német-
ország e tekintetben elmaradt versenytársai mögött, csak a 20. század ele-
jén létesít néhány szénlerakatot a fontosabb idegen kikötőkben (Marseille, 
Genova, Nápoly, Algir, Port Said, Madeira, Kingston), hogy hadihajói olcsón 
;uthassanak német hajószénhez. Ezzel szemben az Európán kívüli két nagy-
hatalom a brit példát követve, rendszeresen építi ki f lottatámaszpontjait : 
Japán a Csendes óceánon, az Egyesült Államok pedig az Atlanti óceánon és 
a Karaibi tengeren is (atlanti parti kikötők, Habana, Panama-csatorna). 

1 De az olajnak tüzelőanyagul való felhalmozása megnehezíti az ilyen állomások 
védelmét. A szénállomásokat ugyanis parti védelemmel biztosítani lehet az ellenséges 
katonaság partraszállása ellen, mert csak ez tehet kárt a szénkészletekben, a hajó-
ágyúk tüze nem árt nekik. Az olajat ellenben, hacsak nem földalatti tankokban raktá-
rozzák el, úgy ágyútűz, mint ellenséges repiilögéptámadások ellen is védeni kell, ha az 
állomás ellenséges repülőgép akciórádiusába esik. 

2 1878-ig a brit admiralitás nem foglalkozott komolyan a flottatámaszpontok kér-
désével, mígnem a fenyegető orosz háború veszedelme felhívta a közvélemény figyelmét 
arra, hogy mennyire ki van téve a brit flotta az ellenséges cirkálók pusztításainak. 
Egyre hangosabbá lett az a vélemény, hogy a haditengerészet tehetetlen, ha nincsenek 
szénkészletei mindenütt a tengereken s a parlament Carnarvon lord elnökletével bizott-
ságot küldött ki a brit tengeri kereskedelem védelmének tanulmányozására. De akkor-
tájt még nem ismerték fel azt a fontos alapelvet, hogy háborúban a tengeri kereskede-
lem védelmét csakis mozgékony hadiflotta láthatja el, mert az akadálytalan kereskedelmi 
hajózás az életkérdés, nem pedig a hajóknak a kikötőkben való biztonsága; más szóval: 
ahhoz, hogy a hadiflotta a tengeri kereskedelmet megvédhesse, annak kikötőit és szén-
állomásait is meg kell védenie. Ezért a bizottság 1881-ben előterjesztett jelentésében 
nem is foglalkozott a szükséges tengeri haderő standardjának kérdésével, hanem bizo-
nyos kikötőkben erődítmények emelését sürgette, tehát az állomások passzív védelméért 
szállt síkra, ami később elvi szempontból helytelennek bizonyult. De a bizottság jelen-
tése arra is utalt, hogy ezeket az erődítményeket kellő tengeri haderő támogatása nél-
kül nem lehet fenntartani s a hadiflotta modernizálását sürgette, amit az 1889-iki Naval 
Defence Ac/ban valósítottak meg. Csak ekkor ismerték fel, hogy a szénállomások vé-
delmét és ekként Nagybritannia tengeri szupremáciáját is csak a hadiflotta biztosít-
hatja. (Lásd Captain S. T. H. Wilton, R. N. (retired): Fuelling Stations, Encyclopaedia 
Britannica, London and New York, 14th ed. 9. kötet 899—901. lap.) 
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A haditengerészeti támaszpontok igazi jelentősége a világháborúban 
bontakozott ki. A brit haditengerészet, támaszpontjainak birtokában, sohasem 
szenvedett hiányt tüzelőanyagban, még a német korlátlan tengeralattjáróharc 
idejében sem. A flották azonban a háború alatt nem a kiépített állomásokat 
keresték fel, hanem hadműveleti körükön belül ideiglenes állomásokat rögtö-
nöztek, ezeket a szén- és olajszállító hajók látták el tüzelőanyaggal. így a 
voltaképeni flottatámaszpontok csupán kiegészítő állomások gyanánt szere-
peltek s ezenkívül a flottáktól függetlenül működő egyes cirkálók szükség-
leteit látták el. 

Sokkal számosabbak a kereskedelmi hajózás céljainak szolgáló szén-
és olajállomások, amelyek a hajózás főútvonalai mentén helyezkednek el. 
Minthogy a világforgalom főútvonalai az Északi tengerről indulnak ki, a 
szénállomások a legsűrűbben ott találhatók. A brit szigetek partjain 48 szén-
állomás van, tehát jóformán minden fontosabb kikötőben. Hasonlóképen sűrűn 
egymás mellett helyezkednek el a szénállomások continentális Európa északi 
tengeri és atlanti óceáni par t ján is, a tengerhajózás fővonalaitól nem érintett 
Norvégia kivételével, ahol Bergen és Tromsö a legfontosabb állomások. Az 
Indiába vezető egykori útvonalon Afrika körül ma már kevés elsőrendű fon-
tosságú állomást találunk, mint Afrika atlanti óceáni partján Las Palmas 
(Canari-szigetek), Loanda (Angola) és Cape Town, az indiai óceáni parton 
pedig Dúrban (Brit-Délafrika), Lourenqo Marques (Portugál-Keletafrika) 
és Diego Suarez (Madagaszkár) . Annál sűrűbben találunk szénállomásokat 
a távoli keletre vivő rövidebb út: a Szuez-útvonal mentén. A Szuez-csatorna 
megnyitása óta egész sereg állomást létesítettek a Földközi tenger partjain 
és szigetein jóformán minden fontos kikötőben, valamint a Vörös-tenger 
északi (Port Said és Suez) és déli kijárójánál (Perim-sziget és Aden). Elö-
indiában a nyugati parton Bombay és Colombo, a keleti parton Madras és Cal-
cutta és Hátsóindiában Rangoon, Penang és Singapore, a keletindiai szige-
teken pedig Sabang és Padang (Szumatra) és Batavia (Jáva) szénállomásai 
épültek ki. Egész sor állomást találunk Kína, Japán, valamint Ausztrália és 
New Zealand kikötőiben. A világforgalom főútvonalai mentén helyezkednek el 
Északamerika szénállomásai is. Ezek közül 62-őt az Atlanti óceán partján 
Nova Scotia és Florida között találunk; a mexicoi öböl partján New Orleans, 
Sabine Pass és Galveston, a csendes óceáni parton pedig a Puget-Sund men-
tén Seattle, Tacoma, Astoria és Portland, s délebbre Eureka, San Francisco, 
Santa Barbara, San Pedro és San Diego nevét említjük meg. Középamerika 
partjain, valamint az Antillákon egész sereg állomás van, úgyszintén Délame-
rikában is, a legfontosabbak Chile partjain. 

A szén- és olajállomások tehát olyan pontokon feküsznek, ahol a hajók-
nak megfelelő és gazdaságos az út félbeszakítása, hogy tartályaikat megtölt-
sék tüzelőanyaggal. Beszerzési forrásaik a következők: 

SZÉN. Földünk legfontosabb szénmezői a mérsékelt földövekben 
feküsznek, főleg az északi féltekén. A világ legnagyobb szénexportőrje Nagy-
britannia, amely a bányászott szén 30%-át exportál ja: ennek egyharmada 
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a szénállomások szükségleteit látja el („bunker trade"). Az európai conti-
nentalis kikötőkön kívül brit szenet használnak Nyugatindiában és Délame-
rikában Buenos Ayresiöl északra, továbbá a Földközi tengeren és a Szuez-
útvonal kikötőiben Hong-kongig és Singaporeig. 

Az Egyesült Államok a világ legnagyobb szénfogyasztói: saját terme-
lésüknek 95%-át használják el belső fogyasztásra, a többi 5%-ot a par t -
menti kereskedelemben exportálják az Atlanti és a Csendes óceán menti kikö-
tőkbe, valamint a Panama-csatornához; csak elenyészően csekély része sze-
repel idegen állomásokon. Canadának két szénmezője van: az egyik az atlanti 
parton Nova Scotiaban, a másik pedig a csendes óceáni parton Vancouver 
körül: mindakettőnek a megfelelő partmenti kereskedelemben van exportja. 
A Csendes óceán déli részén és Délamerika atlanti partján Buenos Ayresiöl 
délre a chilei szénmezők kis exportja látja el az állomásokat. A déli mérsé-
kelt földöv másik fontos szénterülete Délafrika, főleg Natal: a natali szenet 
Afrika indiai óceáni partján egészen a Vörös-tengerig használják, ahol a brit 
szénnel versenyez, de eljut Indiába és Ceylonba, valamint kelet felé egészen 
Holland-Indiáig és Singapore ig is. Colomboban és Sabangban brit és natali 
szenet egyaránt kapni. Singapore tói keletre japán és kínai szenet égetnek. 
A harmadik déli mérsékelt földövi szénterület Ausztráliában fekszik New South 
Wales államban NewCastle körül: ennek a szenét használják Ausztrália és New 
Zealand kikötőiben, észak felé pedig Singapore ig. Nevezetes, hogy Singapore, 
Földünk negyedik legnagyobb tengeri kikötője, a végpontja négy különböző 
forrásból származó tartályszénexportnak: e források közül kettő több mint 
6000 t. inf. távolságra van tőle. Singapore emellett közel fekszik Burma, 
Borneo és Holland-India olajmezőihez is. 

OLAJ. Földünk legfontosabb olajmezői az é. sz. 40" és a d. sz. 10° 
között terülnek el Középamerikában és Ázsiában Perzsia és Holland-India 
között. 1927-ben az olaj 84.3%-a az Egyesült Államokból, Mexicoból és Dél-
amerika északi részéből származott, 8.2%-a a román, lengyel és délorosz 
mezőkről, 6.5%-a Egyiptomból, Perzsiából, Burmából és Holland-Indiából, 
a hátralevő 1% pedig egyebünnen származott, főleg Argentínából és egy kis 
mennyiség Japánból. Minthogy az olajmezők másutt feküsznek, mint a szén-
mezők, az olaj kereskedelmének is mások az útirányai. Az olajmezőkről az állo-
másokra való szállítást különleges jármű, a tanker végzi: ezek egyharmada 
brit lobogó alatt jár. Az olajat ma már rohamosan növekvő mértékben hasz-
nálják hajtóerőül a hadihajókon és a nagy személyszállító gőzhajókon 
(„liner") a szénkazánok fűtésére, de különösen a belső égésű gőzgép kívánja 
meg. Kétségtelenül ez a jövő tüzelőanyaga. 1927-ben 350 olajállomás volt, 
javarészt a szénállomásokon, s egynegyedük brit kézben volt. 

A szén mint tüzelőanyag továbbra is megmarad a rövidebb útvonala-
kon, de a távolsági forgalomban is mindenütt, ahol olajforrás nincs a közel-
ben s ahol az olaj ennélfogva drága: így Európa atlanti és földközi tengeri 
partjain. De a tudomány felfedezett egy eljárást, amelynek segítségével szén-
ből olajat lehet destillálni. Ha ezt kereskedelmi alapra fektetik, összes szén-
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termelő országaink olajtermelökké változnának, ami felbecsiilhetetetlen gazda-
sági haszonnal járna, mert a meglevő szénkészleteket gazdaságosabban le-
hetne kihasználni. A tüzelöanyagállomások jelentősége persze ekkor is meg-
maradna, csak szén helyett olajat raktároznának el. 

II. 

A kereskedelmi hajózás céljait szolgáló szénállomások javarészét — né-
hány hajózási vállalat állomásaitól eltekintve — Nagybritannia, jóval kisebb 
részét a continentalis európai országok és az Egyesült Államok nagy szén-
bánya- és szénkereskedelmi társaságai látják el tüzelőanyaggal; az olaj-
jal való tüzelés bevezetésével pedig a nagy olajvállalatok is lerakatokat létesí-
tettek a jelentősebb szénállomásokon. E társaságok — javarészük brit — a 
rendszeres járatú hajók tulajdonosainak évi szerződések által megállapított 
áron adnak el tüzelőanyagot. A szerződésben a társaság elvállalja, hogy a 
hajótulajdonost ellátja a szükséges tartályszénnel (angolul: bunker coal), 
illetve olajjal, a piacinál alacsonyabb áron, viszont a hajótulajdonos arra 
kötelezi magát, hogy minden bevásárlását annál a kereskedőnél bonyolítja le, 
akivel szerződéses viszonyban van. A szerződésben rendszerint ki van kötve, 
hogy amennyiben a felvétel idején a szén vagy olaj piaci ára alacsonyabb 
lenne a szerződésileg megállapított árnál, a hajónak részesülnie kell ebben az 
alacsonyabb árban. A nem rendszeres járatú hajó ilyen szerződést természe-
tesen nem köthet, hanem, ha útközben tüzelőanyagot vesz fel, azért a minden-
kori piaci árat kell fizetnie. 

A szén és olaj szerződéses árának alakulása igen nagy jelentőségű a 
hajózási üzemben: a hajó üzemi költségeinek nagyobb részét ugyanis a tü-
zelőanyagra fordított kiadások teszik, a személyzeti kiadások ezeknél jóval 
kisebbek s amellett állandók; megtakarítást tehát csakis a tüzelőanyag be-
szerzésénél érhetünk el. Valamely szénállomáson a tüzelőanyag ára három 
tényezőtől függ : 1. a termelési költségektől, 2. attól, hogy az állomástól milyen 
távol fekszik az a bánya, amelyből a szenet kapja, illetve az az olajforrás,, 
amelyből az olajat kapja, 3. attól, hogy a kínálat forrásától az állomásig ter-
jedő útvonalon milyen magas a tengeri fuvardíj. így a brit szénvállalatok a 
világ legkülönbözőbb részeiben fent tudnak tartani szénállomásokat, mivel 
1. a brit szén — különösen a walesi — kiváló minőségű s termelési költségei 
aránylag alacsonyak, 2. a brit szigetek hajózása a világ minden részével igen 
élénk, 3. ennélfogva tengeri fuvardíjtételeik a világ minden részében alacso-
nyak. Ezért a brit szén túlsúlyban van Európa atlanti partján mindenütt, sőt 
alacsony szállítási költségeinél fogva még a a parttól befelé szárazföldön is 
Köln szélességi köréig; csakis e vonaltól délre tud vele sikerrel versenyezni a 
német szén. Ugyanezen okból brit szenet használnak az óceánokon is min-
denütt, ahol a silányabb minőségű, de olcsóbb szénfajták ki nem szorítják. 

A gőzhajó tehát mindenütt a legkönnyebben hozzáférhető és ezért leg-
olcsóbb szénfajtákat használják. Az üzemi gazdaságosság szempontja meg-
követeli, hogy menetközben a hajó azon az állomáson vegyen fel szenet. 
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ahol a legjutányosabban beszerezheti, figyelembe vévén, hogy túlságosait 
sok tüzelőanyagot sem vihet magával a rakománytér helytelen korlátozása 
nélkül. A szén felvétele ezért az egyes útvonalakon bizonyos tervszerűséggel 
történik a következőképen. 

Az Északi tenger körüli országokból a Szuez-útvonalon át a Csendes 
óceánra, induló hajó indulási kikötőjében annyi szenet vesz fel, hogy meg-
tehesse az útat a Szuez-csatornáig s vagy Port Saidban, vagy valamely más 
földközi tengeri szénállomáson tölti meg ismét tartályait a Colomboba, vagy 
Singaporeba vivő útra, amely kikötőkben az ausztráliai és az olcsóbb, de silá-
nyabb indiai, kínai és japáni szénnel tölti meg tartályait az út hátralevő ré-
szére. A Csendes óceánról visszajövet hasonlóképen jár el a ha jó szénkészle-
tének beszerzésében. 

Az Atlanti óceán északi kikötőiből Ausztráliába induló hajó 
a) ha a Jóreménység foka körüli útvonalat választja, annyi szénnel in-

dul útra, hogy elérhesse a délafrikai Cape Townt vagy Durbant, ahol mini-
mális áron szerezhet be szenet az Ausztráliába vivő hosszú útra, de ha sok 
rakományt visz magával, úgy kevesebb szénnel indul útra s St. Vincentben 
tölti meg ismét tartályait; 

b) ha a Szuez-útvonalai választja, úgy a csatornánál és az említett 
indiai kikötőkben vesz fel szenet. 

Az európai kikötőkből Délamerikába induló ha jó annyi szenet visz 
magával, amennyivel elérheti rendeltetési kikötőjét, mert a szén ára Dél-
amerika atlanti part ján mindenütt különösen magas. Ugyanez okból a Dél-
amerika nyugati, csendes óceáni par t jára törekvő ha jó is annyi szénnel indul 
útra, hogy lehetőleg elérje Chilét, ahol — főként Coronelben — a drága 
s amellett alacsony hőértékű chilei szénen kívül brit szenet is vásárolhat. A 
szén magas ára Délamerika keleti, atlanti óceáni par t ján sok hajótulajdonost 
késztet arra, hogy feladja a Délamerikát megkerülő Magellan-útvonalat s 
helyette a Panama-útvonalat válassza. A Panama-csatorna két végpontjánál 
ugyanis az Egyesült Államok kormánya nagy szénállomásokat létesített — 
Cristobalban 400.000 tonna, Balboában pedig 200.000 tonna befogadóképes-
séggel —, ahol a hajó olcsón vásárolhat szenet, mert a csatorna nem fekszik 
messze az Egyesült Államok legjobb szénbányáitól (Pennsylvania, West Vir-
ginia és Alabama) s amellett a szén tengeri fuvardíja sem magas a csatorná-
hoz vezető úton.3 A csatornának ez a helyzeti előnye odavezet, hogy az Észak-
amerika atlanti kikötőiből a Csendes óceánra induló ha jó Cristobalban fel-

3 Az Egyesült Államok atlanti kikötőiből a Panama-csatornáig a szénnek ked-
vezményes fuvardíjat lehet biztosítani, mert a fuvar tonnatartalma lényegesen kisebb az 
Atlanti óceánról a Csendes óceánra, mint a fordított irányban, tehát a hajó, rakomány-
terének jobb kihasználása céljából, szívesen szállít szenet a csatornához alacsony díj-
tételek mellett is. Egészen más a helyzet a Szuez-csatornánál, mert az Európából a 
Földközi tengerre vagy a távoli Keletre induló hajóknak bőséges rakományuk van s így 
nem szorulnak rá arra, hogy alacsonyabb díjtételek mellett szállítsanak szenet a Szuez-
csatornához, a szénnek tehát a rendes díjtételt kell fizetnie az indulási kikötőtől a 
Szuez-csatornáig. 
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tétlenül megtölti széntartályait, hogy lehetőleg elérje vele rendeltetési kikötő-
jét, mert a Csendes óceánon a szén ára mindenütt magas, csakis egyetlen egy 
ponton: a Panama-csatornánál vehet fel a hajó olcsó szenet. 

De még nagyobb előnye a Panama-csatorna menti állomásoknak, hogy 
a szén mellett nagymennyiségű olajkészletek is fel vannak raktározva. Az 
Egyesült Államok kormánya ugyanis Mt. Hopenál és Balboaban egy-egy 
200.000 gallon befogadóképességű tartályt állított fel nyersolaj beraktáro-
zására. Ez az olaj Texas és California olaj mezőiről való, ahol a termelési 
költségek alacsonyak s alacsony a fuvardí j is az olajmezőktől a csatornáig, 
tehát olcsón beszerezhető. Minthogy e készleteken kívül Balboaban az Union 
Oil Company of California és a Panama Agencies Company, Cristobalban 
pedig a Huasteca Oil Company is tar t készleteket raktáron, tüzelőolaj nagy 
mennyiségben áll a hajók rendelkezésére a csatornánál. Az a körülmény, hogy 
a Panama-csatornánál és a Csendes óceán amerikai part ján az olaj mindenütt 
olcsó, Délamerika atlanti partján pedig mindenütt drága, az olajfűtésű kazán-
nal felszerelt hajókat a Panama-csatorna használatára utalja, s pedig nem-
csak a Magellan-, hanem részben a Szuez-útvonallal szemben is, mert a 
Szuez-csatornánál az olaj sokkal drágább, mint a Panama-csatornánál. 

Az olajfűtés elterjedése folytán rövidebb tengeri útvonalakon a hajó 
megteheti útját anélkül, hogy tüzelőanyagot kellene útközben felvennie. Sőt, 
hosszabb útakon is (pl. Liverpool—Valparaiso) felveheti a szükséges egész 
olajmennyiséget indulási kikötőjében, anélkül, hogy rakományterét ezáltal 
túlságosan megterhelné, mert 1. az olaj kevesebb helyet foglal el, mint a szén, 
2. szállítása is könnyebb, mert szenet csak a kazánterem közelében elhelyezett 
tartályokban lehet szállítani, olajat pedig egyéb, hajórakomány elraktározá-
sára nem alkalmas helyiségekben is (pl. a hajó homlokánál az ú. n. kettős-
fenekű térségekben és az oromtartályokban). Hosszabb útvonalakon azon-
ban nem közömbös, hogy a ha jó útközben melyik állomáson vesz fel olajat 
készletének pótlására. Az olaj ára ugyanis épúgy függ az állomásnak az olaj-
mezőtől való távolságától és a két hely közötti úton a tengeri fuvardíj nagy-
ságától, mint a szén ára. A legolcsóbb az olaj, mint láttuk, a Csendes óceán 
amerikai part ján és a Panama-csatornánál: a ha jó tehát ott láthatja el magát 
a leggazdaságosabban tüzelőolajjal. S mivel a Csendes óceán amerikai par t -
ján az olaj, ázsiai és ausztráliai part ján pedig a szén olcsóbb, sok hajót úgy 
szereltek fel, hogy az Atlanti óceánról a Csendes óceánra menet olajat, a 
Csendes óceánról jövet pedig szenet használhasson. 

A hajózási üzem gazdaságosságának szempontjából tehát nemcsak az 
útvonalak hosszának és időtartamának megrövidítése fontos, hanem az is, 
hogy hol egészítheti ki a hajó a legkisebb anyagi áldozattal tüzelőanyagszük-
ségletét. A szén- és olajállomások jelentőségét ezért nem csupán földrajzi 
fekvésük szabja meg, hanem az is, hogy mennyire tudják kedvezően kielégí-
teni a tüzelőanyag iránt a hajók részéről megnyilvánuló keresletet. 



LÁTOGATÁS A „SUUR TOLL" JÉGTÖRŐN 
IRTA HORVÁTH I. ZOLTÁN 

— Négy képpel -<— 

VISÍT A A BORDO DEL BATTELLO ESTLANDESE ROMPIGHIACCIO 
„SUUR TOLL". Descrizione in generale del funzionamento dei batelli rompig-
liaccio ed in particolare del battello estlandese „Suur Toll". 

* * * 

BESUCH AN BORD DES ESTLÁND1SCHEN EISBRECHERS „SUUR 
TOLL". Allgemeine Beschreibung der Eisbrecher und spezielle Schilderung der 
Einrichtungen des estlandischen Schiffes „Suur Toll". 

VISÍT ON BOARD THE ESTON1AN 1CEBREAKER „SUUR TOLL". 
General description of the icebreakers' work and special description of the 
arrangements on board the Estonian ship „Suur Toll". 

VISÍT A BORD DE „L'ICEBREAKER" ESTLANDOIS „SUUR TOLL". 
Description général des bateaux „icebreaker" avec des donnés spéciales relatives 
au bateau estlandois „Suur Toll". 

* * * 

A szerencsétlen emlékű Nobile-expedició tagjait az orosz „Krassin" 
jégtörő mentette ki a sarkvidék jégvilágából; a jégtorlaszok közé szorult 
Byrd-expedició segítségére a jégtörőnek épített, brit bálnahalászhajók siet-
t e k . . . Erősen fúr ta már az oldalamat, hogy milyen is lehet egy ilyen hajó, 
mely méteres jégtorlaszokon képes átfurakodni és olyan vidékeken jár, hová 
normális hajóval bemerészkedni: kész öngyilkosság. 

Érdeklődésem tárgya a tallinni kikötő keleti rotundájának előkelő el-
különítettségében állt kikötve s zömök, széles teste, öblös két kéménye és 
egész alakja a benne rejlő erőt sugározta ki. A hajó fedélzetére csak egy 
sereg „Tilos a bemenet!" jelzésű tábla figyelmen kívül hagyásával juthattam, 
de az inspekciós elsőtiszt szigorú arca bemutatkozásom után egyszerre ba rá t -
ságosra változott és folyékony angol nyelven készségesen vállalkozott a r ra , 
hogy — mint kollégát — személyesen vezessen körül a hajón. 

A „SUUR TOLL" nevet a magyarral rokon észt nemzet mondavilágá-
ból vették és a mi Toldi Miklósunknak felel meg. Teljesen stílszerű tehát, 
hogy Észtország eme legerősebb hajóját , mely arra van hivatva, hogy a téli 
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idény alatt a befagyott tengeren utat törve, az ország vízi összeköttetését 
fentartsa, erre a névre keresztelték el. A hajó születését még a cári Orosz-
ország haditengerészeti készülődésének köszönheti, mely az akkor még orosz 
fennhatóság alatt álló Reval (ma: Tall inn) kikötőből nagyszabású flottabázist 
akart alkotni és annak a téli idény alatt való nyitvatartására rendelte meg a 
stettini Vulkanwerke hajógyárban ezt a jégtörőt. 

Röviddel a világháború kitörése előtt készült el a hajó és működését 
„Czar Mihail Feodorovics" név alatt kezdte meg. A forradalom Kronstadt-
ban találta és tisztikarának csak csellel sikerült kiszöknie az orosz vizekből. 
Az uralkodó zűrzavarban sikerült elhitetniük a legénységgel, hogy a külső 
állomásokra révkalauzokat kell szállítaniok és ez alatt az ürügy alatt vagy 

A „Suur Toll" jégtörőhajó oldala 

húsz tengerésztisztet vettek fel a hajóra , akik szintén menekülni óhajtottak 
az új regiine alól. A szabad vizekbe érve aztán könnyű volt az állítólagos rév-
kalauzokkal megerősödött tisztikarnak a legénységet is csatlakozásra birni 
és Helsingforsba befutni. Itt egyideig finn fennhatóság alatt maradt a hajó, 
de a nemzetközi elosztó-bizottság végül Észtországnak ítélte oda és az észt 
lobogó felvonásával kapta a „Suur Tol l" nevet. 

A teakfával burkolt makulátlan fedélzet egy síkban vonul végig a hajón 
és aránytalan szélességével tűnik fel. Ebből a fedélzetből emelkednek ki közé-
pen a kémények, a kétemeletees vezényhíd az előárboccal, a hátsó kémény 
mögött a rádió-állomás háza, melyen a mentőcsónakok vannak elhelyezve, 
valamint a főárboc raj ta a lobogókkal való jelzésre szolgáló jelzőhíddal. 
A két kémény mellett oldalt a széntárak felett két villamos daru ágaskodik, 
melyek nem csak arra szolgálnak, hogy a jégtörő magát a szükséges tüzelő-
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és egyéb üzemanyaggal elláthassa, hanem arra is, hogy szükség esetén a 
jégbenszorult hajóknak, melyeknek szénkészlete esetleg kifogyott, a maga 
készletéből átadhasson. Erre valók azok a hatalmas vasvödrök, melyek a 
korlát mellett katonás rendben sorakoznak. A vezényhíd alatt baloldalon 
öblös szívó-hydráns torkollik a fedélzetbe, melyre egyidejűleg másfél tucat 
szívótömlő kapcsolható. Ezek segítségével a jégnyomás által esetleg léket 
kapott hajóból percenként hatszáz liter vizet tud kiszivattyúzni a jégtörő. 

A hajó orrát két hatalmas járgány foglalja el, melyek a hajó nagyságá-
hoz képest erősen túlméretezett horgonyláncok kezelésére szolgálnak. A hátsó 
fedélzeten nagy gőzmotóla áll, mely úgy van szerkesztve, hogy a 6" körméretű 
acélsodrony vontatókötelet a szükséghez mérten önműködően bocsátja ki, 

A „Suur Toll" jégtörőhajó eleje 

vagy vontatja be. Ha a vontatókötél a beállított megterhelésen túl feszül meg, 
az önműködő fékszerkezet utána engedi a kötelet, viszont ha lelazul, a motóla 
önműködően vontatja be a lankát (slack). A cirkáló formájú hajótat (cruiser 
stern) párkánya kipárnázott vontatófészekké van kiképezve, melybe a vonta-
tott hajó orra szorosan belehúzható, úgy hogy a jégtörő és vontatmánya egy 
testet alkotnak. Ezáltal lehetséges egyrészt az, hogy a jégtörőt barázdájában 
követő vontatmány a saját gépével dolgozva a jégtörőt tolja és így annak tel-
jesítményét fokozza, másrészt elhárul az a veszély, hogy a vontatmány bele-
szaladjon a jégtörőbe, ha az a jégzátonyban fennakadna. A fedélzeten el-
helyezett összes segédgépek a hajtóerőt a fedélközből felnyúló hajtótengely 
útján nyerik, mely elrendezés által a tulajdonképeni hajtógépek még a leg-
nagyobb hidegben is meg vannak óva a befagyás veszélyétől. 

A vezényhíd alsó emeletét a tágas és kényelmes térképház foglalja el, 
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mely a legmodernebb hajózási műszerekkel és segédeszközökkel van ellátva. 
Ugyanide nyúlik be a rádió — tájoló keret — antennájának forgatója is, mely 
legfőképen ködben a hajók felkeresésére szolgál. A térképházban kifüggesztett 
hajótervrajzról a következő adatokat jegyeztem fel magamnak: A hajó hossza 
245 láb, szélessége 62 láb ( ! ) . Merülése 4800 tonna displacement mellett 
23 láb. Széntárainak űrtartalma 1000 tonna, míg a ballaszttartányok 2000 t. 
vizet vehetnek fel. A felső hídon van a kormányház, előtte a három haj tógép-
hez, a gözkormánygéphez és a hátsó gőzmotóiához szóló vezénytelegráfok; 
az elsőárboc egy emelvényén 60 cm átmérőjű fényszóró. 

A hajótest tojásdad alakú és minden kiálló rész vagy lapos felület, mely 
a torlójégnek támpontot nyúj thatna és a hajót az összeroppantás veszélyének 
tehetné ki, szigorúan el van kerülve. Még a tomporgerincek (rolling keel) is 
hiányzanak róla, hogy a torlódó jégtáblák akadály nélkül csúszhassanak a 
hajó feneke alá. A kormánylapát mélyen a víz alatt van és olyan alakú, hogy 
a torlójégnek minél kevesebb ellenállást nyújtson (streamline ruddeer) . 

A három, egyenként 2000 lóerős főgép három propellert hajt , melyek 
közül kettő normálisan hátul van elhelyezve, a harmadik ellenben, mélyen a 
hajóorr alatt, elől nyúlik ki a hajótestből. Ennek a harmadik, mellső csavar-
nak az a különös rendeltetése, hogy működésével mintegy kiszívja a vizet a 
jég alól és ezzel elősegítse a törést. A jégtörő ugyanis a „többet ésszel, mint 
erővel" elv szerint dolgozik és nem ék módjára akar ja szétrepeszteni a jeget, 
melyhez erejének sokszorosára volna szüksége, hanem felkapaszkodik rá és 
súlyával töri be. 

Kalauzom közben elmesél egyet-mást a hajó működéséről: Az év három-
negyed részét kikötőben töltik és ezalatt a felére csökkentett legénységgel a 
rendes évi tatarozást és javításokat végzik. A téli évad kezdetén készenlétbe 
helyezik a hajót, teljes üzemanyaggal és élelmiszer-készlettel látják el és le-
génységét 75 főre emelik. Ettől kezdve állandóan gőz alatt van, de tényleges 
szolgálatát csak akkor kezdi meg, ha az észt tengerparton a jégviszonyok a 
normális hajózást már akadályozzák. Ilyenkor a tallinni rádióállomás naponta 
háromszor közli — észt, német és angol nyelven — a partokon uralkodó jég-
viszonyokat, egyúttal tudatva a jégtörő hollétét és előirányzott menetrendjét. 

Amíg a jégviszonyok megengedik, a jégtörő barázdát tart nyitva a ki-
kötő bejárata és a szabad tenger között, melyen a hajók közlekedhetnek, de 
ha ez a barázda torlójég következtében bezárul, akkor a hajók convoy-ban 
követik a jégtörőt. Az egyenkénti vontatáshoz csak akkor folyamodik a jég-
törő, midőn a jégtorlódás oly erős, hogy már a convoy sem képes őt baráz-
dában követni. 

A „Suur Toll" métervastagságú jégmezőn át minden nehézség nélkül 
tud hat tengeri mérföld sebességet kifejteni és volt már rá eset, hogy oly 
vastag jégtorlaszon kellett magát áttörnie, melyben a mellső propellere már 
elakadt. Az ilyen, többszörösen egymásra torlódott jégtáblákból képződött 
torlaszok áttörése csak boxing út ján lehetséges, azaz oly módon, hogy a jég-
törő neki-neki rohanva, részletekben töri át a jeget. Ha a jégtörő ennek da-
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cára is fennakad, vagyis géperejével már sem előre, sem hátra nem tud moz-
dulni, oldaltartányainak megtöltésével vagy kiürítésével megdönti a ha jó-
testet s így töri ki magát a jégből. 

A jégtörő által nyújtott szolgálatok díjmentesek és a fenntartási költ-
ségeket a téli hónapokban szedett „jégdíjakból" fedezik, melyeket a hajók 
tonnatartalmuk után kötelesek fizetni, tekintet nélkül az uralkodó jégviszo-
nyokra vagy arra, hogy igénybe vették-e a jégtörő segítségét vagy sem. 

Körsétánk ezután széles és kényelmes lépcsőkön a hajóürbe vezetett, 
melynek közepét a hatalmas kazánok, a főgépek, egy kisebb város közüzemei-
vel vetélkedő villany- és szivattyútelep, oldalait pedig a széntárak és víztar-
tányok foglalják el. Az egyes szakaszokat vízmentes falak választják el egy-

A „Suur Tollu jégtörőhajó útra készen 

mástól s a közlekedésre szolgáló zsilipajtókat a vezényhídról lehet kezelni, 
hol elmés jelzöszerkezet nyújt áttekintést arról, hogy a víztartányok közül 
melyik van tele és melyik üres, 

A rendes építésű hajókkal jégben hajózva, sok bajt és bosszúságot 
okozott már az, hogy a fenékszelep (Kingston) az odaszívott jégszilánkoktól 
eldugul és a kondenzátort üzemen kívül helyezi. A jégtörőn ezt a kérdést úgy 
oldották meg, hogy a fenékszelep nem a hajó oldalán keresztül torkollik egye-
nesen a tengerbe, hanem a hajó orra és fara van vízkamrákká kiképezve, me-
lyek sűrűn átlyuggatott oldallemezeiken át közvetlen összeköttetésben vannak 
a tengerrel, a fenékszelep pedig ezen kamrák belső falára van szerelve. Szá-
razdokkban bizarr látványt nyújt a jégtörő szitaszerüen átlyuggatott orra és 
fara, mert a lyuggatás szimmetrikus lévén, ezen a helyen a hajótesten keresz-
tül lehet látni. 
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A fedélközben a már említett segédgépeken és a gőzkormánygépen kí-
vül a személyzet tágas és kényelmes helyiségei vannak elhelyezve. Elől a le-
génység külön háló-, étkező- és mosdóhelyei, középen a tiszti kabinok a hozzá-
tartozó mellékhelyiségekkel, míg a tágas tatot teljes szélességében a hajó-
szalon és az abból nyíló parancsnoki lakosztály foglalják el. A hajószalon 
asztalai körül jó harminc ember számára van férőhely s a beépített villamos-
zongora hangjai mellett ugyanannyian táncra is perdülhetnek a sima parketten. 
A fűtés és szellőztetés a Thermotank-rendszerrel van ideálisan megoldva, 
mely folytonosan előmelegített friss levegővel látja el az összes helyiségeket. 

Legutoljára hagytuk a hajó egyik legfontosabb helyiségét, a konyhát, 
melyben — az északi szokásokhoz híven — női személyzet gondoskodik a 
hajószemélyzet gasztronómiai szükségletéről. Mondanom sem kell, hogy a 
konyhában, valamint az egész hajón a legpéldásabb rend és tisztaság ural-
kodott és azzal a benyomással búcsúztam el előzékeny kalauzomtól, hogy egy 
ilyen hajón még harminc fokos hidegben is kellemes lehet a szolgálat. 

A „Suur Toll" jégtörőhajó kapitánya 
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Déli nap sárga fénye reszket a langyos tavaszi levegőben. Fent a hegy-
oldalban üldögélek, egy szürke kőkerítés tövében, valami faragatlan sziklakő 
hátán. Körülöttem a porhanyós, piros földben, zöldelő levelek alján virágok 
nyilanak. A tavasz első hírmondói. Megannyi szép, tisztafényű, kék és ibolya-
színű szem, amelyre szinte ráfogja az ember, hogy sóvár álmélkodással néz 
a magasságba, a ragyogó napba. 

A kőkerítés fölött vén almafa görbe ágai terpeszkednek és lehajolnak 
csaknem a fejemre, a vállamra. Ezrivel ül rajta a szép rózsaszínű virág. Ha 
olykor föltekintek rá ja és az ágak ékes fonadékai, gyönge koszorúi között sze-
membe ötlik a magas ég az ő kéklő fényességében, úgy rémlik nekem, mintha 
ez a sok szép virág csupa bájos leányarc volna, amely szelíden, jóakarólag 
mosolyog felém, az angyalok boldog országából. 

A szellő e közben édes illattal szálldogál, incselkedik körülöttem. A 
szomszéd kertből hozza az illatot, ahol szitált, finom fekete földben nagy, 
kövér virágú jácintok díszelegnek, ki fehér, ki kék, ki pedig rózsaszínű kön-
tösben. Ez a kikelet igazi illata. Ezt dicséri a rigó, amott az olajfa-erdőben, 
az ő hangos énekével, a méh emitt a szép almafavirágon, amint zsongva, 
döngicsélve a mézet gyűjtögeti és odalent a tenger, ahogy suttogva, lágyan 
ringadozva csókolja a partot. 

Innen nézem a tengert. A lehajló rózsaszínű galyak között elémcsillan 
sötétkék vize, amely szakadatlanul reng, imbolyog, mintha kék kalászos rónát 
ringatna a szellő. 

Szép a mi tengerünk! Különösen ilyenkor, mikor a tükre sima és egyen-
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letes, végestelenvégig, ameddig a szem ellát, a tavaszi nap pedig ragyogó 
fényt, éltető meleget áraszt reá. Amikor partjai kizöldülnek, a tölgyek, a gesz-
tenyefák nekilombosodnak s a gyümölcsös kertek fehér és rózsaszínű virág-
özőnben úsznak. Mikor a violaszínü szigetek felől fehér vitorlák tűnnek elő és 
első pillantásra azt hiszed, hogy költöző kócsagsereg közéig feléd, szétter-
jesztett, hófehér szárnyakkal vándorolva a kéklő messzeségen által. 

Csak aztán veszed észre, hogy halászbárkák, amelyek a partok felé ta r -
tanak. Beveszik magukat az öblökbe, megvárják, amíg leszáll az est, beáll a 
sötétség, hogy az éjszaka folyamán szárdiniát halásszanak. Mert hiszen a 
tavasz hozza meg a halászembernek ezeket az értékes, apró teremtményeket. 
Honnan jönnek, hol töltik a tél hideg napjait, annak a jó Isten a megmond-
hatója. De hát ki is tudja a tenger mélységes fenekének minden ti tkát? Ki 
ismeri az örvényes vizek sötét útvesztőit? Ki járt az óceánok nagy, rejtelmes 
országútján, ahol a halak milliói vándorolnak, egymást űzve, hajszolva, sza-
kadatlanul előre törve, neki iramodva, min valami fejevesztett tömeg, a biz-
tos halálnak, amely ott ólálkodik a halászember roppant hálójában, vagy az 
útonálló tengeri szörny tátott szájában. 

Egyszer csak itt teremnek, mint verőfényes kikeletkor a fecskék. De nem 
apránkint, egyenkint, gyéren szálingózva, hanem óriási rajokban, megszám-
lálhatatlan, töméntelen mennyiségben. 

A tenger vize szinte megelevenedik tőlük, akárcsak a kietlen sivatag 
homokja, amikor vándorsáskák milliói nyüzsögnek rajta. 

Ha napos déli órákban útunkba vetődik egy-egy szárdinia-raj és figye-
lemmel kísérjük a tenger vizét, azt vesszük észre, hogy a rengeteg nagy víz 
sima felülete egyszerre csak elkezd forrni, buborékot vtni, szikrákat hányni. 
A fölhajszolt, felfröccsenő vízcsöppek, amint rájuk tűz a déli napsugár, vakító-
fényben égnek, szinte lángolnak, sziporkáznak. És a tenger vize olyan akkor,, 
mint az olvasztott ezüstnek roppant izzó árja . 

Amerre a szem ellát, pezseg a tenger. Jele annak, hogy a szép, ragyogó 
szárdinia mérhetetlen rajai kavarognak közvetetlenül a víz szine alatt, esze-
veszetten tolongva, tusakodva, nagy szorongással törve előre, az öblök felé 
tartva, ahol a tenger hináros feneke alkalmas és kellemes menedékül kínálko-
zik nekik. És ekkor csak úgy hemzseg tőlük a tengerfenék. Mintha minden 
fövényszem eleven hallá változott volna és elárasztaná a tengeri növények 
sűrű rengetegét. 

Itt töltik többnyire az egész áldott napot, a tengeri algák között élő-
töméntelen, apró szervezetekre, csöpp állatkákra vadászgatva. Csak nagy-
néha kerülnek föl ismét a víz színére, ha valami nagy veszedelem fenyegeti 
őket, ha tudniillik egy-egy hatalmas tengeri szörny szétrebbenti a rajzó-
tömeget. 

És ekkor ezüstös köntösük megcsillan a csöndes habok fölött, ragyogó 
sávokat rajzolva a tenger felületén, amelyek egyre nagyobb arányokat ölte-
nek, aszerint, amint nőttön-nő a felszínre iparkodó csapatok száma. És ezek 
a tündöklő, ékes sávok szakadatlanul mozognak, hol elágazódnak, hogy csak-
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hamar ismét egybeolvadjanak, egyetlenegy hatalmas, csillámló szalaggá, 
amely szelid, alig észrevehető kanyargással tovakígyózik a tenger sötétkék, 
sima tükrén. És olyan fönségesen szép, elragadó képet tár elibénk, hogy ön-
kénytelen eszünkbe jut a nyári égbolt fényes tejútja, amely valahányszor sze-
münkbe ötlik, mély megilletődéssel gondolunk a mennyég örökkévaló rej-
telmeire. 

A ragyogó sáv közepén, ott, ahol a tenger vize legjobban forr és úgy 
tűnik föl néha, mintha itt-ott feldombosodnék, egyszer csak valami nagy ten-
geri szörny bukkan föl a habokból. Szinte meghökkenünk, amint hirtelen meg-
pillantjuk a vízből kiemelkedő sötét alakot. De még jóformán össze se szedtük 
magunkat, mikor egyszerre eltűnik. A víz alá merült. Azonban a rákövetkező 
percben már nem egy, hanem kettő, három, négy s később valami tíz bukkan 
föl a tengerből. Delfinek ezek, amelyek nagy mohón követik a szárdellák 
milliárdjait, hogy szörnyű mészárlást vigyenek véghez köztük. Roppant meny-
nyiséget pusztítanak el a védtelen teremtményekből. Egy-egy delfin több 
szárdiniát eszik meg egy nap alatt, mint az ember egy hónap alatt, hogyha 
folyton csupán csak szárdiniával élne. Ott bukdácsolnak, szökdécselnek, 
cigánykereket vetnek a rajok között, hol eltűnve, hol újra fölbukkanva, néha 
rögtön, néha pedig jó messzire elúszva a víz alatt, hogy aztán hirtelen meg-
jelenésükkel valamely más szárdinia-rajt ejtsenek rémületbe. Ilyenkor mindig 
tömérdek sirály lebeg, keringél fölöttük, le-lecsapva a habokra, éktelen riká-
csolással, nagy sóváran neki esve a menekülő apró halaknak. 

Majd otthagyják őket, hirtelen fölszálva, föl a magasságba s a fényes 
levegőben soká elkóvályognak, körbe-karikába, eleven koszorút fonva hófehér 
szárnyukkal a habok fölött. Ha azután megúnták a játékot, szétrebbennek, 
jósoká szanaszét röpködve, szálldogálva, s ha valahol megpillantják a vízben 
bukfencező delfint, lecsapnak ismét, hangos vijjogással kapkodva az ezüstös, 
apró halak után. így folyik az ádáz öldöklés reggeltől-estélig, miközben a 
rajok egyre jobban gyérülnek, maguk a halak pedig ijesztően fogynak. 

Az irtó munkában részt vesz gyakran egy-egy veszedelmes cápa, de 
résztvesznek mindenekfölött az eleven mozgású, fürge tinhalak is, amelyek 
néha megszámlálhatatlan mennyiségben, rengeteg nagy csapatokban iparkod-
nak a partok felé, keresve a szárdiniarajokat, s ha aztán rájuk akadnak, ször-
nyen megtizedelik őket. 

Bezzeg ilyenkor vajmi kevés azoknak a szárdiniáknak a száma, 
amelyeknek ép irhával sikerül megmenekülniök a támadó tinhalak tátott 
szája elől. 

Képzelhető már most, hogy mennyit pusztíthat el egy-egy tinhal, amely 
többnyire három, sőt néha négy méternyi hosszúságra is megnő. Pedig ez az 
értékes hal, mint afféle rabló, majdnem csupán a szárdinia rovására él. 

Behatol sokszor az öblökbe, a kikötőkbe, folyton a szárdinia-csapatok 
nyomában. Azonban legtöbbször vesztére. Mert ott várja őt a tinhalász rop-
pant hálója, amelyet, ha bekerül, a létrán gubbasztó halász figyelmeztető sza-
vára összevonnak, magát a tinhalat meg elfogják. 
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A menekülő szárdiniák pedig, amelyek a háló széles szemein át kisza-
badulnak, leiparkodnak e közben a tenger fenekére, ahol az algák mérhetet-
len sürü erdejében elszélednek, elrejtőznek. 

Éjjel aztán lassankint fölkerekednek és felszállnak a magasabb vízréte-
gekbe, hogy ívjanak. A hím a tejét, a nőstény pedig az ikráját rakja le a vízbe 
és a habokra bízza. A peték, a hím tejével egyesülve, megtermékenyülnek és 
a vízben szabadon lebegve továbbfejlődnek. 

A tavaszi szellő meg egyre r ingatja őket, melegével lüktető erőt lehel 
Deléjök. Hogy valamint a virágos mezőn, a rügyező erdőn, a rónán, a bércen, 
úgy ezen a békésen nyugvó, szépséges tengeren is fölébressze a szülemlő 
életet. 

Az életet, amely ép úgy feszül és serken az ezüstös, apró halnak az 
ikrájában, mint akár az almafa ékes bimbajában, valahányszor tavasz moso-
lyog a tengeren. 

Spanyolország tengeri halászata. A hivatalos „Boletin de Pescas 1929." 
adatai szerint Spanyolország tengeri halászata 1928-ban 255 millió pezeta hoza-
déki értéket tüntet fel. Az előző évekhez képest ez visszaesést jelent; 1925-ben 
a hozam még 284 millió tonna volt az északafrikai partok adatai nélkül, 1928-ban 
pedig csak 280 millió tonna volt. A hozam negyedrésze a Földközi tenger part-
jaira esik, ennél jóval nagyobb az északi part (Cantabria) s még nagyobb a 
nyugati part hozama. Az Atlanti part legfontosabb halai a szardínia, a tengeri 
csuka (Merluccius merluccius [L.]), a szardella, a chicharro (Trachurus tra-
churus [L.]) és a caballa (Scomber). A földközi tengeri partokon ezenkívül 
nagy mennyiségben halásznak boga-t (Box boops [L.]) s egyes fürészhalfaj-
tákat is. A Baleari-szigeteken a caramel (Spicara smaris [L.]), a Canari-szige-
teken pedig a chopa (Spondiliosoma cantharus [L.]) játszik fontos szerepet. De 
nemcsak a halak, hanem a rákok és a molluscák hozamában is az északnyugati 
part vezet: az előbbiek közt a humár, az utóbbiak között a különféle kagylók 
a legnevezetesebbek. Dr. Somogyi József. 

* 

P. Morgan magányachtja az Egyesült Államok tengerészetében. Az ismert 
amerikai milliomos Pierpont Morgan „Corsair" nevű magányachtját az Egye-
sült Államok kormányának ajándékozta, hogy az US Coast and Geodetic Survey 
szolgálatában az Atlanti óceán és a Mexicoi öböl partvonulatának tanulmányo-
zásában közreműködjék. A hajót, amelyet „Oceanographer" néven építettek 
újjá, Morgan már a háború folyamán segédhajónak odakölcsönözte az Egyesült 
Államok haditengerészetének. Ez adománnyal a kormány 450.000 dollárt taka-
rított meg: ezt az összeget már előirányozta egy hasonló típusú egység meg-
építésére. 

A „Corsair" 1899-ben épült. Vízkiszorítása 1136 bruttóregisztertonna, 
hossza 82.30 m., szélessége 7.10 m., 2 hármas expanziójú motorja van 4500 ló-
erővel; 9 tiszt és 54 legénységi állománybeli egyénnek nyújt elszállásolást. A 
hajó olyan jó állapotban van, hogy esztendőkig csupán másodrendű javításokra 
szorulhat rá. Dr. S. J. 



F E L H Í V Á S 
AZ EGYKORI CS. ÉS KIR HADITENGERÉSZET VOLT 

EGYÉVES ÖNKÉNTESEIHEZ! 

Az egykori cs. és kir. haditengerészet ismerős, volt egyéves önkéntesei 
néhány lelkes bajtárs fáradozásának eredményeképen évek óta — minden 
hónapban — a fehér asztal mellett összejövetelt tartottak a végből, hogy a 
bajtársi emlékeket felújítsák és kicseréljék. 

Az összejövetelek kereteit ez évben már annyira sikerült kitágítani, hogy 
egy-egy összejövetelen 60—70 bajtárs jelent meg. 

Felmerült a vágy, hogy a megmozdulás lehetőleg az összes feltalálható 
volt egyéves önkéntesekre kiterjesztessék, avégből, hogy az emlékek ébren-
tartásán kívül mindazon célok kitüzhetők, megmunkálhatok és megvalósít-
hatók legyenek, amelyek elé a haditengerészet volt egyéves önkénteseit külö-
nös tudásuknál és tapasztalataiknál fogva a haza sorsa állíthatja. 

A f . évi március hó 4-én tartott összejövetelen megjelent bajtársak egy-
hangúlag határozattá emelték azt az indítványt, hogy 

1. a bajtársi összetartás érzését fokozottabban kívánják ápolni; 
2. a haditengerészetnél szolgált egyéves önkénteseket lehetőleg teljes 

számban kívánják összegyűjteni; 
3. a célirányos továbbmüködés lehetővé tételére nem alakítanak új 

egyesületet, hanem a tenger barátainak meglévő és erre való Magyar Adria 
Egyesületébe (Budapest, VIII., Múzeum-körút 10., II. em) lépnek be s abban 
szakosztályt alakítanak; 

4. az egyes évjáratok kiküldötteiből bizottságot küld ki azzal a meg-
bízással, hogy ezirányban tudakozódjék, tájékozódjék és tegyen eljárásáról 
a legközelebbi összejövetelnek jelentést és javaslatot. 

A kiküldött 39 tagú bizottság kiküldetésének megfelelt. 
Jelentést tett arról, hogy az összes bajtársak összegyűjtésére, céljaik el-

érésére tényleg legalkalmasabb volna a Magyar Adria Egyesületbe való be-
lépés, abban szakosztály alakítása, az Egyesület havi folyóiratának, „A Ten-
ger"-nek felhasználása a volt egyéves önkénteseknek állandó tájékoztatására 
és az Egyesület helyiségeinek felhasználása, a nyilvános helyiségben nehezen 
megtárgyalható ügyek előkészítésére és végrehajtására. 
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Jelentést tett továbbá arról, hogy megállapodott az Egyesület 'kiküldött-
jével, hogy az esetben, ha az egykori haditengerészet volt egyéves önkéntesei 
kívánják és elegen belépnek az Egysület tagjai közé, már az áprilisi ,,A Ten-
ger" számot felhasználhatják a többi volt önkéntesek jelentkezésre való fel-
hívására s evégből az Egyesület 300 példányt a készkiadás megtérítése elle-
nében erre a célra rendelkezésükre bocsát. 

Jelentést tett végül, hogy abban is megállapodott az Egyesület kikül-
döttjével, hogy javasolni fogja az egykori haditengerészet volt egyéves ön-
kénteseinek, hogy az Egyesületbe az idei csonka évre szóló, azután naptári 
évenkint egy évre megújuló tagsági kötelezettséggel lépjenek be, havi 1 P 
rendes tagsági díjkötelezttség válllalásával, melyből évente 8 P fogja illetni 
az Egyesületet, 4 P pedig a szakosztályt. 

Az április 1-i összejövetel a jelentést tudomásul vette s a javaslat értel-
mében egyelőre 32 volt haditengerészeti egyéves önkéntes belépett az egye-
sületbe. 

A már belépett 32 volt haditengerészeti egyéves önkéntes ezúton fel-
hívja a többieket, hogy szíveskedjenek neveik, jelenlegi állásuk és lakáscímük 
megadása mellett a mozgalomhoz csatlakozni és evégett a Magyar Adria 
Egyesület megalakítandó szakosztályába belépni. 

A belépési nyilatkozatot szíveskedjenek a Magyar Adria Egyesületbe, 
Budapest, VIII., Múzeum-körút 10., megküldeni. 

A megalakítandó szakosztály leendő tagjai 1930. évi április hó 24-én 
este 8 órakor az Egyesület helyiségeiben ülést tartanak a megalakulás és a 
legközelebbi teendők dolgában határozat meghozatala céljából. 



TENGERÉSZETI KÖZLEMÉNYEK 

A magyar tengeri hajózás és a fiumei kikötő használata ügyében is be-
ható megbeszéléseket folytatott gróf Bethlen István Rómában Mussolini minisz-
terelnökkel április 10-én és 11-én. Ezekről a tárgyalásokról miniszterelnökünk a 
következő nagy fontosságú kijelentéseket tette: 

— Annak idején a fiumei kikötő hasznosítása tekintetében különleges meg-
egyezések létesültek Olaszországgal, amelyeket kiegészítettek bizonyos technikai 
megállapodások a dokkok és a kikötőrészek használata tekintetében. Ezek a 
megegyezések azonban pium desiderium maradtak, mert hiányoztak azok az 
eszközök, amelyekkel a megállapodásokat hasznosíthattuk volna. 

A hajózás és a tranzitóforgalom tekintetében támadtak bizonyos nehézsé-
gek. Arra kell törekednünk, hogy azok az előnyök, amelyeket nekünk Olaszország 
részéről biztosítottak, fel is használtassanak. Ezt csak úgy lehet elérni, ha meg-
felelő hajósvállalat létesül, amely a magyar export és import ügyét a kezébe 
veszi. Erre nézve is vannak tervek s megbeszélések voltak már Budapesten is. 
Ma már ezeknek a terveknek a véglegesítése előtt állunk. 

— A jugoszláv területen való tranzitóforgalom kérdése is megoldódik. 
Eddig nem tapasztaltuk azt, hogy Jugoszlávia részéről ellentétes indulat állna 
fenn abban az irányban, hogy a magyar forgalmat igyekezne megnehezíteni vagy 
lehetetlenné tenni. Gazdasági tekintetben megvizsgáltuk azokat a lehetőségeket, 
amelyek a kereskedelmi kapcsolatok elmélyítésére és a fiumei kikötő forgalmának 
növelésére alkalmasak, főleg az Olaszországba irányuló magyar és a Magyar-
országba irányuló olasz kivitel szempontjából. Megbeszéltünk ezenkívül néhány 
hajózási problémát is. 

A miniszterelnöknek ez a kijelentése arra a megállapodásra vonatkozik, 
melyet most Mussolinival egy nagy olasz-magyar hajózási vállalat létesítésére 
kötött. Ezeket a terveket, hír szerint, részletességgel kidolgozták, úgy hogy a 
kérdés már a végleges megoldás stádiumába jutott. 

A miniszterelnök az újságíróknak tett kijelentéseit ezzel fejezte be: 
„Ismétlem, boldog vagyok, hogy Rómába erre a látogatásra jöttem, mert azzal 
az igaz meggyőződéssel térek vissza hazámba, hogy ez a látogatás hozzájárul 
az Olaszország és Magyarország közötti őszinte barátság szívélyes kialaku-
lásához. 

A legmelegebben üdvözöljük gróf Bethlen István miniszterelnök úr őnagy-
méltóságát a magyar tengeri hajózás ügyének ezen lelkes felkarolásáért s most 
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már bizton reméljük, hogy tengeri hajózásunk új életre keltése és föllendítése 
érdekében az erre hivatott szakerők bevonásával mielőbb meg fognak tétetni a 
megfelelő intézkedések. 

* 

Fiume és környéke szabad kikötő. Mussolini miniszterelnök március 17-én 
ellenjegyezte a királyi dekrétumot a carnarói szabad zónáról. A dekrétumot a 
király március 16-án írta alá. A szabad zóna határát az Eneo folyó vonala adja 
meg a tengeren. Ilyenformán a határ a fiumei kikötőtől kiindulóan a Cantrida-
Preluccai part mentén San Giovanni di Val San Marinoig terjed, míg a száraz-
földi határ az Eneo folyó mentén, később pedig a tengerparttal párhuzamosan 
halad Trinaesticig. Ettől a helységtől kezdődően a határvonal a Duchessa 
d'Aosta-menedékházig halad, azután pedig a Monté Maggiore keleti lejtőjén 
vonuló hegyi ösvény mentén a San Giovanni partig. A dekrétum 20 cikkelyből 
áll, amely minden részletkérdést szabályoz. A szabadzónába beosztott minden 
áru teljes vámmentességet élvez, kivéve a monopólium alá eső cikkeket, ame-
lyekre nézve fenmarad az állami hivatalnokok eddigi ellenőrzése. Ugyanez az 
felügyelet fenmarad a fegyverekre és a műtárgyakra nézve, amelyeknek kivitele 
köztudomásúan tilos. A szabadzóna határa mentén az egészségügyi felügyeletet 
fentartják. A kormány intézkedése szabályozza a szabadzóna és a szomszédos 
helységek közötti forgalmat, amely Fiume és a carnarói tengerpart felé gravitál. 

Gróf Bethlen István miniszterelnök ápriis 10-én Rómába érkezve, saj tó-
főnöke útján kijelentette, hogy Fiúménak szabad kikötővé való nyilvánítása 
Magarországon élénk megelégedést keltett, mert ettől jelentékeny előnyöket 
várnak. A fiumei szabad kikötő újabb értékes láncszeme a magyar-olasz kap-
csolatnak. 

Üj olasz hadihajók. Április 27-ike egész Olaszországnak nagy napja lesz, 
amelyet egész Itáliában ünnepi hangulattal köszöntenek a lelkes embermilliók. 
Az olasz haditengerészet négy remekbekészült cirkálóját ezen a napon bocsátják 
vízre. A négy hajó neve: Zára, Fiume, Giovanni delle Bande Nere és Alberto da 
Giussano. Az új hajók Speziában, Triesztben, Castellamare di Stabbiaban és 
Sestri Ponenteben készültek el. Az első három hajónak keresztszülői a királyi 
család hölgytagjai lesznek, még pedig a piemonti hercegnő, Giovanna, savoyai 
és az aostai hercegnő. A vízrebocsátás ünnepi szertartásának előkészületein 
mind a négy hajógyárban lázasan dolgoznak. Ugyanezen a napon a Delfina 
nevű új tengeralattjáró hajót is vízrebocsátják Monfalconeban. 

Az új hajók közül kettő, a Zára és a Fiume a washingtoni konferencia 
által megszabott méretekben épül. Voltaképen ikerhajók, 10.160 tonna űrtartalom-
mal. A hajó turbinái 95.000 lóerővel dolgoznak és a hajó sebességét harminc-
két csomóra fogják felfokozni. Mindegyik cirkálót nyolc darab egyenként nyolc-
hüvelykes, toronyba beágyazott ágyúval szerelik fel, természetesen mindegyik-
nek meglesznek a torpedóelhárító ütegei is. 

Az olasz haditengerészet rendkívül büszke e nagyszerű alkotásokra, 
amelyekben a hajómérnököknek sikerült megoldani azt a problémát, hogy a 
támadó energia és a védekezőképesség maximuma egy típus keretén belül egye-
si ttessék. 

Az Alberto da Guissano és a Giovanni delle Bande Nere lesznek a világ 
legkisebb cirkálói, mert űrtartalmuk mindössze 5250 tonna. Egyúttal ez a két 
hajó lesz nemcsak az olasz, hanem az egész világ haditengerészetének leggyor-
sabb hadihajója, mert maximumig fokozottt sebességük harminchét csomó. A 
legkönnyebb járatú hajótípust az olasz tengerészetben a Nicoloso de Ricio 
fogja képviselni, amelynek építése javában folyik. Most már csak a végső mun-
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kálatok befejezése van hátra, de körülbelül másfél hónap múlva ez a hajó is 
teljesen készen lesz. Az ankonai öbölből már próbaútra is kifutott ez a hajó és a 
mérnökök ez alkalommal negyvenegy csomó sebességet mértek óránként. Az 
olasz hajómérnökök ezzel a nagyszerű teljesítménnyel most már Franciaország 
rekordját is verik, amelyet eddig a Verdun nevű könnyű francia cirkáló ért el. 

* 

Olaszország tengerhajózási forgalma. Az olasz királyság hajózási forgalma 
az utolsó három esztendő folyamán egyre jobban növekszik, alábbi adataink 
tanulsága szerint: 

tv olasz 
Áruforgalom 

idegen öss^zes^n olasz 
Szem ély forgalom 

idegen összesen 

1927. 20.1 10.8 30.9 5.444 251 5.565 
1928. 20.5 11.7 32.1 6.679 101 6.780 
1929. 22.3 11.5 33.8 7.788 101 7.889 

1927—28. között tehát az árúforgalom egészben véve több mint 4%-kal, 
1928—29. között pedig több mint 5%-kal növekedett. A személyforgalom növe-
kedése egészben véve 23%-ra rúg 1927—28. között és 16%-ra 1928—29. között. 
Az árúforgalomnak körülbelül 63, a személyforgalomnak pedig 99%-át olasz 
hajók látják el. E számoknál tekintetbe kell vennünk: 1. hogy az utasforgalom 
nagy százalékszáma a fejlett kis távolsági forgalomnak tudható be, 2. hogy az 
olasz árúszállító hajók, a trampek szokása szerint, kizárólag külföldi állomások 
között közlekednek. Ezenkívül az erős külföldi verseny is akadályozza az olasz 
frűmphajózás fejlődését: a hajótér a világháború óta sokkal nagyobb arányban 
növekedett meg, mint a világkereskedelem. Pedig Olaszország hajóépítése az 
utolsó években csökkenő irányzatú: 1926-ban 250.286, 1927-ben 93.519, 1928-ban 
66.788 s 1929 első kilenc havában 53.533 bruttóregisztertonna volt az olasz 
hajógyárak termelése. 

A fascista kormány minden lehetőt elkövet a kereskedelmi tengerészet fej-
lesztése érdekében. Tavaly létesítette az Istituto di Credito Navale-1, amely 
hajóépítési és vásárlási kölcsönöket ad a vállalkozóknak. Az állam e kölcsönök 
kamattörlesztéséhez 2.5%-kal járul hozzá, ha olasz gyárban készült a hajó, s 
1%-kal, ha külföldön vásárolták. Szigorú intézkedéseket léptettek életbe a hajó-
zási üzem nagyobb biztonsága és a tengerészek életviszonyainak javítása érdeké-
ben: egyúttal megszigorították a tengerészpályákra jelentkezők kiválasztását 
és kiképzését is. Mindezen intézkedésekkel a fascista kormány arra törekszik, 
hogy Olaszország kereskedelmi tengerészetét, amely ma a hatodik helyen áll 
a hajósnemzetek sorában, mennél versenyképesebbé tegye. 

Dr. Somogyi József. 
* 

A fuvarpiac. A „Fairplay" fuvarpiac rovatvezetője rájött, hogy az angoi 
nyelv igen szegény a fokozatok kifejezésére s így a mai fuvarpiacot rögtönzött 
jelzők alkalmazásával igyekszik megfelelően jellemezni. A „bad, worse, the 
worst" után a „worse than ever" (németül: noch nie da gewesen) kifejezéssel 
próbál magán segíteni, amikor a február és március hónapokban „dúló" fuvar-
díjakat citálja. Ezek a fuvardíjak kétségbeejtők voltak, azonban a később itt-ott 
adódók már olyanok, hogy a fuvarpiac rovatot csak azért érdemes olvasni, hogy 
a rovatvezető leleményességén mulassunk. Ma már a tramphajózásban, hála 
ennek az állapotnak, a helyzet, azaz a tulajdonosok helyzete valamelyest tisztá-
zódott. Mert ha eddig kétséges volt, hogy a leszerelés fizeti-e ki magát jobban, 
vagy a mai fuvarok mellett való üzemben tartás, úgy ma semmi kétség aziránt, 
hogy a leszerelés rentábilisabb. Legjobb tudomásom szerint ez a vélemény ál-
talános, mondjuk nemzetközi s ami fő, aktuális és öntudatos büszkeséggel tölti 
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el a londoni leszerelési konferencia diplomatáit. Dacára a rossz nyelveknek, 
melyek szerint a konferencia nem végez eredményes munkát, mégis csak van 
leszerelés a tengeren. Egy pár fuvar : S. S. Hampstead, Buenos-Ayres-Kontinens 
10, S. S. Barbana G., Cardiff—Genova 6,4 S. S. Joannis Vatis, Tyne—Port-
Said 7,6. Elég ebből ennyi. 

* 

A „Carnegie" hajó pusztulása. Mult év november 30-án Szamoában a 
„Carnegie" diamagnetikus hajó fedélzetén benzinfelvétel közben robbanás tör-
tént s az ennek következtében kitört tűzvész teljesen elpusztította a hajót. J. P. 
Ault parancsnok halálát lelte a szerencsétlenségkor, öt matróz pedig súlyos 
égési sebeket szenvedett. 

Mint ismeretes, a „Carnegie" építésénél sem vasat, sem acélt nem hasz-
náltak, hanem csak diamagnetikus fémeket. A hajó többször megkerülte a földet 
s tudományos célból felkereste a sarkvidékeket s az egyetlen volt a maga 
nemében. Dr. S. J. 

* 

A „Columbus" újjáalakítása. A „Norddeutscher Lloyd" 33.000 tonnás 
,,Columbus" nevü gőzösét az elmúlt hónapok folyamán modernül átalakították: 
restaurálták az utasoknak szánt helyiségeket, kicserélték a két turbinát és mo-
dernebb, nagyobb teljesítőképességű kazánokat szereltek be. Modernizálása 
folytán a Southampton—New-York utat az eddigi 8 nap helyett 6 nap alatt teheti 
meg. Jelenleg világkörüli úton van s folyó év májusában a ,,Bremen"-nel és az 
„Európá"-val együtt az északamerikai vonalon megkezdi szolgálatát. 

A „Columbus" mintájára folyó év tavaszán a „Norddeutscher Lloyd" a 
„Hamburg", „New-York", „Albert Ballin" és „Deutschland" utasszállító gőzö-
seinek gépeit is kicseréli. Dr. S. J. 

* 

A jugoszláv kikötők fejlesztése. Jugoszláviában új tengerészeti kódexet 
tettek közzé a kereskedelmi tengerészeinek modern gazdasági alapelvek alapján 
való mennél nagyobb mérvű fejlesztése céljából. A törvény különleges kedvez-
ményeket nyújt a hajóépítő iparnak: Spalatoban és Cattaroban az állam kezelé-
sében hajógyárakat létesítenek. Ugyancsak állami támogatást kap a kraljevicai 
hajógyár is, amely egy legújabban az angol tőke részvételével alakított új tár-
saság kezébe kerül. 

A spalatoi gyár lesz a legnagyobb közöttük. Ipari kikötőjét új, nagy töl-
téssel, mólóval és hullámtörő-gáttal látják el. Sebenicoban új medencéket épí-
tenek, a meglevőket pedig kibővítik. Egyéb fontos munkálatok végrehajtását is 
tervezik, különösen a közlekedőutak javítása érdekében. A munkálatok költsé-
geit részint az állam fedezi, részint pedig kölcsön segítségével teremtik elő. 

Dr. S. J. 
* 

Az Egyesült Államok hajóépítő ipara 1929-ben. Az elmúlt év folyamán 
az Egyesült Államok kereskedelmi tengerészetének hajóépítése 22.3%-os növe-
kedést tüntet fel 1928. évvel szemben. Megépül 544 új egység 284.226 bruttó-
regisztertonna-tartalommal: ennek 27.1%-a gőzös, 15.7%-a motoros és 57.2%-a 
kisebb egység. A folyó 1930. évre újabb 24.4%-os emelkedés van előirányozva 
1929-cel szemben. Már épülőfélben van 215 kereskedelmi hajó: ezek 67.8%-a 
gőzös, 21%-a motoros s 10.2%-a kisebb egység lesz. Ez építkezésekkel java-
részt atlanti parti hajógyárakat bíztak meg. A legnagyobb, épülőfélben levő egy-
ségek: a „Matson Navigation Company" két, egyenként 18.500 tonnás gőzöse; 
amelyeket a Betlehem Shipbuitding Corporation épít; a „Dollár Steamship Com-
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pany" két, egyenként 21.000 tonnás gőzöse a Newport News Shipbuilding and 
Drydock Companynál s végül a „Ward Line"-nek két, egyenként 11.300 tonnás 
elektromos turbinás hajója. Dr. S. }. 

* 

Kereskedelmi rádiótelefonösszeköttetés a tengeren levő hajókkal. Az el-
múlt év december hó 8-án a newyorki „American Telephone and Telegraph Com-
pany" elnöke megnyitotta a rádiótelefonszolgálatot a tengeren időző hajókkal, 
hivatali helyiségéből beszélt a „Leviathan" parancsnokával, amely hajó akkor 
kb. 200 mf-re volt az atlanti parttól. A beszélgetést New Yorkbó\ a deal beachi 
(New Jersey) közvetítő állomásig távíró közvetítette, onnan a „Leviathan"-nak 
közvetítették, ahonnan a New YorkkaX egybekapcsolt forked riveri (New Jersey) 
felvevőállomás adta tovább az üzenetet. 

Valószínűnek látszik, hogy a kettős rádiótelefonösszeköttetést fent lehet 
tartani a tengeren a parttól 250—500 mf. távolságon belül tartózkodó hajókkal, 
kivételesen kedvező körülmények közepette még nagyobb távolságokon belül is. 

Jelenleg a „Leviathan" az egyedüli gőzhajó, amelyen rendszeres rádió-
telefonszolgálat van. Dr. S. J. 

* 

A japáni kereskedelmi tengerészet iskolahajói. A köbei arzenálben két, 
egyenként 2250 tonnás iskolahajót bocsájtottak vízre a japáni kereskedelmi ten-
gerészet számára. A hajósnövendékeknek a törvény előírja, hogy vizsgájuk után 
egy esztendei tengeri szolgálatot kell igazolniok, amely idő elteltével tisztekké 
nevezik ki őket. E két egységgel együtt Japánnak 4 iskolahajója van. Megépül-
tük előtt nem volt efajta hajója, hanem a növendékeknek kis parti jármüveken 
kellett fedélzeti szolgálatot teljesíteniük, amelyek közül sok hajótörést szenvedett 
s csak 1929-ben több mint 100 növendéknek okozták halálát. Dr. S. J. 

* 

Üj éjszakai jelzőkészülék. Az Egyesült Államokbeli New Londonban meg-
jelenő „The Day" új éjszakai jelzőkészülékről ad hírt, amelyet H. B. Faber őr-
nagy talált fel. Egy pisztolyról van szó, amely több mint 60 m magasságra röpít 
egy 50.000 gyertyafényerejü rakétát, ez azután ejtőernyőn függve száll le s kb. 
30 másodpercig tart a fénye. A pisztolynak könnyű a megterhelése, úgyhogy egy-
másután több rakétát is felbocsájthat s ekként kódexjelek közlésére is alkalmas. 

Dr. S. J. 
* 

A Panama-csatorna forgalma 1929-ben. Az 1929. június 30-ával lezárult 
pénzügyi évben a Panama-csatorna forgalma felülmúlja az előző év eredményeit. 
Az áruforgalom 30.663,006 tonnára rúgott, ami 3.48%-os növekedést jelent az 
előző évvel szemben. Ebből 10.119,028 tonna a partközti kereskedelemre esik. 
A vámbevételek 27.127,376 dollárt tesznek: a megelőző évi 26,944.499 dollárral 
szemben. Több hajóstársaság tett javaslatot a vámok csökkentése érdekében, de 
ez eddig még nem találkozott helyesléssel a kormány részéről. Dr. S. J. 

* 

A Magyar Tengerésztisztek Egyesülete március hó 6-án tartotta meg tiszt-
újító közgyűlését, melyen egyhangúlag Frankovszky Béla h. j. tengerész kapi-
tányt elnökké, Radán Alfréd h. j. tengerész kapitányt és Mannheim Gyula I. o. 
gépészt alelnökké, Gramantik Mihály h. j. tengerész kapitányt titkárrá és pénz-
tárossá és Holop Adolf h. j. tengerész kapitányt ellenőrré választották meg. 

* 

Sir Thomas Lipton, aki a háború előtt több ízben megkísérelte Shamrock-
jaival az amerikaiaktól a tranzatlantikus verseny serlegét elnyerni, de az soha-
sem sikerült neki, most újból kihívta az amerikaiakat, akik a kihívást elfogadták. 
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Sir Lipton a nagy versenyre megépítteti a Shamrock V.-öt, az amerikaiak pedig 
négy versenyhajót építenek, amelyek julius 7. és 19. között tartandó előzetes 
versenyt bonyolítanak le s a győztes fog a Shamrock V. ellen kiállni. Sir Lipton 
megvásárolta az 1346 tonnás Albion nevű gőzyachtot s a versenyen az fogja a 
Shamrock V.-öt kísérni. 

KÖNYVISMERTETÉSEK 
Rapports et procés-verbaux des réunions. (Conseil Permanent Inter-

national pour l'Exploration de la Mer'.) Volume LVII. 1929. — A kopenhágai 
állandó nemzetközi tengerkutató tanács kiadványai a tenger természeti viszo-
nyainak tanulmányozására vonatkozólag állandóan rendkívül értékes adatokkal 
gazdagítják a tudományt s szolgálják egyszersmind a gyakorlati célokat is. 
A kiadványok LVl-ik kötete azoknak a kutatásoknak eredményeit tartalmazza, 
amelyeket a norvég kormány által kinevezett Bálnavadászó Bizottság (Whaling 
Committee) a Brit Felfedező Bizottsággal (British Discovery Committee) egy-
idejűleg végzett, de míg az utóbbi az Antarctist tűzte ki vizsgálatainak cél-
pontjául, az előbbi az Atlanti óceán északi részében tanulmányozta a bálnák 
előfordulásának és létfeltételének fizikai körülményeit. 

Az első expedíció 1924-ben indult útnak a „Michael Sars" hajón, melyet 
a norvég kereskedelmi minisztérium adott kölcsön a kutatás céljaira. Norvégiá-
ból kiindulva a Norvég tenger, az északi Atlanti óceán, a Davis szoros és a 
Baffin-öböl hidrográfiai viszonyait, továbbá a hal- és bálnarajok vándorlásának 
irányát tették tanulmányozás tárgyává. 1925—1928-ig a kutatások Norvégia 
nyugati part jára, a Romsdalfjord vidékére szorítkoztak. Erre az időre a norvég 
kereskedelmi minisztérium a ,,Morild"-ot, egy 19 méteres motorost bocsátott a 
kutatók rendelkezésére. Nagy segítségükre volt az Aukrában levő bálnavadászó 
állomás, melynek hajóit is igénybe vették. 1925-ben négy szelvényvonalat dol-
goztak fel, 1926-ban kilencet, 1927-ben hatot és 1928-ban ötöt. 1927-ben a Svéd 
Hidrográfiai és Biologiai Bizottság (Swedish Hydrographical and Biological 
Commission) saját hajóját a „Skagerak"-ot küldte Mörebe és belekapcsolódott 
a munkálatokba. 

Az 1929. év májusában megjelent majdnem 500 lap terjedelmű kötet ezek-
nek a munkálkodásoknak ismertetését tartalmazza. 

HJORT-RUUD az Atlanti óceán északi részében előforduló halakról és 
bálnákról közlik megfigyeléseiket: milyen időközökben jelennek meg a hal- és 
bálnarajok, hogyan követik a táplálékul szolgáló állatok rajainak vonulását, 
melyek kedvenc tartózkodási helyeik és hogyan függ össze megjelenésük a 
planktoni szervezetek megjelenéséveel? 

INGEBRINGSTEN az északi Atlanti óceánon és Antarctisen előforduló 
bálnák vadászatának eredményeit sorolja fel és a statisztikai adatok alapján 
arra a megállapításra jut, hogy ha a vadászatok a jövőben is hasonló méretek-
ben fognak folytatódni, a jelenleg olyan gazdag vidékeken is, mint az Antarctis, 
a bálnák ki fognak pusztulni. 

MARTENS által végzett hidrográfiai megfigyelések három tengerrészre 
terjednek ki. Három szelvényvonal mentén vett fel állomásokat. Az első szelvény-
vonal Norvégia és a Faroe-szigetek között húzódik, a második Island-szigete és 
a norvég csatorna szájától kezdve a Faroe-szigetektől északra két foknyira ter-
jednek. Itt a tengervíz sótartalma nem éri el a 35%-ot, de hőmérséklete 0° felett 
van. A sarki vízréteg alatt typikus, a Norvég tengerből származó tengerfenéki 
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víz van, melynek hőmérséklete zéró alatti, sótartalma 34.94%, oxygéntartalma 
84—86%. 

A második szelvény az Atlanti óceán és a Norvég tenger közé esik, ezen 
a területen mindenütt atlanti víz van, melynek hőmérséklete 5 fok feletti, oxygén-
tartalma 93%, csak a legnyugatibb részén van kevert sarki és atlanti tenegervíz 
3 fok hőmérséklettel. Amint az isothermák és isohalinák mutatják, az atlanti víz 
folytonos áramlásban van észak felé, ez az Irmiger áramlás. 

A harmadik szelvény állomásai közül csak egyetlen helyen. Grönlandtól 
60 tengeri mérföldnyire nyugatra, 100 m mélységben fordult elő atlanti víz. 
Ugyancsak nyugatra Grönlandtól 600 m mélységben a víz hőmérséklete 0.59, 
sótartalma 34.49%, oxygéntartalma 66%; itt kétféle áramlás találkozik, az észak-
ról délre és a délről északra haladó. 

GRAN a „Miehael Sars"-on 1924 julius—szeptemberben végzett plankton-
mennyiségi vizsgálatok eredményeit írja le. A planktont két helyről: a Norvég-
tengerből és a Davis-szorosből gyűjtötték. 

A Norvég-tenger déli részében julius és szeptember havában végeztek 
megfigyeléseket. Nyáron a diatomeák, ellentétben a májusban előforduló nagy 
tömegekkel, csak gyéren mutatkoznak. Ugyancsak kis számban találhatók a 
Ceratiumok még szeptemberben is, amikor pedig a Skagerrakban, az Északi-
tengerben és a sarki tengerekben nagy mennyiségben fordulnak elő. 

A Davis-szorosban nagy számban jelennek meg a sarki diatomeák, külö-
nösen a fjordokban és a zajló jég körül. A legnagyobb szerepet a Frigillaria 
oceanica játssza. Augusztusban már csak maradványaik találhatók meg ott, ahol 
jéghegyek vannak. 

A Davis-szoros keleti felében, Grönland partjainál neritikus plankton ta-
lálható, a Dinabrryon pellucidum nagy tömegeivel, továbbá diatomea társulások. 
A felületi víz hőmérséke 3—5 fok, sótartalma 32—33%. Ez alatt van egy hi-
degebb réteg. A felületi víz, mely diatomeákat tartalmaz, Grönland partjairól 
származik és valószínű, hogy a diatomeák Grönland délnyugati fjordjaiból sod-
ródtak oda. 

Az északnyugati részen ezzel épen ellenkezőleeg nagy területeket beborító 
Ceratiuin társulásokat találtak, melyeket úgy kell tekintenünk, mint átmeneteket 
a neritikus és az oceani plankton között, mert míg egyrészt az óceáni plankton-
ban nem fordulnak elő a Ceratiumok ilyen nagy tömegei, másrészt az állattársa-
ságot alkotó rajok épen az óceáni plankton jellemző fajai. Megfigyelései szerint 
a diatomeák nagy tömegei akkor tűnnek el és akkor adnak helyet a Ceratium 
társulásoknak, amikor a kisebb sótartalmú felületi rétegek annyira átmeleged-
tek, hogy a mélyebb rétegekkel nem keveredhetnek, viszont a felszíni rétegek sem 
a szárazföld felől, sem az olvadó jégből nem pótolhatják készletüket. A Cera-
tium-fajok pedig a tápláló sókat illetőleg valószínűleg kevesebb táplálékkal be-
érik, mint a neritikus diatomeák. 

GRAN másik tanulmánya a romsdalfjordi plankton quantitativ meghatá-
rozásával foglalkozik. Az Aukra bálnaállomás motorhajójával, a ,,Morild"-dal 
kilenc kirándulás alkalmával gyűjtötték az anyagot. Az eredmények röviden 
összefoglalva a következők: A plankton mindkét évben március kezdetén nagyon 
szegény volt fajokban, a Skeletonema, Chaetoceras és Phaeocystis kezdtek fel-
tűnően szaporodni, március végén a diatomeák mennyisége elérte a tavaszi 
maximumot; április végére ismét eltűntek, hogy júniusban újból tömegesen lép-
jenek fel. Mindkét évben a Chaetoceras debile dominál, melynek neritikus alakja 
a leggyakoribb. Viszont a Ceratium fajok a leggyérebben márciusban léptek fel, 
azontúl lassan gyarapodott számuk, míg végre juniusban elérte a maximumot. 

LEIFSTÖRMER a „Miehael Sars" expedíció Copepodáit írja le. Mint 
legfontosabbat és legelterjedtebbet a Calanus finmarchlcust említi, azonkívül a 
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Calanus Hyperboreust, továbbá egy Pseudocalanus fajt, egy Eucheta, egy 
Microcalanus, két Metridia, egy Acartia, egy Tenora, egy Scolecihicella, két 
Oithona és egy Oncea fajt. 

RUUD a Möre melletti Copepodák biológiájával foglalkozik az 1925., 
1926., 1927-ben gyűjtött anyag feldolgozása alapján. 1926-ban és 1927-ben több 
állomást tartottak kirándulásaik közben és megszámolták a Copepodákat. Már-
cius elej én 2000—6000 volt a számuk, áprilisban felszaporodott 30.000-re, julius 
elejére megint leapadt 15.000-re állomásonként. Julius—augusztusban megint 
35.000—40.000-re emelkedett. Márciusban az anyag 15%-a, áprilisban 65%-a, 
juliusban 40%-a volt Calanus finmarchicus. 

Többféle megfigyelést végeztek a Calanus finmarchicuson. Az ivás mindig 
a part mentén kezdődik és a tenger felé húzódik. A felszínes rétegekben a fiatal 
állatok tartózkodnak, kifejlett állatok a mélyebbekben. Csak olyan helyen for-
dulnak elő, hol a hőmérséklet a 2.99 fok és 13.42 fok mint határok között vál-
takozik, a sótartalom pedig 32.43% és 35.32% között. Legkisebb példányai télen, 
a legnagyobbak nyáron fordulnak elő. 

Hasonlóképen megfigyelték a többi Copepodákat is. 
Dr. Pell Mária. 

* 

Johann Reimer: Jungens an Bord. „Fahrten und Schicksale des Schul-
schifj Pommern". Mit 15 Abbildungen. Leinenband M. 4.50. Verlag von Dietrich 
Reimer (Ernst Vohsen) in Berlin. 

A könyvben Johann Reimer, a „Schulschiff Pommern" kapitánya leírja a 
hajóinas életét egy iskolahajó fedélzetén, tengerésztiszti életpályára való kikép-
zése alatt. Megismerhetjük belőle, milyen fárasztó a szolgálat egy nagy vitor-
láshajó fedélzetén, végigkísérjük az ifjú tengeri hőst külföldi tengeri útjain, 
résztveszünk a messzi országokban megtett szárazföldi kirándulásaiban, hogy 
ismét elragadjon bennünket a fedélzet élete. 

Tanúi vagyunk annak, miként alakul át lasanként a fiatal ember tenge-
résszé, miként szokja meg az elkényeztetett gyermek a megváltozott viszonyo-
kat, aki odahaza „a beafsteaket csakis különleges elkészítésben tudta élvezni s 
csak gondosan megvetett ágyban tudott aludni". Mert a könyv humoros leírá-
sokban is bővelkedik. 

De átélünk megkapó jeleneteket is. Tanúi vagyunk egy orkánnak a La 
Manche-ban, amely komoly veszélybe dönti a nagy hajót. Egyik bukóhullám a 
másik után csap át a fedélzeten, egyik árbóc a másik után zuhan le. Sok ember 
élete forog veszélyben s más gőzösök is hasztalan kísérlik meg a mentést. S 
ekkor odahívják hazulról a „Heros" mentőgőzöst, amelynek roppant fáradalmak 
árán s miután a vontatási kísérletek csődöt mondottak, sikerült egyenként meg-
mentenie az egész legénységet s ezáltal 70 ifjú életet adott vissza hozzátartozói-
nak és a hazának. 

Sajátos könyv ez, amelyet egész sor érdekes kép kísér, amely mindenkit 
lebilincsel, aki a távoli tengerre vágyik. De jó olvasmány a fiatalságnak is, 
akik sok meglepőt találnak benne s nem teszik le addig, míg végig nem olvasták. 

Dr. S. ]. 
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AZ AURANIAI PERJELSÉG MÚLTJA ÉS JÖVŐJE 
IRTA DR. SZABÓ LÁSZLÓ 

Vannak műemlékeink, melyek az egyetemes művészettörténet szem-
pontjából egészen jelentéktelenek és mégis bizonyos figyelmet tanusitunk 
irántuk, mert nemzeti multunknak egy darabja tapad az anyagi tekintetben 
értéktelen romokhoz és ütött-kopott kövekhez. Ha ennyire megbecsüljük az 
ősrégi épületek romjait és faragványok töredékeit, akkor ősi intézményeink 
iránt is bizonyos kegyeletet kell tanúsítanunk. Az angolok, noha sokkal híre-
sebbek gyakorlati érzékükről, mint szentimentáüzmusukról, még ma is fenn-
tartják oly méltóságok címét és javadalmát (ilyen pl. ,,az öt kikötő őre") , 
melyek már évszázadokkal ezelőtt megszűntek. 

Hatszáz esztendeig tagjai voltak a magyar országgyűlésnek az auraniai 
perjelek; 1926-ban azonban a második nemzetgyűlés úgy határozott, hogy az 
újjáalakított országgyűlés felsőházában már ne foglaljanak helyet. 

Az igaz, hogy auraniai perjel ma nincsen, de semmi ok nem szól amel-
lett, hogy ne is legyen. Az auraniai perjelség nem szűnt meg sohasem. Mikor 
Aurana vára elesett, a magyar király gondoskodott róla, hogy ez a cím és 
méltóság fennmaradjon. Az auraniai perjelség címének és méltóságának bir-
tokosát továbbra is Magyarország egyházi méltóságai közé számították, 
mintha Aurana a magyar korona uralma alatt maradt volna, sőt a perjelség 
vagyonának ügyében egészen napjainkig különböző intézkedések is történtek. 

Mindezek a dolgok már nincsenek a magyar nép köztudatában; de ezen 
lehet segíteni. A „Szent Jobb" sem volt a magyar nép köztudatában félezer 
évig; de amióta hazahozták Raguzából, azóta mindenki tudja Magyarorszá-
gon, hogy mi a Szent Jobb? Azok, akik jogi tanulmányokat végeztek, beérték 
azzal, hogy a vizsgájukon tudniok kellett, hogy az auraniai vagy vranai per-
jel a főrendiház tagja, de minden századik vizsgázó sem tudta volna megmon-
dani, hogy „mi az az auraniai perjel?" 
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Ennek az intézménynek a múltját, amennyire csak lehetséges, kinyo-
mozta és felderítette dr. Reiszig Ede.1 Már ő előtte is sokan foglalkoztak az 
irodalomban ezzel az érdekes témával, de dr. Reiszig egy emberöltő fáradha-
tatlan munkájával nemcsak az irodalmi, hanem a levéltári anyagot is össze-
hordta; könyve kimeríthetetlen kincsesbánya annak, aki e tárgy bármely részét 
valamilyen speciális szempontból fel akarja dolgozni. Arról, hogy mi volt a 
múltban az auraniai perjelség, dr. Reiszig Ede mindent elmondott már, amit 
egyáltalán tudni lehet. Azonban nem érdektelen az a kérdés sem, hogy mi 
van vele most és mi lehet vele a jövőben? E két kérdés közül persze egyikre 
sem lehet felelni a múltba való visszatekintés nélkül. 

I. Aurana a lovagkor előtt. 

Dalmácia fővárosától, Zárától harmincöt kilométerre délre van Aurania, 
melynek mai neve Vrana. Nyomorúságos horvát falucska, melyet ez idő szerint 
alig lehet megközelíteni. Zárából kiindulva, az országútról csakhamar le kell 
térni egy dülőútra, mely kivisz a tengerpartra; ez a sziklás út, melyen csak 
gyalog, vagy szamáron, esetleg öszvéren lehet járni, sok helyen meredek, 
illetve lejtős, embert-állatot fárasztó. Az első község, amelyet útba ejt az 
ember, Borgo Erizzo; lakosai albán eredetűek, de igen jó földművesek és 
jelentékeny részük van a zárai piac ellátásában. A következő falu Bibigne és 
lenn az öbölben San Cassiano. Az öböl egyik szikláján egy négyszögletes erőd 
hatalmas falai emelkednek ki a vízből, melyet még Mátyás király idejében 
„nyaralónak" építtetett Maffeo Valaresso zárai érsek. Még tovább a tenger-
parton egy erődön át visz az út; ez Torrette, melynek tornyos bástyái valaha 
jó védelmet nyújtottak a környék lakosságának a portyázó törökök ellen. A 
következő falu San Filippo; innen kiérve, balra fordul az ember, fel a hegy-
oldalra. A hegytetőre felérve, előttünk terül el a Vrana-tó, mely normális 
körülmények között mintegy három kilométer széles és körülbelül tizenöt kilo-
méter hosszú. A jobb oldalon a sötétkék tenger, a bal oldalon a sötétzöld tó 
szép látvány, a helyről levezető ösvény azonban a legrosszabb útja Dalmáciá-
nak, ha ugyan lehet útnak nevezni. A hegyről leérve, tágas, zöld mezőre jut az 
ember s egy kis kanyarodóval eljut a tó északkeleti sarkánál levő vranai 
romokhoz. 

A vár alapfalai megvannak; a toronyból is megvan még vagy tizenkét 
méter, és felismerhető a kősziklába vésett vár-árok is, de hogy ennek a vizét 
honnan vették, ma már nem lehet tudni. A vár körül egy századokkal ezelőtt 
elpusztult város utcáinak és épületeinek a helye arra vall, hogy Vrana valaha 
mint város is jelentékeny lehetett. A vár közelében egy dalmáciai középbirtok-
nak megfelelő major van, mely a világháború befejezéséig a velencei szárma-
zású Borelli grófi családé volt. A mai Vrana község házai jó messze vannak 
egymástól a mezőn és a hegyoldalakon; a lakosság száma lehet vagy három-
száz. A házak mind jelentéktelenek és kiemelkednek közöttük az őrtornyok, 
melyek egykor a vranai vár tartozékai voltak. 

A legrégibb történeti emlék, mely Vranára vonatkozik, 1076-ból datáló-
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dik.2 Szvinimir horvát és dalmát király ebben az évben az Apostoli Széknek 
adományozza a vranai Szent Gergely kolostort, összes kincseivel, melyek 
közül külön felemlíti a Szent Gergely ereklyéit tartalmazó ezüst szekrénykét, 
két keresztet, kelyhet, áldozati tányérkát, gyöngyökkel díszített arany koronát 
és az ezüst evangéliumos könyvet. Az adományozás célja, a király levele sze-
rint, az, hogy ez a kolostor legyen a pápa követeinek szállása, valahányszor 
Dalmáciába jönnek. 

Szvinimir, keresztény nevén Demeter, koronázása alkalmával adta ki az 
említett okielvelet, nyilván Salonaban, Gebizo pápai követ jelenlétében. Ön-
kéntelenül is felmerül azonban az a kérdés, hogy amikor a tengerparton a leg-
szebb városok voltak Szvinimir birtokában, miért ezen a rendkívül nehezen 
megközelíthető helyen jelölt ki szállást a pápai követeknek? A felelet nagyon 
egyszerű: akkoriban a horvát királyi udvarnak Knin (Tinnin) volt a szék-
helye és Krinnek nem Zára, hanem Tengerfehérvár (Belgrád) , a mai Zara-
vecchia volt a tengeri kikötője, Tengerfehérvár pedig Vranatól alig hét-nyolc 
kilométerre van és innen nemcsak gyorsabban, hanem könnyebben is meg-
közelíthető, mint Zárából. 

Mindazáltal semmi nyoma sincs annak, hogy a pápa valamelyik követe 
a horvát király adományát tényleg birtokba vette volna. A bencések továbbra 
is megmaradtak Vranaban. Az 1106—1111-iki zárai zsinaton szerepel Desa, 
a vranai Szent Gergely egyház apátja. Kukuljevics 3 szerint a bencéseknek 
Vranában ez a Desa volt az utolsó apátja, — ezt az állítását azonban mivel 
sem támogatja, — de nem is támogathatja, mert Vrana történetéből 1111-től 
1138-ig a legcsekélyebb adatot sem ismerjük és csak annyit tudunk, hogy 
mikor II. István magyar király idejében, 1125-ben Tengerfehérvárat a 
velenceiek lerombolták,4 a város püspöke Scardonaba tette át székhelyét, azért 
nem Vranaba, mert ez püspöki székhelynek kicsiny volt és sokkal közelebb 
volt a tengerparthoz, semhogy menedékhelye lehetett volna a horvát nemzeti-
ségi püspöknek a velenceiek gyakori támadásainak idején. A tengerfehérvári 
egyházmegyét a város feldúlása után kettészakították és a megye északi részét 
Zárához csatolták; Vrana és környéke az új scardonai püspökségnek jutott. 

Hogy a bencések mikor hagyák el Vranát, nem tudjuk; de hogy a 
templom kincseinek széthordása a bencések távozásakor történhetett meg, azt 
valószínűvé teszi az a körülmény, hogy a Szent Gergely ereklyéit tartalmazó 
ezüst szekrényke ma a zárai bencés apácák birtokában van, ide pedig aligha 
kerülhetett másként, mint a bencések révén. A különben nem nagyon szava-
hihető Marnavics 5 állítólag látott a vatikáni sekrestyében egy arany kelyhet, 
két drágaköves arany koronát és egy ezüst keresztet, melynek horvát feliratá-
ból megállapította, hogy ezek Vranaból kerültek a Vatikánba. 

II. A templáriusok kora. 

II. (Vak) Béla magyar király 1138-ban a templárius lovagoknak ado-
mányozta Vranát, ahol a lovagok praeceptoratust létesítettek.6 (A templomo-
soknál a prior a praeceptormk nem volt főnöke, mint a János-lovagoknál.) 
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Az 1119-ben alapított templárius-rend7 1127-ben néhány lovagot a 
nyugateurópai országokba küldött, hogy Szent Bernát támogatását megsze-
rezve, segítséget kapjanak, mert a két alapító lovag kezdetben oly szegény 
volt, hogy kettőjüknek volt egy lova. Küldötteik jelen voltak az 1128-iki troyesi 
zsinaton, mely rendszabályaikat megállapította. Mikor Hugó mester 1129-ben 
visszatért a Szentföldre, már háromszáz vitéz kísérte, kiket a nyugati orszá-
gokban felvett a lovagrendbe. II. Ince pápa az 1135-iki zsinaton az egész 
kereszténység figyelmébe ajánlotta a templomosokat, III. Jenő pápa pedig az 
egyházi fenyíték hetedrészét elengedte mindazoknak, akik a templárius lovag-
rendet adományaikkal támogatják. Lehet, hogy a szervezkedés érdekében 
nyugatra küldött lovagok Magyarországon is megfordultak, de az bizonyos, 
hogy hírük a magyar királyi udvarba is eljutott és II. Béla, ki Szlavónia, Hor-
vátország és Dalmácia királya volt s Rámát, majd Boszniát is megszerezte, 
kétségtelenül politikai célokat is tartott szem előtt, mikor Vranát a templáriu-
soknak adományozta és őket bizonyára más birtokokkal is gazdagította. 

A vranai templáriusokról tudjuk, hogy a várat ők építették és hogy sokáig 
nagy viszályuk volt a scardonai püspökkel, aki egyházi joghatóságot akart 
gyakorolni Vrana felett, noha a lovagok minden püspöki joghatóságtól men-
ten egyedül a pápának voltak alávetve. Ezt a viszályt III. Sándor pápa 
Gerard spalatoi érsekhez intézett levelével 1069-ben a templomosok javára 
megszüntette, megtiltotta s őket egyháziakban közvetetlenül a pápa főhatósága 
alá helyezte.8 

Ennek a pernek az idején már nagyon el voltak terjedve a templáriusok 
a társországokban. Bemard templárius lovag 1160-ban zágrábi püspök lett. 
1165-ben már az övék volt a oélai uradalom Varasd mellett; 1160—63 között 
kapták Szlavóniában Esdelt (Zdel ja) . Prodán, zágrábi püspök megvásárolta 
a kőrösmegyei Glogovnicát és a templomosoknak adományozta; ugyanettől a 
püspöktől kapták a lovagok Raszinját és Zágrábban a novaveszi rendházat. 
1183-ban III. Béla király a templáriusoknak adományozta Zeng várát, Péter 
spalatoi érsek pedig a Zeng melletti Szent György egyházat.9 

1194-ben egy perben szerepel Kninben Gualter mester és Azzo prae-
ceptor, tehát a „mester" itt már föléje kerül a praeceptornak; valószínű, hogy 
Gualter volt a vranai rendház főnöke. 1198-ban szerepel egy Konja mester. 
A zengi rendház főnöke a dominator címet viselte. 

1202-ben a velenceiek elfoglalták Zárát; 1203-ban a vranai lovagok 
Bernard spalatoi érseknek pénzt adtak a velenceiek szolgálatában álló gaetai 
tengerészek megvesztegetésére, s így lehetővé vált, hogy a záraiak visszafog-
lalják városukat és az egész velencei helyőrséget agyonverjék.10 1205-ben 
Vitalin volt a vranai perjel. 

Endre és Imre viszályában a templáriusok Endre pártján voltak; ter-
mészetes, hogy mikor Endre trónra került, a lovagokat elhalmozta kiváltságok-
kal és adományokkal. 

A vranai perjelek között a legneveztesebb ember Poncio de Cruce mes-
ter volt, akit II. Endre király 1214-ben horvát bánná is kinevezett. Az ő idejé-
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ben, 1217-ben III. Honorius pápa a II. Endre keresztes hadjáratának céljaira 
szedett huszad őrizését a templomosok és a János-vitézek mestereinek gondjára 
bízta.11 II. Endrének tehát jó viszonyban kellett lennie a templomosokkal és 
hálából át is adta nekik a klissai várat. A szentföldi hadjárat után újabb ado-
mányul Gadska megyét kapták a templáriusok, több várral együtt. A nekcsei 
(nasici) nagy birtokot is ekkoriban kapták a templáriusok Gyula bántól és 
nejétől. A tatárok elen vitézül harcoltak, a Sajó melletti ütközetben el is esett 
valamennyi templomos lovag, Rembald mesterrel, a vranai priorral együtt.15 

IV. Béla mégsem volt hálás irántuk, mert elvette tőlük és a Frangepánoknak 
adta Zenget és Gadska megyét; a templomosok kárpótlásul Dubica megyét 
kapták az Una mellett. Kun László halála után a templomosok költségén 
választották meg III. Endrét magyar királlyá, de 1293-ban új főnököt kaptak 
Gerard mester személyében és ez már Aujou-párti volt. 

V. Kelemen pápa, mint ismeretes, a viennei zsinat határozatából felosz-
latta a templarius lovagok rendjét és megparancsolta, hogy vagyonukat adják 
át a János lovagoknak. Miután a világ minden intézkedésnél azt szokta nézni, 
hogy „kinek volt belőle haszna", — évszázadok óta még a történetírók közt is 
csaknem általános az a nézet, hogy a János-lovagok intrikáinak nagy része 
volt a templárius rend feloszlatásában. Óriási az az adattömeg, mely a templá-
rius rend ellen folytatott vizsgálatról fennmaradt, de nincs semmi nyoma 
annak, hogy a templomosok sorsát a János-lovagok befolyásolták volna. IV. 
Fülöp francia király mindenképen ki akarta irtani a templomosokat, akiket 
1305-től fogva szenvedélyesen gyűlölt. Azok a „bizonyítékok", melyeket kín-
vallatással vett ki az inkvizíció az elfogott lovagokból, nem meggyőző erejűek. 
Az nagyon is lehetséges, hogy a templárius rendházakban erkölcstelen lovagok 
is voltak; hihető, hogy voltak, akik a sodomitaság bűnébe estek; de hogy eret-
nekek voltak és hogy titkos szertartásaikban leköpték a feszületet, — ez sem-
mivel sem bizonyítható. Túlságosan sokan voltak (számuk meghaladta a 
húszezret), túlságosan gazdagok voltak (évi jövedelmük negyven- és ötven-
millió aranyfrank között mozgott), — valószínűleg ez volt a templárius rend 
feloszlatásának igazi oka.13 

III. A János lovagok — mielőtt Vranaba jöttek. 

A János lovagok számos néven szerepeltek már a történelemben. Leg-
gyakoribb neveik: 1. jeruzsálemi ispotályosak; 2. Szent János jeruzsálemi 
ispotályának vitézei; 3. keresztes barátok; 4. rhodusiak; 5. máltai lovagok. 
Rendjük eredete ismeretlen.14 Bizonyos, hogy már a keresztes hadjára t előtt is 
volt a Szentföld fővárosában egy menedékház a zarándokok számára Hospi-
tale Hierosolynütanum névvel, valószínűleg a Benedek-rend vezetése alatt s 
ennek az intézménynek 1083-ban már a nyugateurópai országokban is voltak 
birtokai. Ennek az Ispotálynak egyik igazgatója, Gerard mester alapította a 
János lovagok rendjét, 1120 előtt. 1120-ban a jeruzsálemi Ispotálynak már 
fiók-intézete volt Pisaban, Bariban és Otrantoban. Az Ispotály lovagjai kísér-
ték a Szentföldön a zarándokokat, szállást adtak nekik s akik megbeteged-
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tek, azokat ápolták is. Raymund du Puy főnöksége alatt (1120—1160) ala-
kult ki teljesen a rendnek szervezete, amikor a lovagok, bár szükség esetén 
még mindig foglalkoztak betegápolással is, főkötelességüknek már a fegyve-
res szolgálatot tartották s az ispotályi munka ellátását a serviensekre bízták. 
A lovagok már ekkor fekete köpenyt viseltek, bal vállukon nyolcágú fehér 
kereszttel, mely a nyolc boldogságra emlékeztette őket. A XII. század végén 
már három osztályt lehetett megkülönböztetni a rendben: 1. lovagok, kik 
csak béke idején foglalkoztak betegápolással; 2. papok; 3. szolgáló testvérek. 
Valamennyien letették a három szerzetesi fogadalmat s így a rend egyházi 
jellege kétségbevonhatatlan. Csakhamar bizonyos elkülönödés volt tapasztal-
ható a lovagok között is. A chevalier de justice nemes apától és nemes anyá-
tól származott; a chevalier de grace csak az atya, vagy csak az anyja nemes-
ségével dicsekedhetett; a chevalier de devotion fejedelmi személy volt, akit 
meg akartak tisztelni azzal, hogy a rendbe felvették őket; végül a rend doná-
tusai polgári származású, de jóhírnevü emberek voltak, mint csatlósok vagy 
mint betegápolók szolgáltak és köpenyükön a nyolcágú keresztnek csak a felét 
viselték. IV. Sándor pápa csak a chevalier de justicenek engedte meg, hogy a 
háborúban vörös köpenyt viseljen fehér kereszttel. (Ez került a rend címe-
rébe. Általában a rendnek szabályai nagyon sokszor változtak, mindig a kor 
szükségleteinek megfelelően.)15 

A rend igen gyorsan elterjedt Közép- és Nyugat-Európában s az egyes 
országok lovagjai szoros köteléket alkottak, eleinte nyelv szerint; ezért van, 
hogy ebben a rendben az egyes rendtartományoknak lingua a neve. Eredeti-
leg hét lingua volt: 1. Provence; 2. Auvergne; 3. Franciaország; 4. Itália; 5. 
Anglia; 6. Németország; 7. Arragonia. A castiliai és portugál lingua csak 
1464-ben alakult meg. Magyarország, Csehország és Dánia a német lingua 
függeléke volt.16 A rend főnöke a nagymester volt, akinek a kormányzásban 
az egyes linguák élén álló nagy-comthourok segédkeztek, — a modern fogal-
mak szerint mindegyik miniszteri hatáskörrel. Az egyes rendtartományok prio-
rátusokra, s ezek ismét kommendákra voltak felosztva; az egy kerülethez 
tartozó rendházak bizonyos összeget (kommendát) tartoztak befizetni a rend 
központi pénztárába. 

Magyarországba II. Géza hívta be a János lovagokat 1147 és 1156 kö-
zött és az esztergomi Kis-Duna mellett az Abony nevű földet adományozta 
nekik. Nem sokkal később alapította számukra Martyrius esztergomi érsek a 
második rendházat Székesfehérvárott. Az első két rendház templomát Szent 
István király emlékére építették. A harmadik birtok, Szent Péter monostora a 
Zala mellett, 1166-ban jutott a rend kezére. A tengerparton legelőször Bojis-
tyében telepedtek le a János lovagok, mikor a vranai püspök 1184-ben nekik 
adta a Szent Péter templomot; a lovagok itt mindjárt rendházat is építettek, 
melyet Mátyás rektor kérésére a pápa 1186-ban különös oltalmába fogadott. 
A XII. század végén szerezték Belovár megyében a marcsai birtokot és Glo-
govnicát hét faluval. Némi zavar keltésére alkalmas az a tény, hogy a XIII. szá-
zad elején Glogovnica mint templárius-birtok is szerepel, de csaknem kétség-



AZ AURANIAI PERJELSÉG 119 

telen, hogy Glogovnicán úgy a templáriusoknak, mint a János lovagoknak volt 
birtokuk. 

II. Endrét szentföldi hadjáratában nagyon segítették a János lovagok, 
akik közül Guncellus (Göncöl), az esztergomi Szent István rendház rektora, 
a spalatoi érseki székbe emelkedett.17 II. Endre idejében már nagyon gazda-
gok voltak a lovagok, akiknek székesfehérvári házához már a XII. század 
végén is ötvenhat birtok tartozott; ezek közül később nagy hírre vergődött, 
mint konvent, Csurgó, melyet alkalmasint III. Béla király huga, Margit adomá-
nyozott a lovagoknak. 

A vranai perjelség horvát történetírója, Kukuljevics azt állítja, hogy a 
tatárjárás idején a rend vitézkedésének nincs semmi nyoma és hogy IV. Ince 
pápa írásban intette őket, hogy vegyenek részt a harcban, ha a tatárok újból 
betörnének. Ez a beállítás nem felel meg a valóságnak. A magyar János lova-
gok nagyrésze a Sajó mellett elvérzett a templomosokkal, mert az ellenség 
elöl megfutni ellenkezett a lovagi szabályokkal; csak azok menekültek meg, 
akik mint testőrök a király menekülését fedezték.18 A ta tár járás után IV. Béla 
új adományokkal és kiváltságokkal halmozta el ezt a rendet, ami aligha tör-
ténhetett volna meg, ha nem viselkedtek volna vitézül. Ami pedig a pápai in-
telmet illeti, — annak előzménye is volt. 1246-ban a tatárok újra betörtek 
Magyarországba és visszaverésükben nagy részük volt a János lovagoknak, 
akik Bertrand de Comps nagymester vezetése alatt harcoltak; amikor erről 
IV. Béla jelentést tett a pápának, akkor írta IV. Ince a lovagoknak, hogy Ma-
gyarországot mindig védelmezzék.19 

IV. Béla azt várta a lovagoktól, hogy nagy segítségére lesznek az or-
szág benépesítésében. Rájuk bízta az ország délkeleti vidékének védelmét és 
nekik adta a Szörényi bánságot, melyet 400 jól felfegyverzett lovagnak kellett 
védelmeznie, és Pozsony, Moson, Sopron, Vasvár és Németújvár várában egy-
egy torony őrzését is rájuk bízta; mindegyik őrtorony védelmére ötven-ötven 
lovagot kellett kiállítani. Ugy látszik, hogy ez a kötelezettség meghaladta a 
rend magyarországi házainak katonai erejét s e miatt támadtak egyenetlen-
ségek a király és a rend között. 

Kún László halála után a magyarországi János lovagok III. Endre pár t -
ján voltak, a drávántúliak pedig az Anjou-családot támogatták. III. Endre 
halála után már a magyarországi lovagok is Anjou-pártiak lettek és nagy se-
gítségére voltak Károly Róbert királynak abban, hogy Csák Máté hatalmát a 
Garam és a Vág völgyére korlátozzák. 

IV. Hogy került Vrana a János lovagokhoz? 

Bár V. Kelemen 1312 márc. 22-iki bullája, a pápai kincstárba befize-
tendő tized kötelezettsége mellett a templomosok birtokait a János lovagoknak 
adta, Károly Róbert király nem sietett ezt a rendelkezést végrehajtani, mert ő 
már előbb is hozzálátott az új birtokrendezéshez, — már 1310-ben eladomá-
nyozta a templomosok nekcsei uradalmát. A templomosok egyes főnökei is 
adogatták a birtokokat, egyes földeket pedig a szomszédos urak önhatalmúlag 
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foglaltak el. Ott, ahol a templomosok mellett a János lovagoknak is volt kon-
ventjük, mint például Csurgón, ez utóbbiak egyszerűen beültek a templomosok 
birtokába. 

Hogy Vrana melyik évben került a János lovagok kezébe, azt ma nem 
lehet megállapítani, de annyi bizonyos, hogy a birtokbavétel 1328 előtt tör-
tént, Gragnanai Fülöp tartományi főnöksége alatt. 1328 elején Subich Mladen 
bán, aki szintén szerette volna megszerezni Vranát, megostromolta a várat . 
A János lovagok ekkor még nem lehettek Vranában, mert a vár védelmét 
Spingarole Kordulus zárai polgár vezette, még pedig teljes sikerrel. Gragnanai 
Fülöp 1328 május 26-án lovagtársaival már Vranában van és mint ír ja, 
„auranai házunkban" adománylevelet állít ki, melyben Spingarole Kordulust 
a Mihagran nevű földdel jutalmazza meg.20 

A rendtartomány főnökének székhelye ekkor még Bélavár volt. Gragnanai 
Fülöp utóda, Cornuto Péter is Bélaváron lakott 1336-ban. 

Hogy a vranai perjelséget a János lovagok számára mikor szervezték 
meg, azt nem lehet megállapítani. Pray szerint a szervezés „nem 1345 előtt, 
hanem Nagy Lajos király uralkodásának negyedik évében" történt. 

Werbőczy Hármaskönyve 21 is Nagy Lajosnak tulajdonítja a szervezést 
s erről a következőket mondja: 

Tudnunk kell továbbá, hogy jóllehet az auraniai perjel mindakét, 
t. i. egyházi és világi címmel él, mindazáltal a birtokjogokat az egyházi 
személyek módjára kormányozza, azért méltónak tartottam, hogy róla is 
némelyeket különösen ide csatoljak. 

1. §. Mire nézve meg kell jegyeznünk, hogy azt állítják, hogy az 
auraniai perjelséget ez országban hajdanában a fenséges fejedelem Lajos 
király úr állította fel és alapította meg, aki amidőn Siciliába vagy Ná-
polyba, — az ő édes testvérének, a dicsőült Andrásnak, amaz ország és 
Jeruzsálem királyának megöletéseért boszút állni akarván, — nagy sereg-
gel berontott, hír szerint a rhodusi vitézektől tetemes hajóhadi segítséget 
kapott. Innen ezek irányában a jóindulattól viseltetve és különös szeretet-
tel eltelve, szerencsés és győzedelmes visszatérése után a rhodusi vitézek 
szabályzata és fogadalma szerint ezt az auraniai perjelséget igen sok 
birtok adományozásával felállította és megalapította. 
Azonban annak a feltevésnek, hogy a vranai perjelséget Nagy Lajos 

alapította, ellenmond az a tény, hogy Velencében már 1333-ban tudtak a per-
jelség szervezéséről.22 

Alig hogy elfoglalták a János lovagok Vranát, máris nagy botrány tört 
ki a rendházban: Camporiano János praefectus megházasodott s a rend kin-
cseinek egy részét elsikkasztva, Zárába szökött.23 Azonban Kukuljevics túloz, 
mikor erre az egy esetre hivatkozva azt ír ja, hogy „ez időben a vranai 
rendházban nagy volt az erkölcsi sülyedés". 

V. A vranai priorok a nápolyi hadban. 

A magyar történetírásban meglehetősen általános az a vélemény, hogy 
VI. Kelemen pápa, aki nagy pártfogója volt a meggyilkolt Endre nápolyi ki-
rály feleségének, Johannának, a János rend lovagjait mindenképen igyekezett 
távoltartani attól, hogy Nagy Lajos királyt bosszúálló hadjáratában támogas-
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sák. Ez a vád nem egészen jogosult és az a körülmény, hogy a hadjára t meg-
indulása előtt a pápa a lovagokat a török elleni hadjára t ra biztatta, nem bi-
zonyíték. Endrét 1345 szeptember 15-én hajnalban gyilkolták meg, VI. Kele-
men pedig már 1343 december elején felszólította a lovagokat a keresztes 
hadjáratra. A lovagok még Endre meggyilkolása előtt csináltattak is Velencé-
ben egy hadihajót, hogy Cyprus királyának segítségére siethessenek. 

Nagy Lajos itáliai hadjáratát megelőzte a zárai háború, 1345-ben. Két-
ségtelen, hogy e hadjárat megindulásakor úgy a velenceiek, mint a magyarok 
azt gondolták, hogy a lovagok az ő pártjukon vannak. Amikor a magyar-
országi sereg, melyet az ostromlott Zára felmentésére küldtek, Vrana körül 
gyülekezett, csak akkor látták a velenceiek, hogy ők a lovagokra nem számít-
hatnak. A horvátok tisztában voltak vele, hogy a lovagok magyarpártiak és 
Szubics Mladen ostrom alá is fogta a vranai várat, a mellette elterülő várost 
pedig felégette. 

A nápolyi boszúálló hadjáratra Nagy Lajos 1347 őszén indult el. Vele 
volt, a lovagok élén, Cornuto Péter vranai prior is. 1348 elején csatlakozott 
Lajoshoz egy hírneves lovag, Fra Moriale, aki rövid időre utóda lett Cornuto-
nak a priori méltóságban.24 

Ez a Fra Moriale provencei származású volt és Endre meggyilkolásakor 
mint praeceptor a nápolyi konvent élén állott. Züllött erkölcsű kalandor volt. 
Mivel a magyarok párt jára állott, elvesztette a nápolyi praeceptorátust és való-
színű, hogy Lajos király kárpótlásul adta neki a vranai priorátust. Durazzói 
Károly lefejezése után alkalmasint ő vezette a palota kifosztását. Aversa vé-
delmét Nagy Lajos Fra Morialera bízta, mikor azonban ez a kétszínű ember 
a várost átadta az ellenségnek, a király megfosztotta őt a vranai perjelségtől. 
Volt-e valaha ez a kalandor Vranában, nem tudni, de az bizonyos, hogy a per-
jelség számos nevezetes okmánya és a pecsétje is nála maradt ; a király e miatt 
meg is intette a lovagokat, hogy irataikat széthordani ne engedjék. A magyar 
hadjárat után Fra Moriale megszervezte a Gran Compania nevű zsoldos csa-
patot, mely végigrabolta az egész Közép-Itáliát. Végül is Cola di Rienzi 
tőrbecsalta és lefejeztette. 

Fra Morialenak a perjelségben Cornuto Balduin lett az utóda, akit na-
gyon kegyelhetett Lajos király, mert kérésére a János lovagokat kivette a fő-
ispáni és báni joghatóság alól és közvetlenül a nádor bíráskodása alá helyezte 
őket, sőt arra is felhatalmazta a lovagokat, hogy per nélkül elvehetik azoknak 
a birtokát, akik nem fizetik meg nekik a tizedet. A Cornuto Balduin korából 
való okiratokból nyilvánvaló, hogy a vranai perjel az egész magyar-szlavon 
provincia főnöke volt és hogy a rend birtokainak ügyében csak rendtársainak 
meghallgatása után intézkedett. 

Abban az időben a perjelnek nem kellett Vranában laknia; Cornuto Bal-
duin sokáig lakott Csurgón, utóda, Belinonte Raymund pedig a mai Horvát-
országban szeretett lakni. Ez a Belmonte sokat hadakozott a Keleten és vitézi 
tetteinek sok emléke maradt fenn. 
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VI. Ki nevezte ki a vranai perjelt? 

1374-ben Lajos király kinevezte az üresedésben levő vranai perjelségre 
Belmonte Raymundot, a János-rend csurgói konventjének főnökét, ki azonnal 
el is fogadta új méltóságát és rátette kezét az elődének hagyatékában talált 
pénzre, serlegekre és egyéb kincsekre is. 

. Ugyanakkor a rend nagymestere, Juliaco Róbert, Riparia János velencei 
priort nevezete ki vranai perjellé. Mikor Riparia Vranába érkezett, Belmonte 
nemcsak hogy nem adta át neki a perjelséget, hanem meg is félemlítette, majd 
erőszakkal eltávolította Vranából. A pápa elé került az ügy és IX. Gergely 
pápa 1374 dec. 13-án kelt levelében 25 meg is intette a királyt, hogy gondos-
kodjék a Belmonte által elrabolt javak visszaszerzéséről és Ripariának a per-
jelségbe való beiktatásáról. Ennek a konfliktusnak csak egyes részleteit is-
merjük, de némileg már ezek a részletek is megvilágítják a vranai perjel köz-
jogi állását. 

Az a tény, hogy a pápa egy másik, ugyancsak 1374 dec. 13-án kelt 
levelében Tamás esztergomi érsek előtt csodálkozását fejezi ki amiatt, 
hogy az érsek és a többi főpap nem világosította fel a kétségtelenül jóhiszemű 
királyt, hogy mit szabad tennie és mit nem szabad, arra vall, hogy a pápa 
kétségtelennek tartotta a király eljárásának jogtalanságát; a pápa, mint e 
levelében mondja, úgy látja, hogy az egyház szabadságának prejudikálna, ha 
a magyar király nevezné ki a vranai perjelt. Ez a jog, a Lajos királyhoz in-
tézett levél szerint, a János-rend nagymesterét illeti, feltéve, hogy a pápa nem 
akar a kinevezés jogával élni. Miután a János-rend alkotmányának jogforrása 
a pápa, és miután az, aki a priorok kinevezésére a rend nagymesterének adta, 
ezt a hatalmat vissza is veheti és maga gyakorolhatja, XI. Gergely álláspontja 
logikus volt, és az egyház jogainak szempontjából Riparia Jánosnak Juliaco 
Róbert nagymester által vranai perjellé történt kinevezése kifogástalan volt. 
De Riparia János még sem lehetett Vrana perjele. 

Lajos király a pápának küldött válaszában nem tért ki arra a kérdésre, 
hogy kit illet a kinevezés joga, hanem a kérdés jogi részét teljesen mellőzve, 
politikai ügyként kezelte a dolgot és arra hivatkozott, hogy neki sok ellensé-
geskedése volt Velencével, és hogy Riparia János mint velencei lovag az ő 
bizalmát nem bírja, neki tehát a magyar koronától függő várat és nagy bir-
tokot a kezébe nem adhat. 

A pápa újból írt a királynak és megmagyarázta neki, hogy Riparia János 
ugyan velencei prior volt, de nem velencei, hanem turini származású és így a 
nemzetisége miatt nem lehet ellene kifogást emelni. 

Bár ebből a levélből nyilvánvaló, hogy a pápa a maga álláspontját vál-
tozatlanul fenntartotta, azt is látjuk belőle, hogy a politikai szempontok figye-
lembevételére a pápa talán haj landó lett volna, ha a király politikai aggodal-
mainak lett volna alapja. 

Hogy ez az ügy hogyan fejlődött tovább, azt nem tudjuk, de tény, hogy 
Riparia sohasem jutott a vranai perjelség birtokába. Annak sincsen semmi 
nyoma, hogy a pápa ezt az ügyet tovább bolygatta volna. 
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Minden valószínűség a mellett szól, hogy amióta a János-rendé volt 
Vrana, a perjelséget már kezdettől fogva úgy kezelték királyaink, mint az 
egyházi nagyobb javadalmakat: politikai szempontjaikat érvényesítve, ők sze-
melték ki a leendő perjelt és hol ők maguk nevezték ki, hol pedig közölték a 
rend nagymesterével, hogy a perjelséget kinek kívánják juttatni; ez utóbbi 
esetben a kinevezés a nagymestertől származott. 

VII. Palisnai János. 

1378-ig Vrana mindegyik perjele vagy olasz, vagy francia volt; „benn-
szülött" lovag csak Belmonte Raymund lemondásakor került a rendtarto-
mány élére, Palisnai János személyében. 

Ki volt ez a lovag? Az atyja, keresztnevén szintén János, birtokos volt 
Palisna körösmegyei helységben, s ezért a horvátok őt feltétlenül honfitársuk-
nak tekintik; azonban akkoriban Kőrösmegyében az urak legalább is annyira 
magyarok voltak, mint amennyire horvátok. A Palisnai család 1378 előtt a 
történetírók szerint jelentéktelen volt, mert semmi oklevélben, semminő tör-
téneti emlékben nem szerepel. Márki Sándor2 6 Palisnai János családi nevét 
egy ízben Hericart-nak írja, nem tehető fel, hogy alap nélkül; ez a név francia 
és arra lehet belőle következtetni, hogy János perjel is francia eredetű és hogy 
az atyja vándorolt be Franciaországból. Palisnai János 1370 óta alperjel volt 
Vranában. Erőszakos, kegyetlen ember volt. Nagy Lajos halála után egy év 
múlva már azok közé állott, akik a Délvidéken lázadást szítottak Mária ki-
rályné ellen és Kis Károlyt Nápolyból Magyarországba csalták és Székes-
fehérvárott megkoronázták. Károly megöletése után Mária megfosztotta Pa-
lisnait a perjelségtől és birtokaitól, — még Palisnát, a családi birtokot is el-
vette tőle. A következő évben Erzsébet és Mária királynét, kik Gara Miklós 
nádor birtokára, Gorjánba utaztak, Palisnai, ki a perjelséget időközben vissza-
foglalta, Diakovár és Gorján közt elfogatta és Novigrád várába vitte, ahol 
Erzsébet királynét egy félév múlva megfojtották. Több, mint egy évig tartó 
polgárháború volt ennek a következménye és végül is a velenceiek segítségé-
vel sikerült a lázadást leverni. Palisnai azonban a bosnyákok segítségével újra 
erőre kapott, sereget szervezett, adóztatta a dalmát városokat és Clissa várá-
ban úgy élt, mint egy fejedelem. Ujabb polgárháború indult, melyben a sze-
rencse már elfordult tőle, Zsigmond hadserege ostrom alá vette őt Vranában 
és ámbár Tvartko bosnyák király, aki segítségére sietett, elűzte Zsigmond 
hadait, az 1389 november 22-iki kirohanás alkalmával, amikor százhúsz lovag 
elesett, Palisnai oly súlyosan megsebesült a csípőjén, hogy a következő év 
február 16-án meghalt. 

Az összes vranai perjelek között Palisnai volt a leghatalmasabb és leg-
kiválóbb egyéniség, — az itáliai condottiere-tipusa volt. Semmi keresztény 
érzület, semmi erkölcsiség nem volt benne; álnok, intrikus, ellenfeleivel szem-
ben kegyetlen, — de jó katona és nyilvánvalóan jó politikus. Ha kellett, tudott 
pénzt teremteni, és igen valószínű, hogy a lovagoknak sohasem volt jobb 
módjuk, mint Palisnai János perjelsége alatt. Nem is látott Vrana soha annyi 
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keresztes lovagot, mint Palisnai János idejében. Emelte rendjének a tekinté-
lyét is, mert a Tengermellék rettegett tőle és a fejedelmekkel szövetségi szer-
ződést kötött. Az akkori magyar királyság minden hatalma alig volt elegendő 
arra, hogy ezt a hatalmas olygarchát ártalmatlanná tegye. 

VIII. Magyar perjelek. 

A pártütő Palisnai János helyébe Zsigmond király még 1387-ben ki-
nevezte vranai perjellé Losonczi Albertet2 7 és megbízta őt, hogy menjen le a 
Tengermellékre, foglalja el Vranát és védelmezzet azt Tvartko bosnyák ki-
rállyal szemben. Losonczi Albert azonban sohasem tudta elfoglalni Vranát, 
miután a lovagok kitartottak Palisnai mellett. Losonczi Novában húzta meg 
magát s onnan folytatta tárgyalásait a dalmát városokkal. Trau város 1388-iki 
jegyzőkönyveiben Palisnai János, mint vranai perjel, Losonczi Albert pedig 28 

mint „electus prior" szerepel, — azaz ez utóbbitól nem tagadták meg a perjel 
címet, de kifejezésre juttatták, hogy „nem valóságos" perjel. 

Palisnai János halála után hasonlónevü unokaöccsét választották meg a 
lovagok vranai perjellé; egy ideig a bosnyákokkal szövetségben volt az új 
perjel, de csakhamar bosnyák fogságba került (már 1392 március elején), 
s mert Vrana átadását követelték tőle a bosnyákok, 1395-ben lemondott a 
priorságról. 

Utóda, Bebek Imre 1379—82-ben Horvát- és Dalmátország bánja, Lo-
domér és Galícia helytartója, majd országbíró, végül erdélyi vajda. Felesége 
halála után Székesfehérvárott belépett a Jeruzsálemi Szent János rendbe. Már 
1392 nov. 13-án szerepel egy okmányban, mint vranai perjel, de a priorátus 
tényleges birtokába aligha került előbb, mint 1395-ben. Bebek Imrét Zsig-
mond király nevezte ki perjellé; az új perjel azonban hűtlenné lett királyához, 
Nápolyi László pár t jára állott és 1403 aug. 5-én jelen volt a zarai koroná-
záson. E miatt Zsigmond király meg is fosztotta Bebek Imrét a perjelségtől, 
mely 1410-ig betöltetlen maradt.29 

A rend nagymestere, Filibert de Naillac 1410-ben Ferandi Mihályt ne-
vezte ki vranai perjellé; miután azonban Nápolyi László Zárát, Vranát, Novit 
és Pagót százezer aranyért eladta Velencének, az új priort a velenceiek be 
sem eresztették székhelyére. 

Utóda, Nagymihályi Albert már 1414-ben használta a vranai priori és 
praelatusi címet a konstanci zsinaton, azonban őt a méltóságában csak 1417-
ben erősítette meg a rend nagymestere. Nagymihályi Albert vitéz katona volt, 
nős, családos ember; 1419-ben megkapta a horvát-dalmát báni méltóságot is, 
de ahhoz sohasem volt elég ereje, hogy Vranát a velenceiektől visszafoglalja. 
Valószínűleg 1434-ben halt meg. 

Abban az időben, amikor Velence birtokában tartotta Vranát, a vranai 
prior Pakrác várában tartotta székhelyét. 

Nagymihályi Albert halála után Thallóczi Máté 30 belgrádi kapitányt 
és kevei főispánt nevezte ki Zsigmond király a vranai perjelség kormányzójává. 
Thallóczi nem tartozott a lovagok közé; valószínűleg kapzsi ember volt, mert 
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csakhamar ő kormányozta a zágrábi püspökség javait és a szegedi sóhivatalt 
is. 1435-ben egyszersmind Szlavónia bánja is volt. A priorátus kormányzásá-
ról lemondott 1439-ben, amikor is öccse, János lett a perjel. 

Thallóczi János 1444-ben engedélyt kapott a pápától, hogy a perjel-
ségről lemondjon és Rhodusba mehessen. Ez a terve azonban nem valósult 
meg, mert Thallóczi Jánosnak a várnai csata után itthon kellett maradnia. 
1445-ben a pakraci csatában elesett. 

Utána Hunyadi János kormányzó egyik közeli rokonát, Szentgyörgyi 
Székely Tamást nevezte ki vranai perjellé, bár ez ekkor még nem is volt lovag. 
Székely Tamás sem jutott el Vranába, de a rend délvidéki várait, melyeknek 
igen nagy katonai jelentőségük volt, ő kormányozta. 

Ebben az időben a rend rhodusi anyakonventjében sokat tanácskoztak 
arról, hogy a török hadjáratok miatt megszakadt minden összeköttetés Ma-
gyarországgal; nem kapták a magyar rendtartománytól az évenkint köteles 
négyszáz aranyat és nem tudták, hogy van-e a rendnek feje Magyarországon, 
vagy nincs? 1446 végén a rend nagymestere kinevezte tartományi mesterré 
De Soris Jakab lovagot, aki azonban sohasem jött el Magyarországba, mert 
útközben Rónában értesült róla, hogy az ország kormányzójának kegyelmé-
ből a rend magyarországi birtokait már bitorolja egy hatalmas úr.31 Ugy lát-
szik, hogy Székely Tamás belépett a rendbe és Hunyadi János kívánsá-
gára és a pápa közbenjárására a rend nagymestere megerősítette őt a perjel-
ségben. Székely Tamás, akinek nagy része volt Mátyás királlyá választásá-
ban, 1458-ban megkísérelte Vrana visszavívását, ez azonban nem sikerült 
neki. 1461 táján halt meg. 

Utána egy időre Zápolya Imre királyi kincstartó, majd ennek 1465-iki 
összeesküvése után, Hídvégi Székely János lett vranai perjel. Ez a Székely 
szintén rokona volt a Hunyadiaknak. 1468-ban Székely János meghalt; utána 
a perjelség birtokai pár évre Újlaki Miklós bosnyák király kezére kerültek. 

A következő priort, Beriszló Bertalant, a rend nagymestere 1475-ben 
nevezte ki, de számára a királyi adományozó levelet Mátyás király csak 
1477 dec. 27-én állította ki. Beriszló Bertalan nagy híve volt Mátyás király-
nak, akinek udvarában a vranai perjel az ország első méltóságának sorába 
emelkedett. Mátyás halála után Korvin János pár t jára állott s ezzel, valamint 
erőszakoskodásaival oly sok ellenséget szerzett, hogy 1495-ben életfogytig 
tartó fogságra ítélték. Beriszló Bertalan négy év múlva kiszabadult ugyan a 
fogságból, de addig a rend birtokainak nagy részét elfoglalták a hatalmas-
kodó főurak. 

Mikor Rhodusban értesültek Beriszló Bertalan elfogatásáról, a nagy-
mester Martini András olasz lovagot nevezte ki vranai priorrá, illetve a ma-
gyarországi rendtartomány főnökévé; ez a lovag azonban sohasem jutót el 
Magyarországba. 

Beriszlót a fogságból való kiszabadulása után a pápa által elrendelt 
vizsgálat rehabilitálta és így a prior visszakerült előbbi méltóságába. Vrana 
visszavételéről ugyan még most sem lehetett szó, azonban 1499 nyarán Vrana 
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és a magyar lovagok közt mégis helyreállott az összeköttetés. Velence ugyanis 
segítséget kért Korvin Jánostól és ez segítő csapatokat küldött, János-lova-
gokkal együtt, a Szkender boszniai basa által fenyegetett vranai vár védel-
mére. 1500-ban a prior kérte V. Ulászlót, hogy segítse öt Vrana visszaszer-
zésében, ezt a törekvését azonban az udvarnál meghiúsította Bakács Tamás 
prímás, aki Velence pár t ján volt a magyar lovagokkal szemben. 1507-ben 
Bertalan egyszersmind jajczai bán, az ország egyik legfontosabb végvárának 
kapitánya lett. 1512-ben halt meg. 

A következő évben Beriszló Péter veszprémi püspök, híres hadvezér, 
megkapta a vranai perjelséget is. 1520-ban, Tinin város közelében, egy külön-
ben győztes csatájában életét vesztette. 

Halálának hírére Tomori Pál (a későbbi kalocsai érsék) be akart lépni 
a János-rendbe, hogy vranai perjel lehessen; II. Lajos azonban már előbb 
odaígérte ezt a méltóságot egyik jelentéktelen udvari emberének, Baracsi Má-
tyásnak. Ez erkölcstelen életű, gonosz ember volt, még attól sem riadt vissza, 
hogy ellenfelét megmérgezze. Csak a saját érdekeivel törődött, a lovagrend 
érdekeit elhanyagolta. Mivel a Dráván túllevő birtokokat a török már nagyon 
veszélyeztette, 1522-ben Tahy János jajczai bánnal szerződést kötött, amely-
nek értelmében a Tahy által Baracsi priornak adott 12.000 forintot köl-
csön fejében Baracsi átengedi neki Csurgót, Pakrac várát és számos szlavó-
niai birtokot. II. Lajos király ezt a szerződést azzal a kikötéssel hagyta jóvá, 
hogy ha a perjel visszafizeti a 12.000 forintot, Tahy is tartozik visszaadni a 
lovagrend birtokait. 

1522-től kezdve Tahy a vranai perjelség kormányzójának címét viselte. 
Baracsinak, mint priorinak, se tekintélye, se vagyona nem volt; állítólag min-
dent a nőkre költött. 1525-ben Budán lézengett s a királytól kapott segélyek-
ből élt. 1526 elején meghalt. 

Halála után, 1526 márc. 12-én báró Burgio pápai követ azt javasolta 
a pápának, hogy Tahy János maradjon a perjelség kormányzója addig, míg 
Ferenc fia, aki még csak tíz éves, fel nem nő; ha Ferenc nagykorú lesz és be-
lép a János-rendbe, ő legyen a vranai perjel haláláig, azután pedig a Tahy-
család minden birtokot, mely a perjelséghez tartozik, tehermentesen adjon át 
a rendnek. Ez a terv azonban sohasem valósult meg. 

1534-ben, miután Vrana minden birtokát zálogba adta, Tahy lemon-
dott a perjelség kormányzójának címéről. Enyingi Török Bálint lett az utóda, 
aki 1538-ban török fogságba került. Miután akkoriban a perjelség birtokainak 
nagy részét Zrínyi János és Zrínyi Miklós birta zálogban, ők kapták a perjel-
ség kormányzójának címét, — előbb János, és ennek halála (1541) után 
Miklós. A család más tagjai is viselték ezt a címet, amelynek azonban már 
nem volt semmi jelentősége, mert a birtokok veszendőbe mentek, 1540—50 
közt Ferdinánd király úgy adományozta őket, mintha szabadon rendelkezett 
volna velük. 

A XVI. század végén még egy vranai perjel szerepel: Bertucci Ferenc 
Antal. Ez a Lesina szigetéről származó lovag alkalmasint valamelyik olasz-
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országi provinciának volt a tagja, vagy talán a máltai anyaházban szolgált. 
A rend ügyeiben sokszor járt diplomáciai küldetésben. Alkalmasint neki is 
része volt abban, hogy a János-rend 1594-ben százezer aranyat ajánlott fel 
Magyarországnak a törökök ellen indítandó hadjárat költségeire, 1596-ban 
Clissa alatt igen vitézül harcolt a török ellen és május havában két fivérével 
együtt török fogságba esett.32 

Bertucci volt az utolsó vranai valóságos prior. Vagy a rend nagymestere, 
vagy VIII. Kelemen pápa adta neki ezt a címet, ami ellen Rudolf király semmi 
esetre sem tett kifogást, mert Rudolf királynak a boszniai keresztényeket fel-
kelésre buzdító felhívását Bertucci vitte le Boszniába. 

IX. Vrana a törökök kezében. 

Vrana vára már 1538-ban a törökök kezére került. Soranzo Viktor volt 
a velencei helyőrség parancsnoka abban az időben. Ugy látszik, hogy nem-
csak a várban, mely ennyi embert nem fogadhatott be, hanem a külső erődít-
ményekben is igen jelentékeny helyőrség volt, mert két napi ostrom után, a 
harmadik éjszaka Soranzo kétezer emberével szökött meg Vranából. A dal-
maták nem nagyon bánták a velenceiek távozását, mert ezek nagyon zsarol-
ták a népet. Cicogna, a zárai gróf jelentést tett Velencének 33 arról, hogy 
Vranát és a többi várat a velencei helyőrség pénzért engedte át a töröknek. 
Soranzo, aki nagyon félt, hogy halálra ítélik, szerencséjére meghalt, még 
mielőtt a vizsgálat megindult volna ellene. 

Szolimán szultán Ali bégnek adományozta Vranát. Ali a bosnyák 
Atlagics családból származott és ebben az időben liccai szandsák volt. Csa-
ládja mindvégig megtartotta Vranát, míg a város vissza nem került Velence 
kezére. Ali bég építtette a vár mellett azt a nagy hán-1, melyben a karavánok 
megpihenhettek; Vrana ugyanis ettől kezdve egyik nevezetes állomása lett a 
balkáni kereskedelemnek.34 

A XVII. században Licca helyett Vrana lett a szandsák székhelye, Ali 
bég valamelyik utóda gyönyörű kerteket létesített a vár körül és nagyon ki-
tűnő vízvezetéket készíttetett öntözési célokra. 

1647 január havában Pirani vezérlete alatt a velencei sereg visszafog-
lalta Vranát, de nem azért, hogy megtartsa, hanem hogy elpusztítsa. A vár 
körüli borgata hatszáz házát felgyújtották és a várat, amennyire csak birták, 
lerombolták, hogy ne kelljen helyőrséget tartaniok benne. A velenceiek előre-
látók voltak, mert amikor 1669-ben békét kötöttek a törökkel, azokat a helye-
ket engedték át neki, „amelyekben helyőrség van". Mivel pedig Vranában nem 
volt helyőrség, a város megmaradt a velenceiek birtokában. 

Az 1699-iki karlócai békében Törökország végleg lemondott Vranára 
való igényeiről Velence javára, de Törökországban az Atlagics-család feje 
ma is viseli a „vranai bég" címet. 

A velencei köztársaság 1752-ben hűbér-birtok gyanánt a Borelli-család-
nak adta Vranát. A Borelliek, akiket ettől kezdve grófoknak neveznek, ma is 
élnek Zárában, vrar.ai birtokaikat azonban a jugoszlávok lefoglalták és el-
kobozták. 
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X. A címzetes priorok. 

1632-től 1918-ig a zágrábi nagyprépostok viselték a vranai perjeli címet. 
Vinkovics Benedek volt az első címzetes perjel. De hogyan jutottak a zágrábi 
nagyprépostok a vranai perjeli címhez? 

A XVII. század elején a bélavári uradalom akkori tulajdonosa a Gersei 
Pethő-család horvátországi ága volt, mely Pethő Lászlóval 1617 után kihalt. 
A fiskusra szállott javadalmakért akkoriban nagy versengés volt és az óriási 
uradalmat a zágrábi nagyprépostság részére szerette volna megszerezni Vin-
kovics Benedek nagyprépost, ki azon a címen kért e birtokra királyi ado-
mányt, mert a birtok valaha a bencéseké volt. 1629-ben meg is kapta a do-
nációt a nagyprépost azzal a feltétellel, hogy igazolnia kell a birtok egykori 
bencés jellegét. Ez persze nem sikerült neki, mert Bélavár sohasem volt a 
bencéseké. 1632-ben rájött Vinkovics, hogy Bélavár a vranai perjelség bir-
tokai közé tartozott s hogy a birtokot annál könnyebben meghassa, a vranai 
perjeli címet kérte a királytól. A kívánt címet és vele az országgyűlési tagsá-
got meg is kapta, sőt ú jabb donációt is szerzett az említett uradalmakra, de 
azokat birtokba venni nem tudta, mert a Pethő-család magyarországi ága 
egyszerűen megszállotta Bélavárat és tartozékait. A vranai perjeli cím azon-
ban Vinkovics Benedek idejétől kezdve kapcsolatos maradt a zágrábi nagy-
prépostsággal. 

Vinkovics utóda, Dianesevics Miklós nagyprépost is szerzett donációt 
1650-ben Bélavárára és ezen az alapon pert is indított 1651-ben Pethő István 
és János ellen, de ezeket a birtokból kivetni nem tudta. 

A vranai perjelség birtokaiból egyedül Gord várát és uradalmát szerez-
ték meg a zágrábi nagyprépostok és meg is tartották 1778-ig, amikor a ka-
tonai határőrvidék számára át kellett adniok. Kárpótlásul Torontálmegyében 
a szárcsái és togyei uradalmat kapták, mely évi negyvenezer forintot jövedel-
mezett. 1854-ben a jövedelem felét elvették tőlük a zágrábi papnevelő intézet 
számára, a féljövedelem azonban megmaradt a címzetes vranai prépostnak. 

1917-ben a földbirtokot pénzbirtokká konvertálták, amennyiben a szár-
csái uradalmat igen szép anyagi eredménnyel parcellázták. 

Az utolsó címzetes prior Premus Domokos volt, aki az összeomlás idején 
(1918-ban) nemcsak a zágrábi nagyprépost, hanem egyszersmind nándor-
fehérvári és szemendriai felszentelt püspök is volt, tehát ez utóbbi minőségé-
ben is tagja lett volna a főrendiháznak. 

XI. A vranai perjel közjogi helyzete. 

Az eddig előadottakból kitűnik, hogy a vranai perjel Magyarország fő-
urai közé tartozott, az ország történetében gyakran nagy szerepet játszott, 
nagy uradalmak jövedelmével rendelkezett és tagja volt az országgyűlésnek. 
Mikor az országgyűlés két táblára oszlott, a perjel a főpapokkal a felső táb-
lához került. 
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A vranai perjel közjogi állását legjobban megvilágítja Werbőczy Hár-
maskönyvének II. részében az 54. cím 2—8. § -a , mely így szól:3" 

2. §. Ennek (t. i. az auraniai perjelségnek) az idő szerint kirendelt 
perjele, a rhodusi vitézek rendszabályaihoz képest a katolikus hit védel-
mére és oltalmazására mindenkor a világiak módjára hadakozni és a há-
zasélet minden örömétől távoltartva és megfosztva örökös szüzességben 
maradni tartozik. Ennélfogva az önmegtartóztatás és a szüzessége tekin-
tetéből őt méltán az egyházi személyek közé sorozzuk. 

3. §. Minthogy tehát az auraniai perjelnek (amint előbb mondám), 
mind a két, tudniillik úgy az egyházi, mint a világi címe megvan, tiszte-
lendönek és nagyságosnak címezik; ugyanis tisztelendőnek a szüzesség 
és a rendszabályok alapján, nagyságosnak pedig mint a báróknak egyikét 
a különös hadakozás miatt, amiért is nagylelkűnek és bátorszívünek kell 
lennie: világi fekvő jószágai is, amelyeknek birtokában van, a papi és egy-
házi vagyonnal némiképen kapcsolatban lenni látszanak. 

4. §. Ezért ha valamikor ítéletet hoznak ellene, nem csak feje vált-
ságában (mely bárói méltóságára tekintettel, csupán az ellenfélnek fize-
tendő négyszáz forintot teszen), hanem azonfelül a károkban is, amelye-
ket ő okozott és amelyeket a többi egyházi személyeknek módjára, az egy-
házi javakból kell megtéríteni és e mellett minden magánvagyonának (ha 
ilyen a perjelségi fekvő jószágokon kívül van), elvesztésében szokták el-
marasztalni és eképen terhelni. 

5. §. És ez akkor van, ha nagyobb hatalmaskodásért ítélik el; mert 
a kisebb hatalmaskodás esetében őt is, mint bárki mást, a terhek és bírsá-
gok kevésbbé érik. 

6. §. Ugy értsük ezt is, ha világi állású mágnásokkal vagy neme-
sekkel szemben marasztalják és ítélik el; mert az egyházi személyekkel 
szemben a perjelt sem lehet nagyobb teherrel sújtani, mint ahogy az egy-
házi személyeket sújtják vele szemben. 

7. §. Mindazáltal tudnunk kell, hogy az elől megnevezett három 
esetben, tudniillik a felségsértés, hűtlenség és az előre megfontolt szán-
dékos gyilkosság esetében, a mondott büntetésen felül a perjel fejvesztés 
vagy főbenjáró ítélet alá szokott esni és kell is esnie; csakhogy mindaz-
által az elmarasztalás és elítélés világosan és törvényszerüíeg történt 
legyen. 

8. §. Más dolgokban pedig az ország jogaira nézve a főpapok ki-
váltságait szokta élvezni és használni, de a hadi szolgálatokat az ország 
védelmére mindig a bárók és mágnások módjára tartozik teljesíteni. 
A vranai perjel azon kevés kiváltságos úr közé tartozott, akiknek 

„hiteles" pecsétjük volt. A „hiteles" pecsét éppen olyan közhitelű Volt, mint a 
királyé vagy a káptalanoké. A Hármaskönyv II. rész 13. címének 6. § -a 
így szól:36 

6. §. A magasabb főpapok tehát, mint az érsekek, püspökök, nem-
különben az auraniai perjel s az ország szabad és örökös ispánjai és a 
rácországi despota, a saját valódi és nyilvános pecsétjeikkel megerősített 
levelükben ügyvédeket rendelhetnek. 
Említésre méltó, hogy bár abban az időben Vrana már régen idegen 

kézen volt és a perjelség nem is volt betöltve, 1625-ben a törvényhozás a 
vranai perjel főrendiházi tagságát biztosította. 

XII. Feltámadhat-e még az auraniai perjelség? 

Feltámadhat, sőt fel is kellene támadnia. 
A magyar nemzetgyűlés 1926. november 9-én tárgyalta a felsőház szer-

vezetéről szóló törvényjavaslat 5. §-á t , mely így szólt: 
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A 4. §-ban nem említett olyan polgári vagy egyházi méltóság vagy 
hivatal feléledése esetében, amely a főrendiház legutóbbi működése idején 
főrendiházi tagságra jogosított, e méltóság vagy hivatal viselője a felső-
ház tagja lesz. 
Erről a szakaszról a vita folyamán Wolff Károly képviselő egyebek 

között a következőket mondotta: 37 

Kétségtelen, hogy az 5. §. közjogi vonatkozásban nagyon fontos 
rendelkezés,, de törvénymagyarázat szempontjából kiegészítésre szorul, 
mert én nem akarom ezt a szakaszt fikciónak tekinteni, hanem olyan ren-
delkezésnek, amelynek komoly tartalmi alapja van. 

Én az egyházi méltóság feléledésének magyarázatát akarom ebben 
a kérdésben vizsgálat tárgyává tenni. Milyen lehet ez az egyházi méltó-
ság? Vagy területtel összekötött egyházi méltóság, vagy nem területtel 
összekötött egyházi méltóság. P. o. ha egy egyházmegyének jurisdictiót 
gyakorló fejedelme a püspök, ez területhez kötött egyházi méltóság. Ha 
már most az egyházmegye területe visszacsatoltatik Magyarországhoz, 
akkor a területtel együtt fel fog éledni maga az egyházi méltóság és az a 
püspök, aki annak az egyházmegyének egyházi feje volt, az 5. §. rendel-
kezései szerint automatikusan a felsőház tagja lesz. Ott, ahol területtel 
összekötött egyházi méltóságról van szó, világos a helyzet. De nem ilyen 
világos a kérdés, ha nem területtel összekötött egyházi méltóságról 
van szó . . . 

Mindjárt felhozok két ilyen méltóságot: az auraniai perjelt és a 
tinnini felszentelt püspököt. A tinnini felszentelt püspök és az auraniai 
perjel ősi magyar tételes jog alapján tagja volt a főrendiháznak. Az 5. §. 
azt mondja, hogy ha valamely egyházi méltóságnak viselője azelőtt fő-
rendiházi tagságra jogosított volt, automatikusan bekerül a felsőházba, 
ha ez a méltóság feléled. Mikor adományoztatott az auraniai perjelség és 
a tinnini felszentelt püspökség? Abban az időben, amikor Nagy-Magyar-
országon már nem volt területe. Az nem területhez kötött méltóság, ha-
nem „partibus infidelium" méltóság volt. Itt tehát területi feléledésével 
kapcsolatos egyházi méltóságról nem lehet beszélni. Mert mihez volt kötve 
azelőtt az auraniai perjel és a tinnini felszentelt püspök? Az adományo-
zás tényéhez, ahhoz, hogy a legfőbb kegyúr, a magyar szent koronát vi-
selő király adományozta legyen ezt a méltóságot. Az személyhez volt 
kötve és nem területhez. Nagy-Magyaországhoz nem volt kötve, tehát a 
területi integritás szempontjából feledésről nem lehet beszé ln i . . . 

Mikor nevezik feléledtnek ezt a méltóságot olyan adományozás 
esetén, amely nem területtel volt kapcsolatos, hanem személyhez kötött 
volt? Akkor, amikor az a személy itt van, megjelenik, rendelkezésre áll. 
Az előadottak alapján Wolff Károly azt kívánta, hogy miután a fel-

szentelt tinnini püspök Magyarországon jelen van, az 5. §. alapján a meg-
hívandó felsőházi tagok sorába őt is iktassák be. 

Wolff Károly beszédéből nyilvánvaló, hogy ő az auraniai perjel ügyé-
ben is az 5. § -nak olyan értelmezést adott, hogy ,,ha a legfőbb kegyúr, a 
magyar koronát viselő király valakinek adományozni fogja az auraniai per-
jeli méltóságot, s az új perjel itt lesz, megjelenik és rendelkezésre áll", — 
akkor őt is meg kell hívni a felsőházba. 

A kormány nevében Pesthy Pál igazságügyminiszter a következőket 
válaszolta: 

Az a két egyházi méltóság, melyet az igen t. képviselő úr megneve-
zett, „partibus infidelium" püspökségek. Hogy maga a méltóság mikor 
éled fel, arra vonatkozólag csak azt akarom elmondani, hogy ezek a mél-
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tóságok a magyar király apostoli mivoltából és avval összefüggőleg töl-
tetnek be a magyar király által. Már most a helyzet az, hogy a római 
Kúria a magyar államnak ezt a főkegyúri jogát kérdésessé teszi s ez a 
kérdés még nincs tisztázva. Ez majd el fog dőlni akkor, amikor a leendő 
magyar királynak ez a főkegyúri joga tisztázódni fog. 

Magyarország igazságügyminisztere lényegesen tévedett, amikor a 
tinnini püspökségről és az auraniai perjelségről azt mondotta, hogy ezek 
„partibus (helyesen: „in partibus") infidelium püspökségek. A perjelség nem 
püspökség. És minden jogi alapot nélkülöz az a felfogása is, hogy „ezek a 
méltóságok a magyar király apostoli mivoltából és avval összefüggőleg töltet-
nek be a magyar király által", — mert ez az auraniai perjelségről nem állít-
ható és semmi alapja sincs annak se, hogy a főkegyúri joggal függ össze az 
auraniai perjelség. 

Mindazok a jogok, melyeket a magyar király mint főkegyúr gyakorolt, 
abból a tényből eredtek, hogy a magyarországi püspökségeket a magyar 
királyok alapították, ők látták el javadalmakkal és ők gondoskodtak fenn-
tartásukról. 

De azt állítani, hogy az auraniai perjelséget a magyar király alapította, 
semmiképen sem lehet és nincs alapja annak a véleménynek sem, hogy a per-
jelség betöltésénél a magyar királyok „apostoli" jogokat gyakoroltak volna. 

Mindezekkel szemben tény, hogy a magyar királyok a XVII. század eleje 
óta senkit sem neveztek ki auraniai perjellé. 

Ellenben 1632 január 3-án a varasdmegyei bélavári uradalmat a magyar 
király a zágrábi nagyprépostnak adományozta, mint egykori János-rendi 
birtokot s az auraniai perjeli címet a zágrábi nagyprépostsággal egybekötötte. 
Ettől kezdve az, aki zágrábi nagyprépost volt, ennél a hivatalnál fogva egy-
szersmind címzetes auraniai perjel is volt, külön kinevezés nélkül és auraniai 
perjeli mivoltában meghívást kapott a magyar országgyűlés főrendi táblájához. 

Ez a történeti tény és ez volt a jogi helyzet 1918 őszéig. 
Miután 1918 őszén Horvátország és benne a zágrábi nagyprépost, el-

szakadt Magyarországtól, a zágrábi nagyprépost, ki egyszersmind címzetes 
auraniai perjel is volt, elvesztette magyar állampolgárságát s a magyar fő-
rendiházi tagsághoz való minden igényét. 

A „leendő magyar király" kegyúri jogának Rómával való tisztázása, 
amiről Pesthy Pál igazságügyminiszter beszélt a nemzetgyűlésben, nem érinti 
az auraniai perjelség ügyét, mert a magyar királynak a perjelség körül kegy-
úri joga nem volt és nincsen. Téves Wolff Károlynak az az elgondolása is, 
hogy „majd a szent koronát viselő király adományozza az auraniai perjeli 
méltóságot, s amikor az e méltóságot viselő személyiség itt lesz, megjelenik és 
rendelkezésre áll, akkor a felsőházi tagok sorába be kell iktatni a felsőházról 
szóló törvény 5. § - a alapján". 

Ismerve az auraniai perjelség történetét, nem lehet szemet húnyni ama 
fény előtt, hogy a hajdani auraniai perjeleket a jeruzsálemi Szent János Lovag-
rend nagymestere nevezte ki, és hogy a magyar király szerepe a kinevezés 
körül az volt, hogy a perjelség javadalmait ő adományozta az új perjelnek, 
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az új perjel személyét gyakran ö jelölte ki és egyes esetekben a nagymester 
által kinevezett perjelt nem fogad ta el; — poltikai okból t agad ta meg ezek-
ben az esetekben a király az elfogadást , nem pedig azért, mintha a kinevezés 
jogát magának követelte volna. 

A jeruzsálemi Szent János Lovag-rend szuverén nagymesterének az a 
joga, hogy az auraniai perjelt kinevezze, akár tudja a perjel Auraniat 
(Vranát) birtokba venni, akár nem, — ma semmivel sem több, sem kevesebb, 
mint volt az elmúlt századok folyamán. A nagymester tehát rendjének b á r -
mely tagját kinevezheti auraniai perjellé, és ha olyan lovagot nevez ki, akivel 
szemben a magyar királynak (illetve jelenleg a magyar királyi kormánynak) 
politikai szempontból kifogása nincs és az ú j perjel Magyarországon lakó 
magyar állampolgár, akkor konstatálni lehet e régi magyar egyházi méltóság-
nak feléledését és a feléledés után az így kinevezett perjelnek a felsőházi t ag -
sághoz való joga, a fent idézett 5. §. alapján, jóhiszeműen nem tehető vitássá. 

A régi intézményeknek ilyen felélesztése nem példanélküli. 
1852 okt. 15. és 1853 jun. 30. kelt rendeletével a porosz király a Jo-

hannita Lovagrendet újjászervezte és végleg protestánssá tette Poroszország 
és Brandenburg területén, amennyiben a lovagoktól fogadalmat kivánt, hogy 
„az evangélikus egyház tanainak mindenkor egész szívből hívei lesznek". 
A jogfolytonosság nagy jelentőségétől áthatva, a nagymester („Herrn-Meis-
ter") megválasztásakor (1853 május 15) csak az a nyolc lovag szavazott , 
aki már 1811-ben, a Rend szekularizálása előtt is tagja volt a rendnek. A po-
rosz Johannita Rend megalakulását Károly herceg, az új nagymester notifi-
kálta az összes udvaroknál, sőt bejelentette Rómában, a máltai lovagok nagy-
mester-helyettesének is. A porosz lovagok különválása és autonómiája ellen 
Rómában tiltakozás nem történt; „sajnálták a katolikus intézmény protestan-
tizálását", de a lovagok intézkedési jogát nem kifogásolták.38 

A francia lovagok a Bourbon-restauráció után sa já t kezdeményezésük-
ből és önszántukból restaurálták a három franciaországi lingua-1 és a római 
nagymester-helyettes felsőbbségét elismerték. 

Az angol lingua Erzsébet királyné óta, ki a rend minden vagyonát el-
kobozta, szünetelt. A XIX. század elején a többi lingua kebelében volt néhány 
angol és ezek négy évig (1827—31.) húzódó tárgyalással megszerezték a 
három francia s az aragon és castiliai lingua hozzájárulását az angol lingua 
feltámasztásához és autonómiájához. A porosz példa sikerén felbuzdulva, 
Viktória királyné rendeletével újjászervezte az angliai Sz. János Rendet és tel-
jesen protestantizálta és a római nagymester-helyettestől függetlenítette.39 

A katolikus lingua-kkal az angol Sz. János Rendnek nincs érintkezése. Mal-
tahan-t, a lovagok ősi kórházát (Valettában) az angol Sz. János Rend ma is 
fenntartja. 

Ezek a példák arra vallanak, hogy a Rend ősi anya-intézménye, a most 
Rómában székelő nagy-priorátus az egyes lingua-k legmesszebbmenő autonó-
miáját sem ellenzi és semmiesetre sem ellenezné az auraniai perjelség fel-
élesztését sem. 
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J A P Á N TENGERBIOLÓGIAI INTÉZETEK 
IRTA DR. PELL MÁRIA , 

MARINE BIOLOGICAL STATIONS OF JAPAN. Description is given of 
three Marine Biologieal Laboratories of fapan, those of Asamushi, Seto and 
Amakusa. 

* 

Abból a nagy munkából, mely a tengerek hydrobiológiai és oceanogra-
phiai megismerésére irányul, minden nemzet kiveszi a maga részét. A gyorsan 
fejlődő Japán, mely minden tekintetben összemérheti erejét Európáéval, ezen 
a téren is kifejti azt a munkálkodást, mely minden ténykedésében jellemzi. 
Legújabban pompásan felszerelt tudományos kutató intézetei alakultak, a leg-
modernebb eszközökkel felszerelve, melyek bátran felvehetik a versenyt 
Európa hasonló irányú intézeteivel. A tudománynak szentelt csarnokok ezek 
a laboratóriumok, hol csak azok dolgozhatnak, kik valamely önálló kutatással 
gazdagíthatják a tudományt. Komoly munka folyik itt, mely beleilleszkedik a 

Az asamushii tengerkutató intézet területének és épületeinek alaprajza. 
1 Laboratórium. 2. Aquarium. 3. Vendégház. 4., 5., 6., 7. A tisztviselők lakásai. 8. Csó-

nakház. 12. Tengeralatti laboratórium. 20., 23. Majomház. 21., 22. Madárház. 
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nemzetközi tengerkutatásba. Pompás felszerelésük, a kutató tudósok tudo-
mányos felkészültsége talán még európai színvonal fölé emelik ezeket az 
intézeteket. 

Az asamushi tengerbiologiai intézet látképe. 

Az asamushii tengerbiologiai intézet aquariumának homlokzata és bejárata. 

Mindegyiknek külön hajója, motorcsónakjai vannak, a legkülönbözőbb 
kotró-, fenék- és iszaphálókkal, minőségi és mennyiségi vízmérő és mélység-
mérő készülékekkel felszerelve. 
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Aquariumaik a legritkább japán halakon kívül, a legcsodálatosabb 
szépségű lényekkel ismertetik meg a látogatót. Nem is tudnak a látogatók 
betelni azzal a színpompával és formagazdagsággal , melyek a szemet gyö-
nyörködtetik. Külön gépek szivattyúzzák be állandóan a friss tengervizet 
azokba a nagy tartályokba, melyek bőséges helyet és gondtalan kényelmet 
biztosítanak lakóinak. 

Fokozzák még a berendezések érdekességét a tengeralatti laboratoriu-
mok, amelyeknek medencéiben a dagály és apály frissíti a tengervizet és mint-
hogy a hőmérséklet, sótartalom és a víznek egyéb tulajdonságai ugyan-

A setoi tengerbiologiai intézet alaprajza. 
1. Tengervíztartány. 2. Az aquarium épülete. 3. Kutató laboratórium. 4. Az egyetemi 
hallgatók laboratóriuma. 5. Különleges kutató laboratórium. 6. Vendégház. 7. Az ör 

lakása. 

olyanok, mint a nyilt tengerben, könnyű szerrel meg lehet figyelni a tenger 
lényeinek életét anélkül, hogy természetes környezetükből ki kellene emelni 
őket. Itt önként adódnak meg azok a létfeltételek, melyek csak nagy fáradság-
gal érhetők el a mesterséges vízmedencékben. 

A legújabban létesült és hozzánk beküldött japán folyóirat, a „Records 
of Oceanographic Works of Japarí' három első számában három 
olyan tengerbiológiai intézet leírását olvashatjuk, melyek méltán felkelthetik 
az ilyen intézetekkel nem rendelkező nemzetek irigységét. 

A három intézet közül a legfiatalabb 1928-ban alakult, de a többi sem 
sokkal régibb nála, mert az egyik 1924-ben, a másik 1922-ben nyilt meg a 
kutatók befogadására. 
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Legnagyobb közöttük az Asamushiban, Japán északkeleti részének leg-
kedveltebb nyaralóhelyén épült tengerbiológiai állomás, mely Sendai egyete-
méhez tartozik. Felépítése 200.000 yenbe került, 1924-ben nyilt meg. 17 órá-
nyira fekszik Tokiótól és 8 órányira Sendaitól. 

Az állomás telepén van egy laboratórium, az aquarium, a vendégház, az 
igazgató és tisztviselők lakása, továbbá tengeralatti laboratórium, szivattyú-
ház, több kisebb madárház, majomház stb. 

Maga a laboratórium kétemeletes, 14 dolgozó helyiséggel ellátott épü-
let, mely 386 m2-nyi területet foglal ele. Ezek közül 8 szoba az egyetem 
tanárai számára van fentartva, egy terem a hallgatóké; van ezen kívül egy 

A setoi tengerbiologiai intézet teljes látképe. 

physiológiai és egy biochemiai laboratóriuma, könyvtára, fogadószobája és 
sötétkamrája. 

Az aquarium épülete, mely 238 m2-nyi területen fekszik, magában fog-
lal egy dolgozóhelyiséget, továbbá az aquariumot és egy kis múzeumot. 14 
medence van benne, 1 nagy köralakú (2.45 m. átmérőjű, 1.36 m. mély) az 
előcsarnokban, továbbá hosszában két oldalt 23. Az egyik oldalon 11 nagyobb 
(közülük a legnagyobb 2.95X1.45X1.81 m., 5657 1. űrtartalommal), a másik 
oldalon 12 kisebb (3081 ürt.). 

A tengeralatti laboratórium 14 m2 területen épült, három 1.5 m3 köb-
tartalmú medencével. 

A vendégház 636 m2 területen 50 embert képes befogadni, gyönyörű 
helyen, a tenger partján épült pompás kilátással, hol az intézetben dolgo-
zók családtagjai is kaphatnak helyet. 

A telephez tartozik egy nyitott, természetes tengeri medence is, mely 
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10 m. átmérőjű, 2 m. mély és 3 m. magas sziklafallal van körülvéve, hol 
az aquarium számára készletet és kísérleti anyagot tartanak. 

Az egész complexum területe 25.740 m2. 
Az intézet élén az igazgató áll, van egy administratora és három 

assistense. 
A kiotoi egyetem tengerbiológiai laboratóriuma Seto mellett fekszik, Kii 

nyugati partján, 80 mérföldnyire délre Osakától. 1922 tavaszán készült el és 
ugyanannak az évnek a nyarán megkezdődött benne a munka. Hat épület tar-
tozik hozzá: laboratórium a hallgatók számára, laboratórium az egyetem 
tanári kara számára, egy külön laboratórium, az aquarium, a vendégház és 
az őr lakása. 

A setoi tengerbiologiai intézet laboratóriuma a kutatók számára. 

A hallgatók laboratóriuma két nagy teremből áll, az első kezdők szá-
mára 12 dolgozóhellyel, a második haladók számára 10 fülkével. Mindegyik 
terem közepén édes és sós vizet tartalmazó medencék a vizsgálati anyag 
számára. 

Önálló kutatások céljaira szolgál a második laboratórium, mely 10 dol-
gozószobára, egy physiológiai laboratóriumra, könyvtárra, anyag, eszközök 
és chemiai szerek eltartására szolgáló egy-egy helyiségre, sötétkamrára, 
továbbá négy, a többiektől teljesen független dolgozószobára oszlik, mely 
utóbiakat rendesen az egyetem tanárai használják. 

Azok számára, kik teljesen el akarnak mélyedni a munkában, épült a 
telep közepén a dolgozószobából, konyhából, ebédlőből és lakószobából álló 
külön laboratórium. 
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Az aquariumban van tengervizet tartalmazó két nagyobb medence a 
terem közepén, tengeri állatok tenyésztésére, négy falbaépített medence ten-
geri állatok tartására, néhány asztali aquarium kiállítás céljaira. 

A setoi tengerbiologiai intézet: 
a hallgatók laboratóriuma. 

A vendégház, a „dormitory", földszintes, japán stílben épült ház, hol 
egyszerre 30 személy kaphat helyet. 

A setoi tengerbiologiai intézet külön laboratóriuma. 
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A „Nyusin-maru" 19 tonnás, 48 láb hosszú és 13 láb széles, 25 lóerős 
Diesel-motoros hajó rendelkezésére áll az anyaggyiijtőknek, valamint egy 
kisebb motorcsónak és egy japán evezőscsónak. 

A setoi biológiai intézet, mint az eddigiekből látszik, nemcsak a tudo-
mány továbbfejlesztésével, hanem tanítással is foglalkozik és az egyetemi 
hallgatóknak 3 hétig tartó tengerbiológiai kurzusokat is tart. Ezek után a rend-
szeres kurzusok után az iskolákban tanító biológusok számára tartanak elő-
adásokat minden második év nyarán. A setoi tengerbiológiai laboratórium, 

vagy ahogy a japánok nevezik, 
a „Rinkaikenkyusyo" valóságos 
látványosság a környéken. 

Az amakusai biológiai labora-
toriumot a kyushui egyetem épít-
tetette 1928-ban. Amakusa a 

Kyushu sziget nyugati oldalán 
fekszik, a szén és kaolin kivitelé-
ről nevezetes Tomioka közelében. 

A laboratórium egyelőre csak 
szerény méretekben alakult meg, 
de minthogy elég nagy terület 
(50.000 m2) tartozik hozzá, fej-
lődésképes. 

Maga a laboratórium kéteme-
letes faház, 100 m2 területen, 
melynek földszíntjén a chemiai 
és biológiai laboratórium, az 
igazgató irodája és a sötét-
kamra foglalnak helyet. Az első 
emeleten van a könyvtár és négy 
hálószoba. A főépület mellett van egy földszintes ház, a konyhával és az őr 
lakásával. 

A telep legkönnyebben Nagasakiból közeleíthető meg, honnan gyors-
vonaton és hajón 6 óra alatt érhető el. 

A „Records of Oceanographic Works in Japon" ugyanezen három első 
számában megtaláljuk a három biológiai intézetben eddig végzett tudomá-
nyos vizsgálatok eredményeiről beszámoló értekezéseket, bár mindegyik inté-
zetnek külön kiadványai is vannak, amelyekben első sorban a laboratoriumok 
közvetlen közelében levő tengerrész faunájának és flórájának ismertetéseit 
olvashatjuk. Eddig is számos érdekes dolgozat jelent meg, így a Mutsu öböl 

Az amakusai tengerbiologiai intézet. 
Balról: A laboratórium homlokzata. Jobbról: 

A laboratórium hátulról nézve. Mehette 
levő kis épület a konyha. 
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biológiájáról, a kamtschatkai algákról, a tengervíz hydrogenion koncentráció-
járól stb. 

A folyóirat szép kiállítású füzetei bizonyságát szolgáltatják annak, hogy 
a japánok munkálkodásaik eredményét az egész világgal meg akarják ismer-
tetni, mert nem japán, hanem angol nyelven jelentetik meg. A folyóirat mind-
azoknak, kik a japán tengerkutatás eredményeiről óhajtanak felvilágosítást 
szerezni, egyesületünk helyiségeiben rendelkezésére áll. 

Orosz tengerkutatás. Mint ahogy a moszkvai Tudományos Tengerkutató 
Intézet 1929. évi közleményéből kitűnik, számos tengerrész és tengeröböl hydro-
graphiai viszonyait tanulmányozták az 1925. évben. A vizsgálatokat részben az 
intézet hajóján, a „Persey"-en, részint a Physikai és Biophysikai Intézet hajóján, 
a „Transbalt"-on végezték. 1926-ban, augusztus és szeptember hóban volt a 
11. expedíciójuk. A vizsgált területek a következők voltak: Az Északi Jeges-
tenger, Barents-tenger, Cseszkája-öböl, Kandalaksha-öböl, Novaja Zemlja. 

Az Északi Jegestengerben evaporometerrel megfigyelték a tenger vizének 
párolgását. A Barents-tengerben a sótartalom és hőmérséklet közötti össze-
függést tanulmányozva, arra az érdekes eredményre jutottak, hogy 1925-ben a 
víz magasabb hőmérséklete mellett a sótartalom nagyobb volt, míg normális 
körülmények között a nagyobb sótartalom alacsonyabb hőmérséklettel jár. 
A Cseszkája-öbölben főleg mélységméréseket eszközöltek és megállapították, 
hogy az öböl déli részén, a parttól 10—12 mérföldnyi távolságban a tenger mély-
sége 10—12 m, az öböl bejáratánál pedig 50—60 m. A part közelében egy 6—12 
mérföldnyi zóna húzódik, melynek hőmérséklete 7.5°-ot is elér. Az öböl közepén 
és bejáratánál a felszíni temperatura 4.3° vagy 4.5", míg a fenéken csak 0.7—0.8°. 
A nyugati felén a sótartalom 33.5%, míg a középen és a bejáratnál 32.7%. 

Ezeken kívül megmérték a nap sugarainak melegítő erejét és azt tapasztal-
ták, hogy anticyclon alkalmával beálló napfényes időben az 1 cnf-re eső meleg 
mennyisége meghaladja az 1000 kalóriát is. Dr. P. M. 
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A Magyar Adria Egyesület közgyűlése 

Jegyzőkönyv. Felvétetett a Magyar Adria Egyesületnek 1930. évi május 
hó 11-én, az egyesülete helyiségében (VIII., Múzeum-körűt 10. szám) tar-
tott rendes közgyűlésén. 

Jelen vannak: Gonda Béla elnök, Dr. Abonyi Sándor, Badál Ede, 
Dr. Csury Jenő, Czölder Dezső, Farkas Endre, Ferdinánd Lajos, ifj. Gálffy 
Lajos, Goll Jenő, Gombos Benő, György József, Dr. Haltenberger Mihály, 
Herczog Ferenc, Dr. Koch Nándor, ifj. Könyves-Tóth Kálmán, Dr. Leidenfrost 
Gyula, Dr. Maucha Rezső, Novó Aladár, Dr. Ott János, Pásztó Jenő, Péterffy 
Lajos, Rákos Lajos, Dr. Rákosy Gyula, Dr. Réthly Antal, Dr. Rónay Tibor, 
Schneider Antal, Dr. Schwalm Amadé, Somody Pál, Dr. Somogyi József, 
Verderber József és Weinwurm Rezső tagok. — Távolmaradásukat kimentet-
ték: Dr. Kövesligethy Radó társelnök, vitéz Bornemissza Bódog, Bukó Kál-
mán, Gramantik Mihály, Dr. Halász József, Dr. Moesz Gusztáv, Dr. Róna 
Zsigmond és Quastler Vilmos. 

Gonda Béla elnök megnyitóbeszédében utal az egyesületnek húszéves 
működése során elért értékes eredményeire és felhívja a tagokat a szeretet és 
kölcsönös megbecsülés jegyében való együttműködésre, hogy az egyesület a 
mai nehéz időkben is megfelelhessen fontos nemzeti és kulturális feladatai-
nak. — A közgyűlést ezzel megnyitottnak nyilvánítja, üdvözli a megjelente-
ket, megállapítja az alapszabályszerűen összehívott közgyűlés határozatképes-
ségét s felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Dr. Koch Nándori, hitelesítésére Dr. 
Abonyi Sándort és Dr. Maucha Rezsőt. 

Áttérve a napirendre: 
1. Gonda Béla elnök felolvassa az egyesület 1929. évi működéséről szóló 

jelentést. Megállapítja, hogy az egyesület működése az adminisztráción kívül, 
a szükséges anyagi eszközöknek propagandával való előteremtésére, a kül-
földi tudományos intézményekkel való levelezésre, az egyesület könyvtárá-
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nak ilyen módon történt gyarapítására és ,,A Tenger" szerkesztésére és ki-
adására korlátozódott. A szakosztályok ebben az évben sem fejtettek ki tevé-
kenységet s a tagokkal való érintkezést csupán ,,A Tenger" szolgálta, amelyet 
sikerült ebben az évben tíz füzetben megjelentetni. Örömmel állapítható 
meg, hogy az egyesület folyóirata körül oly kiváló szellemi gárda csoporto-
sult, mely lehetővé tette, hogy folyóiratunkat tudományos és gyakorlati irányú 
ismeretterjesztő cikkekkel, valamint közérdekű közleményekkel mindig bőven 
el lehessen látni. Azzal, hogy a cikkek tartalmát négy nyelvű rövid kivonatok-
ban is közöljük, sikerült ,,A Tenger" iránt felkelteni a külföldi tudományos 
körök élénk figyelmét. — A külföldi tudományos intézményekkel való össze-
köttetésünket a lefolyt évben annyira kibővítettük, hogy ma már alig van a 
világon olyan oceánografiai vagy tengerbiológiai intézet, amellyel egyesüle-
tünk állandó kapcsolatban ne állana. Ezeknek a kapcsolatoknak folytonos ápo-
lása és erősítése révén egyesületünk könyvtára felbecsülhetetlen értékű kiad-
ványokkal gazdagodik, amelyeknek ,,A Tenger"-ben való rendszeres ismerte-
tése a jövőben egyik legfontosabb programmpontja lesz az egyesület szak-
osztályainak. — Az egyesület egyébként a lefolyt évben sem mulasztott el 
lépéseket tenni abban az irányban, hogy a szép eredményekkel megindult, 
de a háború által megszakított tengerkutató munka folytatható legyen. A 
Magyar Tudományos Akadémiával az elnök érintkezésbe lépett abból a cél-
ból, hogy az egyesület a Vigyázó-alapítványból támogatást nyerjen az 
1913—14. évi két tengerkutató út eredményeinek nyomtatásban való meg-
jelentetésére. Erre nézve a Magyar Tudományos Akadémia részéről biztató 
Ígéretet is nyertünk. — Másrészt propagandát fejtett ki az egyesület abban 
az irányban, hogy rámutatva a tengerkutatás folytatásának lehetőségeire és 
szükségességére, megnyerje az állam támogatását e nagyfontosságú kultu-
rális munkásságához. így többek között felvetette a tihanyi Magyar Biológiai 
Kutatóintézettel való együttműködés gondolatát. — Ugyancsak propagatív 
tevékenységgel igyekezett az egyesület elősegíteni azt a közgazdasági célt, 
hogy ismét lehetővé váljék Magyarországnak a tengeri világforgalomban való 
megfelelő részvétele. Míg a tudományos tengerkutatás folytatásának előkészí-
tésében a tengerkutató szakosztályra vár a jövőben jelentős szerep, addig az 
utóbi téren a tengerészeti szakosztály fejthet ki eredményes működést. — 
Az egyesület fontos kulturális működése egyébként a lefolyt évben nem 
maradt a hatóságok részéről teljesen méltánylás nélkül. Dr. Vass József nép-
jóléti miniszter úr — az egyesület illusztris tagja — az egyesület 60.000 
aranykorona névértékű hadikölcsönkötvénye után 1200 pengő segélyt folyó-
sított, s ezzel lehetővé tette ,,A Tcngef'-nek tíz füzetben való megjelenteté-
sét. Gömbös Gyula honvédelmi miniszter úr száz darab „Otranto-emlékkönyv" 
megvételével 400 pengő rendkívüli bevételhez juttatta az egyesületet. Buda-
pest székesfőváros Tanácsa ebben az évben is segítette az egyesületet „A 
Tenger"-nek 42 székesfővárosi iskola számára történt megrendelésével. 
A Magyar Adria Egyesület nagy hálával tartozik e jóindulatú támogatóinak 
éppen úgy, mint ama tagtársainak, akik a tagdíjon felül befizetett adományaik-
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kai segítették elő folyóiratunknak immár a békebelivel csaknem azonos ter -
jedelmű megjelenését. Hasonlóképpen őszinte köszönetei tartozik az egyesület 
i,A Tenger" lelkes tevékenységet kifejtett munkatársainak, akiknek önzetlen 
közreműködése lehetővé tette a tenger kul tuszának propagálását . 

A jelentést a közgyűlés jóváhagyóan tudomásul veszi. 
2. Az elnök ezután előterjeszti az egyesület 1929. évi számadásairól 

szóló következő kimutatásokat : 

Eredmény-számla 1929. december 31-én. 
Kiadások. Pengő 

A „Tenger" kiadási költségei 7136 77 
Nyomtatványok 18560 
Portóköltségek 354-06 
Különféle kiadások 68'40 
Egyesületi helyiség fentartási költsége . . . 1696'94 

Összesen y44177 

Bevételek, 
Tagdíj és előfizetések 4577-78 
Adományok, átalányok és segélyek 3043'50 
Alapító tagdíj 500'— 
Egyesületi helyiség és felszerelés haszn. díja . . 885'— 
Könyvek 400'— 
Különféle bevételek 414 93 

Összesen 9ri21'21 
Vagyon 1928. december 31-én 3449 19 
Bevétel 9821 "21 
Kiadás 9441-77 379"44 

Maradvány 3828 63 

Földhitelintézeti folyószámlán 3475'— 
Postatakarékpénztári folyószámlán 353 63 

Vagyon 1929. december 31-én. 3828 63 

Értékpapirállomány 1929. december 31-én. 
A Magyar Földhitelintézetnél letétben : 
20.000-— K. n. é. sors. Magyar Földhitelintézeti záloglevél. 
30 .000-- „ „ „ - „ 
10.000'— „ „ „ 5Vs°/o Magyar Kir. Állami Pénztárjegy 
15.000-— „ „ „ 5V2°/o „ Kölcsönjegy 
35 000-— „ „ „ Hadikölcsön kötvény 
10 darab 1917. évi Magyar Vöröskereszt sorsjegy 

1 „ Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesületi nyer. kötvény 
1 „ Magyar Jelzálog Hitelbank „ „ 

Az Egyesület pénztárában : 
100 darab „Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt." részvény 

Összesen 9 (kilenc) tétel. 
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A közgyűlés a felolvasott számadásokat jóváhagyja s a pénztári keze-
lésért a felmentvényt úgy az elnöknek, mint az igazgató-tanácsnak és választ-
mánynak megadja. 

3. Az elnök bejelenti, hogy az alapszabályok értelmében elnöki mandá-
tuma lejárt s a közgyűlésnek kell gondoskodnia az elnöki tisztség betöltésé-
ről. Badál Ede r. tag utal Gonda Bélának az egyesület megalapítása, fejlesz-
tése és a nehéz időkben való fenntartása körül szerzett nagy érdemeire és 
javasolja, hogy a közgyűlés — szeretetének és bizalmának kifejezéséül — 
közfelkiáltással újra őt válassza meg elnöknek. — A közgyűlés egyhangú lel-
kesedéssel Gonda Bélái az egyesület elnökének választja. 

4. Az elnökség előterjesztésére a közgyűlés egyhangúlag a következő 
tisztikart választja meg: társelnökök: Erödi-Harrach Béla és Dr. Kövesligethy 
Radó; alelnökök: Dr. Entz Géza, Dr. Haltenberger Mihály, Dr. Leidenfrost 
Gyula, Dr. Szabó László; főtitkár: Dr. Koch Nándor; titkárok: Gramantik 
Mihály, Dr. Halász Józsefi Dr. Pell Mária, Dr. Somogyi József; könyvtáros: 
ifj. Könyves Tóth Kálmán. 

5. A szakosztályok elnökségét a közgyűlés egyhangúlag így választja 
meg: I. tengerkutató szakosztály: elnök: Dr. Kövesligethy Radó; üv. alelnök: 
Dr. Leidenfrost Gyula; II. földrajz-történelmi és közgazdasági szakoszály: 
elnök: Dr. Németh József, üv. alelnök: Dr. Haltenberger Mihály; III. tengeré-
szeti szakosztály: elnök: Wulff Oláf, üv. alelnök: Gramantik Mihály; IV. tár-
sadalmi szakosztály: elnök: Dr. Okolicsányi László, üv. alelnök: Dr. Schwalm 
Amadé. 

6. Az elnökség javaslatára a közgyűlés kimondja a volt tengerész-
önkéntesek szakosztályának felállítását és annak elnökévé Dr. Varsányi Emilt, 
üv. alelnökévé Dr. Hermann Józsefet választja meg. 

7. Az elnökség javaslatára a közgyűlés egyhangúlag a következőket 
választja meg a választmány tagjainak: Babáré Adél, Dr. Badál Ede, Dr. 
Berzeviczy Albert, vitéz Bornemissza Bódog, Dr. Cholnoky Jenő, Dr. Czibor 
Gyula, Czölder Dezső, Dr. Domony Móric, Dorner Gyula, Dunay László, Edvi 
Illés Lajos, Dr. Ernyey Pál, Frankovszky Béla, Sz. Gálffy Lajos, Dr. Gerlóczy 
Gyula, Goll Jenő, Gyalokay Jenő, György József, Dr. Hankó Béla, Dr. Hardy 
Kálmán, Dr. Hézser Aurél, Dr. Ilosvay Bálint, Dr. llosvay Lajos, Jordán Dezső, 
Józsa Iván, Kis Andor, Kompolthy Jób, Kovács A. Ödön, Dr. Kozma Jenő, 
Kump József, Dr. Kümmerle Jenő Béla, Losonczy István (Gyula), Dr. 
Majovszky Pál, Mannheim Gyula, Dr. Marczell György, Dr. Méhes Gyula, 
Dr. Ott János, Okolicsányiné dr. Harmos Eleonora, Pásztó Jenő, Dr. Péterffy 
Lajos, Dr. Póka-Pivny Béla, Dr. Polgár Iván (Székesfehérvár), Dr. Princz 
Gyula (Pécs) , Radány Alfréd, Dr. Rákosy Gyula, Dr. Róna Zsigmond, Dr. 
Rónay Tibor, Dr. Ripka Ferenc, Scholtz Andor, Skripecz Dezső, Szilágyi 
Károly, Dr. Szilber József, Szunyogh Géza, Dr. Thierring Gusztáv, Unger 
Károly, Verderber József, Végh Lajos, Verseghy Ferenc, Vigh Gyula, Dr. 
Zombory Ida. 
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8. A választások megtörténte után Gonda Béla elnök üdvözli az új tiszti-
kart és választmányt s az egyesület céljainak érdekében intenzív munkás-
ságra kéri fel a vezetőség tagjai t . 

9. Az elnök indítványára a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel elhatá-
rozza, hogy vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr Őfőméltóságát, 
tízéves kormányzói jubileuma és a Magyar Adria Egyesület fennállásának 
húszéves fordulója alkalmából a következő hódoló táviratban üdvözli: 

„A Magyar Adria Egyesület húszéves fennállása alkalmából tartott tiszt-
újító közgyűlés hódolatteljes tisztelettel és mélységes ragaszkodással üdvözli 
Föméltóságodat, a magyar tengerészek büszkeségét, az egyesület nagyfontos-
ságú nemzeti, tudományos és tengerészeti törekvéseinek kegyes pártfogóját, 
Isten áldását kérve Föméltóságod országépítö nemes munkájára. — 
Gonda Béla elnök." 

Egyéb indítvány nem lévén, az elnök a tárgysorozatot kimerítettnek 
nyilvánítja, a tagoknak köszönetet mond megjelenésükért és a közgyűlést 
berekeszti. 

Dr. Koch Nándor s. k., Gonda Béla s. k., 
jegyzőkönyvvezető. elnök. 

Hitelesítők: 

Dr. Abonyi Sándor s. k. Dr. Maucha Rezső s. k. 
* i i; . ; n ,'j 

A kormányzó köszönete a Magyar Adria Egyesületnek. Egyesületünk 
május 11-én tartott közgyűlése hodoló táviratban üdvözölte vitéz nagybányai 
Horthy Miklós kormányzó úr Őfőméltóságát, az üdvözlésre május 14-én a 
kabinetirodától a következő válasz érkezett Egyesületünk elnökének: 

„A kormányzó úr Őfőméltósága a Magyar Adria Egyesület fennállásának 
huszadik évfordulója alkalmából tartott tisztújító közgyűlés hazafias hódolatát 
szíves köszönettel fogadni méltóztatott. Erről van szerencsém Méltóságodat 
értesíteni. 

Budapest, 1930. évi május hó 14. napján. 
Vértessy s. k., 

a kabinetiroda főnöke." 

A tengerkutató és a földrajzi szakosztály megalakulása. Május hó 11-én, 
a tisztújító közgyűlést követően két szakosztály azonnal megtartotta alakuló 
ülését. — A tengerkutató bizottság Dr. Leidenfrost Gyula üv. alelnök elnöklésé-
vel tartott ülésén alelnököknek választotta Dr. Abonyi Sándort, Dr. Maucha 
Rezsőt, Dr. Moesz Gusztávot és Dr. Réthly Antalt, titkárnak Dr. Pell Máriát. 
—• A földrajz-történelmi és közgazdasági szakosztály Dr. Haltenberger Mihály 
üv. alelnök elnöklésével tartott ülésén Dr. Horváth Jenőt alelnöknek, Dr. Somogyi 
Józsefet titkárnak választotta. 
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Franciaország forgalma a Szuez-csatornán keresztül. A Szuez-csatorna 
megnyitásának hatvanadik évfordulója alkalmából a francia szakfolyóiratok 
nagy sajnálkozással állapítják meg, hogy Franciaország, a csatornaterv kezde-
ményezője és megvalósítója, a viziút forgalmában a negyedik helyre sülyedt: 
Nagybritannia, Hollandia, sőt Németország is megelőzik. 1881 —1890 között 
francia lobogó alatt haladt a rakomány 8.3%-a, 1919-ben 3%-a, 1928-ban 
pedig 6%-a. 

A csatorna nagyjelentőségű Franciaország külkereskedelme szempontjá-
ból, mert nagykiterjedésű és értékes hátsóindiai gyarmatbirodalmával (Indochine 
Franeaise) való forgalmának útvonala. Ez a terület 1929-ben 277.000 tonna árut 
importált Európából; ebből 96.985 tonna fém és gépek, 41.986 tonna olaj, 
34.093 tonna vasúti anyagok, 1365 tonna szövöttáru volt. Indokína exportja 
Európába ugyanakkor 525.000 tonna volt, tehát jóval felülmúlja az importot s 
árunemek szerint a következőkép oszlott meg: 314.000 tonna rizs, 124.000 tonna 
tengeri, 23.117 tonna korpa, 4745 tonna vegyesáru és 23.115 tonna cink. Ez az 
utolsó adat különösen érdekes, mert Nagybritannia cinkbehozatala az lndokíná-
val szomszédos Birmából 1929-ben 67.000 tonnára rúgott, tehát csaknem három-
szorosára Tonkin exportjának. Európának cinkkel való ellátásában tehát Indo-
kína is jelentős szerepet játszik. 

A Szuez-csatornát használó 52 hajóstársaság sorában a francia Mcssa-
geries Maritimes a hatodik helyen áll, közvetlenül a nagy brit vállalatok után 
(Peninsular & Orientál Cy., British India Line, British Tanker Line, Ellerman 
Lines, Cunard Line) 1,254.000 tonnával. 1928-ban 16 járata volt az indokínai és 
13 járata a keletázsiai vonalon. Jóval szerényebb a csatorna forgalmában a 
Chargeurs Réunis Társaság szerepe: 1928-ban 231.000 tonnatartalommal. 

* 

A Keleti tenger főbb kikötőinek forgalma. Az alábbiakban német források 
nyomán összeállítottuk a Keleti tenger néhány fontosabb kikötőjének áruforgalmi 
adatait: 1913 1927 1928 

Königsberg 1,870.000 t. 1,430.000 t. 1,640.000 t. 
Danzig 1,718.000 „ 7,898.000 „ 8,616.000 „ 
Gdynia 898.000 „ 1,956.000 „ 
Leningrád 6,661.000 „ 1,380.000 „ 1,717.000 „ 
Riga 4,000.000 „ 1,350.000 „ 1,740.000 „ 
Reval 791.000 „ 575.000 „ 710.000 „ 
E számadatokban híven tükröződnek vissza a világháborúval gyökeresen 

megváltozott politikai és gazdasági viszonyok. Königsberg, az egykor legjelen-
tősebb német átrakodó kikötő, messze Danzig mögé került, amely Németország-
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tói való elválasztása óta Lengyelország főkikötője lett. De csakhamar erős ver-
senytársa lesz Gdynia, az egykori halászfalu, amely már ma a második leg-
nagyobb forgalmú balti kikötő. Szt. Pétervár egykor a főszerepet játszotta a 
keleteurópai áruforgalomban: ma a politikai viszonyok vátlozásával forgalma 
erősen lehanyatlott, épúgy, mint — kisebb mértékben — Rigáé és Reválé is. 
Mindezen kikötőknél a legutóbbi esztendők folyamán a forgalom lassú emelke-
dését észlelhetjük. A gazdasági viszonyok megszilárdulásával a tengerhajózás 
fejlődése is biztosítva van, csak természetesen alkalmazkodnia kell az új gazda-
sági helyzethez. Dr. S. ]. 

Tengerészek biztosítása Németországban. (Reichsversicherungsordnung 
1068. és 1069. pont.) Németországban f. évi március hó 1-ével az alanti jóléti 
intézkedés gondoskodik a kereskedelmi tengerésztisztekről és haláluk után hátra-
maradottjaikról. A táblázatban szereplő havi fizetés a megállapított minimum. 

Biztosítás 
teljes munkaképt. 

esetére 
halál 

Havifizetés 
I. Géperejű hajókon. 
1. Parancsnok. 

a) Hosszújárat és Földközi tenger 
b) Északi és Keleti tenger 
c) 100—400 BRT minden járaton 

II. Vitorlásokon 
a) 1000 BRT-án felül 
b) 500—1000 BRT-ig 
c) 100—500 BRT-ig 

2. Tisztek. 
a) Hosszújáraton: 

I. tiszt 
II. tiszt 

III. tiszt 
IV. tiszt 

b) Északi és Keleti tenger: 
I. tiszt 

II. tiszt 
III. tiszt 

c) 100—400 BRT-ig minden járaton 
I. tiszt 

II. tiszt 
d) csak egy tiszt esetén 

Rádiószolgálatot teljesítő tiszteknél: 
a) ha van külön rádiótávírász a hajón 35.— RM többlet a havi fizetéshez, 
b) ha nincs külön rádiótávírász a hajón 85.— RM többlet a havi fizetéshez. 

Azonkívül az 5000 BRT-án felüli személyszállító hajókon a parancsnok, 
I. tiszt, orvos és komisszárius havi 60.— RM, minden más tiszt havi 40.— RM 
élelmezési pénzt kap, ami a biztostíás alapját képező jövedelemhez számítandó. 

A biztosítás nem terjed ki azokra, akiknek évi jövedelme 8400.— RM-ot 
meghalad. Baleset elleni biztosítás kötelezettsége alá esik minden kereskedelmi 
tengerésztiszt. A családos munkaképtelen minden gyermek után a biztosítás 
10%-át kapja. Baleset okozta halál esetén az özvegy és a gyermekek a havi fize-
tés egy-egy ötödének megfelelő biztosítást élveznek, ami azonban nem lehet több, 
mint a fizetés négyötöde. Külön betegség és munkanélküliség elleni biztosítást is 

690.— RM 
600.— „ 
500.— „ 

690.— „ 
600.— „ 
500.— „ 

380.— 
310.— 
235.— 
170.— 

305.— 
225.— 
180.— 

245.— 
195.— 
305.— 

466.70 RM 
426.70 „ 
360.— „ 

466.70 „ 
4 2 6 . - , 
360.— „ 

2 8 0 . — 
233.33 
183.35 
140.— 

230.— 
176.70 
146.70 

190.— 
156.70 
230.— 

140.— RM 
128.— 
108.— 

140.— 
128.— 
108.— 

84.— 
70.— 
55.— 
42.— 

69.— 
53.— 
44.— 

57.— 
47.— 
69.— 
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életbe léptettek, melynek alapját 300.— RM maximális havi fizetés képezi és 
amely szintén minden kereskedelmi tengerésztisztre kötelező. De míg a baleset-
biztosításnál a prémiumot csak a munkaadók fizetik, addig a betegségelleni 
biztosításnál az alapösszeg 7'/2%-át kitevő járuléknak háromötödét a munka-
adók, kétötödét a munkavállalók fizetik a tengerész betegsegélyzőpénztárba, a 
munkanélküliség elleni biztosításnál pedig az alapösszeg 3'/2%-át kitevő járu-
léknak felét a munkaadók, felét a munkavállalók viselik. 

* 

Tengerészeti előadások. A Magyar Tengerésztisztek Egyesületének kéré-
sére, Biró Albin, a Biró és Polich szállítmányozási cég igazgatója, f. hó 8-án, a 
Magyar Adria Egyesületben igen érdekes előadást tartott a komphajózásról, 
különös tekintettel az azzal szembe állítható és normális tengeri hajóval lebonyo-
lítható fuvarozási szolgálatra. A majdnem három órát tartó előadás keretében 
Biró Albin számszerű adatokkal mutatta ki, hogy a kombinált folyami és tengeri 
hajók beállítása a szóban forgó szolgálatban jóval költségesebb volna, mint a 
tervezett komphajózás. - - Ugyancsak a Magyar Tengerésztisztek Egyesületének 
kérésére Ferdinánd Lajos, hajóépítő és oki. gépészmérnök f. hó 15-én, szakszerű 
előadásban elmagyarázta a Frahm-féle ingáscsökkentő berendezések hatását, 
különös tekintettel azoknak a komphajón való alkalmazására. Ferdinánd Lajos 
június hó 5-én d. u. '/27 órai kezdettel a Magyar Tengerésztisztek Egyesületében 
a komphajó stabilitásáról fog előadást tartani. 

Június hó folyamán Kirschknopf István oki. gépészmérnök előadást tart az 
ő általa feltalált sekélyjáratú tengeri hajóról. Az előadás napjáról a Magyar 
Adria Egyesületben adunk felvilágosítást. 

A Magyar Tengerésztisztek Egyesületének elnöksége ezúton közli a Magyar 
Adria Egyesületi tagtársakkal, hogy az általa rendezett és tengerhajózási kér-
déseket tárgyaló előadásokon szívesen látja őket. 
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Österreich-Ungarns Seekrieg 1914—18. Herausgegeben auf Anregung des 
Marine-Verbandes vom Kriegsarchiv ( Marinearchiv ). Verfasst von Linien-
schiffsleutnant a. D. Hans Sokol. Archivalische Arbeiten und Kartenentwürfe 
von Fregattenkapitan a. D. Theodor Braun, Hofrat i. R. Erste Lieferung. 184. I. 
Subskriptionspreis bis Ende 1929. Leinen M. 20.—. Amaíthea-Verlag (Zürich— 
Leipzig—Wien.) Zentrale: Wien IV., Argentinierstrasse 28. 

A szerencsétlen 1918-as esztendőt követő chaotikus időszakban a világ 
belefáradt a háborúba s aligha lehetett szó arról, hogy a hatalmas mérkőzés ese-
ményeiről akkortájt könyv jelenjék meg. A mindennapi kenyér gondja, majd az 
inflációs idő áradata visszatartotta az embereket attól, hogy a pillanatnyi szük-
ségen kívül egyébbel is foglalkozzanak. Ezeken az időkön már szerencsésen túl 
vagyunk. De később nálunk is, mint más hadviselő országokban, ráébredtek 
annak a tudatára, hogy nemcsak a kegyelet kívánja meg, hogy az utókor szá-
mára megörökítsük azoknak a százezreknek a tetteit, akik életüket áldozták fel 
a hazáért folyt harcban és most messze idegenben alusszák örök álmukat, de 
hogy a hivatott szakembernek is egyenesen kötelessége, hogy az ifjabb nemze-
dék előtt feltárja mindazt, hogyan sikerült az egykori kettős monarchiának négy 
és félesztendős emberfeletti, szívós küzdelemben dacolnia az ellenségek egész 
világával. 

Ennek a küzdelemnek részese volt a kicsiny, de egyöntetű osztrák-magyar 
haditengerészet is. Fáradhatatlanul őrködött a hazai partokon, a hadseregnek 
értékes szolgálatokat tett mindenütt, ahol az együttműködés lehetséges volt, sőt 
egy része — a dunai flottila — közvetlenül a hadsereg parancsnoksága alatt 
volt. Ennek a flottának minden megmozdulását sokszoros ellenséges túlerő 
fenyegette, de annak ellenére sem sikerült az ellenségnek az Adria partjait ha-
talmába keríteni és a vörös-fehér-vörös lobogót legyőzni. 

De egy kívánsága nem teljesedett be a cs. és kir. haditengerészetnek: nem 
mérkőzhetett meg nyílttengeri csatában az ellenséges flottával, ami megadatott 
a német szövetségesnek. Csak egyszer működhetett teljes egészében az ellensé-
ges part ellen, de anélkül, hogy egyenrangú ellenfélre bukkant volna. Esztendőkön 
keresztül csak a kis egységek: cirkálók, torpedóegységek, búvárhajók, repülők 
harcoltak, mindvégig a legdicsőségesebben. A néma hősöknek, akik nehéz köte-
lességüket igénytelenül végezték el, fáradságos és veszélyekben bővelkedő mun-
kával kellett őrködniök saját tengeri aknáikon és eltávolítani az ellenségét. 

Két ismert tengerészeti szakíró: Hans Sokol ny. sorhajóhadnagy, mint 
szerző és Theodor Braun ny. fregattkapitány, mint levéltári kutató és térképész, 
vállalkoztak arra, hogy a cs. és kir. haditengerészetnek a világháborúban való 
szereplését az igazsághoz híven elévülhetetlen emlékül feljegyezzék. A szerző 
nem pusztán száraz ügyiratokat használt fel, hanem rendelkezésére állottak « 
bajtársak — búvárhajó-, torpedóhajótisztek, repülők, stb. — személyes feljegy-
zései is. Felhasználta az egykori ellenfelek idevágó irodalmát is, köztük egy sereg 
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kifogástalan, hivatalos leírást, ainí által biztosítva van a történetíró tárgyila-
gossága. 

A munka négy félesztendős részletben jelenik meg, egyenként körülbelül 
160 oldal terjedelemben. Az első részlet 1929. októberében jelent meg, az egész 
munka tehát 1931. áprilisára nyer befejezést. 

Az előttünk fekvő első rész Ausztria-Magyarország tengerhajózását és 
haditengerészetét írja le, majd a hadi felkészültséget vázolja és behatóan fog-
lalkozik a tengeri háború hadműveleteivel Olaszország hadüzenetéig. Ismerteté-
sére folyóiratunk hasábjain még visszatérünk. 

* 

Ostia. Die Hafenstadt Roms. Von August Köster. Berlin, 1929. Verlegt bei 
E. S. Mittler & Sohn. — Meereskuncle. Sammlung volkstiimlicher Vortrüge. Band 
XVII., 6. Heft 192. 8-ad rét, 28. I. 

Róma kikötőjének ókori jelentőségéről szól ez a kis munka, amely gondos 
régészeti tanulmányok eredménye. 

Ostiát a monda szerint Aeneas alapította azokkal a kevesekkel, akiknek 
sikerült elmenekülniük Trója pusztulása után. A történelmi tény ezzel szemben, 
hogy a kikötőt rómaiak alapították a Kr. e. 4. század második felében. A Kar-
hagóval Kr. e. 348-ban kötött barátsági és kereskedelmi szerződés után fellen-
dül Róma tengerhajózása, amelynek a kiindulópontja Ostia volt. A második pun 
háborútól fogva pedig katonai jelentőségre is emelkedett, úgyhogy csakhamar 
gazdag és népes várossá lett — két évszázaddal alapítása után már 100.000 
lakosa volt. Jelentőségét elsősorban, annak köszönhette, hogy Róma győzelmes 
hadjáratai során rendkívül sok értékes műkincset harácsolt össze, amelyek egy-
részét már a kikötőkben — így Ostiában is — adták el. Ehhez járult a császár-
ság korában a gabonakereskedelem. A nagyszámú munkakerülő ellátására óriási 
mennyiségű gabonát halmoztak fel a fővárosban, ahová Ostia kikötőjén át 
jutott. Forgalma olyan élénk volt, hogy Claudius császár 12 évi munkával egy 
70 ha területü új medencét építtetett. Az ókori kultura hanyatlásával azután 
Ostia is pusztulásnak indul, — a középkorban jelentőségét teljesen elveszítette, 
mert a Tiberis iszapja feltöltötte a partot. Hajdani fénykorának ma már csak 
a romok őrzik meg emlékét. Dr. S. J. 

* 

Die Marine. Bilder aus der deutsclien Marinegeschichte. 1. Band, von Kor-
vettenkapitan Witschetzky. Verlag von Carl Lohse's Nachf. Fritz Eissing, Wil-
helmshaven 1929. MM. 1.90. 

Ebben az igen tetszetős kiállítású füzetben a szerző a német haditengeré-
szet történelméből kiragadott különféle epizódokat elevenít fel. Kezdve a kur-
brandenburgi fahajóktól a Scapa Flow-ban elsülyedt páncélkolosszusokig, az 
iskolahajóktól a félelmetes tengeralattjárókig, minden hajócsoportról elmond 
néhány megörökítésre méltó haditettet. A német haditengerészet dicsőségteljes 
múltja bőven szolgáltat erre anyagot. A füzetnek majd minden oldalán fénykép-
reprodukciók élénkítik a szöveget, ezáltal és mivel a szerző minden eseményt csak 
röviden ismertet, a munka mint olvasmány nem fárasztó, hanem mindvégig 
ébrentartja az olvasó érdeklődését. Tagtársainknak melegen ajánljuk. 

* 

Die Donau als Grosschiffahrtsweg. Von Kapitan Arthur von Rziha. Berlin, 
1929. Verlegt bei E. S. Mitller & Sohn. 28. I. 11 képpel. — Meereskunde. Samm-
lung volkstiimlicher Vortrüge. Herausgegeben von Institut für Meereskunde, Ber-
lin.' Band XVII., 5. Heft 191. 

A Dunának, mint nagyhajózási útvonalnak a kérdése a világháború óta igen 
élénken foglalkoztatja az érdekelt országok politikai, közgazdasági és hajózási 



1 5 2 K Ö N Y V I S M E R T E T É S E K ' 1 5 2 

szakköreit egyaránt. A háború szerencsétlen befejeztével pedig úgy a legyőzött 
egykori központi hatalmak, mint a kis-entente országaiban egyaránt gazdaság-
politikai jelszóvá vált a dunai confoederatio. Persze, a dunamenti országok gaz-
dasági közeledését más alakban vélik megvalósíthatónak Budapesten, mint 
Prágában vagy Belgrádban. 

Az előttünk fekvő kis tanulmány azért bír különös érdekkel, mert az eljö-
vendő német-osztrák csatlakozás („Anschluss") és a Duna-kérdés egymással 
való kapcsolatát vizsgálja. Rendszeres dunai nagyhajózásról csak a törököknek 
a Középduna medencéjéből való kiűzetése óta (1717, pozsareváci béke) beszél-
hetünk; az aldunai szakaszon vitorlással, a Közép- és Felsőduna mentén pedig 
csak völgymentében lehetett közlekedni tehercsónakkal. A gőzhajózás az 
„Első cs. és kir. szabadalmazott Dunagőzhajózási Társaság" 1929-ben történt 
megalakulásával kezdődik a folyamon, ekkor vált szükségessé a hajózás nemzet-
közi jogállapotának rendezése, ami az 1851., 1856., 1871. és 1878. szerződések-
ben történt meg. A világháború befejeztével és a Monarchia szétdarabolásával 
keserves napok virradtak a Dunahajózásra: a Passau—Orsova szakaszon hét 
vámhatár akadályozza a szabad forgalmat. Nagy hátrány az is, hogy a Dunán 
még nincsen egységes fuvarjog, amire annál is nagyobb szükség volna, mert a 
folyam mélységviszonyai nem teszik lehetővé az átrakodásnélküli forgalmat. 
Ezért a háború óta a Gibraltár körüli út vált a Duna versenytársává; a nyugat-
európai országok iparcikk-kivitelét tengeri hajók szállítják a Duna torkolatához 
s onnan térti fuvarként gabonát visznek. A háború előtt ezt a forgalmat kizáróan 
a központi hatalmak bonyolították le s pedig a Dunán. Hogy folyamunk ismét 
visszanyerje régi jelentőségét, szükséges a Rajna—Majna—Duna-csatorna meg-
építése; ezáltal válnék úgy a Rajna, mint a Duna világforgalmi útvonallá. Ennek 
pedig politikai hatásai is lennének, mert nemcsak a német-osztrák csatlakozás 
válnék élő valósággá, hanem csatornaösszeköttetések segítségével maga után 
vonná az Élbe—Oder-hálózatnak a Rajna—Duna-útvonallal való szerves kap-
csolatát és ekként Csehszlovákiának a leendő Nagynémetországhoz való szoro-
sabb gazdasági közeledését is. Hogy a csehek ezt belátják, az kitűnik abból, 
hogy amidőn 1929. márciusában a négy nagy német, osztrák és magyar dunai 
hajózási vállalat nemzetközi dunai poollá egyesült, ehhez a Csehszlovák Duna-
hajózási R.-T., Bratislava is csatlakozott. Ennek a csoportnak hatodik tagja a 
holland Kontinentális Mótorhajótársaság, Amsterdam, lett. Ez a szövetkezés 
elsősorban a járműpark racionalizálását haj t ja végre. De számos problém? - á r 
még megoldásra, így különösen a mellékfolyók jogállapotának rendezése, vala-
mint a hajózási és a vasúti forgalom közti verseny szabályozása. Csakis ezek 
megvalósításával remélhetjük, hogy a Duna, földrajzi fekvésének megfelelőn, 

Európa nyugat-keleti forgalmának főútvonalává lesz. Dr. S. ]. 
* 

Die deutschen U-Boote in ihrer Kriegführung 1914—18. 4. Heft. Von. A. 
Gayer Konteradmiral. Verlag von E. S. Mitller & Sohn, Berlin, SW. 68. RM. 4.50. 

A világháború után pár évvel Gayer ellentengernagy megkezdte a német 
tengeralattjárók szerepét ismertetni, azonban három kötet megjelentetése után, 
ami 8 évvel ezelőtt történt, mindmáig újabb munkát nem adott ki. Most meg-
jelent a 4. kötet, amely az 1916. májustól 1917. februárig terjedő időszak alatt 
lezajlott tengeralattjáró háborút foglalja magában. Pontos adatok gyűjteménye 
ez, amelynek nem az a célja, hogy egyes epizódokat, hőstetteket dicsőítsen, 
hanem, hogy ama tengeralattjáró hajók összteljesítményét tár ja elénk, amelyek a 
fenti időszakban és a megjelölt tengereken működtek. Ily módon tiszta képet 
alkothat magának az olvasó arról, hogy milyen fontos harci eszköz volt ez a 
hajótípus. Különösen a szakemberek figyelmébe ajánljuk ezt a munkát. 
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legyenek szívesek teljes buzgalommal felkarolni egyesületünk ügyét s 

lehetővé tenni, hogy A TENGER-t a folyó évben is havonként mi-
nél gazdagabb és változatosabb tartalommal jelentethessük meg. 

Méltóztassanak különösen oda hatni, hogy a városok és községek, az 
iskolák, az olvasó körök, a közművelődési egyesületek, a könyvtárak 
„A Te n ge r"-t megrendeljék s ezáltal a tenger kultusza minél széle-

sebb körökben tért hódítson. 

Nagy köszönettel vennők, ha be méltóztatnának küldeni azok címét, 
akikről föltehető, hogy egyesületünk nagyfontosságú nemzeti, kulturális 
és közgazdasági törekvéseivel megismerkedve, esetleg hajlandók lenné-

nek az egyesületbe belépni. Ezeknek szívesen megküldenők 
„A T e n g e r"-t mutatványul. 

új tagok gyűjtésével és adományaikkal 



F R I D T J O F N A N S E N 
1861—1930. 

Csaknem fél évszázaddal ezelőtt, az 1882. esztendő egyik márciusi nap-
ján, két gőzös futott ki az arendali kikötőből, fedélzetén néhány főnyi tudós-
társasággal, mely az Északi Jegestenger állatvilágának tanulmányozását tűzte 
ki feladatául. A kis expedíció tagjai között volt egy Fridtjof Nansen nevű 
fiatal zoológus, a bergeni múzeum konzervatora, aki az expedíciót vezető 
Colét professzor felszólítására csatlakozott a kutatókhoz. Akkor még senki 
sem sejtette, hogy ez a mindössze 21 esztendős ifjú hamarosan világhírű 
hőse lesz az Arktisz jégvilága ellen változó szerencsével folyó hadjáratnak. 
Amikor a „Viking" fedélzetére lépett, maga sem volt tisztában hivatásával, 
még nem ismert távolabbi célt; a sarkvidéki utazásban csupán kínálkozó 
alkalmat látott zoológiai ismereteinek bővítésére. Az Arktisz azonban egy-
kettőre hatalmába kerítette a tudományos problémák és az izgalmas kalan-
dok iránt egyaránt fogékony lelkét s a Viking-expedícióról már mint a sark-
kutatások felesküdt katonája tért haza. 

A svéd Nordenskiöld akkoriban ostromolta nagy elszántsággal Grön-
land meredek gleccsereit, hogy feljusson a hatalmas jégárak tetejére, be-
hatoljon a szárazföldre és igazolja makacsul hirdetett felfogását, miszerint 
Grönland belsejét nem borítja teljesen jég. A fiatal Nansen előtt Nordenskiöld 
merész kísérletei feltárták az első izgató problémát, amely kiváltotta 
belőle az ismeretlennel való szembeszállás ellenállhatatlan vágyát. S mert 
nemcsak lelkes tudós volt, hanem edzett sportember is, a megoldásra olyan 
vakmerő tervet választott, aminőre más gondolni sem mert volna. Elhatá-
rozta, hogy sível hatol keresztül Grönlandon, a keleti parttól a nyugatira. 
Nansen tervét a szakkörök megoldhatatlannak, sőt egyenesen őrültségnek 
tartották, ám a magabízó, nyakas fiatalembert meggyőzni nem tudták. 1888 
tavaszán — a kétkedők és aggodalmaskodók élénk fejcsóválása közepette — 
indult el a „Jason" bálnavadászhajó Grönland keleti par t ja felé. Nansen 
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csupa fiatal és — két lapp kivételével — csupa norvég társat választott, 
akik közül Sverdrup kapitány volt a „korelnök" a maga 33 évével. A „Jason" 
szerencsésen átjutott Grönland keleti partjához, ahol belekerült a jégzaj -
lásba és hiába kereste a szabad utat a part felé. Ekkor Nansen elhatározta, hogy 
a hajó kis csónakján vág neki a jégzajlásnak. Sverdruppal és még négy társá-

* val július 17-én, a Dan-fok 
táján el is hagyta a hajót 
és hihetetlen nehézségek 
közepette augusztus hó 
10-én elérte az Umivik-
fjordot. 

A vakmerő terv első 
része meg volt oldva; kö-
vetkezett a még nehezebb 
probléma: áthatolni Grön-
land ismeretlen belsején. 
Nansen bámulatos akarat-
ereje, szívóssága ezt is 
megoldotta. Negyven napig 
tartott a keserves vándor-
lás Grönland kietlen jég-
takaróján, amely sehol 
sem szakad meg, mint 
Nordenskiöld hitte. Szep-
tember közepén érte el az 
agyoncsigázott társaság a 
nyugati partot a lakatlan 
Ameralik-fjordnál, ahon-
nan fűzfavesszőkből font 
és sátorponyvával bevont 
lélekvesztőn eveztek át egy 
délebbre fekvő misszió-
állomásra. Innen már csak 
egy ugrás volt Godthaab 
bálnavadásztelep, ahol ala-
posan kipihenhették f á r a -

dalmaikat, mert csak tavasszal jött ide hajó, amely hazavitte őket. 

Nansen nevét ez a hihetetlen merészséggel keresztülvitt bravúr egy 
csapásra ismertté tette az egész művelt világon, de — mint ez a sarkutazá-
sok történetében gyakran megismétlődő dolog, — felkeltette vele szemben 
az irigységet is. Az amerikai Peary, — aki később Grönland északi részén 
kétszer is áthatolt, — lekicsinylően nyilatkozott Nansen teljesítményéről, el-
hallgatva azt, hogy a norvég kutató sokkal szerényebb eszközökkel elsőként 
végzett el egy merőben új feladatot, ami azután neki, a gazdagon felszerelt 
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amerikainak, az úttörő nyomán már könnyebben sikerülhetett. 
Nansen első expedíciójának legnagyobb tudományos eredménye Nor-

-denskiöld elméletének megdöntése volt. Ha Nansen a hatalmas földdarab-
ból csak egy vékony sávot ismert is meg, annyit mindenesetre bebizonyított, 
hogy Grönland földje sehol sem jégmentes, hanem mindenütt jégtakaró 
borítja, amelynek vastagsága mintegy 1000 méterre becsülhető. E kétség-
kívül jelentős megállapításon kívül Nansen egy sereg más értékes tudomá-
nyos megfigyeléssel is gazdagította ismereteinket a sarkvidékről, igazolva 
•ezzel, hogy nemcsak fizikai, hanem szellemi rátermettsége is megvan ahhoz, 

Nansen hajója a, „Fram", jégtorlaszok között. 

hogy a jégvilág egyik legkiválóbb kutatója legyen. Tudományos készségé-
vel egyszerre bontakoztak ki Nansen jeles írói kvalitásai is. A Grönlandot 
keresztező útjáról írt könyvében, amely a világ valamennyi müveit nyelvén 
megjelent (magyar nyelven Jankó János fordításában 1897-ben, „Grön-
landon át hócipőn" címmel), mint élesszemü megfigyelő, a dolgok mélyére 
látó gondolkozó és színes tollú elbeszélő mutatkozott be. 

A grönlandi vállalkozás sikere még vakmerőbb terv végrehajtására 
ösztökélte a rettenthetetlen norvég tudóst. A gondolatot egy szomorú eset 
érlelte meg Nansenben, nevezetesen az amerikai De Long hadnagy tragé-
diája. A nyolcvanas évek elején történt, hogy De Long hajója, a „Jeanett", 
Szibériától északra a jégbe fagyott, elsülyedt s De Long, több társával 
együtt, menekülés közben elpusztult. Három évvel később a tenger Grön-
land délnyugati par t jára néhány apróbb tárgyat és ruhaneműt sodort, 
amelyekről Nansen megállapította, hogy a szerencsétlenül járt „Jeanette" 
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hajóról hozta át azokat az áramlás a sarki tenger túlsó partjára. Ez a meg-
állapítás sugalmazta Nansennek azt a szellemes, de istenkísértöen merész 
ötletet, hogy az északi sarkot a tenger jegébe fagyasztott hajón közelíti meg. 
Elgondolása, — amelyet 1892-ben a londoni Királyi Földrajzi Társaság ülé-
sén fejtett ki, — az volt, hogy Szibériától északra behatol hajójával a sarki 
jég közé és onnan a sarki áramlással viteti a jégbe fagyott hajót észak felé, 
így keresztül hatol a póluson, ahonnan továbbviteti magát Grönland felé, 
azon az úton, amelyen a „Jeanette" hajó ereklyéi vándoroltak. 

Bár a szakkörök „öngyilkossági kísérlet"-nek mondották Nansen ter-
vét, a norvég kutató mégis talált mecénást, aki előlegezte a merész vállalko-
zás költségeit. Első teendő volt olyan hajót építeni, amely ellentáll a jég 
hatalmas nyomásának és a sarkvidéken fenyegető egyéb viszontagságoknak. 
1893 tavaszán készült el a „Fram" (Előre) nevű kis hajó, amely nemcsak 
Nansen merész tervét oldotta meg sikerrel, hanem szilárd kiinduló bázisa volt 
annak a nagyszerű rohamnak is, amellyel tizennyolc évvel később Nansen 
honfitársa, Amundsen meghódította az Antarktiszt. 

1893 július 22-én indult el Nansen a második, az elsőnél még vak-
merőbb útjára, amelyen ismét Sverdrup kapitány volt a hajó vezetője. Szep-
tember 22-én a Léna torkolatától északra a „Fram" behatolt a sarki jég-
tengerbe, hamarosan bele is fagyott és megkezdődött a lassú vándorlás az 
áramlás útján észak felé. Három évig tartott ez az utazás az úszó jég 
hátán; közben a „F ram" ismételten kiállta a jégtorlódás borzalmas támadá-
sait. így érték el a 83° 34' északi szélességet és olyan magasan voltak észa-
kon, mint előttük senki emberfia. Nansen itt megállapíthatta, hogy az áram-
lás nem megy át az északi sarkon, amelytől még 600 kilométer választotta 
el a jégbe fagyott „Fram" utasait. Nansen azonban el akart jutni a pólusra, 
ha már ennyire megközelítette, s mert a gyors elhatározások embere volt, 
hamarosan elkészült újabb vakmerő terve: szánokon és hótalpakon neki-
vágni az ismeretlen jégvilágnak. 1895 március 14-én a rettenthetetlen hős 
— hadnagyának, Johansennek a kíséretében — elhagyta a „Fram"-ot , 
amely — miután elérte a 85° 57' északi szélességet, — csak egy esztendő 
múlva szabadult ki börtönéből és jutott biztos kikötőbe. Ezalatt Nansen és 
társa ott bolyongtak az északi jégmezőkön, hihetetlen energiával küzdve le 
az óriási akadályokat és veszedelmeket, amelyeket a birodalmát féltő Arktisz 
elébük állított. 1895 április 8-án azonban fel kellett adniuk a harcot, mert a 
jég gyorsabban úszott dél felé, mint ahogyan ők haladtak északnak, s az 
eleség is fogytán volt. Ekkor a 86° 4' északi szélesség alatt, a pólustól 450 
kilométernyire voltak; levertek minden eddigi rekordot, de az Arktiszt nem 
tudták bevenni. 

Ütjük visszafelé még keservesebb, még veszedelmesebb volt. A Ferenc 
József-föld felé tartottak, de mert egyik napon Nansen elfelejtette felhúzni a 
kronométerjét, nem tudták többé megállapítani földrajzi helyzetüket és az 
ösztönükre, meg a vak véletlenre kellett bízniuk az életüket. A szerencse 
azonban ezúttal is Nansen mellé szegődött. 
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Elérték a jégpáncél szélét, kajakokból és szánkókból összeállított 
alkotmányon átkeltek a Ferenc József-föld északi szigeteinek egyikére, itt 
minden különösebb felszerelés nélkül átteleltek, majd 1896 májusában foly-
tatták útjukat dél felé, hogy elérjék a Spitzbergákat. Ismét összetákolt jár-
művükön vágtak neki a nyilt tengernek, elérkeztek a szigetcsoport déli szé-
léhez, ahol a véletlen egy pompásan felszerelt angol megfigyelőállomásra, 
Fredeüch Jackson vendégszerető sátrába vezette őket. Túl voltak a veszé-
lyen s egy hallatlan merészséggel keresztül vitt vállalkozás élményeit és a 
tudományos megfigyelések adatait rendezgetve várták itt meg Jackson hajó-
ját, mely 1896 augusztus 13-án kikötött velük Vardőben. 

Nansen eme második útjának, a sarki áramlás irányának megállapí-
tása mellett, legnagyobb jelentőségű eredménye annak bizonyítása volt, hogy 
az északi sark közelében nincs szárazföld, hanem mély tenger. 

A müveit világ figyelme most már követelő kíváncsisággal fordult a 
sarkkutatás legendás hőse felé, s amikor végigjárta Európa fővárosait, hogy 
északsarki útjáról felolvasásokat tartson, mindenütt a hódítóknak kijáró tisz-
telettel fogadták. Budapesten 1898 májusában jelent meg, az őt tiszteleti tag-
jának választó Magyar Földrajzi Társaság meghívására, s a pesti Vígadó 
zsúfolásig megtelt termében, lebilincselő előadásban ismertette északi útjai-
nak élményeit és eredményeit. Amilyen figyelemmel hallgatták Európaszerte 
Nansen érdekes előadásait, éppen olyan élvezettel olvasták mindenfelé a 
„Fram" kalandos útjáról mesteri tollal írt könyvét, amely magyar nyelven 
„Éjen és jégen át" címmel jelent meg Brózik Károly fordításában, 1898-ban. 
Tudományos megfigyeléseinek adatait több munkatárs közreműködésével 
dolgozta fel s e munkák mind megannyi klasszikus forrásművei a sarkkutatá-
sok irodalmának. 

Nansen két nagy útjának abszolválása után sem pihent meg a világhír 
rózsaágyán. A norvég kormány az oslói egyetemen katedrával kínálta meg 
őt, majd a tengerkutató intézet igazgatója lett, s mint ilyen 1900-ban ismét 
értékes oceánográfiai kutatásokat végzett Norvégia és Grönland között. 
1914-ben az orosz kormány megbízásából Szibériában járt és főként a 
Jeniszej-folyam hajózási viszonyait tanulmányozta. (Itteni tapasztalatairól 
,,Sibirien ein Zukunftsland" című művében számolt be.) Közben Nansent 
sokoldalú képzettsége a politika terén is az elsők sorába emelte. Egyik elő-
harcosa volt Svédország és Norvégia különválásának, s amikor ez a nagy-
jelentőségű politikai esemény megtörtént, az önálló Norvégia Nansent sze-
melte ki a legfontosabb diplomáciai szerepre: a világhírű sarkutazó a norvég 
állam londoni követe lett és két évig viselte ezt a tisztséget. 

A háború alatt és azt követően lépett előtérbe Nansen kiváló egyénisé-
gének legszebb jellemvonása: az emberbaráti szeretet. Bár müveinek mind-
egyikében, de különösen az eszkimók életéről szóló könyvében, megnyilat-
kozik a szociális kérdések iránti fogékonysága, nemes lelkének ez a rejtett 
vonása csak az emberiség nagy katasztrófájának idején robban ki tettekben 
is. A háború alatt ott állott a különféle hadifogolyakciók élén, majd a háború 
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után kiváló szervezőerővel irányította a hadifoglyok hazaszállításának munká-
ját és főként a Szibériában visszamaradt magyar, osztrák és német hadifog-
lyok kicserélése körül fejtett ki eredményes működést. 1921—22-ben a Népszö-
vetség megbízásából segítő-expediciót vezetett Szibéria éhínségtől sújtott vidé-
keire s ezzel betetőzte a nagyszerű filantróp tevékenységet, amelyért 1921-ben 
a Nobel-féle békedíjjal tüntették ki. 

A kiváló tudósnak, a vakmerő utazónak, a nagy látókörű politikusnak,, 
az érzőszívü emberbarátnak és a világbéke lelkes harcosának kijáró tiszte-
lettől övezetten vonult vissza, nagy munkájának befejezése után, az Oslo mel-
letti Lysakerbe, ahol ez év május 13-án fejezte be tettekben és eredmények-
ben gazdag életét. 

Tengeralattjárón az északi sarkra. Nem régen járta be a világsajtót Sir 
Hubert Wilkins érdekes tervének a híre, mely szerint a kiváló angol oceanográfus 
tengeralattjárón akar eljutni az északi sarkra. Wilkins közölte tervét a norvég 
Sverdrup kapitánnyal, a neves sarkutazóval, Nansen volt társával, aki a sark-
vidék egyik legalaposabb ismerője, s aki az elhunyt Nansen helyett vállalta a 
„Gráf Zeppelin" tervezett északsarki útjának vezetését. Sverdrup a norvég és 
angol lapok tudósítói előtt nagyon kedvezően nyilatkozott Wilkins tervéről, ame-
lyet alaposan áttanulmányozott. Nyilatkozatában többek között ezeket mondotta: 

— A sarkvidék megközelítése tengeralattjáróval első pillanatra bizarr és 
veszedelmes ötletnek látszik. A legnagyobb veszedelem föltétlenül az lenne, ha a 
sarki jégvidéken nem volna szabad terület, ahol a hajó a mélyből felbukkan-
hatna, hogy levegökészletét megújíthassa. Nyár idején azonban a sarki tengeren 
a jégviszonyok olyan kedvezőek, hogy a hajónak alig kell bármilyen irányban 
is öt tengeri mérföldnyire előrejutnia és máris mindenütt szabad tengert 
találhat. Tapasztalataimat, amelyeket a Fram és a Maud fedélzetén szereztem,, 
megerősítették a jelentései azoknak a léghajóknak és repülőgépeknek, amelyek 
utóbb a sarki óceán felett átrepültek. Attól sem kell különösebben tartani, hogy 
a jég összeáll és szétroppantja a beléje szoruló hajót. A jég megmerevedése csak 
lassan, fokozatosan történik, mindenesetre van idő arra, hogy ezt a veszedelmet 
a parancsnok idejekorán észrevegye. 

— Jéghegyek nincsenek a sarkvidéken; azok a hatalmas jégtömbök, ame-
lyeket képen annyiszor lehet látni, voltaképpen nagyobb jégmezők, amelyek egy-
más felé rétegeződnek. Igazi jéghegyek csak a glecserek felől jönnek, már pedig 
ilyenek a sarkvidéken csak a Ferenc József-földön fordulnak elő. Egyébként 
megbecsülhetetlen jelentősége volna egy ilyen tengeralattjáró expedíciónak. 
Mindenekelőtt pontos adatokat lehetne szerezni a tenger hőmérsékletéről és só-
tartalmáról, a sarki óceán áramlásairól. Egyáltalán nem szabad a sarki óceánt 
zárt tengernek tekinteni. Ennek az óriási vízmennyiségnek széles és közvetlen 
kapcsolata van az Atlanti-óceánnal és az utóbbi áramlatait nem lehet addig pon-
tosan megismerni, amíg a sarki óceán viszonyai nincsenek teljesen tisztázva. 
A sarki óceán tudományos föltárása Nansen érdeme, de az ő adatai nem olyan 
szabatosak, mint ahogyan ezt a tudomány mai állása szerint joggal kívánhatnék. 
Ha Sir Hubert Wilkins expedíciója sikerül, akkor bizonyára megold egy csomá 
olyan fontos problémát, amelyeket Nansennak nem sikerült teljesen tisztázni. 

— Az a kockázat, amellyel egy ilyen tengeralattjáró expedíció megvalósí-
tása jár, nem nagyobb, mint egy repülőgépnek a rizikója, viszont összehasonlít-
hatatlanul értékesebb tudományos megfigyeléseket tehet; ezért a tudomány 
érdekében őszinte örömmel üdvözlöm Sir Hubert Wilkins korszakalkotó tervét. 



TENGERKUTATÁS A KIRAKATOKBAN 

IRTA DR. LEIDENFROST GYULA 

A foglalkozás eltörölhetetlen bélyegeket nyom az emberre. A botanikus 
például többnyire igen jámbor ember, a zoológusok — de csak a szárazföl-
diek — között már sok harapós akad. Mi tengerkutatók egytöl-egyig Brillat-
Savarin mester tanítványai vagyunk. A tenger maga nevel bennünket gur-
mandokká. Ugyan ki tudna ellenállani annak a rengeteg sokféle csemegének, 
amit a tenger önként felkínál a tengerkutatónak? Ki maradhatna közömbös 
a nyárson sült szkombri ellenállhatatlan pirja s illatával szemben? A „szól 
fr i t" szájban szétomló husa nem okozza-e a legmagasabb fokú gasztronómiai 
gyönyöröket? Van-e, lehet-e a szárazföldi szakácsművészetnek olyan remeke, 
mint az olajban pirosra sült apró polip? A homár- és languszta-élvezet han-
gulatai nem érnek-e föl a legkápráztatóbb költői víziókkal? Számomra min-
dig elsőrendű szórakozást jelentett, ha megszokott osteriám öreg asztalán a 
fritto misto — a vegyes sült hal — meglepetéseiben részesülhettem. Ha lát-
hattam, hogyan változtatja át zölddé az árcsőrű csuka, az anguscigola csont-
jait a sütés, ha hajónk tűzhelyén hallhattam a kondérban fövő szkampi rotyo-
gását, az olajban sülő pedocchio — fekete kagyló — sercegését. Kellemes 
szimfóniákkal, csiklandozó illatokkal töltötték be azok a fedélzetet. 

Megelégedéssel látom, hogy a tengeri hal nálunk is kezd híveket hódí-
tani. A háború előtt és alatt csak kényszerűségből fanyalodtak rá, most meg 
aránylagos olcsósága csábítgatja a háziaszonyokat. Aki eltalálja a készítés 
módját — s attól függ minden — nem is lesz hozzá hűtlen soha. Apránként tel-
jesen el fog tűnni az előítélet a fagyasztott tőkehal iránt, amivel most télen tele 
voltak kirakataink. Igaz, hogy nem a maga becsületes neve alatt szerepel, 
hanem tengeri fogas és tengeri süllő címen; tengeri pisztráng elnevezés alatt 
pedig a márványos oldalú makrahal kínálgatja magát. Idestova tán még azt 
is megérjük, hogy konyháinkban is kopogni fog a fakalapács, amivel a 
„Stockfisch"-t elkészítés előtt kellőképen meg kell püfölni. Máris szeretném 
hallani, mert a bakala megbecsülést érdemlő étel, kivált, ha szabályszerűen 
olajjal és majonézzel készítik. A Belváros kirakataiban megjelentek már az 
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első eleven languszták is. Hosszú csápjaikkal, karmos lábaikkal kapálózva 
halódnak a nedves moharavatalon. Kocsányos szemük megtörő fénye bá-
mulva néz a közönségre, amely a kirakatablakon keresztül csodálja a tenger 
nemes gyermekét. Most nem tengerkutató zsebeknek való Ínyencség, — ott 
most állandó apály uralkodik, — pedig hajdan a cantridai Maria Marié oste-
riájának hűvös terrasszán nagy pusztítást vittünk köztük véghez. Szívfacsaró 
látvány, vissza nem térő idők emlékeztetője. Megjött ú j ra a scampi is, a nor-
vég rák, az Adria büszkesége. Rózsaszín potroha sokat beszél nekem azokról 
a napokról, amikor hálónkat degezen húztuk fel vele, s harmincával fogyasz-
tottuk fejenkint. Ma egész kis vagyon telnék belőlük, ha az itteni árakkal 
mérnők. 

* * * 

Lehet, hogy nem vagyok elég jó tengerkutató, mert nem emelkedtem 
a gurmandéria olyan fokára, hogy a tenger gyümölcseit — frutta di mare — 
nyersen is élvezni tudnám. Ha ezt vesszük mértékül, akkor a „Klotild" egy-
kori fűtője a legjelesebb tengerkutatók közé tartozik. Hálóhúzáskor mindig 
előkerült a hajó gyomrából és megtizedelte a zsákmányt. Különösen a táska-
rákokat kedvelte. Nem azért, mintha oldalgó mozgásukban örömét találta 
volna, hanem édes húsuk miatt. Nem volt túlságosan gyönyörködtető látvány, 
amint a szegény tarisznyarák lába kilógott a szájából és kínosan rúgkapált. 
Elevenen fogyasztotta őket. De még ezt is szívesebben néztem, mint amit a 
nápolyi Staritában láttam. 

Rekkenő nyár volt, amikor a második magyar tengerkutató expedíción 
gyűjtött világítóhalakkal elvonultam a Stazione Zoologica hűvös laborató-
riumába. Nápoly este és éjjel él. Nagy rajok vonulnak egész éjfél utánig azon 
a kis vashídon, amely Castel dell'Ovo szigetére vezet. A vár körül nyári szín-
házak, mulató helyek, a parton vendéglők egész sora. Ott van a halászok 
kikötője is. Egymásután fu tnak be a bárkák. Hozzák a friss halat, ami mind-
járt a vendéglők olajos serpenyőjébe kerül. Kirakják a rákokat, apróbb-
nagyobb kagylókat. Szép csiga-, meg kagylóhéjakkal kirakott sátrakban 
árulják ezeket tengervízzel telt tálakban. Mindegyik tál egész szökőkút. A 
csigák, kagylók nagy tömege fecskendi fel bennük a vizet. Az idegen — min-
det inglezinek, angolnak nevezik itt — kíváncsiságtól sarkalt borzadással 
jár a sátrak között, pedig siilve-főve finom ételek ezek. 

Éjfél tájban tódulnak kifelé a színházakból. Színésznők, gavallérok 
lepik el a fehér asztalokat. Halászok, népénekesek járnak fel s alá. Mézédes 
olasz muzsika kíséri mandolinokon az evőeszközök csörömpölését. Az én 
időmben legnagyobb udvara Liana Sanmarzónak volt. Takaros, de gyanú-
san szőke színésznő. Elválhatatlan társam, az örökké jókedvű német histo-
rikus nagy tisztelője volt. Rám nem volt vonzó hatással bámulatra érdemes 
étvágya. Alig jelent meg, a halászok máris hozták számára kedvenc cseme-
géit. Egész halom tengeri gesztenye — riccio del mare — héja állt előtte 
hamarosan. Nem más ez, mint a tengeri sün, amit a sziklás partokon min-
denütt találni. A fürdőzők átka, mert, ha valaki belelép, megemlegeti. A 
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kemény mészhéjat feltörik, kikanalazzák belőle a szaporítószerveket. Pom-
pás narancssárga mirigyek ezek, de nyersen nekem mégsem Ízlettek. Annál 
inkább a hirtelen szőke Lianának. Mikor a napi adaggal elkészült, az uj j -
tek a kagylók. Szintén nyersen. Ugy láttam, különösen a cannolichiót, az u j j -
kagylót kedvelte. Szaporodtak tányérján az üres tekenők, élénk bíborban 
pompázó ajkai között pedig végvonaglott a kagyló nyálkás teste. Ehhez a 
mutatványhoz még a tengerkutatónak is edződnie kell előbb. 

* * * 

Valószínűen az én ízlésemen is hasonlókép szörnyülködik az olvasó, 
amint a kirántott apró polipok, a calamarók jóságát ecsetelem. Aki nem kós-
tolta, nem ítélhet el érte, aki megízlelte, igazat fog adni. Megengedem, szá-
razföldi gyomor számára a kozervek nyújtják a legmegfelelőbb alakban a 
tenger termékeit. A konzerv-invázió a háború alatt kezdődött. A kirakatok 
azóta tele vannak a legkülönfélébb tengeri konzervekkel. Különösen szárdi-
niákban van igen nagy verseny. Ember legyen, még pedig igazi szakember, aki 
a különböző gyártmányok nagy sokasága közt eligazodik. A konzerv igazá-
ban „zsákban macska". Csak akkor lehet felbontani, ha megvettem. Akkor 
derül ki, mi van benne, mennyit ér. Tengerkutatónak mindent elárul a nyitott 
konzervdoboz, laikusnak csak annyit, amit nyelvének ízlelőkelyheivel meg 
tud állapítani. A tengerkutató nyomban megmondja, az van-e benne, ami-
nek eladták, milyen idős a hal, amit konzerváltak, télen fogták-e vagy nyá-
ron, s eszerint milyen az értéke. A konzerv olajáról már a tengerkutató is 
nehezebben tud véleményt mondani. Ahhoz vegyi elemzés kell, de még az sem 
eléggé megbízható. Az olaj keveredik a hal zsiradékával, emiatt nehéz a 
megállapítás. A vegyészek az olaj jódtartalma után igazodnak. 

Nem árt, ha kis tengerkutatást rendezünk a kirakatok konzervhal-
mazaiban. Okulhat belőle a vevő is, a kereskedő is, ha mélyebb pillantást 
vet a konzervek áruisméjébe. A háború első éveiben egy nagy vállalat kért 
szakvéleményt nagyobb tétel szárdinia-konzervről, amelyet meg akart vásá-
rolni. Egy dobozt megvizsgáltam és óva intettem a vásártól. Tanácsot azon-
ban rendszerint azért szokás kérni, hogy legyen mit meg nem tartani. Ugyan 
mit érthet — gondolták magukban — egy tengeri bogarász a konzervekhez? 
Na, nyakukon is maradt az egész mennyiség. Akkoriban még válogató-
sabbak voltak az emberek; aki egy dobozzal vett belőle, a másodikat már 
visszautasította. Abban a szárdinia-konzervben ugyanis nem volt egyetlen 
fia-szárdinia sem, hanem más, csekély értékű tengeri hal. Oldalán csontos 
pikkelyei vannak, s ha azok a fogak közé akadnak, huzamosabb ideig szó-
rakozhatunk kipiszkálásukkal. Ma is eleget látok ebből a konzervfajtából a 
kirakatokban. Veszik is, mert az évek elkoptatták a válogatósságot. Szeré-
nyebbekké váltak igényeink. 

A konzervgyártás fiatal iparág. Francois Appert francia szakácsmes-
ter 1804-ben találta ki a tartós konzerválás módját . Mai napig is ez divatos. 
Lényege abban áll, hogy a bádogdobozba zárt élelmiszert sterilizálják. Appert 
előtt csak a sózás, füstölés és szárítás volt szokásban. Az új találmány alap-
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ján fejlődött ki Franciaországban, a mult század húszas éveiben a szárdinia-
konzervipar. 

A szárdiniakonzerválás ősibb módja i különben a Földközi-tenger par t -
jairól erednek, ahol régtől fogva divik a szárdiniasózás. Virágkorát a mult 
század hetvenes éveiben élte a francia konzervgyártás. Akkorára nagyiparrá 
fejlődött és kétszáz gyár ontot ta termékeit a világ minden tája felé. A hanyat -
lás a nyolcvanas években indult meg. A gyárak fele megszüntette üzemét s 
a „crise sardiniére" fontos szociális problémává vált. A francia konzervipar 
a közben kifejlődött ha ta lmas verseny miatt elvesztette monopóliumszerű 
helyzetét. A versenyt maguk a f ranciák indították meg azzal, hogy Por tu-
gál iában, Spanyolországban és Isztr iában konzervgyárakat alapítottak. 
Ennek az a magyarázata , hogy a bretagnei partokon a szárdinia gyérebbé 
vált, a gyárak nem jutot tak mindig elegendő nyersanyaghoz. A halászok egy 
része más foglalkozás után nézett. Concarneau, Finistére, Saint Guénolé, 
Douarnenez partjairól száz számra vándoroltak a kenyér nélkül maradt 
halászcsaládok más vidékre, hogy kikötőmunkásoknak szegődjenek el. A 
szárdiniazsákmány tizenöt év alatt hetvenöt százalékkal kevesbedett, a csök-
kentett üzemmel dolgozó gyárakban egymást érték a bérharcok, s a válság 
betetőzéseképen Norvégiában bámulatos lendülettel hatalmas konzervipar 
fejlődött ki, amely már 1909-ben ötvenkét gyárból állott, a háborús konjunk-
túra következtében pedig végkép felülkerekedett. 

A szárdiniaipar nyersanyaga a Clupea pilchardus nevű her ingfa j ta hal. 
A Földközi-tengerben mindenütt halásszák, az Atlanti-óceánban Gibral tár-
tól a La Manche-csatornáig. Bretagne és Vendée pár táin júniusban kezdő-
dik a halászat fő időszaka, amely öt hónapig tart. Nyáron kisebb-, ősszel 
nagyobbszemű hálót használnak. A f ranc ia halászok hálóikat rézgáliccal kon-
zerválják, amitől zöld színűvé válnak, s a hal a tenger kék vizében nem veszi 
észre őket. A halászflottilla részben vitorlásokból, részint motorosokból áll. 
A szárdinia odacsa logatására tőkehal ikráit szórják a vízbe. Egy-egy moto-
ros erre a célra két nap leforgása alat t egy tonna szárí tott ikrát használ el. 
A motorosok a főszezonban naponta 3000—15.000 szárdiniát fognak. 
Spanyolországban a szárdiniahalászat Vigo környékén bontakozott ki nagy-
üzemmé. A félsziget északnyugati csücskén három mélyen benyúló f jo rd van,, 
amelyeket spanyolul r ia-nak neveznek. Halban leggazdagabb a Ria de Vigo, 
amelyben kerítő hálókkal dolgoznak. Nappal evezős bárkákkal, éjjel apró 
gőzösökkel halásznak. Ezelőtt t izenöt évvel már száz ilyen gőzös volt ott 
üzemben. A portugál szárdiniahalászat és konzervipar főhelyei: Setubal 
(St . Ybes) Lissabon közelében, délen pedig Algarve. A Földközi-tenger 
északi részében — így az Adriában is — márciusban, délebbre pedig április-
ban kezdődik a halászat . 

A konzervgyárak legszívesebben a kétéves szárdiniát veszik. A máso-
dik életévében levő hal 13 cm. nagyságo t ér el s ezt a méretet különösen a 
f rancia gyárak kedvelik, mivel „Hors d'oeuvre" gyanánt az ilyen konzervet 
keresik. Természetesen ennél nagyobb és kisebb szárdiniát is feldolgoznak. 
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A halat gyenge sóslébe teszik, azután forró olajban főzik, vagy sütik, eset-
leg gyengén megfüstölik. A füstölt olajos szárdinia aranysárga színéről fel-
ismerhető. Az így előkészített halakat nagyság szerint osztályozva, bádog -
dobozokba rakják és vagy paradicsommal, vagy olajjal öntik le. A konzerv érté-
két a nyersanyag és az olaj minősége együttesen határozza meg. Elsőrendű 
minőségű konzerv csak olívaolajjal képzelhető el, de ebben is van különböző 
finomságú. Olívaolajban konzervált halak tíz évig, sőt sokkal tovább is 
élvezhetők maradnak. Legízletesebb a kétéves konzerv. Az olajbogyóból s a j -
tolt olajon kívül a konzervgyárak másféle olajat is használnak. Legnagyobb 
mennyiségben az arachid-, vagy pea-nut-olajat alkalmazzák konzervkészí-
téshez. Ezt az olajat a földi mogyoró magvaiból ütik. A földi mogyoró, amely 
nálunk is nagy népszerűségnek örvend, hüvelyes növény termése, amelyet 
Dél-Európában is meghonosítottak. Olaja színtelen, s ami nagyobb baj, 
meglehetősen Ízetlen is. Konzervgyártáshoz tisztán, vagy olívaolajjal keverve 
használják. A francia konzervgyárak sokat fogyasztanak belőle, de Euró-
pába csak olívaolajjal készült konzerveket szállítanak. A földi mogyoró ola-
jával töltött dobozokat Dél-Amerika számára készítik, ahol ennek a másod-
rendű árunak jó piaca van. A spanyol és portugál konzervgyárak is nagy-
ban használják. 

Kisebb mennyiségben szezámolajjal is készülnek szárdiniakonzervek. 
Régebben a pamutmagot legfeljebb takarmányozásra használták, a kilenc-
venes évek elején azonban Amerikában olajat kezdtek belőle ütni. A gyapot-
magolaj teljesen színtelen és ízetlen. Nagy mennyiségben szállítják Európába 
is. Franciaországba már a mult század utolsó éveiben 17 millió gallont vit-
tek be. Mennyi jutott ebből konzervgyárakba, nem lehet tudni. Az igazsághoz 
híven meg kell mondanom, hogy soha sem került eddig kezembe francia 
szárdiniakonzerv, amely ne olívaolajjal lett volna töltve. Ugyanezt mondha-
tom a különböző minőségű olasz konzervekre is, ellenben portugál konzer-
vekben, sőt olcsóbb minőségű norvég konzervekben is, nem egyszer meg-
állapíthattam, amerikai konzervekben meg éppenséggel nagyon gyakori. 
Nem egyszer előfordul, hogy szárdiniakonzervet olyan olívaolajjal készíte-
nek, amelyet előzően a hal kifőzésére használtak fel. Végül a dobozt lég-
mentesen lezárják és sterilizálják. 

A szárdiniakrizis kitörése óta a francia konzervgyárak nagy gondot 
fordítanak a gyártmány minőségére. Phillip et Canaud, Pellier Fréres és 
Amieux Fréres készítményei valóban kifogástalanok is, de ezeket a márká-
kat drágán is kell megfizetni, különösen azokat a féleségeket, amelyek szál-
kátlanított halakból készültek. Semmiben sem marad mögöttük néhány 
spanyol, portugál és főkép olasz gyár terméke, kivéve az árat, amely jóval 
alacsonyabb. Portugáliából a szárdiniaválság óta sok konzervet szállítanak 
Franciaországba, ahonnan francia márka alatt kerül forgalomba. Az Adria 
partjain 1913-ban negyvennégy kisebb-nagyobb konzervgyár működött és a 
balkáni piacot látta el. Nem egynek a gyártmánya vetekedett a francia kon-
zervekkel. Az új olasz területen levő gyárak egyesültek egymással. Konzer-
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veiket sűrűn látom a budapesti kirakatokban is. Áraik nem sokkal maradnak 
el a francia konzerveké mögött, de viszont minőségük sem. 

A francia konzervipart türelmetlenné tette a válság. Valóságos had-
járatot indítottak a norvég konzervek ellen. A háborúelőtti évben a londoni 
törvényszéken nagyszabású pört indítottak a norvég szállítók ellen, s azt 
kívánták, hogy tiltsák el őket a „Norwegian Sardines" és a „Smoked Nor-
wegian Sardines" árumegjelölés használatától, mivel ezekkel megtévesztik a 
vásárlókat. A norvég partokon ugyanis nem él szárdinia, s az ízlésesen ki-
állított norvég konzervdobozokban csakugyan nincs egyetlen Clupea pil-
chardus sem. Hasonló pört indítottak meg Franciaországban, sőt Német-
országban is. Időnként a háború óta is megújulnak a francia támadások a 
legerősebb versenytárs, a norvég konzervipar ellen. Ha Norvégia véletlenül 
a központi hatalmak oldalán harcolt volna, most az úgynevezett békeszerző-
dés tiltaná el a norvég szárdinia elnevezés használatától. Ügy, ahogy szá-
munkra tilossá vált a konyak név használata. Igaz viszont, hogy az eredeti 
Gruyére-sajt Svájcban készül, de azért a franciák széltében használják a 
Gruyére fran^ais elnevezést. Nekik szabad. 

A francia érdekeltség csodálatosképen csak a norvégek eljárását ki-
fogásolja, ellenben egyetlen elítélő szava sincs az ellen, hogy a portugál 
gyárak „sardines á l'huile", vagy „sardinas en aceite" név alatt a valódi 
szárdiniánál és a norvég úgynevezett szárdiniakonzervnél jóval csekélyebb 
értékű halat, a „carapao"-t , vagy francia nevén „chinchard"-ot hoznak for-
galomba. Némelyik gyár azonban becsületesen feltünteti, hogy „chinchards 
á l'huile" van a dobozban. Ez az a bizonyos hal, amelynek oldalvonalán az 
említett csontos pikkelyek vannak. Tudományos neve: Caranx trachurus. 
A Quarneroban fattyú-, vagy száraz szkombrónak hívják. Találó név, mert 
száraz húsa van. A fattyú szkombró vagy fattyú makrahal (horsemackrel) 
a Földközi-tengerben, az Atlanti-óceán nagy részében, s az Északi-tengerben 
igen elterjedt halfaj. Szögben megtörő oldalvonaláról könnyű felismerni. 
Különösen a setubali gyárak konzerválják. A dobozok „Importé du Portugál" 
felírást viselnek, ebből azonban még nem következik, hogy valamennyi ilyen 
dobozban fattyú szkombró van. A felírás csak annyit bizonyít, hogy az ilyen 
árut francia közvetítéssel kaptuk, mivel Franciaországba csak a származás 
megjelölésével ellátott konzervek bevitelét engedik meg, tekintet nélkül tar-
talmukra. A fattyú makrahalat újabban olasz gyárak is felhasználják kon-
^ervkészítéshez. A Belváros egyik csemegekereskedésében már láttam ilyen 
olcsó „szárdinia"-konzerveket. A kirakatban szárdinia név alatt kínálták, de 
a dobozokon rajta van a becsületes tartalomjelzés: „Soralli (vagy sorelli) in 
olio puro." 

(Folytatjuk-) 



A LONDONI TENGERÉSZETI LESZERELÉSI ÉRTEKEZLET 
IRTA DR. SOMOGYI JÓZSEF 

THE NAVAL DISARMAMENT CONFERENCE OF LONDON. The me-
morcindums of the seapowers containing their points-of-views as for the naval 
disarmament. The naval treaty of London, its eontents and eriticism. 

* * * 

LA CONFERENCE DE DÉSARMEMENT NAVAL DE LONDRES. Les 
memorandums des puissances maritirnes contenants ses points de vue concernant 
le désarmement naval. Le traité naval de Londres, son contenu et sa eritique. 

* * * 

Folyó évi január 21-én nyitotta meg ünnepélyes formaságok közepette 
Londonban a tengerészeti leszerelési értekezletet V. György angol király, a 
Lordok Házának Royal Gallery termében. Ügy az uralkodó, mint az egyes ha-
talmak födelegátusai egyértelmüleg kiemelték a tanácskozások nagy fontosságát 
a világbéke szempontjából. Az érdemi tanácskozások január 23-ától április 9-ig 
folytak le a londoni St. James Palaee-ban. Az értekezleten résztvevő nagyhatal-
mak mindegyike terjedelmes memorandumban fejtette ki álláspontját. Ez emlék-
iratokat az alábbiakban ismertetjük: 

Az Egyesült Államok minden hajóosztályban a Nagybritanniával való tel-
jes egyenlőséget követelik. A két angolszász hatalom mindegyikének hajótere 
egyenként 1,200.000 bruttótonna legyen. A két flotta cirkálói között 24.000 tonna 
különbség van Hoover és Mac Donald 1929. őszi washingtoni találkozása óta, 
amit 12.000 tonnára lehetne csökkenteni, ha Nagybritanniának 15 nagy cirkálója 
lenne 8 hüvelykes (203 mm.) ágyúkkal, az Egyesült Államoknak pedig 18 ily 
kategóriabeli cirkálója lenne, ami 30.000 tonnával több, mint a brit cirkálóraj.. 
Viszont a 6 hüvelykes (155 mm.) ágyúkkal ellátott kisebb cirkálókban Nagy-
britannia hajótere lenne nagyobb 42.000 tonnával. Hogy a cirkálókat illetően a 
teljes egyenlőséget biztosíthassák, mindakét hatalomnak jogában állana pon-
tosan utánozni a másik cirkálóraját. Így Nagybritannia, ha kis cirkálói számát 
csökkenti, növelhetné nagy cirkálóinak számát 15-ről 18-ra, hogy biztosítsa 
magának az Egyesült Államok által követelt össztonnateret: 327.000 tonnát. 
Másfelől viszont az Egyesült Államok nagy cirkálóik számát csökkenthetnék 
18-ról 15-re s ehelyett kis cirkálóik számát növelhetnék, hogy biztosíthassák 
maguknak a Nagybritannia által követelt össztonnatartalmat: 339.000 tonnát. 
A nagy csatahajók (capital-ship) számát akként csökkentenék, hogy már 
1931-ben egyenlő lenne a két hatalom állománya (ma Nagybritanniáé 2 nagy 
csatahajóval nagyobb, mint az Egyesült Államoké). Teljes lenne az egyenlőség 
a torpedórombolókat és repülőgépszállító hajókat illetően, a tengeralattjárók 
tonnatartalmát pedig a lehető legalacsonyabbra szorítanák le. 

Nagybritannia álláspontja három tételen nyugszik: 1. szigetország jellegé-
nél fogva önmaga nem tud gondoskodni lakosainak ellátásáról, a haditengeré-
szet tehát számára nemcsak hatalmi kérdés, de életkérdés is; 2. tengeri haderői 
a béke és a rend biztosítása céljából 3 csoportba vannak osztva: egyetlen cso-
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portba összpontosítani azokat a közlekedőutak hossza miatt lehetetlen; 3. „a 
tenger a mi területünk" -— mondja a brit emlékirat, tehát biztosítékot követel a 
többi országtól, hogy partjai nem kerülhetnek blokád alá, ami a brit birodalmat 
egészében fenyegetné végveszéllyel. Nagybritannia ezért azt követeli, hogy 
necsak az összhajóteret határozzák meg, de az egyes hajókategóriák tonnatar-
talmát és azon belül az egyes hajók méreteit is. Öt kategóriába osztanák az 
egyes flottákat: nagy csatahajók, repülőgépszállítók, cirkálók, rombolók és ten-
geralattjárók. A cirkálókat és a rombolókat illetően helye volna a százalékszám 
átvitelének egyik kategóriából a másikba, a többi három hajókategóriánál azon-
ban nem. A cirkálókat illetően hajlandó engedélyezni az átvitelt a 8 hüvelykes 
ágyúkról 6 hüvelykesre, később meghatározandó arányszám szerint. A nagy 
csatahajóknál a washingtoni szerződésben megállapított szám lépne életbe, 18 
hónappal a jelen értekezleten kötendő szerződés ratifikálása után. A brit szak-
értők szívesen beleegyeznek abba, hogy e hajók vízkiszorítási (déplacement) 
tonnatartalma 35.000 tonnáról 25.000 tonnára, ágyúinak kalibere pedig 16 
hüvelykről (406 mm.) 12 hüvelykre (305 mm.) csökkentessék, szolgálati idejü-
ket viszont 20 évről 26 évre emelnék fel. Sőt a brit delegáció még e hajónem 
megszüntetéséről is szívesen bocsátkozna tárgyalásokba, mert túlságosan nagy 
terjedelmük miatt költséges a megépítésük s amellett könnyebben vannak ki-
téve légi és tengeralatti támadásoknak, mint bármely egyéb hajónem. A repülő-
gépszállító hajók össztonnaterét Nagybritannia a washingtoni szerződésben meg-
állapított 135.000 tonnáról 100.000 tonnára szeretné leszállítani, szolgálati 
idejüket 20 év helyett 26 évben, legnagyobb térfogatukat pedig 25.000 tonnában 
szeretné megállapítani, azzal, hogy e kategóriába számítandók egyéb, legfeljebb 
10.000 tonnás hajók, amidőn e célra használják fel azokat. A cirkálók össz-
tonnateréül az Egyesült Államokkal való egyetértésben 339.000 tonnát javasol, 
amely 50 cirkáló között oszolna meg. A nagyobb, 8 hüvelykes cirkálók térfoga-
tát 10.000 tonnában, a kisebbekét 6—7000 tonnában állapítaná meg; szolgálati 
idejükként 20 évet javasol. A rombolók kategóriájánál a brit javaslat a leg-
nagyobb tonnatartalom gyanánt 1850 tonnát állapít meg vezérhajóknál és 1550 
tonnát torpedórombolóknál s 5 hüvelyk (125 mm.) legnagyobb ágyúkalibert 
mindakét osztályban. A brit hajóépítési programm jelenleg 200.000 tonnatartal-
mat irányoz elő rombolókra, de hajlandó ennek csökkentésére, ha más hatal-
mak is csökkentik tengeralattjáróik hajóterét. Ez utóbbi hajókategóriának a tel-
jes megszüntetését követelik az angolok, mert — szerintük — a világháború 
megdöntötte azt a tételt, hogy a búvárhajók kizáróan védelmi cél szolgálnak: 
ellenkezően, háború esetén igen erős támadófegyvert jelentenek. 

Japán álláspontját két pontban foglalhatjuk össze: 1. az angolszász ha-
talmakkal való 5:5:3 arányszám helyett, amit Washingtonban állapítottak meg, 
a 10:10:7 arányszámot követeli; 2. partjainak védelmére ragaszkodik a tenger-
alattjáróhoz, mint legitim harcieszközhöz. Tengeralattjáróinak legkisebb tonna-
tartalmaként 77.900 tonnát igényel, szemben az Egyesült Államok 81.000 tonna 
hajóterével. 

Franciaország delegációja statisztikai adatokkal jól támogatott, alapos 
memorandumot terjesztett az értekezlet elé. Ebben megállapítja, hogy a francia 
haditengerészet hajótere ma — beleértve az épülőben levő hajókat is — 457.192 
tonnával kisebb, mint a világháború előtt volt. Haditengerészeti költségvetésük 
1929-ben 18%-kal kisebb, mint 1913-ban volt, s így Franciaország a nagyhatal-
mak sorában az egyedüli ország, amelynek haditengerészeti költségvetése ma 
kisebb az 1913. évinél. Ezenkívül az 1924-ben elfogadott haditengerészeti 
programm 339.000 tonna csökkentést irányoz elő 1913-hoz képest, ami annál 
súlyosabban esik latba, mert 1914-től 1920-ig haditengerészetünk semmit sem 
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épített: gyáraikat a háború alatt a municiógyártás foglalta le. Ha a tengeri 
hatalmak — a brit—amerikai közös javaslatot magukévá téve — megegyezésük 
alapjául áz 1930—36. közötti építkezéseik programmját fogadják el, úgy Francia-
ország e hat év folyamán 240.000 tonnát építene; ebből csak 43.000 tonna jelent 
új építkezést, a hátralevő hajóür kizáróan régi hajóinak pótlására szolgálna. 
Mindezeket figyelembevéve, Franciaország, amely igen jelentősen csökkentette 
hadiflottáját, további csökkentést nem fogadhatna el, s — szemben az angol-
szász hatalmakkal — feltétlenül ragaszkodik a tengeralattjáró hajónak, mint 
harcieszköznek, fenntartásához. Az ország- és gyarmatbirodalmának területe 
ugyanis együtt 11 millió négyzetkilométer, 18.000 mf. partvonallal és 34.000 mf. 
közlekedési vonallal: életkérdés ezért számára gyarmataival, de különösen 
Északafrikával való kapcsolatának biztosítása. Ezt a feladatot a legjobban a 
tengeralattjáró segítségével tudja megoldani, amely egyaránt nélkülözhetetlen, 
mint felderítő és kísérő jármű. Ha azonban az értekezlet a tengeralattjárók el-
törlése mellett foglalna állást, akkor Franciaország azt kívánná, hogy 1. a kisebb 
hatalmak nemzeti védelmük biztosításának megfelelő hadiflottát tarthassanak, 
2. a tengerek szabadsága biztosíttassék. Elvi tekintetben a francia delegáció azt 
kívánja, hogy flottájuk nagyobb legyen az olaszokénál s ezenfelül, hogy a lon-
doni értekezletet általános leszerelési értekezlet kövesse Genfben. 

Olaszország képviselői az értekezlet negyedik hetében terjesztették elő 
memorandumukat, amelyben kijelentik, hogy országuk tengerészeti fegyverkezé-
sének határaként bármely számot elfogadnak, ha azt egyik kontinentális európai 
ország sem lépi túl. Olaszország földrajzi helyzete különösen hátrányos: nincs 
óceáni határa, behozatalának háromnegyed részét tengerentúlról kell szállítania 
olyan útvonalakon, amelyeket más hatalmak uralnak. Emellett Olaszország a 
locarnoi szerződésben kötelezettségeket vállalt kontinentális Európa békéjének 
biztosítására. De hogy békés szándékait bizonyítsa, hajlandó 10 nagy csata-
hajójából 6-ot szolgálaton kívül helyezni, sőt hozzájárulna a csatahajók eltör-
lésére irányuló indítványhoz is; hajlandó továbbá annyi repülőgépszállító hajó-
val beérni, amennyivel a legerősebb kontinentális európai hatalom rendelkezik. 
Hasonló fenntartással él a tengeralattjárókat illetően is: ezek eltörlése ellen 
különben nem élne ellenvetéssel, ha az a tengerészeti fegyverkezések lényeges 
csökkentésével járna együtt. De ez általánosságban mozgó megjegyzésein kívül 
Olaszország memoranduma semmiféle pozitív, számszerű indítványt nem tar-
talmaz s szükségleteit sem körvonalazza részletesen, különösen ami a Francia-
országgal való egyenjogúságot illeti. 

Mint ez emlékiratokból látható, az értekezletnek kezdettől fogva két nagy 
nehézséggel kellett megküzdenie: a tengerek szabadságának kérdése körül 
Franciaország és az angolszász hatalmak között támadt nézeteltéréssel s az olasz 
és a francia emlékirat közötti ellentéttel. Olaszország partjainak védtelen 
voltára utalt és teljes flottaegyenlőséget követelt Franciaországgal; ez utóbbi 
viszont vonakodott ezt az olasz igényt elismerni s utalt távolfekvő és terjedel-
mes gyarmataival való összeköttetésének biztonságára. Franciaország tehát igen 
nehéz helyzetbe került, mert úgy az angolszász hatalmakkal, mint Olaszországgal 
szemben helyt kellett állania. A francia-olasz ellentét áthidalhatatlannak 
látszott, úgyhogy teljes megegyezés csakis Nagybritannia, az Egyesült 
Államok és Japán között jött létre az április 22-én aláírt londoni szer-
ződésben, de Franciaország és Olaszország abban állapodtak meg, hogy későbbi 
tanácskozásaik során e szerződéshez csatlakozhatnak. így legalább a Páris és 
Róma közötti ellentét további elmérgesedését sikerült kiküszöbölni. Csak néhány 
mellékes kérdésben jött létre teljes megegyezés az öt nagyhatalom között, így a 
hajók élettartamának megrövidülését, a repülőgépanyahajókat, a különleges 
rendeltetésű hajókat és végül a tengeralatti háború humanizálását illetően. 
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A londoni haditengerészeti szerződés öt részre oszlik és 26 cikkből áll. Az 
első rész (1—5. cikk) a vonalhajókra és a repülőgép-anyahajókra vonatkozik: 
] .§. 1931—36. között a szerződő hatalmak nem építenek új vonalhajót, Francia-
ország és Olaszország azonban építhet egyenként 70.000 tonnányit, 2. §. a vonal-
hajók osztályozását adja, 3. §. meghatározza a repülőgépanyahajó fogalmát, 4. §. 
az anyahajók legnagyobb vízkiszorítását 10.000 tonnában, ágyúinak leg-
nagyobb kaliberét 155 mm.-ben állapítja meg, 5. §. pedig e kaliber meghatározá-
sát adja. A második rész (6—13. cikk) a különleges rendeltetésű hajókról, a 
korlátozás alól felmentett hajókról és a tengeralattjárókról rendelkezik: 6. §. ki-
mondja a tengeralattjárók és a vízszíni hajók egyforma tonnaméretezését, 7. §. a 
tengeralattjárók legnagyobb vízkiszorítását 2000 tonnában (2032 métertonná-
ban), legnagyobb ágyúkaliberüket pedig 130 mm-ben állapítja meg, azzal, hogy 
mindegyik hatalom szerezhet, építhet, illetve megtarthat legfeljebb három ten-
geralattjárót 2880 tonna legnagyobb vízkiszorítással és 155 mm. legnagyobb 
ágyúkaliberrel, 8. §. megállapítja a korlátozás alá nem eső hajókat, ezek a) a 600 
tonnán aluli hajók, b) a 600—2000 tonna közötti hajók bizonyos megszorítá-
sokkal, c) a nem harci célra épült hajók bizonyos megszorításokkal, 9. §. a 10.000 
tonnán aluli hajók pótlásánál az egyéb hajókra előírt rendelkezéseket alkal-
mazza, 10. §. kiköti, hogy az új hajók megépültéről egy hónappal azok vízre-
bocsátása után értesíteni kell a szerződő feleket, 11. §. az elavult hajókról, 12. §. 
pedig a különleges, korlátozás alá nem eső hajókról rendelkezik, 13. §. három 
függelékben a hajók pótlásáról, osztályozásáról és a különleges rendeltetésű 
hajókról intézkedik. A harmadik rész (14—21. cikk) a három nagyhatalom 
megegyezését és a biztonsági záradékot foglalja magában: 14. §. az Egyesült 
Államok, Nagybritannia és Japán közötti megyegyezésről szól, 15. §. és 16. §. 
pedig meghatározza a cirkálók és a rombolók kategóriáját és tonnatartalmát, 
17. §. Japánnak megadja az átviteli jogot (droit de transfert) bizonyos korlá-
tolt mértékben a könnyű cirkálók és a rombolók kategóriái között, 18. §. az 
Egyesült Államoknak opciót engedélyez a 8 hüvelykes ágyúkkal felszerelt cir-
kálókat illetően, 19. §. az építésre és pótlásra vonatkozó bizonyos meghatáro-
zásokat ír körül, 20. §. szerint Nagybritannia 1936-ban deklasszifikálhatja a 
„Frobisher" és „Effingham" hajókat, Japán pedig pótolhatja a „Tama" hajót 
új építkezésekkel, 21. §. a biztonsági záradék: a három hatalom mindenike 
értesíti a többit, ha honvédelmi szempontból haditengerészetét növelni lenne 
kénytelen. A negyedik rész (22. cikk) a tengeralatti háború humánussá tételé-
ről szól: arra kötelezi a búvárhajókat, hogy alkalmazkodjanak a nemzetközi 
jog ama szabályaihoz, amelyekhez a vízszíni hajók alkalmazkodnak. Hadihajó, 
akár vízszíni, akár búvárhajó legyen, csak akkor sülyeszthet el vagy tehet hajó-
zásra képtelenné kereskedelmi hajót, ha az utasokat, a legénységet és a hajó-
okmányokat előzetesen biztonságba helyezte. Kivételnek van helye e szabály 
alól, ha kereskedelmi hajó szabályszerű felhívás ellenére vonakodik megállani, 
vagy ténylegesen ellene szegül a vizsgálatnak. Az ötödik rész (23—26. cikk) a 
szerződés hatályosságáról és ratifikációjáról rendelkezik: 23. §. szerint a szer-
ződés 1936. december 31-ig marad érvényben, kivéve a IV. részt, amely korlát-
lan időre érvényben marad. 

Ha már most áttérünk a Iondoni értekezlet bírálatára, meg kell állapíta-
nunk, hogy egyfelől pozitív, másfelől negatív eredményekkel végződött. A pozi-
tív eredmények a következők: 1. A londoni szerződés voltaképen az első meg-
egyezés, amely nemzetközivé teszi a leszerelés problémáját s kiemeli az állami 
szuverénitás köréből, ahol a világháború előtt volt. 2. Nagybritannia, az Egye-
sült Államok és Japán a leszerelést illetően számszerűleg is meg tudtak egyezni 
(1. a táblázatot). 3. Humánusabbá tették a búvárharcot, aminek főleg erkölcsi 
tekintetben van jelentősége. Ezekkel szemben azonban fel kell sorakoztatnunk 
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a negatívumokat is: 1. A szerződés paritást teremt Nagybritannia és az 
Egyesült Államok flottái között, ami az angolokat valószínűen visszatartja 
majd attól, hogy a népszövetségi egyességokmány szankcióit illetőleg túlságo-
san lekötelezzék magukat a Népszövetség tagjaival szemben, mert hiszen 
állandóan figyelemmel kell lenniök Amerika magatartására is. 2. Amennyiben a 
két földközi tengeri hatalom nem csatlakozik a londoni szerződéshez, az egész 
leszerelés illuzóriussá válhat, mert ha a két latin állam tovább fejleszti flottá-
ját, az az angol flotta további növekedését vonja maga után, ami viszont az 
amerikai és japán építkezések megindulására vezetne. 3. Teljesen elintézetle-
nül maradt a francia—olasz ellentét, ami felettébb kritikussá válhat, ha a két 
„latin nővér" nem egyezik meg egymásai. Olaszország máris 29 új hajóegység 
megépítését vette fel flottaprogrammjába, köztük 22 búvárhajóét, 4 rombolóét 
és 3 cirkálóét! Intő példa ez a világhatalmaknak arra, hogy a leszerelés és vele 
együtt a világbéke csakis az összes hatalmak egyhangú megegyezésével való-
sítható meg. 

Egyelőre azonban meg kell elégednünk azzal a részleges sikerrel, 
amellyel a londoni értekezlet zárult s amelyről az egyik vezető francia sajtó-
orgánum igen helyesen állapítja meg, hogy ha nem is járt teljes sikerrel a lon-
doni értekezlet, de legalább „brutális sikertelenséggel" sem végződött. 

A brit, amerikai és japán hadiflották a londoni értekezlet előtt és után: 
Brit Birodalom. 

Az értekezlet előtt Az értekezlet után 
k é s z cpülő'jen engedélyezett engedélyezett 

hajó tonna hajt t t o n n a hajó t o n n a hajó tonna 

Csatahajó 2 0 5 5 6 . 3 5 0 1 5 4 2 7 . 8 5 0 

Repülőgépszállító 6 1 1 5 . 3 5 0 6 1 1 5 . 3 5 0 

Cirkáló 5 3 3 2 1 . 9 9 1 6 5 6 . 8 0 0 3 2 3 . 0 0 0 5 0 3 3 9 . 0 0 0 

Romboló 1 5 3 1 5 9 . 2 8 0 2 0 2 6 . 9 6 0 9 1 2 . 1 6 0 1 4 5 1 5 0 . 0 0 0 

Tengeralattjáró 5 1 4 4 . 3 4 1 1 2 1 8 . 7 8 0 6 9 . 4 2 0 4 5 5 2 . 7 0 0 

Összesen 2 8 3 1 , 1 9 7 . 3 1 2 3 8 1 0 2 . 5 4 0 1 8 4 4 . 5 8 0 2 6 1 1 1 , 0 8 4 . 9 0 0 

Egyesült Államok. 

Csatahajó 1 8 5 2 5 . 8 5 0 1 5 4 5 6 . 1 0 0 

Repülőgépszállító 3 7 6 . 2 8 6 1 1 3 . 8 0 0 4 9 0 . 0 8 6 

Cirkáló 1 1 8 0 . 5 0 0 1 2 1 2 0 . 0 0 0 1 0 1 0 0 . 0 0 0 3 8 3 2 3 . 5 0 0 

Romboló 2 8 4 2 9 0 . 3 0 4 1 4 5 1 5 0 . 0 0 0 

Tengeralattjáró 1 0 8 7 7 . 0 6 2 2 5 . 5 2 0 3 4 . 6 5 0 4 0 5 2 . 7 0 0 

Összesen 4 2 4 1 , 0 5 0 . 0 0 2 1 4 1 2 5 . 5 2 0 1 4 í í 8 . 4 5 0 2 4 2 1 , 0 7 2 . 3 8 6 

Japán. 

Csatahajó 1 0 3 0 1 . 3 2 0 9 2 7 3 . 8 2 0 

Repülőgépszállító 3 6 1 . 2 7 0 3 6 1 . 2 7 0 

Cirkáló 2 9 1 6 6 . 8 1 5 4 4 0 . 0 0 0 3 3 2 0 8 . 8 5 0 

Romboló 1 0 1 1 0 5 . 5 7 5 6 1 0 . 2 0 0 8 1 3 . 6 0 0 1 0 1 1 0 5 . 5 0 0 

Tengeralattjáró 6 1 6 1 . 3 5 7 6 1 0 . 2 2 0 4 6 . 9 2 0 4 5 5 2 . 7 0 0 

Összesen 2 0 4 6 9 6 . 3 3 7 1 6 6 0 . 4 2 0 1 2 2 0 . 5 2 0 1 9 1 7 0 2 . 1 4 0 
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Dr. Szabó László pápai kitünte-
tése. Örömmé! értesülünk, hogy egye-
sületünknek egyik érdemes alelnö-
két, Dr. Szabó László egyetemi magán-
tanárt, —• akinek az aurániai perjelség-
ről írott nagyérdekű történelmi tanul-
mányát „A Tenger" előző füzetében kö-
zöltük, — a Jeruzsálemi Szent-Sír-Rend 
középkeresztjével tüntették ki. Ez alka-
lomból a pápai lovagrendek világszö-
vetsége, a Párisban székelő Association 
des Chevaliers Pontijicaux, elnökének, 
Montenon grófnak javaslatára Szabó 

tanárt tiszteletbeli tagjának választotta. 
* 

A holland Snellius-expedició második jelentése most jelent meg a 
„Tijdschrijt van hat Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskunding Genotschap" 
ezévi májusi számában. Az elsőről annak idején „A Tenger"-ben már szintén be-
számoltunk. Az expedíció a keletindiai holland szigetcsoport külső szigetei között 
végezte kutatásait, mintegy 150 ponton. Kiindulva Halmaheirától, zeg-zugos vo-
nalban, mindenütt szelvényeket készítve, haladt a kutatás a Ceram-tengerben, 
majd a Kei- és Aroe-sziget között, azután Timor felé tartott, átvizsgálta a Timor-
árkot (Timor-Trog), majd zeg-zugos vonalban a Savoe-tengert és a Flores-
tengert. Az 1929 szeptember 24-től december 17-ig lefolyt kutatásokról szóló 
cikkben először magának az egész útnak naplószerű ismertetését, azután a ku-
tatók tevékenységének leírását találjuk. Külön fejezetben foglalja össze a cikk 
a fizikai oceanográfiái eredményeket (hőmérséklet, só-tartalom, oxigén-tartalom) 
kimutatva a tengerhátak nagy jelentőségét. Mindenütt tanulmányozták a tenger-
áramlás irányát és nagyságát. Geológiai kutatásokat is végeztek s alkalmas fe-
nékpróbavevőikkel sikerült egy méternél is mélyebb próbákat venniök, még pe-
dig a Timor-árkokból, a litorális zónában. A kémikusok 4 7 0 0 klór- és 2 4 5 0 O a 
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meghatározást végeztek. A biologusok nemcsak planktonpróbákat vettek, hanem 
kiszálltak egyes korallszigeteken, korallokat és egyéb zátonylakókat gyűjtöttek 
s iparkodtak a korallzátonyok képződéséről újabb adatokat szerezni. Megemlít-
jük még, hogy a paleontologusok is szorgalmas gyűjtéseket végeztek és gazdag 
zsákmány jutalmazta fáradságukat. Érdekes, hogy krétakori mélytengeri agyagot 
Besloe környékén, Niki-Niki-nél, a T-imor közepén sikerült találniok, ami külön-
ben nem újság, hiszen Molengaaff már évekkel előbb talált ilyeneket Borneoban. 

Entz Géza (Tihany). 
* 

Olaszország vitorláshajó-állománya. A hajózási technika mai fejlettsége 
mellett sokak előtt időszerűtlennek tűnik fel a vitorláshajó. Még a szakkörök jó-
része is azt a felfogást vallja, hogy csupán rövid idő kérdése, hogy ez a jármű 
eltűnjék a tengerről. A távolsági forgalomban valóban ki is szorította a gőzhajó 
— bárha a kisegítő gőzgépekkel felszerelt vitorlások még ilyen viszonylatokban 
is helyt tudnak állani, — a parti hajózásban azonban még ma is túlsúlyban van 
a vitorlás a gőzössel szemben. 

Ha pusztán a statisztikai adatokra támaszkodnánk. ítéletünk a vitorlás 
jelentőségéről meglehetősen lesújtó volna. így a „Lloyd's Register of British 
and Foreign Shipping" ezévi kiadása szerint Olaszország egész kereskedelmi 
hajóparkjának csupán 2.3%-a áll vitorlásokból. Ez valóban csekély hányadrész 
s még kisebbé lesz azáltal, hogy a vitorlás jóval kisebb teljesítőképességű a 
gőzhajónál. Ám a kitűnő angol hajólajstrom csupán a 100 bruttóregisztertonná-
nál nagyobb kereskedelmi hajókat tartalmazza s teljesen figyelmen kívül hagyja 
a 100 bruttóregisztertonnánál kisebb hajókat, pedig ezek közé tartozik az olasz 
parti hajózást ellátó vitorlások zöme. Célunknak inkább megfelelő statisztikai 
adatokat nyújt a Registro Italiano Navale ed Aeronautico és a Direzione Gene-
rale della Marina Mercantile. Ezek szerint 1929. szeptember 30-án az olasz 
vitorlások tonnatartalma, beleértve a kisegítő motorral felszerelt hajókat is, 
143.699 bruttóregisztertonnára, az egész olasz hajótér 7.2%-ára rúgott. 

De ez a szám magában még nem sokat jelent. Jobban kidomborodik a vi-
torlás jelentősége alábbi összeállításunkból, amely az olasz kikötők behajózási 
és kihajózási árúforgalmát összesítve tünteti fel 1000 tonnában: 
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1 9 1 9 . 2 6 . 4 8 6 6 . 1 6 8 2 . 5 5 0 2 . 2 4 7 8 . 7 8 2 6 . 7 0 

1 9 2 2 . 7 0 . 2 4 1 1 0 . 3 3 2 3 . 8 8 1 3 . 4 8 9 5 . 2 3 2 5 . 2 4 

1 9 2 5 . 8 4 . 9 0 3 1 6 . 3 7 3 4 . 8 8 1 4 . 9 5 4 5 . 4 4 2 3 . 2 0 

1 9 2 9 . 1 1 2 . 1 2 3 19 .802 5 . 2 9 6 4 . 4 4 3 4 . 5 2 1 8 . 2 0 

Tehát 1919. óta a vitorlások tonnatartalma megkétszereződött. Ha azon-
ban azt nézzük, hogy a vitorlások és az általuk lebonyolított árúforgalom hány 
százalékát teszi az egész olasz kereskedelmi hajórajnak és az egész árúforga-
lomnak, tüstént elénk tárul ennek az ellenkezője: az össztonnatartalomnak a vi-
torlások mind csekélyebb hányadát teszik. Csakhogy ez a hanyatlás nem vehető 
abszolút értelemben, hanem annak tulajdonítható, hogy a mechanikus hajtóerővel 
felszerelt hajók tonnatartalma sokkal nagyobb arányban növekszik: 1919-ben 
26 és félmillió bruttóregisztertonnna volt az űrtartalmuk és 6 millió tonna árút 
szállítottak, 1929-ben pedig 112 millió bruttóregisztertonnára emelkedett az űr-
tartalmuk és 20 millió t.-ra rúgott az árúforgalmuk, tehát megnégyszereződött, 
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ezzel szemben a vitorlások tonnatartalma alig hogy megkétszereződött a szóban 
forgó 10 esztendő folyamán. De hogy ez nem jelenti egyúttal a vitorlások for-
galmi jelentőségének csökkenését is, az világosan kitűnik abból, hogy 1929-ben, 
amidőn az olasz királyság kikötőibe be- és kihajózott vitorlások csak 4.52%-át 
teszik az egész olasz kereskedelmi hajóparknak, az általuk lebonyolított árúfor-
galom 18.20%-át teszi az összes olasz kikötők árúforgalmának, azaz az olasz 
tengeri kereskedelemnek csaknem egyötöd részét még ma is vitorlások bonyolít-
ják le. S ez a megállapításunk még nyilvánvalóbb lesz, ha a két hajóosztály 
tényleges teljesítményét vesszük szemügyre. 

100 br. r t. 
gőzhajó vitorlás 

által szállított rakomány ",<o-száma 
1919. 20.3 88.2 
1922. 14.7 28.5 
1925. 19.3 101.3 
1929. 17.6 83.7 

100 bruttóregisztertonna gőz- és mótorhajótér tehát közepes értékben csu-
pán 17 tonna tényleges hasznos hajórakományt szállít, ezzel szemben 100 bruttó-
regisztertonna vitorláshajótér 85 tonnánál jóval több tényleges hasznos rako-
mányt szállít, azaz a vitorlásoknál a holt- és a haszonsúly egymáshoz való 
viszonya sokkal kedvezőbb, mint a gőzhajóknál. Ez pedig azt bizonyítja, hogy 
a vitorlás nincs kiveszőben; ellenkezőleg: a parti hajózásban igen jelentős a sze-
repe, mert ezt a gőzhajó nem tudja oly jól ellátni, mint a vitorlás. 

Ha azonban a vitorlás nincs is kihalóban, kétségtelenül igen súlyos krízi-
sen megy keresztül napjainkban. Ennek főbb okai: az anyaghiány, a legénység 
hiánya—-mert életmódjuk a vitorláson sokkal fárasztóbb és rosszabb, mint a gőz-
hajón,— végül pedig gazdasági okok is: az áru b e - é s kirakásának nehézkessége, 
az üzem szervezetlensége, stb. De másrészről a gőzhajózási üzem határozott 
tendenciája a minél nagyobb hajóegységek felé előnyös a vitorlásoknak, amelyek 
kis egységeikkel jobban láthatják el a parti hajózást, mint az a gőzös, amelyet 
talán az óceáni hajózástól kellene e célra elvonni. Ez a tény kiviláglik alábbi 
adatainkból is: 

a) A vitorlások b) Behajózási és 
ál lománya kihaj. áruforg. a) és b) egymáshoz való 

Év 1000 bruttoregiszterlonnában kifejezve aránya 
1924 191 4,726 24,8 
1925 168 4,881 29,1 
1926 155 4,731 30,5 
1927 152 5,137 33,8 
1928 144 4,977 34,6 
1929 144 5,296 36,8 

A harmadik oszlop a be- és kirakodási műveletek gyakoriságát tünteti fel, 
amely évről-évre növekszik, míg a hajóállomány az a) oszlop tanúsága szerint 
gyorsan hanyatlik, az áruforgalom pedig lassan növekszik, ami azt bizonyítja, 
hogy a hajótér iránti kereslet növekszik, ha nem is abban a mértékben, hogy új 
hajók építése szükségessé válna, de mindenesetre olyan mértékben, hogy a 
jelenlegi vitorlás hajótér nem marad tétlenül. Mindezeknél fogva ma még nagyon 
korai volna arról beszélni, hogy a vitorlás pusztulófélben van. Ha sokkal 
szűkebb körre szorítkozik is forgalma, mint hajdanában, ma is fontos szerepet 
tölt be a gazdasági életben, mint a parti hajózás jármüve. (Lásd Artemio 

Ferrario: E in decadenza la vela? II Popolo Marinaro, Genova, 1930. január 15., 
február 1., február 15. számaiban). Dr. S. ]. 
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Agadir kikötője. Marokkó francia kormánya 1930 január 1-én megnyitotta 
a nemzetközi forgalomnak Agadir kikötőjét Marokkó délnyugati, atlanti óceáni 
partján. 

Agadirt a 16. században a portugálok alapították. Az ottomán uralom 
alatt Sidi Mohainmed ben Abdullah marokkói szultán bezáratta 1764-ben, hogy 
a szomszédos Mogador kikötő fejlődésének kedvezzen vele. Ezt a rendelkezést 
a francia közigazgatás is fentartotta, részint azért, mert a bennszülött népesség 
zavargásai miatt a kikötő megnyitásából származó gazdasági előnyök nem ér-
vényesülhettek volna kellőképen, részint pedig azért, mert a világháborút meg-
előző években a kikötő megnyitása könnyen eredményezhetett volna nemzetközi 
vitákat és politikai bonyodalmakat. A marokkói francia protektorátus létesítését 
megelőzően és annak első éveiben néhány német állampolgár kisebb-nagyobb 
földterületeket szerzett, főleg a Szusz-folyó mentén, Agadir közelében. E német 
érdekek védelmére küldötték ki 1911-ben a „Panther'" német cirkálót, látszólag 
a német alattvalók védelmére, de valóságban a kikötő elfoglalására, amely ki-
tűnő flottatámaszpontul kínálkozott a német hadiflottának. Ennek az incidens-
nek a következményei közismertek. Annak lezajlásával a francia kormány többé 
nem engedte meg a földbirtokszerzést német alattvalóknak s meglevő javaikat 
liciuidáltatta. E javakat a kikötő megnyitásával az új telepesek között oszt-
ják szét. 

A kikötő „hinterland"-ja bővelkedik természeti kincsekben. A Szusz-folyó 
környékének igen termékeny a talaja s azonkívül ásványi kincsekben (ezüst, vas, 
réz, mangán) is nagyon gazdag. Ezt a területet kapcsolja be most az új kikötő 
a világgazdaságba. 

* 

A hajóbérleti indexszámok alakulása. Az előkelő angol közgazdasági 
szaklap, az Economist, havonként ismerteti a tengerhajózás bérleti indexszámait. 
Ha az 1913. évet 100-zal vesszük egyenlőnek, úgy 1928 decemberében 133.17 
volt az indexszám, 1929-ben pedig hanyatlani kezdett: januárban 109.6, nevem-
berben pedig 88.3 volt. Ha az egyes zónákat vesszük figyelembe, a tramphajók 
indexe a legjobban a távol Keletet, a Csendes óceánt, Északamerikát, Délame-
rikát és Ausztráliát illetően hanyatlott. 

Az indexszámok biztos fokmérői a világgazdaság konjunkturális változásai-
nak. Hanyatlásukban az a tény tükröződik vissza, hogy a világ hajóparkja az 
elmúlt évek folyamán sokkal nagyobb arányban fejlődött, mintsem azt a világ-
gazdaság helyzete szükségessé tette volna: az egyre jobban növekvő tétlen 
hajótér tehát nyomasztóan hat a fuvarpiacra. Az újonnan épült és vízrebocsá-
tott hajók tonnatartalma ugyanis 1925-ben 2,193.000, 1926-ban 1,765.000, 
1927-ben 2,286.000, 1929-ben pedig 2,699.000 elegytonna volt, tehát az 1926. év 
kivételével növekvő irányzatot mutat, aminek szükségszerűen maga után kell 
vonnia a hajóbérletek indexszámainak csökkenését. 

* 

Hajóépítkezés. A Lloyd's Register kimutatása szerint a mult évben az 
alanti hajók épültek: 

Anglia és Írország 403 77 1.522,623 
Egyéb országok 231 270 1.270,587 

1929-ben 1,270.000 b. tonnatartalmú motoros hajó épült, ami a gőzösök tonna-
tartalmának 84%-át teszi ki. 1927-ben ez a százalékos arány 63%, 1924-ben 
30% és 1921-ben csak 8% volt. Ha emellett tudjuk, hogy az 1929. év végén 
épülő motoros hajók b. tonnatartalma 387.401 tonnával volt több, mint az 
ugyanakkor épülőfélben lévő gőzösöké, kétségtelenül megállapítható a motor 
térfoglalása. Érdekes, hogy dacára az évek óta tartó rossz fuvarviszonyoknak, 
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az 1914 júniusban nyilvántartott 42,514.000 b. tonna hajóiirrcl szemben 1929 jú-
niusban nyilvántartott 62,896.000 b. tonnatartalom hajóür állt a piac rendel-
kezésére. Ennek tulajdonítják sokan a mai rendkívül alacsony fuvardíjakat. Le-
het. Ám, ha a világbékék szülte védvámpolitika nem állítana sorompókat az egyes 
országok közé, vájjon nem lehetne-e ezt a megnagyobbodott hajóürt is foglal-
koztatni? 

* 

A „Navigazione Libera Triestina" új vonalhajózást indított Délafrikába. 
Szénfűtésről olajfűtésre alakította át és utasszállításra igen ízlésesen beren-
dezte négy hajóját . Ezek a „Timavo" 7434 b. t., épült 1920-ban, a „Piave" 7434 
b. t., épült 1921-ben; a „Duchessa d'Aosta" 7714 b. t., épült 1921-ben és a 
„Rosandra" 7746 b. t., épült 1921-ben. A hajók Venezia, Trieste, Fiume, Spalato, 
Napoli, Genova, Marseille és Barcelona érintésével mennek Cape Townba. Az 
út Genovától Cape Townig 25 nap. 

* 

A Magyar Keleti Tengerhajózási Részvénytársaság junius hó 27-én tartotté' 
rendes közgyűlését, dr. Scitovszky Tibor elnöklete alatt. Az igazgatóságnak a 
közgyűlés elé terjesztett jelentéséből kiemeljük a következőket: A lefolyt 1929-iki 
üzletév a fuvardíjak szempontjából az előző évinél kedvezőbb képet nyújt, ami 
főképpen a csaknem teljes éven át tartó nagyarányú angol kőszénexportnak s 
az aldunai kikötőkből az európai kontinentális kikötők felé irányuló gabonafor-
galomban az év második felében bekövetkezett megélénkülésnek tudható be. A 
mult év vége óta mindkét irányban, valamint a világforgalom egyéb viszonylatai-
ban is visszaesés állott be, de remélhető, hogy az üzletév második fele, amely a 
szabadhajózási üzlet eredményének kialakulására rendszerint döntő fontosággal 
bir, ellensúlyozni fogja az említett visszaesést. A társaság érdekkörébe tartozó 
„Levante" Societá di Navigazione Fiumana-nak sikerült az 1929. évben elért 
némi üzleti feleslege révén az előző évről áthozott veszteségét csökkentenie. 
A társaság mérlege a „Honvéd" gőzös értékéből eszközölt 5%-os értékcsökkenési 
tartalékolás után 83.590.07 pengő nyereséggel zárul. 

* 

A Magyar Adria-Egyesület tengerészeti szakosztályának közleményei. 
1. A szakosztály elnöksége felkéri az egykori cs. és kir. haditengerészet volt 
tényleges és tartalékos tisztjeit, hogy a háború alatt teljesített szolgálatuk folya-
mán előfordult minden olyan haditettről — legyen bár az a legkisebb epizód is, — 
melyben személyesen résztvettek, vagy melynek szemtanúi voltak és amely akár 
az egyéni bátorságnak az i f júság számára példaként, akár egykori haditengeré-
szetünk dicső emlékének megörökítésére alkalmas, folyóiratunk számára, az ese-
ményhez mérten, rövidebb-hosszabb közleményt írni szíveskedjenek. Kérelmünk 
célja, hogy a számos középiskola útján, melyek rendes előfizetőink, az eseménye-
ket az ifjúság elé tárjuk és ezúton is felkeltsük a tenger iránti érdeklődésüket és 
hozzájáruljunk a kötelességteljesítés iránti érzékük fejlesztéséhez. 2. A szak-
osztály elnöksége felkéri úgy a volt haditengerész, mint a kereskedelmi tengerész-
tiszteket, hogy életpályájuk folyamán előadódott eseményt, amely a tengerész-
Ihumor megörökítésére alkalmas, rövid közlemény keretében folyóiratunk szer-
kesztőségével közölni szíveskedjenek. Minden kis anekdota érdekel bennünket. 
Kérelmünk célja, hogy a humornak ezt az igazgyöngyét, a tengerész-humort, ol-
yasóinkkal megismertessük és az utókor számára megmentsük. 
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Kari v. Scherzer: Mit der „Novara" um die Erde. Die Reise einer öster-
reichischen Fregatte. „Reisen und Abenteuer" No. 49. — Brockhaus-kiadás, 
Leipzig 1930. 

Az osztrák haditengerészet történetében fordulópontot jelentett az olaszok-
nak a császári flottából való kiválása 1848-ban. Az eddig úgyszólván teljesen az 
olaszokra alapozott tengerészetet új já kellett szervezni, amely munkát a dán 
Dahlerup kapitány mellett, főként Ferdinánd Miksa főherceg, az osztrák hadi-
tengerészet akkori főparancsnoka irányította. Az új, teljesen osztrák haditen-
gerészet első nagyobbszabású teljesítménye a „Novara" nevü vitorlás fregatt 
három és fél évig (1857—1859) tartó világkörüli útja volt. A Wüllersdorj-Urbair 
báró Commodore vezetésével abszolvált utazás célja, az osztrák haditengerészet 
újjászületésének világszerte való demonstrálása mellett, főként az volt, hogy az 
osztrákokból rekrutálódott és javarészt még gyakorlatlan tisztjelölteket és le-
génységet a praxisban alaposan kiképezzék. Éppen ezért választottak az utazásra 
gőzhajó helyett vitorlást. E mellett tudományos célt is szolgált a világkörüli út, 
amennyiben a ,.Novara" fedélzetén több európai nemzet számos neves tudósa 
is utazott, akik hidrográfiai, tengerbiológiai, meteorológiai, földrajzi és néprajzi 
megfigyeléseket végeztek. A tudományos kutatás céljainak is inkább megfelelt a 
kényelmes vitorlás hajó, amelyen jobban lehetett elhelyezni a gazdag felszere-
lést, mint valamely gőzösön. A „Novara" 1857 április 30-án hagyta el a trieszti 
kikötőt és 51,686 tengeri mértföld hátrahagyása után, 1859 augusztus 26-án 
jutott be ismét Triesztbe. Az osztrák fregatt 551 napon át vitorlázott a nyilt ten-
geren és 298 napot töltött lehorgonyozva 25 különféle kikötőben. A „Novara"-
expedició minden tekintetben elérte a célját; méltóan képviselte a föld vala-
mennyi tengerén és világrészén az új osztrák flottát, bő alkalmat nyújtott az 
újdonsült tengerészek kiképzésére és a fedélzetén buzgólkodó nemzetközi tudós-
társaság jóvoltából rendkívül gazdag tárgyi- és adatgyűjteményt hordott össze. 
Az expedíció biológiai gyűjtését a bécsi tudományos akadémia tudósai, míg a 
nautikai, hidrográfiai és meteorológiai adatokat a trieszti haditengerészeti hidro-
gráfiai intézet dolgozta fel, de jutott anyag bőven más európai oceánográfiai 
intézeteknek is. A földrajzi és néprajzi megfigyeléseket Kari v. Scherzer, a ki-
váló utazó és író végezte, ő volt egyúttal a „Novara" naplóvezetője és „sajtó-
főnöke". Az ő tollából 1861-ben Bécsben három vaskos kötet jelent meg a 
„Novara" útjáról, mely munka, mint érdekes útleírás és mint alapos tudományos 
beszámoló, egyaránt értékes produktuma a földrajzi irodalomnak. Ennek a há-
romkötetes műnek rövid kivonatát adja most olvasói kezébe a Brockhaus-kiadó-
vállalat. A kis könyv szórakoztató olvasmánynak is elsőrangú és tanulságos, 
abból a szempontból, hogy miképpen látta és ítélte meg a nagyvilágot a mult 
század derekán egy világos látású és éles judiciumi író és tudós. De figyelmet 
érdemel ez a könyvecske azért is, mert hiszen első békés „haditettét" örökíti meg 
annak a flottának, amely — mint a letűnt osztrák-magyar monarchia szeme-
fénye —- vitézségével és egyéb erényeivel méltó helyet vívott ki magának a népek 
történetének lapjain. k. n. 

* 

Wilhelm L. Ehlers-Bremen: Die Schnelldampfer Bremen und Európa. 
Meereskunde, Sammlung volkstiimlicher Vortrage, Band XVII, 8, Heft 194. 
Herausgegeben vom lnstitut für Meereskunde, Berlin, 1930. 

A német hajóépítőipar és tengerhajózás büszkeségeiről a nemzeti önérzet 
hangján emlékezik meg ez a kis füzet. Bevezetésül ismerteti a tengeri hatalmak 
versengését az Európa—Amerika útvonal időtartamának megrövidítése körül és 
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felsorolja az eredményeket, amiket ezen a téren a német hajózás produkált, hogy 
végül is a „Bremen" világrekordjával (4 nap, 14 óra 30 perc) magához ragadja 
„az óceán kék szalagját". Azután ismerteti a két személyszállító hajóóriás kon-
strukcióját, építését, berendezését, mint a német technika és ipar diadalát. 

* 

G. Voitoux: La navigation aerienne transatlantique. Société d'éditions 
géographiques, maritimes et coloniales, Paris 1930. 

Az Atlanti-óceán átrepülésének szinte epidemikus láza közepette igen nagy 
szolgálatot tesz az a komoly tudományos munka, amely az Óceán fölött elterülő 
levegőtenger meteorológiai viszonyait foglalja össze, a francia állami meteoroló-
giai hivatal szorgalmasan gyűjtött és nagy körültekintéssel feldolgozott adatai 
nyomán. 

* 

Deutscher Seekalender 1930. Bearbeitet im Auftrage des Deutsclien See-
vereins von C. Fink. — Deutscher Seeverein, Berlin, W. 10. Matthaikirch-
strasse 13. 

A „Deutscher See-Verein", amely „Die See" címen havi folyóiratot is ad ki, 
ízlésesen kiállított falinaptárral lepte meg olvasóit. Naptári részén kívül minden 
oldalon egy-egy tengerészeti vonatkozású fényképet, azonfelül a német hadi- cs 
kereskedelmi tengerészetet ismertető apróbb cikkeket közöl. 

* 

Guia azul. Guia ferroviaria, guia maritima, guia aerea, turismo. Marzo 
1930. Viajes Hispania, Barcelona. 

A spanyol vasúttársaságok és hajózási vállalatok menetrendje a terjedel-
mes kötet, csinos külalakban s áttekinthetően összeállítva. 

* 

Le Monde Colonial lllustré. A tartalmas és mintaszerűen illusztrált 
francia folyóiratnak, amely a gyarmati világgal foglalkozik, két legutóbbi (78. 
és 79.) száma sok érdekes tanulmányt hoz. 78. számában mindenekelőtt a 
német gyarmatosító szellemről, majd az afrikai angol gyarmatokról hoz cikke-
ket, azután H. Massé tollából szakszerűen ismerteti Agha khán szerepét az 
iszlám mozgalmaiban. Érdekes leírást ad a Foucauld gőzös vízrebocsájtásáról, 
majd a francia akadémiának a koloniális tudománnyal és irodalommal való kap-
csolatairól. Az 1931. évi Exposition Coloniale előkészítését írja le ezután s szép 
felvételekben mutatja be a munkálatok mai állását. Mélynyomású képekkel 
illusztrálja az algiri telepítésről, Tunisz műtörténeti szerepéről, Marokkó atlanti 
partjáról és Angol-Délafrikáról írott cikkeit: ez utóbbiból megismerhetjük a Dél-
afrikai Unió keletkezésének egész történetét s mai gazdasági jelentőségét, külö-
nösen az arany- és a gyémánttermélés nagy fontosságát. A Guadeloupe szigeté-
ről, Indokínáról, valamint Dinét orientálista festőről írott rövid cikkek egészítik 
ki a szám illusztrált részét, nem illusztrált részében pedig apróbb közleménye-
ket hoz. 

A 79. szám javarésze Marokkónak van szentelve. Ismerteti ennek az Euró-
pához olyan közel fekvő s mégis oly titokzatos országnak állapotát 1929-ben, 
majd E. Dubuc tollából hosszabb tanulmányt hoz helyszíni felvételek kíséretében 
keleti Marokkó gazdasági jövőjéről. Ugyancsak szép felvételek díszítik az 
agadiri kikötő megnyitásáról, az Algir jövőjéről és Dinét festőnek muhammedán 
temetkezési jeleneteket ábrázoló rajzairól szóló cikkeket. Két jó felvételt közöl a 
Himalaya-vidékről, majd „a millió elefánt és a fehér napernyő országáról", felső 
Laosról ír. Érdekes a jelenlegi palesztinai helyzetről írott cikke és a Madagasz-
kárról szóló közleménye. Jó felvételt hoz a Mont Pelée mult évi szept. 30,-iki 
kitöréséről is. Dr. S. ]. 
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legyenek szívesek teljes buzgalommal felkarolni egyesületünk ügyét s 

új tagok gyűjtésével és adományaikkal 

lehetővé tenni, hogy A TENGER-t a folyó évben is havonként mi-
nél gazdagabb és változatosabb tartalommal jelentethessük meg. 

Méltóztassanak különösen oda hatni, hogy a városok és községek, az 
iskolák, az olvasó körök, a közművelődési egyesületek, a könyvtárak 
„A Te nge r"-t megrendeljék s ezáltal a tenger kultusza minél széle-

sebb körökben tért hódítson. 

Nagy köszönettel vennők, ha be méltóztatnának küldeni azok címét, 
akikről föltehető, hogy egyesületünk nagyfontosságú nemzeti, kulturális 
és közgazdasági törekvéseivel megismerkedve, esetleg hajlandók lenné-

nek az egyesületbe belépni. Ezeknek szívesen megküldenők 
„A Te n g e r"-t mutatványul. 



V A S S J Ó Z S E F D R . 
1877—1930. 

A magyar nemzet viharral küz-
ködő hajójának kormánya mellől 
eltűnt egy messze tekintő szempár 
és lehanyatlott két erős kar. A 
magyar élet tengerének bizony-
talan körvonalú hori-
zontját nem kémleli 
többé aggódó figye-
lemmel a nép a tyja ; 
bátorító, jóságos sza-
vait nem hallja többé 
az életgondok hullá-
maival harcoló tömeg; 
segítő keze nem nyúl 
többé a hitevesztet-
tek, erőtlenek hóna 
alá, hogy felemelje 
őket és megmutassa 
nékik a ködös látóha-
táron felbukkanó Ígé-
ret földjét . . . 

A romokon épülő 
új Magyarországnak Vass József 
volt a „munkavezetője". A nagy-
koncepciójú politikai, gazdasági és 
kultúrális tervek, amelyeket a 
nemzetépítés hivatott mérnökei 
készítettek, az ő józan mérlegelése 
és munkás keze nyomán valósul-
tak gyakorlati értékű tettekké. 

Figyelme, gondossága kiterjedt 
a nemzetépítő munkássereg vala-
mennyi rétegére ; igyekezett az 
egész vonalon megteremteni az 

egyéni jólét feltételeit: az alkotó 
m u n k a alapjait. 

E minden társadalmi osztályt 
érintő tevékenysége és mindenütt 
a magáéhoz hasonló, dolgos keze-

ket kereső figyelme 
közepette megértés-
sel fordult bármely 
egyén és testület felé, 
amelyben éles szeme 
a nemzetépítő munka 
tényezőjét fedezte fel. 
így jutott kapcsolat-
ba a Magyar Adria 
Egyesülettel is, mely-
nek céljait helyesek-
nek, tevékenységét 
pedig h a s z n o s n a k 
ítélte. Egyesületünk-
neknemcsak illusztris 
tagja, hanem atyai 
p á r t f o g ó j a is volt. 

Kultuszminiszter korában, majd 
mint népjóléti miniszter is, min-
dig módot talált arra, hogy esz-
ményi törekvéseinket támogassa. 

A magyar nemzetre nehezedő 
mérhetetlen csapás súlyosan érin-
ti Egyesületünket is, de tudatában 
vagyunk annak, hogy még e nagy 
veszteséget is pótolhatjuk, ha kö-
vet jük Vass Józsefet a megértő 
szeretet és az áldozatos munka 
útjain. 



A BÁLNA ÉLETMÓDJA ÉS VADÁSZATA 
IRTA DR. PELL MÁRIA 

— 14 képpel — 

DAS LEBEN UND DIE JAGD DER WALF1SCHE. Die einst und jetzt 
gefangenen Walfischarten. Die alteren und modernen Walfisehfahrer. Die 
Lebensiveise und die Nahrung der verschiedenen Walfischarten. Der Walfiscli-
fang xvirtschaftlich betrachtet. 

* * * 

„LA V1E ET LA CHASSE DES BALEINES. Espéce de baleines chassées 
autrefois et á présent. Les navires baleiniers anciens et modernes. La maniére 
de vivre et la nourriture des différentes espéces de baleines. La peche de 
baleines au point de vue économique. 

* * * 

LIFE AND HUNTING OF WHALES. Kinds of whales hunted once and 
now. Ancient and modern whaling-ships. The economic aspect of whale-fishery. 

* * * 

A földkerekség legnagyobb állatainak, a bálnáknak élete szoros össze-
függésben van a plankton parányi szervezeteivel. Ezek az apró állatok szol-
gálnak a bálnáknak főtáplálékul, irányítják életüket, befolyásolják vándor-
lásuk irányát, megszabják tartózkodási helyüket. Jól tudják ezt a modern 
bálnavadászok s a plankton állatainak életmódját tanulmányozzák, hogy 
vadászatuk eredményét biztosítsák. Mert a bálnák a nekik táplálékul szol-
gáló állatrajok vándorlásának irányát követik s ha ezek valamely helyről ki-
pusztulnak, onnan a bálnák is eltűnnek. 

Az első bálnavadászok a norvégek voltak, akik a part mellett vadász-
tak. A Grönland szigetére letelepedett norvégeket is főleg a bálnavadászat 
vonzotta a távoli északra. Egészen a 16. századig a grönlandi bálna 
(Balaena mysticetus) és a baszk bálna (Balaena biscayensis) volt a vadá -
szat tárgya. Ebben az időben a baszk bálnavadászok Newfoundlandig és 
Labradorig is elhajóztak. Száz meg száz hajóval vonultak ki azokra a he-
lyekre, melyeket a bálnák felkerestek, úgy hogy Grönland keleti part jain 
évente kétezer, nyugati part jain néhány száz bálnát ejtettek zsákmányul. 
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A 18. században érte el a bálnavadászat a tetőpontját; 1719—20-ban 
Hollandia 748, majd 1729-től 1738-ig 976 hajót szerelt fel és indított útnak 
a Baffin-öbölbe és a Davis-szorosba, ahol annyira üldözték a bálnákat, hogy 
számuk mindjobban gyérült, míg végre teljesen eltűntek Grönland part jai-
ról. Az előbb említett fajokon kívül ekkor főleg a fizeter-re (Physeter mac-
rocephalus) és a jeges bálnára (Balaenoptera glacialis) vadásztak. 

Ám csakhamar ezeknek a vadászata is eredménytelen lett és ekkor 
kezdtek más bálnafajok felkutatására gondolni. így terelődött a figyelem 
azokra a bálnákra, amelyek a mai bálnavadászat szempontjából számításba 
jöhetnek. Ezek a kék bálna, a hátuszonyos bálna, az északi bálna és a púpos 
bálna. A legnagyobb közöttük a kék bálna (Balaenoptera musculus) az an-
golok blue whale-je, mely a 33 m-t is eléri, továbbá a hátuszonyos bálna 
(Balaenoptera physalus), angolul jinback (magyarul könnyen félreérthetően 
finnbálnának is hívják), melynek átlagos nagysága 19—20 m között válta-

kőzik. Az északi bálna, sei-whale (Balaenoptera borealis) és a púpos bálna, 
humpback (Megaptera nodosa) kisebbek.* 

A modern bálnavadászat a hátuszonyos bálna vadászatával kezdődött. 
Finmarkban, 1864-ben. A kék bálnáé Svend Foyn híres norvég tengerész 
nevéhez fűződik, ki 1870-ben a Varanger f jordban főleg kék bálnákat ejtett 
zsákmányul. 

A modern bálnavadászat nagyban különbözik a régitől. Ma már nem 
kötélre erősített kézi szigonyokkal sebzik meg a bálnát, hanem szigonyágyúk 
lövedékével, mely meg is öli az állatot. Ez azért fontos, mert az utóbb em-
lített négy bálna megsebezve rettentő gyorsasággal menekül. A szigonyágyú 
felfedezése Svend Foyn érdeme. Üjabban légszivattyú alkalmazásával leve-
gőt is sajtolnak az elejtett bálna testébe, hogy a víz színén maradjon, mert ez a 
négy bálnafaj megölve elsülyed. A régi 100—200 tonnás vitorlás hajók 
helyett, ma 12—13.000 tonnás gőzhajókkal több ezer mérföldnyi utat tehet-
nek meg a nyilt tengeren s ezek a hajók, mint valóságos úszó gyárak, az el-

*) Az irodalomban meglehetősen nagy zavar uralkodik a bálnák elnevezését ille-
tőleg; egyik leírójuk ezt, másik amazt jelöli ugyanazzal a névvel. Brehm a hátuszonyos 
bálnát nevezi Balaenoptera musculus-nak, (de nevezi physalusnak is); a kék bálnát 
nem is említi, ez valószínűleg az ő óriás bálnájával (Balaenoptera Sibbaldii) azonos. 

A jeges bálna (Balaenoptera glacialis). 
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ejtett bálnát teljesen feldolgozzák. Természetesen minden erre a célra szol-
gáló modern berendezéssel el vannak látva. így a bálnavadászok nincse-
nek kötve a sokszor messze fekvő és nem minden időben megközelíthető' 
tengerparti feldolgozó telepekhez. 

Tudományos intézetekben foglalkoznak a bálnák életmódjával és táp-

r HH 

A ma leginkább vadászott bálnafajok: Felül: kék bálna (Balaenoptera musculus); közé-
pen: hátuszonyos bálna (Balaenoptera physalus); alul: púpos bálna (Megaptera nodosa). 

lálkozásával. Az elejtett bálnákat minden szempontból vizsgálat alá veszik: 
megmérik a nagyságát , megvizsgálják a gyomortartalmát s összehasonlítva 
a különböző előfordulási helyek statisztikáját, következtetnek arra, hogy hol 
és mikor a legeredményesebb a vadászat. Ilyen bálnabiológiai állomás van 
Norvégiában, Aukra szigetén, a Romsdal-fjord bejáratánál, melynek modern 
felszerelésén kívül, három bálnavadász-hajója is van. Planktonhálókkal anya-
got gyűjtenek és összehasonlítják az ugyanazon tengerben elejtett bálnák 
gyomrában talált plankton-szervezetekkel; így olyan eredményeket nyertek. 
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melyek megvilágítják a bálnák életmódjának eddig nem ismert sok részletét 
<és megmagyarázzák életfeltételeit. 

Ezeknek a kutatásoknak köszönhetjük, hogy ma már nagyjában is-
merjük a bálnák vándorlásának irányát és okait. Tudjuk, hogy tavasszal 
hidegebb vidékre, ősszel melegebb vidékre vándorolnak. Vándorlásuk oka 
részben a táplálkozás, részben a szaporodás. Táplálékuk a plankton lebegő 
•szervezetei, melyek tavaszkor oly nagy tömegben lépnek fel, hogy színessé 
teszik a tenger vizét. Tavasszal a táplálékul szolgáló állatrajok tartózko-

dási helyeit keresik fel és ott maradnak nyáron is. Ezalatt sok tartalékot 
gyűjtenek fel testükben. Ősszel, szaporodás idején a meleg tengereket kere-
sik fel, minthogy pedig azokban nem találják meg a táplálék olyan nagy tö-
megeit, nagyon lesoványodnak és a következő évben alaposan megfogyva 
térnek vissza. 

Táplálékuk nagyobbrészt apró rákok, kisebb mennyiségben halak és 
lágytestüek. A rákok közül a legfontosabb — mert óriási tömegekben fordul 
elő — a Meganyctiphanes norvegica, melyet a norvég bálnavadászok „nagy 
krill" néven ismernek, továbbá a Thysanoessa inermis, norvég néven „kis 
krill"; mindkettő a hasadt lábú rákok, a Schizopodák sorába tartozik. Azért 

A modern bálnavadász fegyvere: 
a szigonyágyú. 

A bálnavadászok anyahajója egykor 
és most. Balra: a 200 tonnás „Har-
pooner" vitorlás 1780-ból, jobbra: a 
jelenleg üzemben levő 13.246 tonnás 

„Larsen" g ő z ö s 

Az „uszó gyár." A „Larsen" bálnavadász anyahajó, amely a zsákmányul ejtett bálnák 
teljes feldolgozására van berendezve — A hajó orrán látható a bálna felvontatására 

szolgáló készülék. 
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nevezik ezeket így, mert 13 pár lábuk közül a 8 utolsó két függelékre oszlik. 
A „krill" főtápláléka a kék bálnának, a hátuszonyú bálnának és a púpos 

bálnának. A kék bálna kizárólag a „kis krill"-ből táplálkozik, soha sem eszik 
heringet vagy más halat; Sars megvizsgálta a gyomortartalmukat és semmi 
mást nem talált benne. Ezért a kék bálna nem is fordul el máshol, csak ahol 
Schizopodák vannak. 

A Schizopodák serege nemcsak 
azért fontos, mert közvetlenül táp-
lálja a bálnákat, hanem azért is,mert 
tápláléka a heringeknek és más bál-
na-táplálékul szolgáló halaknak. Az 
ő életmódjuk szabja meg a bálnák 
vándorlásának idejét. A Schizopo-
dák ugyanis a fenék lakói, — mert 
ott találják meg táplálékukat — és 
csak peterakáskor jönnek a víz fel-
színére. Ekkor keresik fel őket a 
bálnák, amelyek mindig a víz felszí-
nén kutatják táplálékukat. A „kis 
krill" a Varanger-fjordban szapo-
rodik.*) 

A Schizopodák a 0° feletti ternpe-
raturát szeretik, — a Thyasnoessa 
csak positiv hőfokú tengerben él — 
és amikor a parttól nagyobb távol-
ságra is 2°—4° a víz hőmérséklete, 
egész nyáron ott maradnak és oda-
vonzzák a kék, a hátuszonyos és a 
púpos bálnát. Legszívesebben olyan 
helyen tartózkodnak, hol a meleg 
áramlat találkozik a hideg áramlat-
ta, például ahol a Golf-áram északi 
széle érintkezik a hideg sarki áram-
mal. Grönland partjait is meleg 
áramlat mossa, ezért talált ott a 
„Michael Sars"-expeditió annyi rá-
kot és azért oly sok a bálna a 
öbölben. 

A másik fontos apró rák a Calanus finmarchicus, a norvégek „rodaat" -
ja, mely már régen ismeretes mint bálnatáplálék. Ez egy kis Copepoda, vagy 
evezőslábú rák (3—4 mm), mely abban különbözik többi rokonától, hogy 
utolsó lába is úszó láb. A Copepodák teste 16 gyűrűből áll; ezek közül 6 a 

Kis bálnavadász-hajó. 
Régen az anyahajóról lebocsátott csóna-
kokkal indultak a bálnák üldözésére, ma 
ilyen kis gőzösök vagy motorosok veszik 
üldözőbe a felbukkant zsákmányt. Rendesen 
három ilyen kis vadászhajó tartozik egy 

„úszó gyár"-hoz. 

*) Ezért találta ott Svend Foyn oly nagy számban a kék bálnát. 
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fejet, 5 a tort és 5 a potrohot alkotja. A toron 5 pár hasadt láb van, mely 
evezésre szolgál; innen a nevük. 

Az északi bálna majdnem kizárólagosan Calanus finmarchicus-bó1 él. 
Finmark vidékén legnagyobb számban májusban lépnek fel a Calanusok, 
ahol már áprilisban megtalálhatók, de szeptembernél későbben soha sem for-
dulnak elő. 

A hátuszonyos és púpos bálna tápláléka a kétféle „krilP, „rodaat" és 
hal. Tavasszal és nyáron rákok-
kal táplálkoznak, de ősszel és 
télen, amikor sem Schizopodá-
kat, sem Copepodákat nem ta-
lálnak, heringet és más halat 
(Mallotus villosus) esznek, nem 
úgy, mint a kék bálna, mely — 
ha nem talál „krill"-t, otthagyja 
a norvég tengert és levándorol 
az Atlanti-óceánba. 

A különböző bálnafajok nem-
csak a táplálék minőségében, 
hanem a tápálkozás módjában 
is eltérnek egymástól. Az északi 
bálna mintegy lefölözi a ten-
gert. Nyitott szájjal rohan át a 
víz felszínét borító Copepoda-
rajokon, úgy, hogy a szája a víz 
felszínével van egy magasság-
ban. Miután a rákok a vízzel 
együtt a szájába kerültek, a vi-
zet kiereszti, majd lebukik a víz 
alá és lenyeli a táplálékot. A 
legérdekesebb a púpos bálna 
táplálkozása. A víz felszínén 
levő rákokat kétféle módon ejti 
zsákmányul. Oldalára fekszik, 
majd farkával és uszonyaival 
csapkodva, gyorsan körben kezd 
forogni, mire a tenger felszínén habgyürü keletkezik. A megriadt rákok ennek 
közepébe tömörülnek, mire a cet alábukik, majd hirtelen a kör közepén buk-
kan fel és a vízzel együtt behabzsolja a rákokat is. Máskor meg a víz alatt 
úszik körben s eközben levegőt fú j fel. A felszáló légbuborékok a víz színén 
kört alkotnak, egyszersmind a középre terelik a rákokat is s a bálna ugyan-
úgy behabzsolja őket, mint előbb. 

A kék, a hátuszonyos és a púpos bálna a hátára fordul, amikor a ráko-
kat bekapja, úgy hogy a feje sokszor egészen a víz alá kerül. 

A bálnák egyik jötápláléka: 
a Calanus finmarchicus nevü parányi 

evezöslábú rák. 
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Úszási módjuk sem egyforma. A három előbb említett bálna a víz alatt 
úszik és időnként feljön lélekzetet venni, az északi bálna viszont a víz fel-
színén marad s a nyomát messzire lehet követni. 

A táplálék mennyisége még a természetüket is befolyásolja. Amikor bő-
séges a táplálék, a part közelébe merészkednek, ha viszont csak kis mennyi-
ségben vannak jelen a táplálékul szolgáló állatok, a bálnák olyan félénkek 
lesznek, hogy nem is lehet őket megközelíteni. Ilyenkor a bálnavadászok egész 
nap üldözik őket, anélkül, hogy közülük egyet is elejthetnének. 

Nagymérvű vadászatuk sok helyen inegritkulásukra, sőt teljes kipusz-

Neufoundlandi bálnavadász-állomás. Előtérben egy kék bálna feldolgozásra váró teteme. 

tulásokra vezetett. A bálnafajok szívósság tekintetében is különböznek egymás-
tól. A megfigyelések szerint azok, melyek meghatározott helyen tartózkodnak 
és nem változtatják vándorlásuk irányát, hamarább esnek zsákmányul és en-
nek következtében könnyebben ki is pusztulnak. A legkevésbbé ellentálló a 
púpos bálna, amely a vadászattól zavartatva nem is szaporodik. Hogy a nagy-
mérvű vadászat milyen pusztítást visz véghez közöttük, mutatja az 1910. és 
1925. év vadászatának eredményei közötti különbség: míg az előbbi évben 
egy-egy hajó zsákmánya kitett 250—300 darabot is, addig 1925-ben az egy 
hajóra eső bálnák száma nem volt több 5—6-nál. 

A bálnavadászat kezdetben, amikor még a grönlandi bálnára vadásztak, 
igen jövedelmező volt. A bálnavadászok kis hajóikon, melyeknek felszerelése 
nem került sokba, indultak vadászatra. Egy elejtett bálna egész család anyagi 
jólétét alapozta meg. Ezért aztán rohamosan fokozódott a vadászat; mindig 
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többen és többen foglalkoztak vele, míg nem olyan nagy mértékben űzték, 
hogy a bálnák száma kezdett erősen megfogyatkozni s végre annyira leapadt, 
hogy vadászatát teljesen meg kellett szüntetni. 

A modern bálnavadászat kezdetben szép eredménnyel járt. 1864-ben 
indult meg Finmarkban és 1880-ban már végig a parton bálnafeldolgozó te-
lepeket létesítettek s a hajók számát az első évi 4-ről 34-re emelték fel. Ennek 
az lett a következménye, hogy 1900-ban már a bálnavadászat úgy aláhanyat-
lott, hogy nem volt érdemes vele foglalkozni. 1903-ban a Medve-szigeten 
kezdett felvirágozni. Az itt elejtett bálnákat Finmarkra vontatták, ahol fel-
dolgozták. Majd 1905-ben a Spitzbergák vidékére tértek át, de 1912-ben már 
sem itt, sem a Medve-sziget körül nem lehetett bálnát találni. Mindkét helyen 
próbákoztak még 1920-ban, 1925-ben és 1926-ban, de sikertelenül. 

Az Antarktisz jégtorlaszai között. A „Nielsen-Alonso" úszó gyár és három kis vadász-
hajója a Ross-tengerben. 

Ugyanígy történt Izland-szigetén is. 1890-ben kezdték itt a vadászatot 
nyolc hajóval és minthogy az eredmény kielégítő volt, 1902-ig a hajók számát 
30-ra emelték. Bálnafeldolgozó állomások is alakultak, ezeket azonban csak-
hamar — mivel a bálnavadászat mindjobban hanyatlott, — egymásután meg 
kellett szüntetni. 

Newfoundland partjainál 1900-ban kezdtek felbukkanni a bálnavadász-
hajók. Az elejtett bálnák száma elég tekintélyes volt, mire mind több és több 
hajó jelent meg. 1905-ben már 40—50 hajó fordult meg itt évenként. Az alá-
hanyatlás nem is maradt el. Erre a bálnavadászok áthúzódtak Amerika nyu-
gati partjaira, Vancouver-szigetére, ahonnan nagy zsákmánnyal megterhelten 
tértek haza. Ezen fellelkesülve, ellepték hajóikkal a partot Alaszkától egészen 
Mexikóig. Természetesen a következmény itt sem maradhatott el: ez a vidék 
ugyanúgy kimerült, mint Európa északi része és Amerika keleti partjai. 

Délafrikában először 1908-ban vadásztak bálnára, még pedig meglepő 
eredménnyel; különösen púpos bálnát fogtak nagy számmal. És ma a púpos 
bálna a legnagyobb ritkaságok közé tartozik ott is. 

A háború alatt nem folyt bálnavadászat, ami nagyon jó hatással volt 
a bálnák szaporodására. 
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A Gibraltár-szorosban 1920-ban kezdődött a vadászat s már az első 
évben úgy fellendült, hogy egy-egy hajó 500 bálnát ejtett zsákmányul. 1926-
ban négy hajó már csak 259 bálnát ejtett el, 1927-ben pedig teljesen meg is 
szűnt itt a vadászat . 

Jelenleg az Antarktisz az a vidék, mely szinte kiaknázhatatlannak lát-
szik. Különösen Dél-Georgia és Dél-Shetland környékén élnek nagy számmal 

Munkában az „úszó gyár". Fent: az elejtett bálnát felvontatják a „Larsen" hajó 
oldalához erősített tutajra. — Alul balra: a hajó oldalához erősített bálna-tetemet meg-
nyúzzák. — Alul jobbra: a bálnát a hajó orrán levő kerek nyíláson át felvontatják 

a cetek. Azonban előrelátható, hogy ha minden korlátozás nélkül fogják 
őket irtani, a számuk néhány évtized leforgása alatt ott is tetemesen meg-
fogyatkozik. 

A bálna értéke a belőle nyert bálnazsír mennyiségétől függ. Régebben 
egyéb termékeket is készítettek belőle, ma azonban arra törekszenek, hogy az 
egész állatot zsír szempontjából értékesítsék. A különböző bálnafajok nem 
egyforma mennyiségű zsírt szolgáltatnak; legtöbbet ad a kék bálna: 70—80 
barrelt, legkevesebbet az északi bálna: 10—15 barrelt; a hátuszonyos bálna 
35—50, a púpos bálna 25—30 barrelt szolgáltat. (Egy barrel = 163.44 lit.) 

Általában egy kék bálnából nyerhető zsírmennyiség megfelel két hát-
uszonyos bálna, két és fél púpos bálna és hat északi bálna zsírjának; ez az 



A B Á L N A ÉLETMÓDJA ÉS VADÁSZATA 187 

egység. Eszerint számítják át egymásra az elejtett bálnák értékét; egy kék 
bálnára 84—88 barrelt kalkulálnak. 

A vadászat a legnagyobb haszonnal az Antarktiszon jár. 1906—1927-ig 
innen 6,674.000 barrel zsír, 700 millió norvég korona értékben került a piacra. 
1928—29-ben pedig 1,600.000 barrel, ami — tekintve, hogy az egész világ 
bálnazsír-termelése 1,400.000 barrel volt — 200.000 barrellel múlja felül az 
összes többi bálnavadász-területek hozamát. 

Dél-Georgiában a vadászat szeptember végétől május közepéig tart , 
Dél-Shetlandban november végétől április végéig, úgy hogy a bálnavadász-
hajók, az ú. n. „úszó gyárak" augusztus közepén, vagy szeptember elején in-
dulnak el Norvégiából és május-júniusban térnek vissza. A hozzájuk tar tozó 
kis bálnavadász hajókat nem viszik magukkal, hanem Dél-Georgiában, Monte-
videóban, vagy Cape Townban hagyják javítás céljából. 

1928 áprilisában a „C. A. Larserí' nevű 13.246 tonnás hajó 2 millió 
font értékű áruval tért vissza. 761 bálnát fogott és ebből 75.000 barrel zsírt 
nyert, melyet az amerikai szappangyáraknak adott el. 

Mindazonáltal e nagy számok mellett nem oly óriási a haszon, mert egy 
bálna-expedició rengeteg pénzbe keriil. Tekintve, hogy az úszó gyáron 80—180 
ember, a hozzájuk tartozó bálnavadász hajók mindegyikén 11—13 ember van, 
a tíz hónapig tartó utazás 1 ]/2—3 millió norvég koronát emészt fel. Ha ehhez 
még hozzászámítjuk azt, hogy a kis bálnavadász hajók néhány évi használat 
után tönkremennek, megérthetjük, hogy a bálnavadászat ma már, amikor ilyen 
óriási befektetéseket kell eszközölni, nem olyan jövedelmező foglalkozás, mint 
régente volt; csak a kamatait hozza meg a tökének. 

Jelenleg az Antarktisz vidéke még az egész világ bálnatermelésének 
70%-át adja, vagyis húszezer bálnát szolgáltat évenként. Mihelyt azonban a 
bálnák száma itt is apadni fog — és ez ilyen körülmények között okvetlenül 
be fog következni, — nem lesz érdemes az Antarktiszon sem vadászni és ez 
a körülmény fogja a bálnák teljes kipusztulását a déli sarkvidéken meg-
akadályozni. 



TENGERKUTATÁS A KIRAKATOKBAN 
IRTA DR. LEIDENFROST GYULA 

— Befejező közlemény — 

MEERESFORSCHUNG IN DEN SCHAUFENSTERN. 
RICHERCHE MERCEOLOG1CHE NELLE VETRINE. 

A háború előtt igen elterjedt és közkedvelt olajos hal volt a tengeri 
pisztráng (Seeforell), amelyet egészben és szeletekben konzerválnak. A 
pisztránggal ugyan nincs semmiféle atyafiságban, de ez a név már meggyö-
kerezett a köztudatban. Újabban olasz és portugál dobozokban megint meg-
jelent a kirakatokban, de elérhetetlenül magas áron. A tengeri pisztráng 
ugyanaz a hal, amit a hajdani igazi békeidőkben szkombro néven ismert 
mindenki, aki a tengerparton megfordult. A tudományban Scomber scomber 
a neve. Nyugaton makrelnek hívják s ebből magyarosította nevét makra-
halra Hermán Ottó. Rokona a fattyú szkombrónak, de ízletesség tekinteté-
ben össze sem lehet őket hasonlítani. Az Amieux-testvérek a makrahalat bor-
mártásban konzerválják. Méltó keret eme nemes halhoz. Csak az elképzelés 
is nyálösszefutást okoz. Sajna, csak az elképzelésnél kell maradni, mert 
egyéb akadálytól eltekintve, a konzerváló művészetnek ez a mestermüve a mi 
kirakatainkból hiányzik. Erősebb valutájú országok bir ják megfizetni. 

A kirakatok garmadáiban újra látom egy másik kedvelt konzervemet is: 
a tinhalat olajban (thon á l 'huile). A konzerv ugyanaz, mindössze az ára kú-
szott fel a felhők régióiba. Régebben paradicsomos tinhal-konzerveket is árul-
tak, épp úgy, mint paradicsomos szárdiniát. Ma is gyárt ják mindkettőt, de ke-
vésbé tartósak, mint az olajos konzervek s nyilván ezért nem látni nálunk. 
Hajdanában legjobban kedveltem a sampierdaréniai és a francia gyártmá-
nyokat. Most csak üvegen át szemlélem őket. Az olasz és francia tinhalkon-
zerveknek újabban erős és félelmetes versenytársa akadt az ame-
rikai gyártmányokban. 1924-ben az Egyesült Államok konzervgyárai már 
138.787 fontot szállítottak külföldre, holott 1923-ban még csak 76 ezer 
fontra rúgott a kivitel. Nem az amerikai kozervipar rohamos hódításán cso-
dálkozom, hanem azon, hogy ebből a rettentő nagy mennyiségekből egyetlen 
font sem jutott — nekem. Nálunk különben még nem látni amerikai tinhal-
konzervet, de majd utat talál ide is. 
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A szegény, szárazra vetett tengerkutatónak meg kell elégednie a kon-
zervipar olcsóbb termékeivel: a sózott, füstölt és szárított halakkal. Ezeket 
félkonzerveknek is nevezik, mert nem állnak el annyi ideig, mint az olajosak. 
Télen s télutólján minden füszeresbolt a j ta jában ott ásított felém a heringes 
hordó torka. Kövér sósheringek kínálgatták belőlük magukat. Hallom, amint 
mondják körülöttem: romlott már ez a hering, mert víz van a hordóban. Épp 
az ellenkezője igaz. A jól sózott hering vékony sólében úszik. E nélkül kel-
lemetlen ízt kap a hering, ha nem is romlott meg. Mindenütt csupa német 
hordót látok, elvétve egy-két hollandot. A híres angol márkák: Large 
Crownfull, Mat Bull, Crown Mattié, Crown Spent, amiket a Fishery Board of 
Scotland Iát el hivatalos bélyeggel {Official Crown Brand) , nem kerülnek 
el hozzánk. Great Yarmouth, Lowestoft, Aberdeen óriási hordótengerei a 
világ más tájai felé ontják tonnáikat. Azokból a finom „Jager Matjes-herin-
gek"-böl sem jutott nekünk soha, amikkel a szezon kezdetén a jagereknek 
nevezett gyors hollandi vitorlások elsőnek jelentek meg a piacon. A kantje-k, 
amikben ezeket szállították, olyan országokba kerültek, amelyekben meg tud-
ták becsülni ezt az ínyenc csemegét. A mostnai „Jager Matjes", amit ezen a 
néven kapni, egyszerűen skót hering, amely a többitől semmiben sem külön-
bözik. A „salamoia" név a hordókon, üvegeken és dobozokon a sós pácot 
jelenti. 

A heringről külön tudomány szól, vagy legalább is a halászati élet-
tudomány legvastagabb fejezete. Sokan egész életüket szentelték tanulmá-
nyozásuknak. Nem csodálkozik ezen senki, aki a hering gazdasági jelentő-
ségét ismeri. A heringhalászat már a XI. században nagyüzem volt. A ten-
ger áldott méhe nemzedékek hosszú sorait látja el élelemmel, százezreket 
munkával. A heringhalász-nemzetek szótárában sok száz mesterszó van, ami 
mind erre a halra, fogására és kikészítésére vonatkozik. A konzervek útján 
néhány eljutott hozzánk is. A minőségről tájékoztatnak, nem árt hát őket meg-
ismerni. A fiatal hering neve az üzleti világban: Matjes-hering. Értik alatta 
az olyat, amely négy évesnél fiatalabb és még nem ivarérett. Legtöbbre 
a skótot tart ják. Teljes heringnek az ikrás és tejesheringet hívják. Ezek 
szaporodásra képesek, de még nem ívtak. Legmagasabb a Mat jes-
és a teljes hering zsírtartalma. Bull a skót teljes heringekben 15 százalék 
zsírt talált. A bél körül lerakodó és flom-nak nevezett zsír meny-
nyisége a 3—4. évben a legnagyobb, egyébként évszakok szerint is vál-
tozik. Johnstone a lancashirei Sea Fisheries Laboratory-ban megállapította, 
hogy a halászati idény elején, májusban fogott heringek húsa 2-5% zsírt és 
75% vizet tartalmaz. Szeptember elején az elemzés 33% zsírt és 45% víz-
tartalmat mutatott ki, ugyané hónap végén a zsír mennyisége 20%-ra csök-
kent, a vízé pedig 56-5%-ra emelkedett. A nyári hering tápértéke tehát jóval 
nagyobb, mint a télié. Az „üres hering" már ívott, ikráit, tejét kiürítette, 
zsír- és flom-tartalma jóval kisebb, mint a másik kettőé. A kövér és az üres 
hering közt áll minőség tekintetében a norvég Vaarsild (sild hering), amely 
részben még ívó, részben már üres heringekből áll. A válogatott fiatal kövér 
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her ing neve: Delikates-Matjes. A hering „ te jé t" bádogdobozokban olajban 
konzerválják, de ez hozzánk még békében sem jutott el, pedig felséges cse-
mege. A heringen kívül sózással konzerválják a szárdellát, Amerikában a 
makrahalat, Spanyolországban és Itáliában a szárdiniát, a skandináv félszi-
geten a tőkehalat. A sózott tőkehal kereskedelmi neve: laberdan. 

Nem látnak tiszteségtelen versenyt abban sem, hogy az orosz, a 
kanadai, a mexikói és a japán gyárak szárdinia név alatt más heringfajtákat 
konzerválnak, vagyis ugyanazt teszik, mint a norvégek. Elfelejtettek pört 
indítani az amerikai importőrök ellen is, akik „Oil-Sardine" néven, „American 
brand" , „Home brand", „Domestic b r and" jelzéssel ellátott dobozokban 
Clupea menhaden-t árulnak, pedig 1924-ben az Egyesült Államokból már 
51 millió font „kaliforniai szárdiniát" vittek ki, ami óriási versenyt jelent a 
piacon. Csak magában Maine államban ötven konzervgyár van, legnagyobb 
részük a Kanádával határos Passamaquodcly-öbölben. Ezek valamennyien 
éretlen fiatal heringekből gyártanak „szárdiniát". A heringeket kis dobozok-
ban olajban (quarter oils), vagy nagyobbakban mustármártásban (three-
•quarter mustards) konzerválják. A szomszédos Uj Braunschweigban, amely 
már Kanadához tartozik, szintén heringből készül a szárdiniakonzerv, anél-
kül, hogy a franciák protestálnának ellene. 

Annak, aki következetes akar maradni, hadakoznia kellene a konzerv-
iparban meghonosodott fantasztikus elnevezések ellen is, amelyek a tenger-
kutatók előtt ismeretlen csodalényekkel népesítik be az óceánt. A közönséges 
•tőkehal és közeli rokonai a konzervgyárak dobozaiban, mint „tengeri 
lazac"-ok mutatkoznak be. Ez még hagyján. Az értéktelen cápahúst „ ten-
geri angolna" név alá bujtatják, s ebben az álruhában jó pénzen adnak túl 
ra j ta . Nem sokat törődnek azzal, hogy eljárásuk a valódi tengeri angolna 
hírét rontja. A semmivel sem ízletesebb rá ják is különféle hangzatos nevek 
alat t ejtik tévedésbe a vevőket. Az ördöghal a konzervgyárosok jóvoltából a 
szebben hangzó „pisztrángtok" címen lopakodik be a piacra. Ezek az á t -
keresztelések valóban megtévesztésre valók. Egyébként a francia szárdinia-
ipar a mult évben a lappangó válság ellenére is 30 milliót vett be. 

A svéd és norvég „szárdinia"-konzervek nyers anyaga a spratt, s a 
f ia ta l hering. A spratt vagy sprott (Clupea sprattus) halászata Norvégiában 
az új hálók és a motorosok bevezetése óta nagyot lendült. Ez a hal egész az 
ivarérés idejéig a parti vizekben tanyázik. A konzervgyárak számára legtöbb 
sprattot a f jordokban halásszák, ezért fjordbrisling-nek nevezik őket. A gyá-
rak 10—11 cm. nagyságú sprat tot konzerválnak. Télen a sprattok sová-
nyabbak és kevésbbé Ízletesek. A norvég konzervipar ügyel árui minőségére 
s ezért télen fogot t halakat nem is konzerválnak. Norvégia partjain rengeteg 
apró heringet is halásznak. Legnagyobb részét Amerikába szállítják, ahol 
olajos „szárdinia" készül belőle; a norvég gyárak hasonló célra csak keveset 
használnak fel. A francia-norvég szárdinia-háború különben azért sem jogo-
sult, mert a f rancia szárdiniagyárak is igen sok sprattot dolgoznak fel. A 
"fiatal hering, a szárdinia és a spratt egyforma minőségű. A heringfélék ér té-
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két a bennük levő zsírtartalom határozza meg. A flom mennyisége szerint a 
heringfélék életében különböző flom-szakokat különböztetnek meg. A szárdinia 
gyanánt forgalomba hozott három heringfaj körülbelül azonos flom-szakasz-
ban kerü feldolgozásra. A norvég „szárdina" tehát semmivel sem alacso-
nyabb értékű az igazi szárdiniánál s a többi szárdiniakonzervtől könnyen 
megkülönböztethető. Nem kell hozzá szakembernek lenni. Megismerhető 
arról, hogy a norvégek a fiatal heringet és sprattot előbb többnyire megfüs-
tölik s azután teszik olajba. A norvégek újabban az olasz piac számára füs-
töletlen szárdiniát (Norske urőkede sidesardiner) is készítenek, sőt ilyet az 
idén már nálunk is láttam. A dobozokon a norvég felirat mellett a következő 
árujelzés olvasható: „Poisson á l'huile d'olive pure. Sild", vagy „Not smo-
ked". Az előbbi jelzés megfelel az 1924-ben kibocsátott olasz rendeletnek, 
amely a tartalom pontos feltüntetését követeli. Olaszországban a norvég 
szárdiniakonzerv igen kelendő, mivel olcsó és jó. 1924-ben csak Genován 
keresztül 11.795 ládát szállítottak Itáliába. 

Az Adriában él még egy kisebb heringfajta, a papalina-szárdella, 
amely ősszel és tavasszal nagy mennyiségben jelenik meg a partokon. Olajos 
konzervnek ritkán dolgozzák fel, mert igen apró. Nagyobbra — 12—15 
cm.-re — nő a szárdella (Engraulis encrasicholus), amely tulajdonképen 
mélyvízi hal. Az Adriában a nyári hónapokban ívik a parti vizekben. A 
Skageraktól kezdve a Földközi-tenger partjáig mindenütt halásszák, de nem 
mindenhol egyforma tömegben. Olasz neve: sardon, Nyugat-Európában több-
nyire anchovis (Franciaországban: anchois, Angliában: anchovy, Dániában: 
ansjjovis, Spanyolországban: anchoa) néven ismerik. A legfinomabb szárdel-
lát Hollandiából szállítják a világ minden tája felé. A másodrendű árut hibá-
san portugál szárdellának nevezik, valójában a biskayai öbölből származik. 
A kereskedelemben megkülönböztetnek hollandi, vagy brabant szárdellát, 
monnikendamit (egy holland halászfaluról elnevezve), olasz szárdellát, stb. 
A szárdellát a hálóból kiszedve nyomban lefejezik, belső szerveit kiveszik. 
A kizsigerelt szárdellát megnyúzzák és hordókba rakva, tengeri sóval be-
sózzák. Legjobb az olyan szárdella, amely két évig állt sóban. A sózott 
szárdellát a gyárak egészben, vagy hosszában kettévágva (szárdellafilé), 
olajban konzerválják, belőle készül a szárdelalpaszta, szárdellavaj és a köz-
kedvelt borkorcsolya: a szárdellagyűrü, vagy ahogyan egy időben nevezték: 
ki vele. 

* * * 

Fontos kereskedelmi cikk a füstölt hal is. Ősrégi konzerválási mód ez, 
amelynek kezdetleges formáját ma is sok helyen megtaláljuk. A németeknél 
magas fejlettségű nagyiparrá vált. A legmodernebb füstöldék Kielben láthatók. 
A franciák száz milliót vettek be a mult évben füstölt halból. Füstölés alatt a 
hal víztartalmának egy részét elveszíti. Helyére a füst alkatrészei (kreosot, 
formol stb.) hatolnak be és konzerválják a húst. A halat füstölés előtt besóz-
zák. A hidegen füstölt hal tartósabb, mint a melegen füstölt, de mindkettő 
szezoncikk, amely a hidegebb időszakkal együtt tűnik el a piacról. Vannak 
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ugyan keményre füstölt halak is, de ezeket csak hajósok és halászok számára 
készítik. Bückling névvel a fiatal füstölt heringet jelölik. A Sprattbiickling 
vagy másodrendű spratt apró heringekből készül füstöléssel. A hosszában 
kettévágott füstölt hering: a Fleckhering. Hasonló füstölt szeleteket készítenek 
makrahalból is. Breitling elnevezéssel a füstölt sprattot hozzák forgalomba. 
Heringbückel, vagy lazachering füstölés útján besózott, nagy izlandi teljes he-
ringekből készül. Füstölik a lepényhalakat, a tőkehalféléket, cápákat , rájákat, 
a tokot és még sok más tengeri és édesvízi halat is. Füstre kerül egészben, 
vagy gerince mentén ketté választva a makrahal is. Nagy piaca van a füstölt 
angolnának is. Legkevesebbet ér az egyiptomi származású füstölt angolna. 
A füstölés főszezonja szeptemberben kezdődik. Akkor indul el Grimsbyből, 
Lowestoftból és a többi nagy halászkikötőböl a sózott nyersanyag a kontinens 
gyárai felé. Kirakatainkban újabban a füstölt heringfélék mellett füstölt an-
golna és füstölt pisztráng néven a makrahal is tért hódít. 

Konzervgyárak a tengerpartoktól nagyobb távolságra is vannak. Deb-
recenben például, ahol legnagyobb víz a csónakázó tó, a tengerek közül pedig 
az Óperenciást ismerik legjobban, hosszú időn át volt a háború előtt egy 
tengerihalakat konzerváló gyár. Az ilyen konzervgyárak többnyire sózva 
kapják a nyersanyagot és leginkább pácolt marinádokat, halakat készítenek. 
A marinádgyártás nagy iparág, amely főkép tömegcikkekkel áraszt ja el a piacot. 
Legfontosabb nyersanyaga a hering, még pedig az olcsó svéd hering. Igen 
elterjedt konzervféleség a Bismarck-hering, amely fűszeres ecetes pácban 
hagymával készül. A pénzeitől megtisztított halat gerince mentén ketté vágják 
és kicsontozzák. Hasonlókép készítik el a göngyölt és a gyürüs heringet is. 
A népszerű „ruszni", vagyis orosz hal, amelyet külföldön orosz szardiniának 
neveznek, leginkább norvég heringből készül, de sok Kelet-tengeri sprattot 
is feldolgoznak orosz halnak. A sprattból készített orosz hal azonban nem 
olyan ízletes és kevésbbé tartós. A tömegfogyasztásra szánt készítmények 
mellett az ínyencek számára f inomabb konzerveket is gyártanak. Ezeknek a 
német gyárak az igazi mesterei. A német konzervipar a háború után a harmadik 
téli évadban ismételte meg diadalmas bevonulását Budapestre. Gyártmányai 
finomságban és külső megjelenésben veresenytársaik fölé kerekedtek. A német 
gyárak a heringet gyengén ecetes, fűszeres ta tár - és tejmártásba, mustárba, 
bouillonba, Remoulad- vagy Cumberland-mártásba rakják, vagy gombával 
készítik el. Készülnek különféle kocsonyás halkonzervek is zselatinnal vagy 
agar-agarral , továbbá kitűnő vegyes halsaláták is. Skandináviában igen ked-
velik a különféle étvágygerjesztőket (Appetitsild, gaffelbitar stb.) , amiket 
sprattokból és fiatal kövér heringekből gyártanak. A besózott nyersanyag előbb 
tizenötféle fűszerből csinált pácba kerül, amelyben hónapokig tart ják, azután 
hordókban, üvegekben vagy dobozokban hozzák forgalomba. A háború óta 
nemrégiben jelent meg újra kirakatainkban az ecetes lében konzervált angolna, 
amelyet előbb nyárson gyengén megsütnek, majd fűszeres pácban megfőz-
nek. Ezt a készítési módot különben sok másféle halnál is alkalmazzák (he-
ring, tőkehal, lepényhalak), de ezek hozzánk nem igen kereiilnek el. A buda-
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pesti üzletekben inkább olasz készítésű antipasto-dobozokat (előétel) kapni, 
amikben egy-egy olajos szárdinia, tinhaldarab vagy osztriga van olajbogyó-
val, paradicsommal, kelvirággal, árticsókával, kaprival stb. körülvéve. 

Az igazi tengerész — a tengerkutató joggal közéjük számítja magát, — 
minden Ínyenc falatnál többre becsüli a kiadós szárított halakat. Ősrégi konzer-
válási mód ez, termékei pedig már a középkorban hatalmas kereskedelmi for-
galom árucikkei voltak. V. Haakon norvég király 1316-ban rendelte el, hogy a 
szárított tőkehalat külföldre csak gabonáért, lisztért, malátáért vagy sörért 
szabad cserébe adni. Az Orkney-szigetek, Izland, a Shetland-szigetek, a skan-
dináv félsziget nyugati partjairól norvég kereskedők szedték össze a szárított 
halat és adták tovább a Hansa-városok kalmárainak. A legtöbb szárított hal 
Norvégiából és Uj-Fundlandból kerül a világpiacra. Norvégia éghajlata kü-
lönösen alkalmas halszárításra. Nyersanyaga a tőkehal (kabeljau, norvégül: 
torsk) és különböző rokonai. A gondosan megtisztított tőkehalat előzetes só-
zás nélkül ágasokra akasztják és megszárítják. így készül a stokfis (stock-
fisk). Ha a tőkehalat előzően lefejezik, nagyjából kicsontozzák, sóban pácol-
ják, majd pedig a tengerpart szikláin megszárítják, klippfis (klipfisk) lesz 
belőle. A szárító telepeken megfelelő illat terjeng. Tengerész-orrnak kelleme-
sebb, mint akármilyen finom párfőm. A némtek Geestemiindében és Cuxhaven-
ben építettek mesterséges halszárító üzemeket, mivel a klima a szabadban való 
szárításra nem alkalmas. A klipp- és stokfist Skóciában és Franciaországban 
is mesterségesen, meleg levegővel készítik. Braziliába újabban sok japán 
stokfist ( tara) szállítanak. Japánnak már 1910-ben 825 konzervgyára volt. 

Látom, megjött a kaviár is. Hosszú háborús száműzetés után megint he-
lyet foglal a kirakatok polcain. Nincs belőle akkora választék, mint hajdan, 
az aranykorban. A kaviár is régi csemege. A leírásból ítélve, Plinius alx nevű 
étele sem lehetett más, mint kaviár s eszerint már az ó-korban ismerték. A 
kaviár név különben olasz eredetű. Az olaszok már régóta készítenek külön-
féle halak ikráiból cavialé-t. Igen jó olasz gyártmány az anchovis-kaviár, me-
lyet Ízléses üvegdobozokba töltenek, de nálunk még nem láttam. Az Adria 
mentén házi használatra igen sok cefalo- vagy volpino-ikrát raknak hordókba. 
Ebből készül a botarga. Jó eledel: csúszik rá a nostranónak nevezett könnyű 
lőre. Ugy gyártják, hogy az ikrát erősen megsózzák és lenyomtatják. Az össze-
préselt kaviártömeget bizonyos idő múlva darabokban kiszedik, a fölösleges 
sót kimossák és a botarga-darabokat füstre akasztják. Ez az elkészítési mód 
Franciaországban (boutargue) és Angliában is divatos. 

Aki nem hinné el Shakespearenek, hogy „The caviar is not for the ge-
nerál", az csak nézze meg a kirakatok árjelző céduláit. Drágább csemege 
aligha akad nálánál, de az igazi kaviár meg is éri. Békében a Duna-menti or-
szágokban nagy híre volt az orsovai kaviárnak, ha nem is mind onnan került 
ki, amit ezen a néven árultak. Európát a világháború előtt az orosz biroda-
lom, Amerika és Németország látták el kaviárral. Az igazi kaviár a tok-félék 
ikrájából készül, de másféle halikrából is csinálják. A Földközi-tenger mel-
lékén tengeri halak (makrahal, hollóhal, tinhal stb.) petéit használják fel, az 
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u. n. vörös kaviárt pedig pontyok és csukák ikráiból készítik. Az oroszok ka-
viárnak dolgozzák fel a süllő és a pisztrángfélék ikráit is. 

A valódi orosz kaviárnak többféle fa j tá ja van. Legdrágább a Bjeluga-
kaviár, amelyet a viza (bjeluga) ikráiból nyernek. A viza megnő 1400—1600 
kilósra is. Egy-egy ekkora példányban olykor négy mázsányi ikrát is találnak. 
Hajdanában az Al-Dunában is fogtak ilyen vizaóriásokat, de ma már a má-
zsás példányokat is megcsudálják. A Bjeluga-kaviár a legnagyobb szemű. Ha 
színét veszti, értéke is csökken. A Bjeluga-maloszol-t bádogdobozokban árul-
ják. A Síp-kaviár és az Osziotr középnagyságú, a Severuga (szevreja) pedig 
aprószemü ikrákból áll. Mindegyiket készítik gyengén sózva (maioszol) is. 
A kereskedelemben származási hely szerint megkülönböztetnek még nagy-
szemű hamburgi árút. Az utóbbit elbai kaviár név alatt is ösmerik. Tokon kí-
vül más tengeri és édesvízi halak ikráiból gyárt ják. A legolcsóbb minőségű a 
hordós, vagy préselt kaviár, amelyből a sópácot kisajtolják. Oroszországban 
fontos kereskedelmi cikk volt háború előtt a fehér kaviár, ami alatt a gyengén 
sózott, friss árút értették, amely külföldre nem is került ki. A kivitelre szánt 
kaviárt az orosz kereskedők varsói kaviárnak nevezték, mivel ott volt az export 
központja. Oroszország békében egymaga 400,000 kg kaviárt szállított szét 
külföldre, de — úgy látszik, — ez a mennyiség sem fedezte teljesen a szük-
ségletet, mert a hamisítók is jól megéltek. Az utánzatokban a pácot olaj he-
lyettesíti, de azért nem minden olajos kaviár hamisítvány, mivel a középminő-
ségű elbai kaviárt is faolajjal keverik. Az egészen durva hamisítványokban 
szágószemeket és értéktelen halikrát találunk. 

A kaviárkészítés nagyban folyt a Fekete-tenger, az Azovi-tenger, a 
Káspi- és az Aral-tó mellékén és a beléjük ömlő folyók part ján, továbbá Szi-
bériában is. A legfinomabb árú készítéséhez kizáróan élő halat használtak fel. 
A halat lebunkózták és hasát nyomban felvágták, mielőtt az általános meg-
merevedés bekövetkezett volna. Az ikrákkal degez petefészket szitára tették 
és ha az ikrák már érettek voltak, kés nélkül is elkülöníthették a köztük levő 
szövettől. Az ikra a szitán átperget t és sópácba került. A pácoláshoz kizáróan 
finom tengeri sót használnak. Nyáron erősebb, télen gyengébb a sópác, 
amelyben az ikrát egy, vagy másfél óráig áztat ják. A pácban az ikra fehérjéi 
megalvadnak. így készült a fr iss maloszol-kaviár, amelyet dobozokba, vagy 
üvegedényekbe csomagolnak, de úgy, hogy a kaviár fémmel ne érintkezzék. 
E miatt a rendesen négy kilós dobozt pergamentpapirossal bélelik ki. 

A kivitelre szánt, tartós árút úgy készítik, hogy a friss ikrát pár percre 
tömény-pácba helyezik, majd másfél órán keresztül gyenge pácban tartják. 
Az export-kaviárba többnyire kevés szalicilt, vagy urotropint is tesznek, hogy 
még biztosabban konzerválódjék. A préselt kaviár csak negyedóráig áll pác-
ban, azután zacskóban száradni akasztják fel, majd hársfahordókba sajtol-
ják. Hordós, vagy préselt kaviárt még nem láttam kirakatszemléimen soha, 
de ha kapható volna, sem tudnám különösképen ajánlani, mert a hordókba — 
mezítláb tapossák be. Belföldi használatra az oroszok a kaviár megtisztításá-
val nem sokat vesződnek, s a petefészek kötőszöveteit nem mind távolítják el, 
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sőt magát az egész szervet is bepácolják. A kaviárkészítésnél visszamaradt 
hulladék pedig a halászok kedvenc eledele. 

* * * 

Az ablakon át ismét kacérkodnak velem a különféle rákkonzervek is. 
Nem újítjuk fel az ösmeretséget, visszariaszt tőle a rajtuk levő árjelző cédula. 
Legtöbb a „Korona-homár" című német gyártmány; olasz, angol és francia 
rákkonzerv aránylag kevés akad most a kirakatokban. A német gyárak több-
nyire amerikai rákot dolgoznak fel. Az Egyesült Államok partjain ugyanis 
sok rákfarm van, amelyek a homárt mesterségesen tenyésztik. Igen sokat 
szállítanak Európába Kanadából és Uj-Fundlandból is. Az angol és 
amerikai konzervdobozokon a „crabs" megjelölés rövidfarkú, ú. n. táskaráko-
kat, a „shrimps" garnélákat, a „crayfish" pedig folyami rákot jelent. Az üz-
letekben elvétve apró rákokból (Crangon vulgáris: Nordseekrabbe és Palaemon 
squilla: Ostseekrabbe) készült konzervekkel is találkozom. Ezeket a rákocská-
kat töméntelen mennyiségben fogják és konzerválják. Biisun, Marne és Cux-
haven gyárai majonézzel, kocsonyába vagy paradicsomba téve készítik. Nem-
régiben a Rákóczi-út egyik üzletében nagy meglepetésemre krevetteket láttam 
kocsonyába fagyasztva. Nem volt nagy keletjük, mert ezeket az apró rákokat 
nem igen ismerik errefelé. 

Úgy lehet, a mi kirakatainkhoz is nemsokára utat tör a japáni rákkon-
zerv is. Hamburgban már a háború előtt igen sokat szállítottak partra, de a fő-
fogyasztó Anglia s az Egyesült-Államok volt s ma is azok. Japán kivitele ebből 
a cikkből három millió aranykorona volt békeévekben. Tavaly csak Amerikába 
másfélmillió dollár értékűt szállítottak ki. Karafutón harminc, Nemuro tarto-
mányban 16, Kunasiri szigetén 27 kisebb-nagyobb konzervgyár foglalkozik 
kizáróan rákkonzerválással. Ezek újabban „North Sea Canning Company" 
név alatt egyesültek és a társaság központja a gyártmányokat ellenőrzi. A ja-
pán gyárak az óriásrákot (Macrocheira Kacmpfcri) már régen konzerválják r 

újabban három más táskarák a nyersanyaguk. Az egyik a tarabagani (Para-
lithodes camtschatica), amelynek félméteres lábai vannak, fejtora pedig 
23—25 cm; a másik kettő: a hanasaki-gani (P. brevipes) és a zubai-gani, vagy 
seiko-gani (Chilonectcs phalangium) jóval kisebb termetű. Mind a hármat 
hálókkal és horgokkal fogják Karafuto (Sachalin japán neve), Hokkaido és 
Korea mentén és a gyárak évente három-négy milliót raknak dobozokba. A 
dobozok jelzése: Fancycrab. 

* * * 

Kirakatszemléimen felém piroslik a füstölt lazacoldalas, vagy apró da-
rabokra metélve olajban kínálgatja magát. Piramisok merednek felém amerikai 
pisztráng- és lazackonzervekből, üvegek, dobozok tarka tornyai emlékeztet-
nek régi jó időkre, amikor a tengeren bolyongva még bőséges részem volt 
mindebből. A kirakat sokat beszél a tengerkutatónak. Keserű beszéd ez, más 
nem is érti meg, csak aki élte legszebb éveit a tengernek köszönheti. Nem a 
gurmand siráma ez. A tenger elvesztése engem nem a gyomromon talált, bár — 
nem tagadom — örömeit sem vetettem meg. A talasszográfus kesereg ezekben 
a sorokban, amiért a tenger helyett csak a kirakatokat kutathatja. 



A HAJÓK INGÁSÁT CSÖKKENTŐ BERENDEZÉSEKRŐL. 
Irta: FERDINÁND L A J O \ hajóépítő- és oki. gépészmérnök. 

— 9 ábrával — 

LES ARRANGEMENTS DIMINUANT LES ROULIS DES NAVIRES. 
Causes et explanations mathématiques des roulis des navires. Arrangements 
anciens et modernes pour but de diminuer les roulis. Explanation mathématiques 
de /' effet diminuant. 

* * * 

ARRANGEMENTS D1MIN1SHING THE STAGGER1NGS OF SHIPS. 
Causes and inatliematical explanations of the staggerings of ships. Ancient 
and modern eontrivances for diminshing staggerings. Mathematical account for 
the diminshing effect. 

* * * 

A ha jó ingása több okból keletkezik, és pedig vagy valamely, a hajón 
eszközölt rendszeres, egymásután következő súlyeltolódás, vagy pedig a hajót 
ért külső behatások: ütközés, szélnyomás, hullámzás folytán. Hogy ez az ingás 
állandó természetű legyen, szükséges, hogy úgy a súlyeltolódások a hajón, 
mint a külső behatások rendszeresen, periodikusan kövessék egymást . Ha 
tehát ezek az iinpulziós feltételek megvannak és a hajót szabadon engedjük 
inogni, akkor az ingó ha jó megfelel egy vízszintes tengely körül ingó (forgó) 
testnek. Ehhez az ingó testhez mindig lehet találni egy megfelelő matematikai 
ingát, melynek ingási időtartama ugyanaz, mint a hajóé. 

Ha ennek a matematikai ingának a hossza: 1 • ' a z >n&a 

tehetetlenségi nyomatéka, M az inga tömege és s az inga lengési sugara, — 
^ 

az inga lengési ideje pedig: 1 = 2TC ]/ L = 2k\I—L— — ahol g a nehézségi 
' ,s? ' M.g..s 

gyorsulás, — akkor a vele egyenlő hosszú fizikai ingának a hajóra vonatkoz-

tatott lengési ideje lesz T= 2n V—L—, ahol most az / a ha jónak a fö-• M.g.s 
megsúlypontjára vonatkoztatott tehetetlenségi nyomatéka, M a hajótest tö-
mege és 5 = (p — a), a hajó rendszersúlypontjának a távolsága a meta-
centrumtól. De mivel 1=M.e2— ahol e a tömegrendszer tehetetlenségi sugara, 
következésképen: T = 2r. V M - e = 2n V — ebből azután 

9 M.gfr — a) '<;(?-«) 
_g(p — a) 

T2 e* ' 
E képlet azt mondja , hogy egy hajó ingási időtartama annál nagyobb, 

minél nagyobb a hajótes t rendszerének tehetetlenségi nyomatéka a rendszer 
súlypontjára vonatkoztatva, illetve minél kisebb az állékonysági nyomatéka. 

A tapasztalat azt mutat ja — és az erre vonatkozó kísérletek is azt bi-
zonyítják, — hogy a ha jó ingása meglehetősen isokronikus. A dinamika tör-
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vényei szerint a szöggyorsulás egyenlő az erőnyomaték és a tehetetlenségi 
d1 '' £ (p — a) sin 0 

nyomaték hányadosával, azaz egy hajónál: 2 = 2 > ar>ol 

p = MD és a = GD (1. ábra) . Minthogy pedig az ingás isokronikus és arány-
lag kis ingásról van szó, a szög helyett az ívhosszát is vehetjük; akkor: 

2. ábra. 1. ábra. 

d-t) 6 , s ha a> = A"', akkor A" = é s a z e g y en le t 
/?- ' x, 9 dí1 

i H í t p t t . i b l í i a 
dt 

d-fi 
rövidített alakja lesz --., = — A'2 6. Kétszeri integrálás után 

6 = A sin Kt + B cos A7, 
ahol A és B integrálási állandók, amelyeknek értékei: 
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A = 
u 
K 

és B — a, 

ahol U azt a szögsebességet jelenti, amikor az ingás az a szöget éri el és 
innét kezdve vizsgáljuk az esetet. Ezen értékeket behelyettesítve, a kilengés 
általános egyenlete: 

6 = — sin Kt + a cos Kt. 
A 

Ezt a kilengési szöget kissebbítheti a hajótest változott alakja a ha jó 
kiingott helyzetében, a hajótest vizetérintő felületének tisztátalansága, mely 
utóbbi, mint folyadék-ellenállás, visszatartóan hathat a kilengésekre. 

Minden tengeri hajóval, ha elkészül, ingási kísérletet végeznek, hogy 
megállapíthassák a hajó tehetetlenségi nyomatékát, az oldal-ellenállásnyoma-
tékát, a lengési időket és a lengések számát. Az utóbbi eredményeket derék-
szögű koordináta rendszerben, diagrammban tüntetik fel, egyik tengelyre fel-
viszik a kilengési szög nagyságát fokokban, a másik tengelyre a lengések szá-
mát (első kilengés, második kilengés stb.) . Ha már most a kilengések pontjait 
összekötjük, akkor a hajó kilengési görbéjét kapjuk, egy bizonyos súlyelosz-

r & 

3. ábra. 

tásnál. A 2. ábrán feltüntetett ingási görbe a volt cs. és kir. haditengerészet 
„Kaiserin Elisabeth" cirkáló hajójának ingási görbéje 6950 tonna-tartalomnál. 

Vizsgáljuk ezek után a hajó ingását hullámzás esetén, amikor is három 
eset lehetséges: és pedig: 1.) ha a hullámok a hajót hosszirányára merőlegesen 
támadják, azaz a hajó csakis a hossztengely körül végez ingást; 2.) ha a hajót 
a hullámok vagy az orránál, vagy pedig a faránál támadják, amikor is a ha jó 
a kereszttengelye körül végez ingó mozgást; 3.) midőn a hullámok a hajót ferde 
szög alatt támadják, ebben az esetben a hajó a kereszttengelye és a hosszten-
gelye körül végez ingó mozgást, amelynél, mint mellékmozgás, a merülési len-
gés, azaz olyan lebegés-féle mozgás is fellép. 

A rendesen kifejlett hullám alakja a trochoid-görbe alakjának felel meg, 
miért is ennek a geométriájából levezetett képletek szerint a hullám lengési 
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ideje, azaz periodikus visszatérése egy hullámhegynek, illetve egy hullám-

völgynek, a következő egyenlettel fejezhető ki: T = 2n 
g 

dülö kör sugara. Egy víztestecskének a lengési sebessége = r . 

u 
, ahol R a gör-

JL, ahol 
R 

r a hullám leírókörének a sugarát jelenti, pedig nem más, mint a kis 
' R 

víztestecskének a szögsebessége. Ismerve a hullám alakját, mozgását és ennek 
algebrai képletét, vizsgáljuk meg most a hajó ingását, ha ezen ingást hullám 
idézi elő. Elhanyagolva a vízellenállást, a szöggyorsulás kifejezhető a 
d2 6 P fp — a)Q P(o — a) 4r.2r . _ 2nt , , , , , , , 
d f = - Me* + ( ~ ^ egyenlettel, ahol M a 

hajó tömege, e a tömeg tehetetlenségi sugara, r a hullám leírókörének sugara, 
|T pedig a hullám ingási ideje (3. áb ra ) . Ha a megfelelő helyettesítéseket és 
.. . , t . . .., , , d-t 4 t i 2

 /c ~ H . 2rd . 
rovichteseket elvegezzuk, akkor a = ~ s t n ~ f ) egyen-
letet kapjuk, ahol T a hajótest lengési idejét, H a hullám magasságát és X a 
hullám hosszát jelenti, míg t egy tetszés szerinti időt. 

Ha ezen egyenletet kétszer integráljuk, akkor: 

r.H 1 . . 2rJ T 2~t. . UT . 2nt . 2nt 
6 = ^ö- (sin — — = - ) ± -— stn —— + * cos——, X ; _ J L 0>T oT T 7 7 T 

mely szerint a trochoidális hullámon ingó hajónál a kilengési szög meghatá-
rozható. 

Tegyük fel, hogy abban a pillanatban, midőn az első hullám a hajót 
eléri, a hajó merőlegesen, tehát nyugalmi helyzetben van. Ebben az esetben 
az U szögsebesség és a kezdeti hajlásszög = o, miért is ezen egyenlet két 
utolsó tagja elmarad, miáltal az egyenlet a következő egyszerűbb alakot veszi 

t i H 1 , . 2nt T . 2nt 
0 — j • . - — ^ ( s t n - ^ . - ^ n -T ). 

Ha már most a hajó ingási ideje a hullám lengési idejével megegyezik, 

akkor ö = -^-kapunk; ebben az esetben úgy a számlálót, mint a nevezőt T 

szerint differenciáljuk, és a T = behelyettesítjük ,akkor 
1 tíH , . 2nt 2itt 2nt , 

ÍJ ~ -- —r— (stn — - 7 = . cos — 

2r.t 2nt 
Valahányszor cos ~~ "- = o, akkor sin — ^ = ± 1, azaz minden egyes 

q/ Q/ 
esetben 6 = ± — E, ami azt jelenti, hogy a következő hullámok a hajót, 
a hajónak olyan kilengésében találják, melynek szöge félakkora, mint a hul-
lámnak azon hajlási szöge a vízszinteshez, amellyel a hullám bir azon a 
helyen, amelyen a hajót találta. Sokkal nagyobb jelentőségű az az 

2 t 
eset, amidőn eme egyenletnek első része, a sin — ~ = o, azaz, ha a hajót a 

e / 
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2nt 
hullámok mindig hullámvölgyben és hullámhegyen találják, tehát a — érték 

<2/ 

fokozatosan a is, 2~, stb., tehát a i;-nek egészszámú többszörösét veszi 

tel, azaz 0 = 3 (± is, 2is, Jis.,) EZ azt jelenti, hogy a hajó kilengési szöge 
minden egyes ingás után növekedik, úgy, hogy a negyedik ingás után már fel-
fordulna, ha különféle ellenhatások nem hatnának csillapítóan ezekre az 
ingásokra. 

Ilyen csillapító ellenhatás a hajótestnek vízbemerült felületén az ingó 
mozgásnál keletkezett ellenállás. Ha ezt a vízellenállást, mint csillapító hatást 
tekintetbe vesszük, akkor a fenti általános egyenlet megközelítőleg a követ-
kező alakot veszi fel: 

dt2 
7S H 2tzt £ S 

dt k 
. 2v.t 

* -

EFf ZSEBET" 
c/f^nRLÓ H f y J ó 

MGHSt JJ/fíGfM/WrUfíi 

• OJ-n^i. SérmryccSL C^OíiK/etJ 
<S rr/vxsex, ne/rT/rÖLo seeess/s/vei 

C • OíDffL eem/vccfí. CrtOLLtr/ei. J 
/S re/veem/vé/tTróuj sessssée/vst 

Ennek az egyenletnek első 
része: a hajó kilengése trochoidá-
lis hullámon, ha a lengést a hullám 
idézi elő, míg az egyenlet második 
része azt az ellenállást fejezi ki, 
amely a hajó lengését csillapítólag 
befolyásolja. Ebben a második 
részben az £ kísérleti állandó. 

A hajó ingásának csillapítá-
sára szolgálnak különféle beren-
dezések. Egyik ilyen berendezés 
az úgynevezett oldalszárnygerinc, 
azaz, midőn a hajót a fenékhaj-
lásnál, mindkét oldalt gerinccel 
látjuk el, melynek hatása az, mint 
egy-egy, a hajóingásnak irányára 
merőlegesen elhelyezett lapé: 
szinte belekapaszkodik a vízbe 
és ezáltal visszatart ja az ingási 
mozgást. A 4. ábrán ugyancsak a 
„Kaiserin Elisabeth" cirkáló in-
gási görbéi láthatók oldalszárnygerinccel. Az ábra világosan mutatja, hogy a 
lengések mily gyorsan csökkennek, ha a hajó oldalszárnygerinccel van fel-
szerelve. Mind a három kísérletnél a hajó összvízkiszorítása (hajósúly) 
6950 tonna volt. 

E berendezés hátránya, hogy a hajótestnek víztől érintett felületét nagy-
ban növeli, miáltal nagyobb lesz a felületi súrlódó ellenállás, miért is ugyan-
azon sebesség elérésére több lóerő szükséges, szóval a hajó üzemi költségét 
lényegesen emeli és emellett a dokkolásoknál könnyen megsérül. Egyébként a 
hatása csak nagyobb kilengéseknél észlelhető. 

Egy másik, de újabb keletű ingáscsillapító az úgynevezett Frahm-féle 
berendezés, mely nemcsak a kilengések számát, hanem a nagyságát is csök-

4. ábra. 
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5. ábra. * g 
FFtFrHM FELE T. T/JRTff/VY 

kenti, miért is ezen berendezést — különösen személyszállító hajóknál — el-
engedhetetlenül szükségesnek ismerték el. A Frahm-féle berendezés kétféle 
elrendezésben ismeretes. Az egyik az úgynevezett Frahm I.-féle (5. áb ra ) , 
midőn a hajóba a közlekedőcsőszerű tartány van beépítve s az ebben levő víz 
ingani fog, mihelyt a hajó valamely oknál fogva ingani kezd. E tartánynak 
keresztmetszetei egy bizonyos szabály szerint vannak méretezve, miáltal el-
érhető, hogy a hajó ingásánál a tartányban a folyadék nem ugyanúgy mozog, 
mint ahogy a hajó inog, hanem a folyadék ingása a tartányban mindig vissza-
marad a hajó ingásához képest és ez a visszamaradás —- mondjuk fázis-eltoló-
dás — által egyideig több vízmennyiség marad a tartány azon oldalán, amely 
oldalon a hajó kiemelkedőben van. Tehát olyan a helyzet, mintha a hajó ki-

emelkedőben levő oldalára 
egy pillanatra súlyt helyez-
nénk és az ily módon kelet-
kezett ellenhatás hat csilla-
pítóan a ha jó ingására. A 
közlekedőcsőféle tar tány 
felső két ága egymással 
össze van kötve és az össze-
kötő részbe szelep van il-
lesztve, mely ha nyitva van, 
akkor a tartány működik, 
zárt állapotban a tar tány 
működése ki van kapcsolva. 

Már most lássuk ennek a 
folyamatnak matematikai ér-
telmezését: 

A hajó hosszirányú tengely 
körüli forgásának egyenlete 

— 

— * 

— — — - — 

V J 
* 

•a) 6 = 0, 

6 ábra ' a t ö m e g é n e k 

a súlypontján átmenő, 
hosszirányú tengelyre vonatkoztatott tehetetlenségi nyomatéka. A hajó-
nak e forgásánál (6. ábra) , mert az elbillenést elforgásnak vehetjük, ellenhatá-
sok lépnek fel. Egyik ellenhatás azáltal keletkezik, hogy a tartányedényben levő, 
egyik oldalon visszamaradni akaró víz megváltoztatja az állékonysági nyoma-
tékállapotot, a fenti egyenlet baloldalának második tagja eszerint kisebbedik 
ama nyomaték által, amely a víznek az egyik oldalára való pillanatnyi vissza-
maradásával fellép; ez Y f2 b z-vel fejezhető ki. Minthogy azonban z = b . <J> 
szögsebességnek felel meg, a víz visszamaradásánál fellépő nyomaték 
= T f 2 b2 fy, ahol / a közlekedőcsőféle tartány keresztmetszete a vizsgált he-
lyen és b a tartány szélességének a fele, amely megközelítően egyenlő a hajó-
fél szélességével, 41 az ábrából kiveendő, '( pedig a folyadék fajsúlya. 
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A másik itt fellépő ellenhatás az által keletkezik, hogy a tartány egyik 
oldalán pillanatnyi visszamaradó víztömeg a hajó tehetetlenségi nyomatékát 
megváltoztatja. Legyen a tartányban egy kis víztömeg gyorsuló nyomása 

d 
= d — és mint már előbb említettük z = b . $ szögsebesség, akkor ezen 

dt-
d2 <L 

gyorsuló nyomás = b . d m Ennek nyomatéka a rendszer súlypontjára 

pedig lesz — ha ezen gyorsuló nyomást megszorozzuk c. sin d-val, ahol c 
és Ő az ábrából kivehető, minthogy ezt a műveletet a tartány egész hosszára 
kell elvégezni — 

dif) (2b d2X pb (2b 
—— dm c sin o = l -—• dm c sin 3; ha dm c sin 5 — N, 

) o )o Jo 
d* 4» akkor lesz — N. b. dt1 

Már most ezt a két ellenhatást mint negatív értékeket a fenti általános 
egyenletbe foglaljuk, akkor a hajó ingásának álalános egyenlete lesz: 

- bN ^ í + P ( p - a ) 0 - 2 r f b 2 <!> = o. 
Nézzük most a közlekedőcsőféle tartányban a folyadék mozgásánál fel-

lépő különféle hatásokat. Ezek: 1.) a tartányban a hajóelfordulás alkalmával 
beálló vízszint differencia miatt keletkezett vízmozgás következtében gyor-
suló erő lép fel; 2.) a hajó elforgása befolyásolja a víztestecskék gyorsulását, 
azaz a mozgó víztestecskék a tartányban még gyorsulást kapnak azáltal, hogy 
a hajó elfordul; 3.) a vízmozgásnál fellépő belső súrlódásból s a keresztmet-
szet változásából eredő ellenállás és a tartány levegőjének ellenállása; 4.) a 
pillanatnyilag egyik oldalon visszamaradt több vízmennyiség. Az 1.), 3.) és 4.) 
alattiak egyirányú ellenhatások, míg a 2.) alatti ellenkező irányú ellenhatás. 

Ezek után a közlekedöcsőféle tartányban a víz mozgásánál fellépő 
hatást a következő egyenlet fejezi ki: 

JO 1 £ J 

M -j^- — N ^ + K ^ + 2 ' i f h = o, de z = b ty és h =* 2b (<|> — t)J, 

,...,„, f l . dz . á«|> . í2b , . . „ 
azonkívül M = — e s — = b es dm c sin o = N. 

g dt dt jo 

Ha ezeket a fenti általános egyenletbe behelyettesítjük, akkor: 

Osszuk el az egyenletet " ^ ^ ^ el és legyen —— = 
g Ü - f l b g 

a k k o r ^ 6 ; = 0 j m í g a z e l ö b b n y e r t 

E két egyenlet adja nekünk azt az állapotot, amelyből kiindulva, kiszá-
míthatjuk minden erre a berendezésre vonatkozó szükséges tényezőt, ha a 
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hajót hullám nem támadja . Abban az esetben, ha a hajót hullám támadja , 

amelynek hossza = X, magassága = H és frekvenciája 10 = — ^ — ahol 

ITmint előbb a hullám lengési ideje, — akkor az első egyenlet, 
ingását adja, lesz: 

mely a hajó 

d2 6 d2 é 
• a) 6 — 2^fb2 <|> D/ t í H . 2nt 

P(p—a) — sin 

míg a második egyenlet, amely a víznek a tartányban való mozgására vonat-
d2 4 , d2 6 . 

kőzik, változatlan marad, azaz — S 

e 

7. ábra. 

F~RRHM T. TRR TfíNY 

A _ r/r/r r/r/vr /v£2./rüt 

I Y 
j \ THRrffHHr&L 

lO T 

FRHHM I . THRTHNY 

CLZ/t/UI/fTO A/ritS1S 
7 

2 ' ( f l dt l 
Ezen két egyenletet akkor 
fogjuk felhasználni a beren-
dezés szükséges tényezőinek 
kiszámításához, ha a hajót 
hullám támadja. 

Ha már most különféle 
hullámfrekvenciáknál a hajó 
maximális kilengését, tehát 
az elhajlás szögeit kiszámít-
juk és egy diagrammban áb-
rázoljuk, akkor, ha a tar-
tány működése ki van kap-
csolva, nagy kilengést ka-
punk, míg ha a tar tány mű-
ködik, akkor a kilengés kez-
detben növekedik, azután is-
mét csökken, majd ismét 
emelkedik s végre ismét 
csökken, de általában lénye-
gesen alatta marad annak 
az állapotnak, midőn a ta r -
tány működése ki van kap-
csolva, mint ahogyan ezt a 

7. ábra mutatja. Tehát a Frahm I.-féle berendezésnél, a hajó ingása 
közben a víz mozgása a közlekedőcsőféle tartányban visszamarad és ezáltal 
a két ingás között (azaz a hajó ingása és a víz lengése a közlekedőcsőféle tar-
tányban) fázis-eltolódás keletkezik, miáltal az egyik lengés a másikat leron-
tani igyekszik. 

Most nézzük a Frahm II.-féle ingáscsillapító-berendezést és ennek 
működését: 

Ez a berendezés a hajó mindkét oldalán hosszirányban beépített t a r t á -
nyokból áll (8. ábra), melynek alsó részén bizonyos meghatározott számú és 
nagyságú nyílás van, amelyeken át a víz a tartányokba behatolhat, 
illetve azokból kifolyhat. A tartányok felső részén nyilasok vannak, melyeken: 

8. ábra. 
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át a tartányokban levő levegő eltávozhat, vagy a tartányokba a levegő be-
nyomulhat, amikor a víz a tartányokba benyomul, illetve onnan kiömlik. Ha 
a levegőnyílások zárva vannak, úgy a tartányok nem működnek, mert a tar-
tányokban vízmozgás nem keletkezhetik. Minthogy ingás esetén a tartányban 
levő vízmennyiség a hajó egyik oldalán növekedni, a másik oldalon pedig 
fogyni akar, de ezen növekedés, illetve fogyás nem állhat be olyan gyorsan a 
tartányon levő nyílások nagysága miatt, tehát a tartányokban a víz felszíne 
sohasem lesz ugyanazon magasságban, mint a külső vízszín, vagyis azon az 
oldalon, ahol befolyás van, a vízszín a tartányokban alacsonyabb lesz, mint 
a külső vízszín, viszont a másik oldalon, ahol a kifolyás van, a vízszín a tar-
tányokban magasabb lesz, mint a külső vízszín. 

A hullámzás a hajónak ingási energiát kölcsönöz, melyet iparkodnunk 
kell megsemmisíteni, hogy a ha jó járását biztossá és nyugodtá tehessük. A 
Frahm Il.-féle rendszernél ez az energia-megsemmisítés a víznek a tar tá-
nyokba való be- és kiömlésén alapszik, amelynél a mozgási energia, a víz-
nek a tartányokba való be- és kiömlésénél felépő örvénylés eredményezte ellen-
hatás által nagyrészben megsemmisül. Ez az ingási energia úgy is képzelhető, 
hogy a beömlés oldalán fellépő örvénylő áramlás és ezen oldalon a tartányok-
ban megmaradt felhajtó erő, mint akadály, míg a másik oldalon ugyanakkor 
egyrészt a kifolyó, szintén örvényléses vízsugárnyaláb, másrészt a tar tá-
nyokban visszamaradni akaró víztömeg súlya, mint azon az oldalon működő 
ingás elleni erőhatás lép fel. 

Már most lássuk ennél az elrendezsénél keletkező folyamatok mate-
matikai értelmezését: 

Ismét kiindulunk a ha jónak a hosszirányú tengelykörüli forgás-egyen-
dP" 0 

létéből (gerjesztett ingásnál) + —• a) 0 = c„ eiwt, ahol (p — a) = s, 

2r.t w = ~jr> és c0 a hullám amplitúdója, t tetszés szerinti idő, a többi pedig 
már mind ismeretes tényező (e a jelen esetben a természetes logaritmus alap-
száma) . Ezen forgásnál most tekintetbe vesszük a hajó alakjából keletkező, 
az ingásnál fellépő ellennyomatékot, melyet a könnyebbség kedvéért az ingási 

d 0 szögsebességggel vesszük arányosnak, tehát W . Úgyszintén tekintetbe 

vesszük a hajó ingásánál, az ingási szöghöz mérten az egyik oldalon a tar-
tányban pillanatnyilag visszamaradni akaró, a hajó másik oldalán levő tar-
tányban ugyanannyi, pillanatnyilag be nem ömleni tudó víz nyomatékát: 
F f &<!>& = F t b2 <!>. 

Ezek után felírhatjuk: + W 7 T + P s 6 + F T h~ + = c" e iwt> CL L Cv í 
^ ^ f j IV 

ha — 2 = 6", — = 6' és mindenütt 7-vel osztunk, akkor fj" + 6' 4-

ps F Y b2 ca 9 + —=— = y e % u i így keletkezett együtthatókat N, K, q és c-val 
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jelöljük, akkor az általános egyenlet a hajó mozgására nézve lesz: 
fj" N 6' + K 6 4 - j í = c r i » t 

A második idetartozó egyenlet a víznek a tartányokba való mozgására 
vonatkozik. A tartányokban a víz-felszín mozgásának sebessége egyenlő 
azzal a forgási szögsebességgel, amellyel a hajó ezen a helyen bír, kisebbítve 
a víznek a tartányokba való beömlési sebességével, mely utóbbi a külső és a 
tartányban levő vízszín nívóinak különbsége által keletkezik. Ez utóbbi sebes-
séget egyszerűség kedvéért arányosnak vesszük a szögsebességgel, hogy az 
egyenlet könnyebben legyen megoldható 

U^ ' 7 d " Z..L d 4 ' d 9 i j - f . , 

f 
(ahol ; egy beömlési constans). A p' = 1 — —^ egy kiegészítő tag, amely-

/ 

FftHHM JL TFíFf-mNY 

nek értéke 0 és 1 között váltakozik. Ezek után a két egyenlet gerjesztett in-
gások esetén a következőképen írható: 

6" + N6' + K 6 + qk = c eiwt. 
d/ — p 6 + p (j) = o. 
De 6 = 60 eí4e< és <]> = ^o £<K,t> ha már most 6 és (J^-nek az 

első, illetve második differentiál hányadosát képezzük és azokat az előbbi 
egyenletekbe behelyettesítjük és azonnal eiwt-ve 1 rövidítjük, akkor a két 
egyenlet a következő alakot veszi fel: 

(— <u2 + Ni w + K) 60 + q 4»0 = c. 
(— i w p ) e0 + (i to + p) <|j0 = o. 

Ezen két egyenletből az e
0 és t[»0 értékek komplexszámok, amelyeket 

f 
vektoriálisan ábrázolhatunk. Ezen értékekben az —pr- viszony bennfogjaltatik. 

Minket ezen keresztmetszeti viszony elsősorban érdekel. Ugyanis egy adott 
tartány belső keresztmetszeténél, melyik lesz azon beömlési keresztmetszet, 
amelynél a hajó kilengési szöge a legkisebb. Ha már most ezen számításokat 
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_ _ _ _ _ _ f f 
a különféle hu l Iámper iodusokrae^eX, <zf3 stb. és különféle-y = o-tól -y -- 1 

viszonyoknál elvégezzük, akkor a két szélsőséges viszony között kell egy olyan 

lenni, amelynél a hajó kilengése a legkisebb, amikor is egy görbe soro-
f 

zatot kapunk (9. ábra), amelynél az = o viszonynak megfelelően, — azaz 

mikor tartányhatás nincs, tehát a tartány működése ki van kapcsolva, — a 

hajónak a kilengése a legnagyobb, míg a többi viszonynál kapott görbék 

mind kisebb kilengést adnak, de ezek között lesz olyan, amelynél a ha jó 
kilengése a legkisebb. Ha már most a 0o, és a c értékeket vektoriálisan 
koordináta rendszer tengelyeire felvesszük, akkor azt találljuk, hogy ha a hul-
lámnak és a hajónak ingása rezonantiába, vagy közel ebbe kerül, tehát 
midőn az úgynevezett lebegési állapot áll be (midőn tehát a hajó kilengése 

"—-el a hullám lengése mögött visszamarad), akkor a kedvező csillapítás 

esete áll elő, amikor is a -lu a legnagyobb és a c-vel éppen ellenkező irányú. 
Szabad ingás esetén ugyancsak a fenti általános egyenletekből indulunk 

ki, ez esetben azonban a c = o, azaz hullám nincs, tehát az általános egyen-
letek közül az elsőnek jobb oldala is egyenlő lesz zérussal. 

A hajó ingási szögének értéke 6 = 0O e a t , míg a tartányban a vízszín 
visszamaradása, illeltve ennek a visszamaradásnak a szöge i = e a t , 
ahol a egy complexszám, melynek reális értéke a csillapítást, a képzetes ér-
téke pedig a szabad ingás frekvenciáját jelenti. Ha már most ezen egyenletek 

segítségével a szabad ingási egyenleteket az — y viszony különböző értékeire 

0 és 1 határok között megoldjuk, akkor a szabad ingásnál a csillapítás ugyan-
f f azon —p viszony mellett lesz a maximum, mint amilyen — — viszonynál a 

gerjesztett ingás esetében kaptuk. Ez mutatja, hogy e két faj ta tartánynál a 
szabad ingások csillapításának növelése, a gerjesztett ingások csillapításának 
csökkentését eredményezi és fordítva; ellentétben a 11.—féle tartány elrende-
zésénél fellépő viszonyokhoz. 

Összefoglalva: Ha a hajón ingást csökkentő berendezés nincs, úgy az in-
gás az által csökken, hogy ahajó nedvesített felületén fellépő súrlódási erő a 
hajó ingásában rejlő energiát felemészteni iparkodik. A Frahm-féle tartányok 
alkalmazásánál ezen energiafelemésztés sokkal erősebb és gyorsabb, amely a 
víznek a tartányban való mozgásán, illetve a II. tartánynál a víznek a tar-
tányba való be- és kiömlésén alapszik, amelynek mozgási energiája nagyrészt 
az örvénylés által felemésztődik. 

Mindkét fa j ta tartány elrendezésének megvan a maga előnye és hátránya. 
Legkedvezőbbnek látszik az az eset, midőn mindkettő fel van szerelve a ha-
jóra, mert míg az I. tartánynál a szabad ingások csillapítása, a Il-ik tar-
tánynál pedig a gerjesztett ingások csillapítása nem kielégítő, addig mindkét 
rendszer kombinációja esetén egymást kiegészítve, működésük teljessé lesz. 



VEGYES KÖZLEMÉNYEK 
A délsarkvidéki területek hovátartozandóságának kérdése.. Nemzetközi jogi 

szempontból érdekes kérdés került szőnyegre a közelmúltban: a Falkland-
szigetek (spanyolul: islas Malvinas) hovátartozandóságának kérdése.. Az 
Atlanti óceán déli részében fekvő szigetcsoport gazdasági jelentősége nem nagy, 
annál fontosabbak azonban stratégiai szempontból, mert a Délamerikát megke-
rülő hajók útvonalán vannak, tehát a Magellan-szoros védelme szempontjából 
fontosak. 

E szigeteket 1592-ben fedezték fel angol tengerészek, de zordon klí-
májuk miatt nem bizonyultak lakhatóknak s ezért kerek 200 éven át nem törőd-
tek velük. 1700 körül St.-Maloból való francia tengerészek jelentek meg néhány-
szor a szigeteken, amelyeket szülővárosukról lles Malouines-nek neveztek el, 
ebből lett a spanyol Islas Malvinas elnevezés. Mikor a franciák 1763-ban elvesz-
tették Kanadát, a következő évben Bougainville megkísérelte a tartósan soha sem 
lakott szigetek betelepítését francia gyarmatosokkal, de sikertelenül; ezért Fran-
ciaország a spanyoloknak engedte át a szigetek birtokát. A franciákkal szemben 
való féltékenységtől indíttatva azonban 1766-ban megjelentek a szigeteken az 
angolok is és letelepedtek a csoport nyugati részén. Később aztán a franciák 
visszavonultak, az angolok is elvesztették érdeklődésüket a szigetek iránt s 
1774-ben feladták őket. Csaknem félévszázadon keresztül ismét senki sem törő-
dött a szigetcsoporttal, mígnem 1820-ban a Spanyolországtól elszakadt és függet-
len állammá lett Argentína vette birtokába, mint Spanyolország jogutóda, amely-
nek a szigetek birtokát Franciaország engedte át, 1833-ban azután Argentínának 
a szigetek birtokbavételéről tett nyilatkozata ellenére Nagybritannia ismét birto-
kába vette a szigeteket és betelepítette. Argentína többszöri tiltakozása ellenére 
a szigetek brit birtokban maradtak s minden térkép mint ilyent jelölte meg. 
Végre 1928 augusztusában Argentína ismét felvetette a szigetek birtokának kér-
dését, amely most valószínűleg napirenden is marad végleges megoldásáig, 
mert Nagybritannia, az Egyesült-Államok és Norvégia között épen a legutóbbi 
hónapokban vita indult meg a délsarki kontinens, az Antarktis hovátartozan-
dóságának kérdésében, ami ismét időszerűvé teheti a Falkland-kérdést is. 

Nem valószínű, hogy Nagybritannia ma kabinetkérdéssé tegye a szigetek 
birtoklását. Az egész 11,960 km. kiterjedésű szigetcsoporton mindössze 2250 fő 
lakik, ásványi kincsekben a szigetek szegények, stratégiai értékük sem nagy a 
Panama-csatorna megnyitása következtében. Igaz ugyan, hogy a szigetcsoport 
•Crown Colony (koronagyarmat), amelynek külön kormányzója van, aki a szi-
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getek egyetlen városában, Port Stanlayben székel, nem valószínű azonban, hogy 
az angolok túlságosan ragaszkodjanak hozzá, hiszen ma már csak mint bálna-
vadász-állomásnak van értéke. 

A brit-argentinai érdekek egyébként a déli Atlanti óceán egy másik szi-
getcsoportján is összeütköznek: a Délgeorgiai szigeteken. Ezt a 4000 km. ter-
jedelmű szigetcsoportot 1675-ben a franciák fedezték fel, száz évvel később 
Cook is érintette, de senkinek sem volt kedve birtokába venni a hegyes, rend-
kívül zordon klímájú, talajkincsekben szegény szigetcsoportot. 1909 júliusában 
az angolok birtokukba vették a szigeteket, amelyek jó támaszpontul kínálkoz-
tak délatlanti bálnavadászatukhoz, amely 1904-ben kezdett szerepet játszani. 
Argentína tiltakozott ez ellen, de Nagybritannia részéről választ nem kapott. 
Néhány évvel azelőtt Argentína a Délgeorgiai szigeteken metrológiai meg-
figyelő állomást létesített, ami ellen az angolok nem tiltakoztak. De amikor 
Argentína szikratávíróállomást is létesített a szigeteken, Nagybritannia buenos-
ayresi nagykövete által nyomatékosan tiltakozott ez ellen, mirs Argentína azt 
válaszolta, hogy egy hozzája tartozó területen eféle intézkedést angol bele-
egyezés nélkül is megtehet. E felfogással szemben Nagybritannia nyomatékosan 
kijelentette, hogy a Délgeorgiai szigetek angol birtokban vannak. 

De az antarktikus szigetek birtoklásának kérdésében Nagybritannia nem-
csak Argentínával kerül szembe, hanem a Bouvet-sziget birtoka miatt Norvégiá-
val is. Ezt a szigetet 1739-ben fedezte fel a francia Bouvet. Keleti folytatása 
annak a tengeralatti hegyláncnak, amelyhez Délgeorgia is tartozik. A mult szá-
zad folyamán még létezését is kétségbe vonták, mert egyízben ködös idő foly-
tán semmit sem találtak a térképen feltüntetett helyén. Csak 1898 november 
25-én állapította meg a német Valdivia-expedició kétséget kizáróan a sziget léte-
zését. A Bouvet-sziget, bár nem fekszik magas szélességi fokon (d. sz. 54" 26',. 
k. h. 3°, 24'), kifejezetten antarktikus jellegű, glecseres s rendkívül nehezen kö-
zelíthető meg, tartós településre tehát szóba sem jöhet. Nem is érdeklődött 
iránta senki, mígnem Norvégia 1927 december 1-én birtokába vette, hogy tám-
pontjául szolgáljon az egyre fontosabbá váló norvég bálnavadászatnak. De alig 
tűzték ki a szigeten a norvég lobogót, Nagybritannia tiltakozással élt Oslóban, 
hangsúlyozván, hogy a szigetet 1825 december 16-án Norris birtokba vette 
Nagybritannia részére. Norvégia válaszában hangoztatta, hogy angol részről 
soha sem történt erre vonatkozóan közjogi természetű nyilatkozat. Üjabb jegy-
zékváltás után Nagybritannia 1928 november 19-i jegyzékében elismerte a nor-
végek birtoklását a szigeten.; Ügy látszik, hogy Norvégia étvágya a brit enge-
dékenység láttára megnövekedett, mert 1929 február 2-án egy másik antark-
tikus szigetet is bekebelezett: a jóval délebbre fekvő (d. sz. 68", 57', ny. h. 90° 46') 
100 km2 terjedelmű I. Péter-szigetet, amelyet 1821-ben von Bellinghausen fede-
zett fel, de mindmáig értéktelennek tartottak. Ennek az újabb bálnavadász-
állomásnak megszerzését Norvégia azzal indokolja, hogy pénzügyi szempont-
ból van szüksége ilyen állomásokra, mert Nagybritannia minden a saját felség-
joga alá tartozó vizén elejtett bálnáért külön illetéket szed. 

Az I. Péter-sziget birtokának kérdésében azonban Norvégia nemcsak 
Nagybritanniával, de az Egyesült Államokkal is könnyen szembekerülhet. A 
sziget ugyanis Délamerika folytatásában fekszik, tehát olyan vidéken, amelyre 
az Egyesült Államok érdekeltségét jelentette be. Az utóbbi hónapokban ugyanis, 
igen érdekes vita indult meg Nagybritanniában, az Egyesült Államokban és 
Norvégiában az antarktikus kontinens hovátartozandóságának kérdésében. 
Richárd E. Byrd amerikai repülő legutóbbi hires délsarki repülőútján 20.000 km2 

területet fedezett fel, amelyre a Monroe-doktrina alapján az Egyesült Államok 
igényt,tartanak, mert az Antarktis nyugati részén fekszik. Ezzel szembe-
kerülnek Nagybritanniával, amely az annak idején amerikaiaktól felfedezett. 
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Wilkes-földet is a magáénak tartja. Norvégia viszont az Antarktisnak annakide-
jén Amundsentől felfedezett területeire jelentett be igényt az első felfedező jogán. 

A délsarki területekért tehát rövidesen küzdelem indul meg, amelyben az 
Egyesült-Államok, következetes politikájuktól eltérően, Nagybritannia ellen for-
dulnak. Persze, összeütközés nem nagyon valószínű, hiszen fontos gazdasági 
érdekek nincsenek, — vagy legalább is még nincsenek — szőnyegen: ilyenekről 
csak az esetben lehetne szó, ha — hasonlóan a Spitzbergákhoz — szenet vagy 
más hasznos ásványt fedeznének fel az antarktikus vidékeken. Ma a vitának 
pusztán nemzetközi jogi szempontból van jelentősége. 

Dr Somogyi József. 
* 

Németország hajóépítése 1929-ben. A nemzetközi fuvarpiacon uralkodó 
rossz konjunktúra folytán a hajóépítkezés Európaszerte csökkenő irányzatot 
tüntet fel. Fokozottan áll ez Németországra, amelynek kis hajóstársaságai pénz-
ügyileg nincsenek abban a helyzetben, hogy a hajógyárakat megrendeléseikkel 
foglalkoztassák; két nagyvállalata, amely a közelmúltban sgyesült, viszont bőven 
rendelkezik hajótérrel. Bárha a német hajóépítő iparnak ma igen nehéz a hely-
zete a nemzetközi versenyben, mert az építkezési anyagok drágábbak, a hitel-
viszonyok pedig rosszabbak, mint a külföldön, mégis említésreméltó, hogy az 
1929-ben épített 249.077 bruttótonnából 111.576 tonnát építettek külföldi szám-
lára, ebből 49.086 tonnát Franciaország részére a jóvátételi számlára. Az 
1929-ben épült tonnatartalomból 57 hajó 155.988 bruttóregisztertonnával gőz-
hajó, 28 hajó 93.089 bruttóregisztertonnával pedig motorhajó. Németországban 
tehát a gőzhajóépítés — szemben pl. Japánnal, Németalfölddel és Svédország-
gal, — még mindig túlsúlyban van a motorhajóépítés felett, bárha ez utóbbi 
annyira fejlődik, hogy 1930-ban biztosan túlszárnyalja a gőzhajóépítést. A gőz-
hajó-tonnatartalomból 12.080 tonna turbinával, 65.186 tonna pedig dugattyús 
gőzgéppel van felszerelve. Az újonnan épült hajók közül 12 hajó 6000—8000 t., 
5 hajó 8000—10.000 t., 2 hajó pedig 10.000—12.000 tonna térfogatú. Épült három 
új tankhajó összesen 26.217 tonnával, ezek között van 1 motorhajó 8000 t.-val. 

Az új hajók javarésze a Hamburg—Amerika—Linie számlájára épült, így 
az 1929-ben vízrebocsájtott legnagyobb német hajó, a 16.699 tonnás „Milwaukee" 
motorhajó is. A Weserwerk A. G. építette meg a „Bremen"-t, a világnak jelen-
leg leggyorsabb, Németországnak pedig legnagyobb hajóját, 51.656 bruttó-
regisztertonnával. A 13 német hajógyár közül a kiéli Germania-Werke kizárólag 
külföldi számlára dolgozott. 

A La Manche-csatorna alatti alagút terve. A Tenger f. évi I—II. számá-
ban ismertettük a La Manche alatti alagút tervét, mely kontinentális Európa és 
a Brit szigetek között közvetlen vasúti összeköttetést van hivatva megvalósítani. 
Már-már úgy látszott, hogy ennek semmi nem áll útjában, mert az angol alsó-
házban külön Channel Tunnel Committee alakult, amely hónapokon keresztül 
foglalkozott az alagút terveivel s annak megépítése mellett foglalt állást. E 
jelentést a bizottság f. évi január 21-én terjesztette az alsóház plénuma elé, 
amely hosszas tárgyalás után július elsején 179 szavazattal 172 szavazat ellené-
ben, azaz 7 szótöbbséggel az alagút megépítése ellen foglalt állást. Ramsay 
Mac Donald miniszterelnök, valamint Morrison közlekedésügyi miniszter 
már a vita elején kijelentették, hogy a kormány ellene van a tervnek. Annál 
pikánsabbul hatott, hogy a terv mellett főként labour paz^y-beliek szavaztak, 
akik a munkanélküliség csökkentésére igen hathatós rendszabálynak vélték a 
tervet, úgyhogy a kormánypárt a saját kebeléből való kormány ellen szavazott! 

Mac Donald érvelését az alagút megépítése ellen a következőkben foglal-
juk pontokba: 1. Az angol kormánynak feltétlenül a helyzet urának kell ma-
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radnia, hogy adott esetben elpusztíthassa az alagutat, tehát az alagút megépí-
tése a honvédelmi kiadások emelkedésével járna. 2. Ha a kormány nem vállalja 
magára az építkezést, annak kizáróan angol tőkével kellene megtörténnie. (Ez 
az érv is a terv ellen szól, mert hiszen az alagút fontos nemzetközi forgalmi ér-
dekeket szolgálna, tehát annak magépítését az érdekelt francia tőke hathatós 
támogatásával gyorsabban lehetne megvalósítani.) 3. Nem lehetett megállapítani 
az alagút fúrásának feltételeit: így a terv megvalósítása áthághatatlan akadá-
lyokba ütközik, ami azt vonhatja maga után, hogy az arra fordított tőkék 
veszendőbe mennek 4. Bizonytalan a szállítási költség az alagúton át. 5. A mező-
gazdák a terv ellen foglaltak állást, az ipari érdekeltségek viszont nem nyilat-
koztak kategorikusan a terv mellett, a kereskedelmi tengerészkörök pedig a hajó-
zási forgalom és az érdekelt kikötők forgalmának csökkenését féltik az alag-
úttól, amely — szerintük — szociális szempontból is káros kihatással járna, 
inert csökkentené a kézimunkát. 6. A katonai ellenvetések ma époly helytállók, 
mint a múltban bármikor. Végül Mac Donald kiemelte, hogy a kérdés politikai 
és diplomáciai vonatkozásai ezúttal először kerültek szőnyegre s hogy a kor-
mány véleménye szerint az alagút létezése nem könnyítené meg az ország 
diplomáciai ügyeinek irányítását. 

A munkáspárti kormány tehát az alagút kérdésében a „splendid isolation" 
álláspontjára helyezkedett. Érvelései tulajdonképen negatív természetűek s egy-
általában nem mérlegelik az alagút megépítésével járó óriási közgazdasági 
hasznot, amire maguk az angol gazdasági szakkörök is rámutatnak. Hogy a kér-
désben elfogulatlanul mondhassunk véleményt, ismernünk kell az „audiatur et 
altéra pars" elvénél fogva ezt a másik, a gazdasági körök által képviselt állás-
pontot is, amely különösen azért érdekes, mert a nemzetközi idegenforgalom 
szempontjából mérlegeli az alagút kérdését. 

A világháború óta az óceáni hajózás a brit kikötőktől mindinkább a kon-
tinentális európai kikötők felé fordult el. Az amerikai utasok a háború előtt 
Liverpoolban, vagy Southamptonban szállottak partra, ma pedig francia, német, 
sőt olasz kikötőkben, tehát a brit kikötők érintése nélkül. Az amerikai utasok ma 
óriási tömegekben özönlik el Európát; 1914-ben 280.000 amerikai turista 
jött Európába, 1928-ban pedig már 430.000, de ezek közül csak 100.000 láto-
gatta meg Nagybritanniát, az utasok csaknem négyötöd része pedig egyenest a 
kontinentális európai kikötőkben szállott partra. Az alagút megépítésével a Brit 
szigetek feltétlenül belekapcsolódnának az amerikai utasáramlatba, annyival is 
inkább, mert az angol-amerikai testvériség kimélyítésén mindkét részről igen 
figyelemreméltón és eredményesen munkálkodnak. 

A gazdasági érdekek tehát túlnyomóan az alagút megépítése mellett esnek 
latba. Hogy a kormány részéről nem részesültek kellő méltánylásban, az annak 
a jele, hogy az angol kormány a tervet tisztán politikai kérdésnek tekintette. 
Politikai tekintetben pedig Nagybritanniában ma két felfogás ütközik össze 
egymással. Az egyik — Lord Rotliermerex&\ és Lord Beaverbrookka\ az élén — 
az anyaország és a dominiumok között szorosabb gazdasági kapcsolatok létesíté-
sét sürgeti a kontinentális európai kapcsolatok rovására. E felfogás követői szí-
vesen elodáznak minden olyan tervet, amely a kontinenssel szorosabb kapcso-
latokat van hivatva létesíteni. A másik felfogás viszont a régi szabadkereske-
delmi politikáé: eszerint Nagybritannia elsősorban európai hatalom, amely 
exportkereskedelme révén vált világhatalommá s e pozíciójának megtartása cél-
jából nem szabad feláldoznia az európai kontinenssel való gazdasági kapcso-
latait. A pillanatnyi helyzet az, hogy az első álláspont hívei kerekedtek felül s 
ezzel elodázódott a La Manche alatti alagút kérdése. Hogy mennyi időre, az a 
két irányzat küzdelmének eredményétől és — last not least — az angol-francia 
jó viszony további alakulásától is függ. Dr. Somogyi József. 
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Néhány sokatmondó számadat a nagyhatalmak haditengerészetéről. A világ-
sajtó és a szakfolyóiratok egyaránt élénken foglalkoznak a londoni tengerészeti 
leszerelési értekezlet várható hatásával. Az értekezlet szélesebb körökben keltett 
érdeklődést a hadiflották iránt, ezért nem lesz érdektelen, ha olvasóink tájékoz-
tatására néhány adatot közlünk a világháborúnak az egyes hadiflottákra gya-
korolt hatásáról. 

A hadiflották tonnatartalma 1930. elején: 
szolgálatban épülőben összesen 

Egyesült-Államok. . . . 1,162.830 259.970 1,415.800 
,242.827 110.806 1,353.633 
822.122 92.310 920,432 
513.410 199.490 712.900 
277.074 119.900 393.974 

Nagybritannia . . 
Japán 
Franciaország . . 
Olaszország . . . 

A két angol-szász nagyhatalom flottája tehát körülbelül egyenlő, bár az 
amerikai flotta gyorsütemű új építkezéseivel csakhamar felülmúlja az angol 
haditengarészetet. A francia hadiflotta csaknem kétszerese az olasznak, de az 
utóbbi rohamosan fejlődik. 

A világháború hatásáról alábbi táblázataink nyújtják a legszemlélete-
sebb képet. 

A hadiflották vesztesége a világháborúban: 
Nagybritannia 201 hajó 500.000 tonna 
Franciaország 49 „ 113.000 „ 
Olaszország 30 „ 80.000 „ 
Egyesült-Államok 7 „ 19.000 
Japán 2 „ 3.700 „ 

A hadihajőépítés a világháború alatt: 
Nagybritannia 583 hajó 1,151.000 tonna 
Egyesült-Államok 243 „ 496.000 
Japán 73 „ 330.000 
Olaszország 91 „ 45.000 
Franciaország 44 „ 10.000 „ 

Haditengerészeti kiadások az összes kiadások %-ában: 
1914 1930 

Nagybritannia 23 6'8 
Egyesült-Államok 20 7'5 
Japán 18 15 
Franciaország 12 5'3 
Olaszország 12 7 

Szembeszökő az Európán kívüli két nagyhatalom előretörése a hajóépítés 
terén a háború folyamán, valamint a nagy különbség az angol-szász hatalmak 
és a többi három hatalom flottáinak fejlesztése között: az előbbiek nagy egy-
ségeket, az utóbbiak kisebb egységeket (romboló, tengeralattjáró) építettek. 
Mint emlékezetes, a kisebb hajóegységek kérdése volt a legkényesebb problémák 
egyike, amely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Londonban csupán részleges 
megegyezés jött létre a tengerészeti leszerelést illetően. S /. 
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Sir Róbert Donald: The Polish Corridor and Consequences. London, 
Thornton Butterworth, Líd. 15 Bedjord Street, W. C. — 301 lap, 8-ad rét. 

Sir Róbert Donald neve nálunk nem ismeretlen. Néhány évvel ezelőtt 
megjelent „The Tragedy of Trianon" című könyvével megérdemelt feltűnést 
keltett úgy hazájában, mint nálunk. Az illusztris szerző a magyar-cseh határ 
helyzetét vizsgálva, részletesen kiterjeszkedik hazánk helyzetére a trianoni szer-
ződés óta és a kisebbségi ügyek kezelésére a kis-ententenál, hangoztatva, hogy 
addig nem lehet szó igazi békéről Középeurópában, míg hazánk nemzeti igényei-
nek megfelelő határkiigazítást nem kap. 

Előttünk fekvő újabb könyvében a szerző egy másik, ugyancsak a béke-
szerződés által teremtett problémakört vizsgál helyszíni tanulmányai alapján: a 
danzigi korridor kérdését, kapcsolatban Németország keleti határának ügyével. 

A világháborút követő békeszerződések olyan vitákhoz vezettek, amelyek 
tíz esztendei remény és kétség után, még ma is veszedelmes nyugtalanságban 
tartják a világ jövőjét. Egyike a legkritikusabb kérdéseknek a Németországot 
Lengyelországtól elválasztó határ és különösen a korridornak elnevezett föld-
sáv, amelyet Lengyelország kapott meg s amely ma elszigeteli Keletporosz-
országot a német birodalom törzsétől. 

E munkájában szerzőnk helyszíni vizsgálódásai alapján Danziggal, Kelet- • 
Poroszországgal, Felsősziléziával és Memellel foglalkozik. E területek mind-
egyikét bejárta, az összegyűjtött anyag alapján tárgyát a részletekbe menően 
fejtegeti. Lengyelország feltámadásával kezdi a szerző, majd ismerteti az új 
állam magatartását a békekonferencián, majd a korridor természeti és néprajzi 
viszonyait tárgyalja s rámutat a lengyel hatóságok németellenes politikájára. 
Ezután részletesen fejtegeti a Visztulának, mint viziútnak jelentőségét. Ezután 
történeti, néprajzi és gazdasági szempontból behatóan foglalkozik Keletporosz-
országgal, a porosz nép igazi bölcsőjével, részletesen taglalva a teuton lovag-
rend történetét, Marienburg és Memel városok múltját, majd Danzig ismerteté-
sére tér át, kiemelvén azokat a nehézségeket, amelyekkel az anyaországtól el-
szakított városnak kell megküzdenie Lengyelország gazdasági politikája elle-
nében. A lengyel földreform tárgyalása után a felsősziléziai kérdést veszi elő 
szerzőnk. Leírja azokat az eseményeket, amelyek a népszavazáshoz vezettek, 
előadja, miként torzították el a népszavazást, mik az átkos következményei 
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Felsőszilézia kettéosztásának, hogyan áll ott a kisebbség „védelme" és a tan-
ügy. Ezután a lengyelországi kisebbségek problémájára tér át, rámutat 
azokra a veszedelmekre, amelyek a jövőben érhetik a kisebbségeket, ezzel kap-
csolatban fejtegeti Lengyelországnak észak és nyugat felé való terjeszkedését, 
Danzig és Gdynia versenyét, — amelyre „A Tenger"-ben már két izben is kiter-
jeszkedtünk, — Lengyelországnak nagyhatalmi állásra való törekvését és ezzel 
egy lengyel-német összeütközés lehetőségét. Végül függelékként ismerteti 
Poroszországnak a lengyel tartományokban követett politikáját, Keletporosz-
ország viszonyait, az 1920 november 9-én Danzig és Lengyelország között 
kötött egyezményt s az úgyneveztt Chorzow-affért. 

A könyv érdekességét csak növeli a nagyszámú tervrajz, fénykép és tér-
kép, amelyek feltüntetik a mai lengyel-német határnak a közlekedésre gyako-
rolt hatását s azt a befolyást, amit Keleteurópa e részében a történelmi, 
földrajzi és közgazdasági viszonyok gyakorolnak. 

Meg kell állapítanunk, hogy bárha a szerző olyan területtel foglalkozik, 
amelyet Európa egyik legveszélyesebb centrumának tekintenek, tárgyalási 
modora se nem nyugtalanító, se nem kihívó. Célja: tájékoztatni, a pártatlanság 
elvének szigorú szem előtt tartásával s amellett hangsúlyozni az emberi érzel-
mek és az igazságérzet nagy szerepét a nemzetközi viszonylatokban. Szerzőnk 
azzal a meggyőződéssel zárja le tanulságos könyvét, hogy a benne taglalt 
problémák a közeli jövőben döntő jelentőségre emelkednek az európai béke 
szempontjából. Dr. Somogyi József. 

* 

Freiherr von Spiegel: U-Boot im Fegefeuer. Verlag Scherl, Berlin, (fűzve 
3.50 márka, egész vászonkötésben 5 márka). 

Spiegel bárónak, a legkiválóbb búvárhajóparancsnokok egyikének tol-
lából újabb kötet jelent meg. A szerző, aki már nagy olvasóközönséget biztosí-
tott magának „U 202" című művével, újabb könyvében megkapóan írja le a 
búvárhajó harcát, hogyan esett fogságba, miket élt át az angol fogolytáborban. 

* 

Deutscher Seefischerei Almanach für 1930. Herausgegeben vom Deutschen 
Seefiselierei Verein. 683 lap, 8-ad rét. 

Vaskos kis kötet a Deutscher Seefischerei Verein (Német Tengeri Halá-
szati Egyesület) ezidei évkönyve, gazdag tárháza nemcsak a német halászatra, 
de általában a német kereskedelmi tengerészeire vonatkazó mindenféle tudni-
valónak. A munka — a naptáron kívül — négy részre oszlik. Első része a ten-
geri halászat felügyeleti hatóságait, intézeteit, iskoláit, szervezeteit sorolja fel. 
Második része a tengeri halászatra vonatkozó szerződéseket közli teljes szöve-
gükben (1882. nemzetközi egyezmény, 1884. tengeri kábelekre vonatkozó 
egyezmény), az idevágó néniét törvényekkel együtt. A harmadik rész a nautika 
(hajózástan) rövid összefoglalása: sorra veszi a földi és az asztronómiai hajó-
zásiam ismereteket és a nautikus műszereket, majd egész sereg hasznos táblá-
zatot (foktáblázat, menettabella, távolságmérés, szélesség- és azimutszámítás, 
árapálytabellák Cuxhavenre, stb.) ad. azután ismerteti a vihar- és időjárásjelző, 
szikratávíró- és mentőkészülékeket, felsorolja az Északi tenger mentőállomásait, 
az első segítségnyújtás szabályait baleseteknél, az Északi és Keleti tenger vilá-
gítótornyait, majd jó részletképektől kísérve, alapos leírást ad az egész 
német tengerpartról és minden, halászati tekintetben pontos kikötőről. A negye-
dik rész hasznos táblázatokat (halászati jármüvek, a halak idegennyelvű neve", 
mérték- és súlyrendszerek) közöl. 
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E G Y E S Ü L E T I É L E T 
A Magyar Adria Egyesületnek járó hazai és külföldi időszaki 

kiadványok jegyzéke. 

Périodiques envoyés á l'Association Hongroise de l'Adriatique. 

Periodicats sent to the Hungárián Adriatic Association. 
* * * 

Pubbticazioni periodiche inviati atl'Associazione Ungherese dett'Adriatico. 
* * * 

Die dem Ungarisehen Adria Verein zugesandten periodische Veröffentli-
chungen. 

Egyesületünk tagjainak tájékoztatására alább közöljük azoknak az idő-
szaki kiadványoknak (folyóiratoknak) és időszakhoz nem kötött sorozatos kiad-
ványoknak a jegyzékét, amelyek a Magyar Adria Egyesület nek cserepéldányok-
ként járnak s könyvtárunkban tagjaink rendelkezésére állanak. Ez a jegyzék 
ideiglenesnek tekintendő, amennyiben egyes kiadványokat illetően a csereviszony 
még nem állandósult annyira, hogy e kiadványok megszakítatlan sorrendben, 
hiánytalanul érkeznének könyvtárunkba. Mihelyt a csereviszony minden irányban 
teljesen kiépül, a jegyzéket végleges formában bocsátjuk tagjaink rendelkezésére, 
zésére. 

Magyaarországi időszaki kiadványok. 
Akadémiai Értesítő. — Budapest. Levente. — Budapest. 
Állattani közlemények. — Budapest. Magyar Külpolitika. — Budapest. 
Archívum Balatonicum. — Révfülöp; Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 

Tihany. Közlönye. — Budapest. 
Balaton. — Budapest. Magyar Nyelvőr. — Budapest. 
Ethnographia. Népélet. — Budapest. MOVE. — Budapest. 
Geografica Hungarica. — Budapest. Műszaki Szemle. — Budapest. 
Föld és Ember. — Budapest. Nagy-Magyarország. — Budapest. 
Földrajzi Közlemények. — Budapest. Pannonhalmi Szemle. — Pannon-
Hadtörténelmi Közlemények. — Bu- halma. 

dapest. Protestáns Szemle. — Budapest. 
Hajózási Hirlap. — Budapest. Revízió. Kelet Népe. — Budapest. 
Hidroligai Közlöny. — Budapest. Századunk. — Budapest. 
Hungaria Lloyd. — Budapest. Természettudományi Közlöny. — Bu-
Katholikus Szemle. •— Budapest. dapest. 
Közgazdasági Szemle. — Budapest. Túrán. — Budapest. 

Külföldi időszaki kiadványok. 
Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie. — Zeitschrift für 

Seefahrt- und Meereskunde. Herausg. von der Deutschen Seewarte Hamburg.— 
Berlin. 

Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften. — Herausg. v. 
Naturwissenschaftlichen Verein in Hamburg. 

Deutschland zur See. — Berlin. 
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Erde und Wirtschaft. — Vierteljahrsschrift für Wirtschaftsgeographie u. 
ihre praktische Anwendung. — Braunschweig. 

Marine Rundschau. — Monatsschrift für Seewesen. Herausg. v. Reich-
wehrministerium. — Berlin. 

Mitteilungen der Deutschen Seefischerei Verein. — Berlin. 
Das Schiff. —- Halbmonatsschriff für die Förderung der gesamten deut-

schen Schiffahrt, des Schiffbaues, Wasserbaues und der Industrie. — Berlin. 
Die See. — Monatsblatt des Deutschen Sse-Vereins. — Berlin W 10. 
Übersee. — Zeitschrift d. Hauptverbandes Deutscher Seevereine im Aus-

land. — Berlin. 
Westermanns Monatsliefte. — Braunschweig. — Berlin. — Hamburg. 

Bollettino della R. Societá Geografica ltaliana. — Roma. 
Fiume. — Rivista semestrale della „Societá di Studi Fiumani" in Fiume. 
L'ltalia Marinara. —• Quindicinale illustrato della Lega Navale ltaliana. — 

Roma. 
Rivista Marittima. — Roma. 
II Popolo Marinaro. — Genova. 

Vida Maritima. Madrid. 
La Pesca. — Madrid. 
Boletin da Sociedade de Geografia. — Lisboa. 

Le Monde Colonial Illustré. — Paris. 
Moniteur de la Flotté. — Paris. 
Bulletin de la Station Biologique d'Arcachon. — Bordeaux. 
Meddelelse fra Trondlijems Biologiske Stasjon. —- Trondhjem. 
Norsk Geografisk Tidsskrift. — Oslo. 
Tijdsclirift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 

— Leiden. 

jadranska Straza. — Split. 

Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. — 
Plymouth. 

The Nautical Magazin. — A Magaziné for those interested in ships and 
the sea. — Glasgow. 

Bulletin de la Société de Geographie de Quebec. — Quebec. 
Geographical Review. — New York. 
Hydrographie Bulletin. — Published by the Hydrographic Office under 

the authority of the Secretary of the Navy. — Washington. 
Natural History. — New York. 
Publications Carnegie Institution of Washington. — Washington. 
Thirteents Annual Report of the United States Shipping Board. — 

Washington. 
Zoologica. — Scientific contributions of the New York Zoological 

Society. — New York. 
Year Book the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. — Phila-

delphia. 
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Journal of the Imperial iFsheries Institute. — Tokyo. 
Records of Oceanographie Works in Japan. — Tokyo. 
ThTe Philippine Journal of Science. — Manila. 

Arbeiten der Biologisclien Station zu Kossino (bei Moskau). — Moskau. 
Izvestia de la Société Russe de Géographie. — Leningrád. 
Bergens-Museum. Arsberetning & Arbok. — Bergen. 

Egyéb külföldi kiadványok. 
Rapports et Procées-Verbau.x des Réunion. — Conseil Permanent Inter-

national pour l'Exploration de la Mer. — Copenhaque. 
Report of the Danish Biological Station. — Copenhagen. 
Berichte des Wissenschaftlichen Meeresinstituts Moskau. — Moskau. 
Bulletin de l'Institut Hidrologique. — Leningrád. 
Bulletin of the Museum of Comparative Zoölogy at Harvard College. — 

Combridge, Muss., U. S A. 
Bulletin of the Scripps Institution of Oceanographie. — La Jolla. Cali-

fornia. 
Meereskunde. — Sammlung volkstiimlicher Vortrage. Herausg. v. Institut 

für Meereskunde. — Berlin. 
Memória del R. Comitato Talassografico Italiano. — Venezia. 
Merentutkimuslaitoksen Julkaisu Havsfors kningsinstitutets Skrift. (A finn 

tengerkutató intézet kiadványai.) — Helsinki. 
Procedings of the Academy of Natúral Sciences of Philadelphia. — Phila-

delphia. 
Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen. — Herausg. v. d. Kommision 

zur Wissenschaftlichen Untersuchungan der deutschen Meere in Kiel und der 
Biologischen Anstalt auf Helgoland. — Kiel & Leipzig. 

* 

Kormányzói elismerés Haltenberger Mihály dr.-nak. A kormányzó, a kul-
tuszminiszter előterjesztésére, Haltenberger Mihály dr. egyetemi magántanárnak, 
egyesületünk alelnökének, a földrajztudomány müvelése és az egyetemi oktatás 
terén szerzett érdemei elismeréséül az egyetemi rendkívüli tanári címet ado-
mányozta. 

Hivatalos órák az egyesület helyiségében. Koch Nándor dr., a Magyar 
Adria Egyesület főtitkára és „A Tenger" felelős szerkesztője, minden hét 
csütörtökjén, délután 5 és 7 óra között hivatalos órát tart az egyesület helyisé-
gében (VIII., Múzeum-körűt 10., II. em.). Ebben az időben készséggel ad a t. 
tagtársaknak személyesen felvilágosítást bármely egyesületi ügyben. — Könyves 
Tóth Kálmán, az egyesület könyvtárosa egyelőre ugyanezen a napon és időben 
található az egyesület helyiségében, hogy a t. tagtársaknak a könyvtár haszná-
latában rendekezésére álljon. A szakosztályi ülések és egyéb, a helyiséget 
igénybevevő összejövetelek rendjének megállapítása után, ki fogjuk véglegesen 
jelölni a könyvtári órákat is. 

Az egyesület könyvtárának használata a folyamatban levő rendezés tar-
tama alatt és a katalógus elkészültéig korlátozott. Tagtársaink közül csak azok 
kölcsönözhetnek ki házi használatra könyveket vagy folyóiratokat, akik 
„A Tenger" munkatársai s a kikölcsönzött kiadványokat lapunkban való ismer-
tetés céljából olvassák át. Többi tagtársaink csak az egyesület helyiségében a 
könyvtári órák alatt (egyelőre csütörtökön d. u. 5—7 óráig) olvashatják a 
könyvtárunkban levő könyveket és folyóiratokat, amelyeket hivatalos órát tartó 
könyvtárosunk bocsát rendelkezésükre. 
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A TENGER DAS MEER. Zeitschrift fur Meereskunde, Organ des Ungarischen 
• unOLii Adria.verejns _ Chefredakteur: Béla von Gonda Prásident. 

Redakteur: Dr. Ferdinánd Koch. — XX. Jg. 1930. No. VIII. 

INHALT: Dr. Josef Vass 1877—1930. (Nachruf, mit Photographie.) — 
Das Leben und die Jagd der Walfische. Von Dr. Marié Pell (Mit 14 
Abbildungen.) — Meeresvorschung in den Schaufenstern. Von Dr. 
Julius Leidenfrost. — Die Einrichtungen zur Verminderung der Schiffs-
schwankungen. Von Ludvig Ferdinánd. (Mit 9 Darstellungen.) — 
Kleinere Mitteilungen. — Bücherbesprechungen. 

A TENGER THE SEA, Scientifk-Maritime Review. Periodical of the Hungárián 
Adriatic Association. — Editor-in-chief: Béla Gonda president. 
Edi tor : Dr. Ferdinánd Koch. XX. Year. 1930. No. VII —VIII. 

CONTENTS: Joseph Vass, D. D. 1877—1930. (Necrology, with 1 pho-
tograph.) — Life and Hunting ef Whales. By Dr. Mary Pell. (With 
14 fig.) — Marine Research in the Shop-windows. By Dr. Julius 
Leidenfrost. •— Arrangements Diminishing the Staggerings of Ships. 
By Lewis Ferdinánd. (With 9 fig.) Miscellaneous. — Review of Books. 

A TENGER R i v i s t a marittima. Giornale deli' Associazione Ungherese 
deli' Adriatico. —Dire t to re : Béla de Gonda Presidente. Gerente 
responsabi le: Dr. F. Koch. — XX. Ann. 1930. No. VII—VIII. 

INDICE: Dre Giuseppe Vass. 1877—1930. (Necrologia, con 1 fotografia.) 
La vita e la pesca della balena. Dalia Dre Maria Pell. (Con 14 illust-
razioni.) —- Richerche merceologiche nelle vetrine. Dal Dre Giulio 
Leidenfrost. — Mezzi per diminuire i barcollamenti di navi, Dal Luigi 
Ferdinánd. (Con 9 illustrazioni.) — Diversi. — Bibliográfia. 

A TENGER ^ MER. Revue scientifique-maritime. Journal de 1'Association 
Hongroise de l 'Adriatique. Rédacteur en chef: Béla de Gonda pré-
sident. Rédacteur: Dr. F. Koch. XX. Année 1930No. VII—VIII. 

SOMMAIRE: Dr. Joseph Vass 1877—1930. (Nécrologue, avec 1 pho-
tographe.) — La vie et la chasse des baleines. Par la Dr. Marié Pell. 
(Avec 14 fig.) — Recherches océanographiques dans les étalages. Par 
le Dr. Jules Leidenfrost. — Les arrangements diminuant les roulis 
des navires. Par Louis Ferdinánd. (Avec 9 fig) — Diverses — Bib-
liographie. 

Bethlen-nyomda r.-t. Budapest . (Műszaki i g a z g a t ó : Urbányi I.) 
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Magyar Biológiai Kutató Intézet munkássága. (Dr. Wotsky Sándor.) — 
Alagút a Gibraltár alatt. (Dr. Somogyi József.) — Abonyi Sándor f 241 

KÖNYVISMERTETÉSEK. 
Cholnoky Jenő: Az ember drámája. (K. N.) — Kertész József: Dalol a ten-

ger és én hallgatom. (K. N.) — Als Funker auf hoher See. — Comissione 
D'Indagini per la Spedizione Polare dell'Aeronave „Italia". (Dr. Somogyi 
József.) — Erich Ziebarth: Beitrage zur Geschichte des Seeraubs und 
Seehandels im altén Grichenland. (Dr. S. ].) — — — — — — 245 

EGYESÜLETI ÉLET. 
Dr. Csiszárik János c. püspök kitüntetése. — Cholnoky Jenő az Angol Föld-

rajzi Társaság tiszteletbeli tagja. — Horváth Jenő a Royal Historical 
Society rendes tagja. — Szakosztályi előadások. — A főtitkár hivatalos 
órái. — „A Tenger" új fejlécei — — — — — — — — — 248 
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1 szerezzen minden tagtársunk s ezzel jelentéke- | 

nyen előmozdítja egyesületünk nagyfontosságú | 
I nemzeti, kulturális és közgazdasági törekvéseit. | 

Megjeleni 
Kertész Józsefnek, a kioáló tengerész-írónak 

Dalol a denger és én hallgatom 
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című novellás-kötete. 

A magyar irodalom eddig nem járt útjaira, a tengerek vilá-
gába, a tengerész-sors költészettel takart mélységei fölé vezetik 

Ára 2 pengő; a z olvasót a könyv színes tollal megírt tengerész-elbeszélései, 
postán küldve A rendkívül Ízlésesen kiállított novellás-kötet megrendelését 
2 20 pengő „A Tenger" kiadóhivatala ( V I I I . . Múzeum-körűt 10.) közvetíti. 



A MAGYAR TENGERHAJÓZÁS ÚJJÁÉLEDÉSE 
IRTA GRAMANTIK MIHÁLY 

DAS WIEDERAUFLEBEN DER UNGARISCHEN SEESCH1FFAHRT. 
* * * 

THE REVIVAL OF THE HUNGÁRIÁN SHIPPING. 
* * * 

1L RÍNASCÍMENTO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA UNGHERESE. 

Most, amikor ez a gazdaságilag annyira kritikus esztendő a vége felé 
közeledik, amikor a magyar közgazdaság egy gondterhes év mérlegét készül 
lezárni, amikor a szakavatottak nemcsak a magán-, de az államgazdaság 
szanálásának problémája előtt is tanácstalanul állnak, mi, akik a tengerhajó-
zással akár közvetve, akár közvetlenül valamelyes kapcsolatban állunk, öröm-
mel állapíthatjuk meg, hogy ez az év jelentékeny eredményeket hozott a 
magyar tengerhajózás újjáélesztése körül. 

A mult évben megalakult Pannónia Magyar Tengerhajózási Rt. vezetői-
nek munkássága nyomán a napokban egy újabb magyar tengerhajó-
zási vállalat alakult. A Transoceania Magyar Szabadhajózási Rt.-ról 
van szó, amelynek megalakulása érdemileg már meg is történt, annyira, 
hogy Tenger, Tisza és Tátra nevű hajóira a tisztikar és legénység már ki is 
utazott Rotterdamba, ahol a hajók az üzembehelyezésükkel kapcsolatos mun-
kálatok elvégzése céljából állnak. 

Örömmel álapítjuk meg, hogy a magyar tengerészek között a munka-
nélküliek száma csökken, hála a soraikból kikerült vállalkozó szellemű kartár-
saknak, akik dacára a rossz viszonyoknak, nem ülnek ölbetett kézzel és 
jeremiádák hangoztatása közben nem várják az államsegély alakjában meg-
jelenő sült galambot, hanem összeköttetéseik és tudásuk felhasználásával 
megszerzik a vállalatok alapításához szükséges tőkét. 
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örüljünk, mert száz magyar tengerész számára sikerült munkaalkalmat 
teremteni. 

A Transoceania megalakulása nem az egyedüli eredmény, amit a 
magyar tengerhajózás az idén felmutathat. Genovai tiszteletbeli konzulunk, 
ugyancsak egy magyar tengerész kezdeményezésére megvásárolta a Car-
bonavi nevű olasz gőzöst és azt Árpád néven magyar lobogó alá hozta. 

Örüljünk mi tengerészek, mert ez a hajó is harminc magyar tengerész 
ccsaládjának ad kenyeret. Most már a Honvéddal együtt hat nagy hajónk van. 

Trianon minket, magyar tengerészeket sújtott a legérzékenyebben. 
A magyar tengerész nemcsak állását, hanem pályáját is elvesztette. Az erdélyi 
tanár , a felvidéki bíró, a bánáti vasutas, a nyugatmagyarországi orvos is el-
vesztette állását, de pályáját Csonkamagyarországon is folytathatta és foly-
ta t ja . De mi mit tehettünk? Mint megannyi elhagyatott, kitagadott Földnél-
küli Jánosok világgá mehettünk. Mi jó magyarok vagyunk, de tengerészek, 
akiknek fáj ugyan, hogy Fiumét elvesztettük, de még inkább fá j az a közöny, 
amellyel mindenki, aki nem tengerész, magyar hajóink elvesztésével szem-
ben viselkedik. 

Miért van a Szabadság-téren csak négy szobor? Miért nem érez ten-
gerünk és tengerhajózásunk elvesztése felett minden magyar annyi fájdalmat, 
amennyiből egy ötödik szobor megszülethessék? Miért f á j csak nekünk az, 
hogy a magyar trikolor a világtengerekről eltűnt? Ha a mi veszteségünket 
szimbolizáló emlékmű — ha csak egy vashorgony is — ott állna serkentő 
mementóként az őrségváltó cserkészek és leventék szeme előtt, bízvást remél-
hetnénk, hogy a jövő generáció már nem fog a tengerhajózással szemben 
olyan közönnyel viseltetni, mint ahogyan a mai nemzedék napirendre tért 
Nagymagyarország gazdasági élete egyik igen jelentékeny tényezőjének 
elvesztése felett. 

Mi tengerészek fokozottabb örömet érzünk most, hogy újabb hajóink 
vannak, mert a sorainkból kiemelkedő baj társak munkája és tudása révén 
nyílik újból alkalmunk a nemzeti lobogót a világ minden tá ján körülhordozni. 

De örüljön velünk együtt minden jó magyar, mert minden újabb magyar 
hajó pár száz négyzetméterrel növeli ennek a csonkaországnak területét, pár 
tucat ember szájával hirdeti, hogy dolgozni tudunk és élni akarunk. Ezek a 
hajók hirdetik, hogy ha csonka hazánk határai szűknek bizonyulnak, azokon 
túl is megtaláljuk a módját a tisztességes munkával való gyarapodásnak. 

Azok azonban, akiknek megadatott a mód arra, hogy egy tengerhajó-
zási vállalkozáshoz szükséges tőke felett rendelkezhetnek, ne csak örüljenek, 
hanem vegyenek példát azokról, akik a hazai mostoha gazdasági viszonyok-
tól magukat függetlenítették és kivitték a magyar tőkét a világpiacra, a világ-
tengerekre s azt ott nemzetközi viszonylatban elhelyezve, gyarapítják a 
magyar magángazdaságot és csökkentik a munkanélküliek számát. 

A „Tengerre magyar, ki a tengerre!" jelszó nem a tenger napszámo-
sait, a tengerészeket, hanem elsősorban a magyar tőkéseket kell, hogy tet-
tekre buzdítsa. 



E M L É K E I M 
A HAJÓZÁSI ÉS TENGERÉSZETI NEMZETKÖZI KONGRESSZUSOKRÓL 

IRTA G O N D A B É L A 

II mio ricordo ai congressi internazionali di navigazione interna e marit-
:tima. — Di Comm. Béla de Gonda. 

* * * 

My reminiscens from the internationales Congresses of the fluvial and 
maritime navigation. — By Béla Gonda. 

* * * 

A hajózási és tengerészeti nemzetközi kon-
gresszusokon való részvételemhez annyi sok 
érdekes és tanulságos emlék fűződik, hogy nem 
vélem szerénytelenségnek, ha ezekről föllebben-
tem a feledés fátyolát. 

1891 november havában azt a megtisztelő 
felszólítást kaptam az 1892. év nyarán Páris-
ban rendezendő nemzetközi hajózási kongresz-
szus előkészítő bizottságától, hogy írjak egy 
dolgozatot a kongresszus részére az akkor fo-
lyamatban volt aldunai Vaskapu-szabályozási 
munkálatokról, s a dolgozatomat francia nyel-
ven küldjein be 1892 január végére a bizott-
ságnak. 

Ismervén ezeknek a kongresszusoknak tech-
nikai magas színvonalát s tudván azt, hogy azokon a világ legkiválóbb víz-

iépítészeti és hajózási szakférfiai vesznek részt: nem mertem arra vállal-
kozni, hogy a Vaskapu-szabályozásnak az egész technikai világ érdeklődé-
sét fölkeltett nagyszabású, egészen különleges természetű és kiváló 
nemzetközi jelentőségű munkálatairól ily aránylag rövid idő alatt a 
kongresszus magas színvonalának megfelelő tudományos dolgozatot össze-
állítsak. Hogy azonban a megtisztelő felhívásnak annyira-amennyire mégis 
•eleget tenni látszassam, közöltem a bizottsággal, hogy ámbár a kitűzött rövid 
jdő re nem vállalkozhatom a kívánt dolgozat megírására, azonban szívesen 
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hajlandó volnék rendelkezésükre bocsátani azt a népszerű ismertető s zabad -
előadásomat, amelyet a Vaskapu-szabályozásról akkoriban a Magyar Föld-
rajzii Társaságban tartottam, amelyet a társaság szíves volt gyorsíróval le-
jegyeztetni, s amely magyar nyelven a Vaskapu-szabályozási tervekkel 
illusztrálva megjelent. Ezt lefordíttattam francia nyelvre s a tervekről készí-
tett magyar felírású klisékkel együtt elküldtem a bizottságnak. Kísérő leve-
lemben azonban kijelentettem, hogy mivel ez a dolgozat laikusok és nem szak-
emberek részére készült, egyáltalán nem fogom zokon venni, ha ezt nem. 
találják alkalmasnak a kongresszus magas színvonalon tartani szokott érte-
kezései (rapports) közé felvenni. 

Levelemre és küldeményemre választ nem kaptam. 1892 május havá-
ban megérkezett a kereskedelemügyi minisztériumba, — melyben akkor a Vas-
kapu szabályozási, fiumei kikötőépítési és hajózó csatornaügyi osztály veze-
tője voltam — a hivatalos meghívó a kongresszusra. A minisztériumot Baross 
Gábor halála után ideiglenesen vezető Wekerle Sándor pénzügyminiszter 
javaslatára a kormány engem küldött ki Magyarország képviseletében. Kívü-
lem kiküldetett még a földmívelésügyi minisztérium részéről Faragó Lipót 
osztálytanácsos, a m. kir. vasúti és hajózási főfelügyelőség részéről Kenessey 
Kálmán hajózási főfelügyelő, a műegyetem részéről Kovács Sebestyén Aladár,, 
a vízépítészet tanára, Budapest székesfőváros részéről Baróti főmérnök, aki 
feleségét és annak leánynővérét is magával vitte. A kongresszus rendező-
bizottsága, a Németország részéről bejelentett száznál több résztvevőre való 
tekintettel, az első összejövetelt a német határhoz közelfekvő Lille-ben ren-
dezte. Az ottani kereskedelmi kamara nagy termében jött össze a világ min-
den részéből a több száz résztvevő. Az elnökség a terem elején levő emelvé-
nyen helyezkedett el. Én hátul, a karzat alatt bécsi kollégáimmal beszélget-
tem, amikor egy kis idő múlva hozzám jő Faragó kartársam, — aki kezében 
egy csomó francia névjeggyel már akkor végig ismerkedett a külföldi kollé-
gákkal — s figyelmeztet, hogy az emelvényről a kongresszus elnöke, az Ecole-
des Ponts et Chaussées nagytekintélyű igazgatója, Guillemain, a jelenvoltak-
hoz fordulva, hangosan kérdezte, hogy itt van-e Monsieur Béla de Gonda?' 
Erre én természetesen fölmentem az emelvényre — fogalmam sem lévén, mit 
akarnak tőlem, — s bemutatkoztam az elnöknek s a körötte jelen volt francia, 
vezetőségnek. S ki í rhatná le nagy meglepetésemet, amikor mindannyian k i -
tüntetően fogadtak, melegen szorongatták a kezemet, az elnök meg is ölelt s 
nagy szeretettel gratulált a dolgozatomhoz, kijelentvén, hogy ez a legkitűnőbb-
a kongresszusra készült összes dolgozatok közt. 

Csodálatos! Én attól tartottam, hogy ez a laikusoknak tartott népszerű 
előadás nem fogja megütni a kongresszus tudományos színvonalának a mér-
tékét, s éppen ez a népszerű előadási mód nyerte meg a francia legkiválóbb 
szakférfiak tetszését. Ez ugyanis megfelel a francia espritnek, szemben az 
angol és különösen a német nehézkes, tudálékos, a laikus megértésére nem is 
aspiráló írás- és előadásmódnak, amit elég sajnosan a mi tudósaink nagy 
része is szeret követni. Pedig mennyivel többet ér az, ha még a legelvontabb. 
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tudományos kérdésről is úgy írunk, hogy azt mindenki megérthesse. 
S itt eszembe jut egy látogatásom az egyetemen, néhai Hegedűs István bará-
tomnál. Éppen pár perccel az órája előtt léptem be s őt egy francia könyv olva-
sásába találtam elmélyedve. Kérdem, mi az? Hát kedves barátom — mondja 
ő — én minden órámra gondosan el szoktam készülni; otthon az előadandó 
témáról kiböngészem a megfelelő angol és német tudományos munkákat, itt 
az egyetemen aztán közvetlenül az előadásom előtt ugyanerről a témáról el-
olvasom egy francia szerző fejtegetéseit, hogy ezzel a francia esprit-vel fel-
frissítsem az elmémet, könnyed modorban tárgyalva a kérdést, mintegy bele-
leheljem, beleszuggeráljam hallgatóimba a tudnivalókat. 

De menjünk vissza a kongresszushoz. Liliéből Calaisba mentünk, ahol 
a kereskedelmi kamara a szabadban rendezett nagy bankettet a tiszteletünkre. 
Már útközben feltűnt a franciák ellenszenves hangulata a kongresszuson meg-
jelent túlsók német ellen, s az utcai közönség gúnyosan hangoztatta a „les 
prussiens" megjegyzéseket. Mi magyarok ki akartuk mutatni, hogy nem tar-
tozunk hozzájuk, s erre meg is jött az alkalom, mert amikor az első francia 
üdvözlő felköszöntőre fölhangzott a zenekarból a Marseillaise, mi magya-
rok — külön asztalnál ülve — felálltunk és magyarul énekeltük a franciák 
nemzeti himnuszát. Meg is volt a hatása, mert a franciák körülálltak, 
velünk énekeltek, majd örvendezve szorongatták a kezeinket, ölelgettek. S 
ezzel megnyertük a meleg szimpátiájukat, amit a kongresszus egész folyamán 
alkalmunk volt élvezni. 

Bankett után sétahajózás volt a programmon. Be is szálltunk pár százan 
egy kisebbfajta gőzösbe s kifutottunk a kikötőből. Alig értünk ki a nyilt 
vízre, olyan erős vihar táncoltatta kicsiny hajónkat, hogy az minduntalan való-
ságos tótágast állt, hol az orrán, amikor a hajó csavara a levegőben forgott 
s azt hittük, hogy a hajó meg sem áll a tenger fenekéig, hol a hátulján, amikor 
meg égnek meredt a hajó. A kirándulók részint a fedélzeten hemperegtek, 
részint letámolyogtak a fedélközbe s kétségbeesve kérték a kapitányt, hogy 
forduljon vissza, de ő ridegen kijelentette, hogy neki utasítása van három-
negyed óráig előre menni s csak azután vissza. Csurom vizesen, piszkosan, 
elernyedten, a tengeri betegségtől megcsúfolva érkezett vissza a társaság a 
kikötőbe (én a kémény tövében összegöngyölt és vízmentes ponyvával letakart 
hajókötélcsomagon helyezkedtem el s a hajó központjában feküdvén, elég 
kényelmesen, mentes maradtam a tengeri betegségtől, bár az előttem lezajló 
látvány is bőven elég lett volna arra, hogy engem is magával ragadjon a ten-
ger bőszült hullámzása). 

A parton a franciák kárörvendő, gúnyos mosolygással s hangos „les 
prussiens" szavakkal fogadták a kétségbeesett ábrázatú kirándulókat. S 
ekkor sült ki a franciák turpissága. Egy kissé meg akarták hempergetni a 
prussienseket, mert hát egyetlen francia sem volt a hajón. A vihar ugyanis 
olyan nagy volt, hogy az Angliába járó rendes utasszállító hajó sem mert az 
ilyenkor veszedelmes útnak nekiindulni. 



2 2 2 A T E N G E R 

De hát ezt is kihevertük s elég jó hangulatban szálltunk fel a Calais-
párisi gyorsvonatra. 

Másnap volt a kongresszus tulajdonképeni hivatalos összejövetele és 
megalakulása. Ezt megelőzőleg kiosztották a kongresszus kiadványait. S 
ezzel mindjárt egy kis bajunk akadt . A kongresszusra hivatalból kiküldött 
tagok jegyzékébe mi magyarok be voltunk kebelezve Ausztriába. Autriche— 
Hongrie ország-cím alatt az osztrákokkal együtt voltunk felsorolva. Ezt leg-
először Kenessey Kálmán barátom vette észre, azonnal fölkereste De Maas 
főtitkárt s erélyesen tiltakozott az ellen, hogy Magyarországot elsikkasszák. 
Kijelentette, hogy ha ezt nem helyesbítik, mi magyarok nem vehetünk részt a 
kongresszus tanácskozásaiban. Majd együttesen léptünk fel az elnökségnél s 
az elnöknek megmagyaráztuk, hogy Autriche—Hongrie csupán diplomáciai 
elnevezés, de Magyarország teljesen független, önálló állam s a magyar 
hajózásnak semmiféle közössége sincs Ausztriával. Erre kijelentették, hogy a 
tagjegyzék újabb kiadásában az „Autriche—Hongrie" főcím alatt külön tün-
tetik fel Ausztriát és külön Magyarországot. Én azonban ezt sem tartottam 
megfelelőnek s azt kívántam, s álláspontomról sikerült is az elnökséget meg-
győzni, hogy az országok betűrendes felsorolásánál Ausztria az A betűnél s 
Magyarország (Hongrie) a H betűnél legyen beiktatva. S ez később állandóan 
így is történt. 

A kongresszus megalakítása alkalmával minden állam hivatalos képvi-
selője alelnöki állást kapott. így jutottam én is az egyik alelnökséghez. Az 
elnöki emelvényen az orosz kormány képviselője, Gershevanoff titkos taná-
csos, szentpétervári műegyetemi igazgató mellé kerültem, aki igen kedves, 
rokonszenves öreg úr volt. Neki volt a legtöbb rendjele, az egész melle tele 
volt csillagos ordókkal. Amikor ezen csodálkoztam, nevetve mondotta, hogy 
ha minden rendjelét fel akarná rakni, a háta is tele volna velük. Mert náluk 
a tiszviselőnek bizonyos szolgálati idők és külön megbízatások után hivatalból 
kijár a rangfokozatoknak megfelelő rendjel, amihez külföldi kiküldetések 
alkalmával az illető külföldi állam rendjele is hozzájárul. 

A megalakulás után elszéledtünk a kongresszussal kapcsolatos igen 
érdekes hajózási és vízépítészeti kiállítás megtekintésére. Ott járva-kelve, egy-
szer csak elém áll egy nagyon is szerény külsejű fiatalember s bemutatkozik: 
Korda Dezső gépészmérnök. Eszembe jutott ekkor, hogy kiutazásom előtt 
említette nekem Neményi Ambrus képviselő barátom, hogy van neki Páris-
ban egy pártfogoltja, majd ír neki, hogy keressen föl engem, bizonyára érde-
fcelni fog a karrierje. Beszélgettünk. Megkérdezem, hogyan került Pár isba? 
Erre ő elmondja a következőket: „Budapesten elvégezvén műegyetemi tanul-
mányaimat, gépészmérnöki oklevéllel a zsebemben, nekiindultam az állás-
keresésnek. Kérvényt adtam be az államvasutakhoz s vagy öt-hat gépgyár-
hoz. Sajnos, mindenütt azt a választ kaptam, hogy jelenleg nincs üresedés, 
de előjegyeznek s majd értesíteni fognak. Én erre hazamentem aradmegyei 
falumba. Teltek-multak a napok, hetek, hónapok, de értesítést, sőt kérdezős-
ködésemre még csak választ sem kaptam. Erre elhatároztam, hogy kimegyek 
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Párisba szerencsét próbálni. A műegyetemen megtanultam kissé franciául, a 
nyelv tehát nem volt akadály; a rokonságom összeadott kétszáz forintot, ezzel 
feljöttem Pestre, itt Neményi Ambrus képviselő úr szíves volt egy ajánló-
levelet adni a Five-Lille céghez, mely a budapesti Margit-hídat építette. így 
fölszerelve, megérkeztem Párisba. De napokig nem volt bátorságom a cég-
hez elmenni. Nézegettem a nagy világváros látnivalóit, szépségeit, amikor 
egyszer arra a megdöbbentő valóságra ébredtem, hogy már csak 20 forintom 
van. Mit volt mit tenni, nagy elhatározással s még nagyobb szorongással föl-
kerestem a céget s a főmérnöknek átadtam az ajánlólevelet. Nem mondhat-
nám, hogy valami barátságosan fogadott volna, megkérdezte, mit tudok. Meg-
mondtam, hogy okleveles gépészmérnök vagyok, erre legyintett a kezével s 
azt mondta, hogy az nem fontos, az a kérdés, mit tudok. Én erre kijelentet-
tem, hogy tudok gépeket konstruálni. Gúnyos kacagás volt rá a válasz. Talán 
kopirozni tud, azt akarta mondani? Végül kijelentette, hogy nem vehet föl. 
El lehet képzelni kétségbeesésemet. Csaknem sírva fakadtam. Könyörgésre 
fogtam a dolgot, elmondtam, hogy itt állok húsz forinttal a zsebemben s még 
csak haza se tudok menni. Bármi csekély fizetésért szívesen szolgálatába 
állok. Megkönyörült raj tam. Kijelentette, hogy ha megelégszem havi száz 
frank díjazással, akkor fölvesz. Örömömben majdnem kezet csókoltam. Be-
vezetett egy terembe, ahol sokan rajzoltak, s azt mondta, keressek egy üres 
rajz-asztalt, a munkát majd megkapom. Két napon át senki felém se nézett.. 
A harmadik napon egy úr az asztalomra tett egy rajzot, hogy másoljam le. 
Másolás közben észrevettem, hogy egy részlet nincs helyesen szerkesztve.. 
Külön papírra megrajzoltam a szerintem helyes megoldást s gombostűvel 
odatüztem az illető rész fölé. Ezután többször fordult elő hasonló eset. Már 
három hónapig voltam az irodában, de nem igen ismerkedtem meg a kollé-
gákkal. A harmadik hónap végén jön a szolga azzal, hogy hivat a főmérnök 
úr. Megijedtem; azt gondoltam, hogy bizonyosan felmond. Nagy szorongás-
sal léptem a hatalmas úr szobájába s elámultam, amikor barátságosan elém 
jött s azzal fogadott, hogy igazam volt, amikor azt állítottam, hogy tudok 
gépeket konstruálni, erről több ízben meggyőződött, ezért beoszt a gépszer-
kesztő osztályba s fizetésemet havi egyszáz frankról fölemeli havi négyszáz 
frankra. (Történhetnék ez Magyarországon?) Ettől kezdve haladtam foly-
ton előbbre s mind nagyobb és nagyobb feladatok megoldását bízták reám, 
amivel természetesen együttjárt a fizetésem emelkedése, úgy hogy ma, amikor 
28 éves vagyok, az évi fizetésem huszonötezer frank." 

Érthető nagy érdeklődéssel hallgattam sok tekintetben tanulságos el-
beszélését s önkéntelenül fölvetettem a kérdést, hogy ilyen kiváló tehetségét 
és munkaerejét miért nem állítja inkább hazája szolgálatába. 

„Ugyan kérem, — válaszolta ő szerényen — mi lehetnék én Magyar-
országon? Ha nem volnék zsidó (azelőtt Kohn volt a neve) és ha igen nagy 
protekcióm volna, lehetnék segédmérnök a magyar államvasutaknál évi nyolc-
száz forint fizetéssel." 

S ebben neki tökéletesen igaza volt. Hogy ott künn minő szép technikai 
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alkotások kerültek ki tőle, azt néhány nap múlva nekem is alkalmam volt 
tapasztalni, amikor a kongresszus tagjai kirándultak egy csatornán épített 
víznyomású hajóemelő megtekintésére, amit Korda Dezső konstruált. Azóta 
fokról-fokra emelkedett ez a szerény megjelenésű, kis ember, míg végre a 
francia Institut is tagjává választotta, egy elektrolitikai találmányáról szóló 
értekezését a Magyar Tudományos Akadémiában is felolvasták. Nem tudom 
él-e még; évek előtt úgy emlegették, mint nagyvagyonú, előkelő francia tudóst. 

De térjünk vissza ismét a kongresszushoz, melynek a szakosztályai is 
megalakulván, megkezdődött a tevékeny szellemi munka. Egyik szakosztály-
ban az én jelentésemet is részletesen és nagy érdeklődés mellett megtárgyal-
ták. Különben, mint már itthon értesültem az École des Ponts et 
Chaussées egy magyar hallgatójától, a vízépítészet tanára két órán át fel-
olvasta s a táblára rajzolt képekkel illusztrálva elmagyarázta a Vaskapu-sza-
bályozási munkálatokat, a következő évben pedig lehozta tanítványait a Vas-
kapuhoz, a munkálatok helyszíni tanulmányozására. (A magyar műegyetem 
vízépítéstani hallgatóinak — sajnos — nem mutatták be ezeket az egész 
műszaki világ nagy érdeklődését fölkeltett nagyszabású és különleges termé-
szetű vízszabályozási munkálatokat.) 

A következő napok egyikén a köztársaság elnöke, Emil Carnot fogadta 
Fontainebleauban a kongresszus elnökségét. A fogadás előtt vagy három-
negyed óra hosszat megkocsikáztattak bennünket a kastélyt körülövező pom-
pás nagy erdőben. Azután bevezettek a palotába. Még a régi császárság korá-
ból visszamaradt, meglehetősen avult bútorokkal fölszerelt nagy termen át-
haladva, egy kisebb terembe vezettek bennünket s ott félkörben felállítottak, 
szemben egy nyitott ajtóval, melyen rövidesen belépett egy tábornok, az 
elnök főudvarmestere s hosszú botjával a padlón hármat koppantva, jelen-
tette, hogy „le president", mire belépett a dús fekete körszakállas, rokon-
szenves külsejű elnök s barátságos fejbólintással üdvözölt bennünket. Erre 
előlépett a kongresszus nagyérdemű elnöke, Mr. Guillemain, az École des 
Ponts et Chaussées nagytekintélyű tudós igazgatója s szép beszédben üdvö-
zölte az elnököt, úgyis mint kiváló mérnök-kollégát (Guillemain valamikor 
tanára volt Carnotnak). Az elnök meleg szavakkal megköszönte az üdvözlést 
s közben hangsúlyozta, hogy élete legnagyobb büszkeségének tartja, hogy ő 
is az École polytechnique növendéke volt. (Láttam egy névjegyét gyarmat-
ügyi miniszter korából, melyen az állt: Emil Carnot, Ancien eleve de l'École 
Polytechnique, Ministre des affaires coloniales.) 

Az üdvözlés után a kongresszus főtikára sorban bemutatta a megjelen-
teket. Mikor hozzám ért, nagy meglepetésemre így mutatott be: Mr. Béla de 
Gonda, Magyarország képviselője, a kongresszusra készült legjelesebb dol-
gozat szerzője. Mire az elnök különös melegséggel szorongatta a kezemet, 
nagy érdeklődéssel kérdezősködött a Vaskapu-szabályozási munkálatokról s 
hangsúlyozta azok kiváló nemzetközi jelentőségét. 

Pár nap múlva a kongresszus tagjai a Páris—Le Havre közötti Szajna-
szakasz megtekintésére rándultak ki. A Szajna ugyanis duzzasztó-művekkel 
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van hajózhatóvá téve. A tenger dagálya felhat egészen Rouenig, úgy, hogy a 
kisebb tengeri hajók egész idáig feljöhetnek. Rouen tehát a Szajna partján 
fekvő tengeri kikötő. A Szajna part ján menve, a többiektől elmaradva, egy 
deszkakerítés mögött valami különös berendezés keltette föl a figyelmemet. 
Bementem s az ott levő matrózkülsejü embertől megkérdeztem, mi ez a külö-
nös berendezés. Hát ez a Páris—Havre közötti Szajna-folyam pontos modellje 
volt, a meder alakjának, anyagának, vízműveinek kicsinyített másával, melybe 
a különböző vízállásoknak megfelelőleg beeresztik a vizet s így tanulmányoz-
zák a tervezett átvágosok, vízduzzasztók, hajózsilipek várható hatását . Oly 
érdekes kép volt ez, hogy alig tudtam tőle búcsút venni s majdnem lekéstem 
a hajóról, mely minket lefelé vitt. Jóval Le Havre előtt kiszálltunk egy egészen 
új rendszerű, az egész Szajnát áthidaló duzzasztó-mű megtekintésére. A 
duzzasztó a hídról szakaszokban lebocsátható acélrolókból (olyanok, mint a 
bolti rolók) áll s annyi rolót bocsáthatnak le, amennyi duzzasztást el akarnak 
érni. Engem a kongresszus elnöke s a duzzasztó mű tervezője, Cameré fő-
mérnök kalauzoltak át a hídon s magyarázták a duzzasztó mű szerkezetét. 
Az elnök megkérdezte tőlem, mi erről a véleményem. Én őszintén megmond-
tam, hogy a szerkezet igen elmés, de ezt a célt egy lefektethető tűsgáttal sok-
kal olcsóbban el lehetett volna érni, mire az elnök ezt, a francia technikusok 
magas etikai felfogására jellemző választ adta: „ igaza van, kedves barátom, 
de ez a szerkezet annyira elmés és oly zseniális, hogy Cameré kollégának 
meg kellett adni az elégtételt érdekes tervének a megvalósításával, dacára 
annak a másfél millió frankot meghaladó költségnek, amibe ez a különleges 
szerkezetű, szép és impozáns duzzasztó-mű került". 

Tovább hajózva, estére Le Havrebe érkeztünk. Egy három épületből, 
500 szobából álló hatalmas szállodában helyeztek el bennünket, amely való-
ságos labirint volt, úgy hogy vacsora után kalauz után kellett néznünk, hogy 
a szobáinkra rátaláljunk. Másnap a kongresszusi tagok egy része kirándult a 
szomszédos Trouville híres tengeri fürdőbe, mi többiek a nagyszabású ki-
kötőt, annak berendezéseit s az ott veszteglő hatalmas óceánjáró gőzösöket 
tekintettük meg. 

Visszatérve Párisba, a kongresszus folytatta rendkívül érdekes tudo-
mányos tanácskozásait. Ezek közben egy délután meglátogattam a lakásán 
M. Guillemaint, a kongresszus elnökét, aki mint az École des Ponts et 
Chaussées igazgatója bent lakott az intézet épületében. Az előkelő benyomást 
keltő hallban térdharisnyás inas fogadott ; átadtam névjegyemet s alig vitte 
be, feltárult a nagy szárnyas ajtó, melyen hatalmas könyvtárterembe, az igaz-
gató dolgozószobájába léptem. Guillemain úr íróasztalától fölállva, elém 
jött s igen kedvesen fogadott. Megindult a beszélgetés, először természetesen 
a Vaskapu-szabályozásról, azután a francia és a magyar technikai viszonyok-
ról. A beszélgetés során egyszer csak azt kérdezem, hogyan van az, hogy 
Franciaországban a kormányzati vezető állásokat csupa mérnökök töltik be. 
Az elnök Carnot: mérnök, a miniszterelnök és külügyminiszter Freycinet: mér-
nök, a közmunkaügyi miniszter Ivés-Guyot: természetesen mérnök, az állam-
tanács elnöke Picard: mérnök. A válasz rendkívül megkapó volt. „Kedves 
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kollégám — mondá Guillemain — nálunk Franciaországban a nagy forrada-
lom óta az előkelő családok mind technikai főiskolákba adják a gyermekei-
ket. Az arisztokraták az École des Artilleriebe, a tüzérségi iskolába, nem azért, 
hogy katonák legyenek, de mert ezt tartják a legelőkelőbb tanintézetnek; a 
gazdag bankárok és nagyiparosok az École des Beauxartes-ba, a szépművészeti 
főiskolába járat ják fiaikat, míg a köztisztviselők és jobbmódú polgárság gyer-
mekei az École Polytechnique-ben vagy az École Normal-ban, tehát a műszaki 
főiskolákban nevelődnek." De hát ki megy aztán a jogi pályára? kérdem én. 
Az igazgató szinte lekicsinylőleg legyintett a kezével s csak úgy oda vetve 
mondotta: „A jogi pályára? Hát a házmesternek a fia, a kis suszternek a fia, 
a kisgazdának a fia, tudja, kedves kollégám: úr nem megy nálunk jogi 
pályára." S talán van is abban valami, hogy amíg a franciák ipari és köz-
gazdasági téren óriásit haladtak, mi itthon a hiábavaló prókátoroskodással 
haszontalanul elpocsékoltuk az időt. El is mondtam az elnöknek, micsoda más 
ez a francia felfogás, mint a mienk, mely a jogi pályát tartja a legelsőnek és 
úri foglalkozásnak s nagyon jóízűt nevetett, amikor elbeszéltem, hogy már 
másodéves műegyetemi hallgató voltam Budán, amikor egyszer azt írja édes-
anyám Sárospatakról: „Édes fiam, gondold meg mégis jobban a dolgot, gyere 
haza Patakra jogásznak, ne hozz ilyen szégyent a famíliára". 

Másnap estére meghívást kaptam az Operába, a köztársasági elnök 
páholyába. Kívülem ott volt Guillemain, a kongresszus elnöke, Picard, az 
államtanács elnöke és Hagen, hírneves német vízépítészeti professzor. Fel-
vonás közben a foyerban Guillemainnel sétálgatva és beszélgetve, egyszer 
csak azt kérdezi: Volt-e kedves kolléga Versaillesben? Voltam. És hogy tet-
szett? Nekem természetesen minden nagyon tetszett — volt a válaszom — s 
el voltam ragadtatva a látottaktól, de hogy őszinte legyek, bizony nekem 
mindenütt hiányzott a császár. Úgy láttam, válaszom nem lepte meg. Sőt. 
Két tenyerét fülemhez illesztve, ezt súgta bele: Barátom, nekünk is hiányzik. 

A következő napok egyikén a közmunkaminiszter, Mr. Ivés-Guyot látta 
vendégül a kongresszus elnökségét, a minisztériumnak egy szép parkban levő 
díszes palotájában. Az ebédnél abban a kiváló megtiszteltetésben részesültem, 
hogy a kongresszus elnöke mellé ültettek, míg baloldalamon az államtanács 
elnöke, M. Picard ült. Ebéd alatt mind a ketten olyan kollégiális szeretettel 
szórakoztattak, hogy az szinte megható volt. Az asztal gazdagon fel volt 
díszítve valódi arany és kristály virágtartókkal, gyümölcskosarakkal, 
remekművű vázákkal. Picard fölemlítette, hogy ezek mind a régi császári 
kincstárból valók, melyeknek tárgyait felosztották a miniszteri paloták közt. 
Azt is elmondta, hogy ezek a paloták úgy fel vannak szerelve a legpompásabb 
berendezési tárgyakkal, sőt szolgaszemélyzettel is, hogy a miniszternek a 
ruháján kívül nem kell idehozni semmit sem. Amikor pedig dicsértem a kin-
cseket érő remeknél-remekebb asztaldíszeket, figyelmeztetett a tányérokra; 
nézzem csak meg alól a jelzésüket; akkor ámultam el csak igazában, mikor 
látom a tányér alján a jelzést: Sévres 1760. Hát bizony ilyen történelmi becsű 
tányérokról is kevés ember ebédelt. 
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A kongresszus záróülésén megalakították a nemzetközi hajózási 
kongresszusokat előkészítő állandó bizottságot, Bruxelles székhellyel s engem 
is beválasztottak a bizottságba. 

Még a kongresszus tartama alatt meglátogattam Párisban lakó világ-
hírű hazánkfiát, Tiirr István olasz kir. altábornagyot, kihez közel húszéves, 
rokonszenves kapcsolat fűzött s akit büszkén nevezhettem atyai barátomnak. 
Ő itthon az általa alapított Ferenc-csatorna részvénytársaság elnöke volt, míg 
én az igazgatóságban a kereskedelemügyi miniszter delegáltja, később az 
igazgatóság alelnöke s így Türr gyakori hosszas távollétében helyettese vol-
tam. A tábornok Párisban igen előkelő szerepet játszott, felesége (Wyse 
Adelina) I. Napoleon legfiatalabb öccsének, Buonaparte Luciennek az unokája 
volt. Amikor az utcán végigmentem vele, daliás szép alakja önkéntelenül 
magára vonta a figyelmet. Csaknem mindenki köszöntötte. Ha megjelent a 
kongresszus termeiben, rögtön egész csoport vette körül. Ünnepelték benne a 
Panama-csatorna kezdeményezőjét, melynek előmunkálatait ő végeztette, a 
sógora, Wyse Lucien tengerésztiszt vezetése alatt kiküldött mérnökökkel, de a 
tervek elkészülte után a végrehajtást átengedte a Lesseps elnöklete alatt meg-
alakult részvénytársaságnak, mely aztán évek múlva, a leküzdhetetlen helyi 
viszonyok s a bekövetkezett súlyos pénzügyi nehézségek folytán csúfos 
bukásba fulladt bele, amikor azonban Türr már régen távol állott a vállalattól. 
Ő ekkor már a korinthusi csatorna tervével foglalkozott, mely meg is valósult, 
s ugyancsak megindította a Keleti tengert a Fekete tengerrel összekötő hatal-
mas vizi út előkészítését, ami azonban nem jutott túl a kezdés stádiumán. 

Türrnél való látogatásomnak különben az volt a főcélja, hogy felkér-
jem őt, adjon a kongresszusra jött magyarok részére egy vacsorát, hogy ezzel 
a kellemes emlékkel búcsúzzunk el Páristól. Türr nagy örömmel tett eleget 
fölkérésemnek s megbízott, hogy másnap esti 7 órára a nevében hívjam meg 
a magyar hölgyeket és urakat a boulognei erdőben levő Armenon de Ville 
nevű előkelő étterembe. Pontosan ott voltunk. Türr mint házigazda már várt 
reánk s az ő utolérhetetlen lebilincselő szívélyességével fogadta a társaságot 
s bevezette a nagy étteremtől üvegfallal elrekesztett kiilönhelyiségbe. A válo-
gatott ételekben gazdag vacsora s a piros dolmányos magyar cigányok zenéje 
csakhamar oly emelkedett hangulatot teremtett, hogy a prímást lehívtam a 
karzatról s a velünk volt két fiatal pesti nőnek a fülébe húzta a szebbnél-szebb 
magyar nótákat. Majd dalra hevült a társaság, a cigány is egész magyar lel-
két beleöntötte hegedűjébe s olyan pompás magyar mulatságot rendeztünk, 
aminőt bajosan láttak Párisban. Meg is volt a hatása. Az étterem vendégei 
mind az üvegfalhoz húzódtak s úgy bámulták és élvezték a mi magyaros, de 
amellett méltóságteljes mulatozásunkat. Éjfél felé járt az idő, amidőn asztalt 
bontottunk s megköszöntük Türrnek a szíves vendéglátást. Másnap a tábor-
nok nem győzött nekem eléggé hálálkodni, hogy ilyen kedélyes estét ren-
deztem neki. Soha ilyen jól nem mulatott. 

Ezzel a kedves akkorddal zárult le részünkre a párisi nemzetközi hajó-
zási kongresszus. (Folytatjuk.) 



A „ P Á N C É L - B Ú V Á R " * 
UJ BÚVÁRKÉSZÜLÉK A MÉLYTENGERI MENTÖMUNKA SZOLGÁLATÁBAN 

Der Panzertaucher. Ein neuer Taucherapparat im Dienste im Tiefsee-
bergung. 

* * * 

A scaphandrier d'acier. Un nouvel appareil de scaphandrier au service du 
sauvetcige dans les grandes profondeurs. 

* * * 

A tengeralattjárókat még a békeidőkben is sokkal több veszedelem 
fenyegeti, mint más tengeri járműveket. A háború előtt és azt követően is 
csaknem valamennyi tengeri nagyhatalmat érzékeny veszteségek érték e téren. 
A háború előtt, 1911-ben a német „U 3" tengeralattjáró sülyedt el a kiéli 
kikötőben, a háború második évében pedig az Ems torkolatánál gyakorlatozó 
„U 30"-at érte hasonló szerencsétlenség. Az első esetben a parancsnok és két 
tiszt kivételével az egész legénységet sikerült megmenteni, az „U 30" el-
sülyedésekor azonban csak a toronyban szolgálatot teljesítő néhány ember 
menekült meg. Annak ellenére, hogy e katasztrófák tanulságai alapján töké-
letesítették a német U-hajók biztonsági berendezéseit, a háború alatt vég-
zett gyakorlati kiképzés közben is több veszteség érte a német tengeralatt-
járó flottát. 

A háború után Németország, amelyet a versaillesi béke megfosztott 
tengeralattjáróitól, kikapcsolódott azoknak a hatalmaknak a sorából, amelye-
ket e téren veszteségek érhetnek, ám annál több kár sújtotta a győztes álla-
mokat. A veszteséglistán Anglia vezet. 1921-ben két tengeralattjárója 
(,,K 5" és „K 15") és 57 derék tengerésze pusztult el. 1922-ben a 
„H 24" és 23 főnyi legénysége sülyedt a tenger fenekére a „Versatile" csata-
hajóval való összeütközés következtében. 1923-ban Honkong kikötőjében a 
hatalmas orkán áldozata lett a „L 9", amelynek legénységét szerencsésen 
megmentették. Annál súlyosabbak voltak a következő évek veszteségei. 
1924-ben Portland előtt elsülyedt az „L 24", 43 emberrel, 1925-ben a 
Devonportból visszainduló „U 1", 69 főnyi legénységgel, 1926-ban pedig 

*) A „Marine Rundschau" f. évi 8. számában „U-Bootunfálle und Tiefseetaucher" 
címmel D. Walther tollából megjelent cikkből. 
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ugyancsak a devonporti kikötőben elpusztult a „H 29" és hat embere. A 
legutóbb 1929-ben érte ú jabb veszteség az angol tengeralattjáró flottát, 
amikor a ,,H 47" sülyedt el az „L 12"-vel való összeütközés következtében. 
— Az Egyesült Államok háború utáni veszteséglistáján szerepel az 1923-ban 
a Panama-csatorna közelében elsülyedt , , 0 5", három halottjával; továbbá 
az ugyanebben az évben robbanás következtében elpusztult „S 37", ugyan-
csak három halottal. 1925-ben a „City of Romé" gőzössel összeütköző „S 51" 
sülyedt a hullámsírba, 34 főnyi legénységével; 1927-ben pedig a „Paulding" 
torpedóromboló küldte a tengerfenékre az „S 4"-et és 39 emberét. — A 
japánokat két nagyon súlyos veszteség érte a háború után. 1924-ben, egy 
próbajárat alkalmával elsülyedt egy nagy tengeralattjárójuk 85 főnyi legény-
séggel; egy évvel később a „43" jelzésű búvárhajót és teljes legénységét 
pusztította el a „Tatsuta" cirkálóval történt összeütközés. — Olaszország-
tól 1924-ben elrabolta a tenger a „Sebatino Veneiro" búvárhajót és 54 em-
berét; 1928-ban pedig a „Missori" torpedóromboló a velencei kikötőben „el-
taposta" az „F 14'-et, melyet 34 órával a szerencsétlenség után kiemeltek 
ugyan, de a legénységét addigra már megölte a klórgáz. — Franciaország 
az „Ondine" búvárhajót siratja, amelyet 1928-ban, Vigo közelében egy görög 
gőzös taszított a tenger fenekére 43 emberével együtt. 

A tenger általában sok áldozatot követel, ám a tomboló elemekkel 
vívott nyílt küzdelemben bekövetkező hősi halál mégis csak más, mint az a 
borzalmas emúlás, amire a kegyetlen sors ítéli a tengerfenékre sülyedt búvár-
hajóba, mint hatalmas koporsóba zárt szerencsétlen tengerészeket. Magától 
értetődő kötelesség tehát minden eszközt felhasználni, minden módszert töké-
letesíteni, hogy az elsülyedt tengeralattjárókba zárt legénységet a lehető 
leggyorsabban ki lehessen menteni rettenetes helyzetéből. 

Mindenütt, ahol a búvárhajók gyakorlataikat harcszerüen végzik, előfor-
dulnak szerencstélenségek. A tengeralattjáró-harc természete olyan, hogy a 
búvárhajónak észrevétlenül kell az ellenség közelébe férkőznie, hogy torpedó-
lövése biztosan találjon; de ez a megközelítés ugyanakkor kiteszi a búvár-
hajót annak a veszedelemnek, hogy a megtámadott hajónak előre nem várt 
fordulata következtében megtörténik a katasztrofális összeütközés. Ám meg-
eshetik a baj olyankor is, amikor a búvárhajó nem támad, hanem védekezik. 
A búvárhajó a felszínen halad, teljes gőzzel, amikor a feltételezett veszedelem 
elől hirtelen a víz alá kell buknia. Megszólal a riadóharang, minden szüksé-
ges mozdulat, fogás szinte automatikusan megtörténik az alámerülésre; a 
levegő sisteregve tódul ki a tartányból, amikor a toronyfedő valahogyan 
megakad, felmondja a szolgálatot s az áradat feltartózhatatlanul zúdul be a 
nyitva maradt toronyba. Csak a legnagyobb hidegvér és elhatározás segít-
het ilyenkor, mert különben a túlterhelt hajó kődarabként zuhan a tenger-
fenékre. 

A „tárgyak bosszúja" a tengeralattjárón nem tréfás kobold játéka, 
hanem egy rettenetes démon kegyetlensége. Az „ U 3 " esetében egy kis 
zászló vékony rúdja akadályozta meg a fedő tökéletes záródását, az ,,U 30"" 
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szerencstélensége alkalmával pedig eltörött a torony egyik figyelőablaká-
nak üvege, a kis nyíláson három atmoszféra nyomással betóduló ár elérte a 
főszigetelőlemezt s az egész elektromos berendezés egyszerre kikapcsoló-
dott . Az „U 3" sekély tengerben sülyedt el; itt még segített a gyors közbe-
lépés. A búvárnak sikerült a búvárhajóhoz jutni és azt egy hatalmas úszó 
emelődarú láncaihoz erősíteni, úgy, hogy az elsülyedt ha jó orrát felszínre 
lehetett emelni s a klór- és szénsav-gázoktól teljesen elalélt legénységet még 
idejében kimenteni. Az „U 30" esetében azonban már nagyon nehéz volt a 
búvár dolga. Ez a hajó 30 méter mélységbe sülyedt, ahol már hatalmas a víz-

nyomás s ezenkívül az Ems folyónak itt nagyon sebes folyása is növelte a 
-nyomást. Mire a „Vulkán" mentőhajó a tengeralattjárót kiemelte, az ott re-
kedt legénységből már senki sem volt életben. A sülyedés perceiben a torony-
ban tartozkodó néhány ember is csak a kapitány gyors elhatározóképes-
-ségének köszönhette szencsés megmenekülését. A veszedelem láttán ugyanis 
a kapitány a levegőtartányból hirtelen levegőt engedett a toronyba, mire az 
o t t fellépő nagy légnyomás legyőzte a külső víznyomást, a toronyfedő fel-
pattant s a torony rabjait a nyíláson eltávozó hatalmas levegőbuborék a ten-
ger felszínére emelte. Harminc méteres mélységben mindenesetre nagyon 
kockázatos kísérlet volt ez, de sikerült. 

Az efféle „felszállás"-nak a hatalmas víznyomás következtében meg-
van a határa. Tudni kell ugyanis, hogy 10 méter mélységben a nyomás négy-
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zetcentiméterenkint egy kilogrammnak felel meg s ez a nyomás újabb 10 
méterenkint 1—1 kg-mal növekedik. A nyomás következtében az emberi vér 
kémiai összetételében változások történnek: a vérben levő gázok (széndioxid, 
oxigén, nitrogén) részben sűrűsödnek, részben felszabadulnak. A nagyobb 
nyomás alatt a széndioxid mérgező hatása gyorsabban érvényesül, mint a 
szabad levegőn; rosszullét, fejfájás, szédülés és ájulás a jelei a széngázmér-
gezésnek. Ha a nyomás három atmoszféra fölé emelkedik, a tiszta oxigén-
nek is bénító hatása van az idegrendszerre, viszont a nitrogén éppen a nyo-
más csökkenésénél fejti ki romboló hatását. A nagy nyomásnál ugyanis a 
nitrogén a vérből a szö-
vetekbe sajtolódik és ott 
lekötődik; ha azután a 
nyomás gyorsan csökken, 
a szövetekből felszabduló 
nitrogén olyan erővel tó-
dul vissza a vérbe, hogy 
ott felhabzó buborékokat 
képez, amelyek elzárhat-
ják a vérpályákat, minek 
következtében a központi 
idegrendszerben súlyos 
funkció-zavarok állhatnak 
be. Amikor egy elsülyedt 
buvárhajóból valaki na-
gyobb mélységből a ki-
szabaduló légbuborékkal 
emelteti magát a felszín-
re, a nyomás oly gyorsan 
csökken, hogy bekövet-
keznek a fentebb említett 
szervezeti elváltozások, 
ezekkel együtt jár az 
eszmélet elvesztése s a 
felszínre került embert 
csak körültekintő keze-
léssel lehet megmenteni, ha egyáltalában még idejében kimenthető a hullá-
mokból. 

Ugyanezek a fiziológiai jelenségek lépnek fel mentőmunkára vállalkozó 
búvárnál is. Még a leggyakorlottabb búvár tevékenységének is általában 
50 méter mélységben van a határa. Ebben a mélységben ugyanis legfeljebb 
egy óra hosszat dolgozhatik, míg a le- és felszállásra mintegy másfél órát kell 
számítani. A mai búvárhajók azonban jóval nagyobb nyomást bírnak ki, mint 
ami 50 m mélységben uralkodik, így tehát követelően lépett fel az kívánalom, 
hogy egyrészt tegyék lehetővé a búvárnak 50 m-nél is nagyobb mélységbe 
való leszállását, másrészt a munkaidejét függetlenítsék a le- és felszállásra 

2. ábra. A „páncél-búvár" 



szükséges időtől. Ez a megoldás csak a búvárra gyakorolt víznyomás ki-
egyensúlyozásával lehetséges és ez sikerült is egy kiéli gyárnak, amely mély-
tengeri munkára alkalmas búvárkészüléket hozott forgalomba. 

Ez a búvárkészülék (2. kép) lényegében 3-—3.5 mm vastag, acélpán-
cél, amely egyes gömbfelületü részekből van összetéve, hogy az így minden 
oldalról egyenletesen ható nyomásnak jobban ellentálljon. A csuklónál és 
az egyes részek összekapcsolására szükséges nyílásoknál erősítő gyürük 
vannak, amelyek a sugárirányban való nyomásnak ugyanúgy képesek ellent-
állni, mint maga a páncél. így a készülék minden része egyenletesen van 
megterhelve és sehol sem deformálódik; a gömbhéjak gömbölyűek, az erő-

sítő gyürük köralakúak maradnak a leg-
nagyobb megterhelés esetében is. A csőfor-
májú végtagrészek, amelyeket vízmentesen 
záró gömbcsuklók kapcsolnak a páncélhoz, 
lehetővé teszik a búvárnak a munkánál szük-
séges mozgékonyságot. Különösen mozgéko-
nyak a két kart alkotó csövek végéhez ugyan-
csak gömbcsuklóval iziilő fogók, amelyeket 
a búvár belülről könnyen igazgathat. 

A búvár a páncél tetején levő és 6 csavar-
ral leszorítható fedő leemelése után felülről 
bújik bele a készülékbe, amelynek belseje 
annyira tágas, hogy a búvár a karcsövekből 
kihúzott karjaival könnyen hozzáférhet a ké-
szülék kezelésére szolgáló különféle készsé-
gekhez. A páncél felső gömbjén, vagyis fe j -
részén, az arc előtt, csonkakúpalakú toldalék 
végén nagyobb ablak, ezenkívül a szemma-
gasságban köröskörül hat kisebb ablak van, 
úgy, hogy a búvár minden irányban kitenkint-
het. A páncéltest középső gömbjéhez, vagyis 
törzsrészéhez, hátul hozzásimul a le- és f e l -
szállást biztosító tartány páncéltokja (az 1. 
ábrán n), elől pedig az oxigénpalackok el-

helyezésére szolgáló tok (az 1. ábrán o). 

A búvárpáncél belső berendezését az 1. ábrán láthatjuk. A fejrészben a 
következő készülékek vannak: a páncél belsejében uralkodó nyomás leolva-
sására szolgáló barométer (a); a mélység mérésére való monométer (b); 
a lélekzéshez szükséges oxigén bebocsátására szánt szelep ( c ) ; továbbá egy 
kézikerék ( d ) és egy fogantyú (e) a háti tartánynak (n) gázzal való meg-
töltésére a felszállás, illetőleg vízzel való megtöltésére a lemerülés alkalmá-
val; azután egy elmozdíthatóan felszerelt mikrofon (q ) az anyahajó személy-
zetével telefonon való érintkezésre; végül egy ellenőrző manométer (k) az 
oxigénpalackokban még rendelkezésre álló oxigénmennyiség megállapítá-

3- ábra. A „páncél-búvár" 
leeresztés közben 
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sára. A fejrész előrenyúló kúpjában egy maszk (v) foglal helyet, amely r á -
feszíthető a búvár szájára és orrára. A maszk aljáról csővezeték (u) nyúlik 
be a páncél törzsrészének alján elhelyezett levegőtisztító káli patron-ba (t). 
A fedő tetején látható a telefonkábel átvezetésére szolgáló kapcsoló (r)y 

továbbá a leeresztő kötél megerősítésére való gyürii (w) és a mélységmérő-
zsinór rögzítésére való csavar (s). 

A le- és felszállást biztosító berendezést és működését az 1. ábra v á z -
latos mellékábrája magyarázza. A háthoz simuló páncéltokban (n) elhelye-
zett, alul nyitott tartány ( /) csővezeték (h ) útján összeköttetésben áll a 
páncéltörzs mellső részén levő tokban (o) sorakozó oxigénpalackokkal (g ) 
a tartány másik csővezetéke (i) a páncél fejrészébe és innen az e fogantyúnál 
levő szelepen át a szabadba vezet. A lemerülésnél a búvár az e fogantyú meg-
rántásával megnyitja az i csővezetéket, mire a gáz ezen át kitódul, a víz pedig 
alulról a tartányba nyomul. Felszállásnál az i vezeték elzárása után a búvár 
a d kézikerékkel megnyitja a h vezeték szelepét, mire az oxigénpalackokból 
a tartányba nyomul a gáz és alul kiszorítja a vizet. 

Nagy előnye a búvárkészüléknek, hogy a búvárt teljesen függetleníti a 
lélegzésre szolgáló levegőnek az anyahajóról való szogáltatásától. A búvár 
ugyanis — akárcsak a búvárhajók legénysége — a készülékben levő levegőt 
használja lélegzésre s maga gondoskodhatik arról, hogy ez a levegő állan-
dóan felfrissüljön. A ki- és belégzés a már említett maszkon (v) át történik. 
A kilégzett levegő az u csövön át a t kálipatronba áramlik és ott elnyeletik. 
A levegő felfrissítése egy külön oxigénpalackból (/) történik, amely a háti— 
tartány megtöltésére szolgáló palackok (g) mellett foglal helyet a mellső 
páncéltokban. Ha a búvár a barométeren észreveszi, hogy a levegő elhasz-
nálása következtében a páncél belsejében csökken a levegőnyomás, meg-
nyitja a c szelepet, s az m vezetéken át a páncél levegőjébe annyi oxigént 
bocsát, hogy a kellő nyomás ismét helyreálljon a páncél belsejében. Ez az 
eljárás átlag 15 percenkint ismétlődik és az anyahajóról a telefonon át jól 
megfigyelhető, mert elárulja a kiáramló oxigén sistergése. A levegőtisztító 
kálipatron, a búvár munkájának intenzitásától függően, 1—3 óráig elégséges; 
s a búvár minden különösebb nehézség nélkül kicserélheti. Mint e leírásból 
látható, a készülék belső berendezése olyan, hogy a búvár vízalatti tar tóz-
kodásának időtartama hosszúra kinyújtható, s tulajdonképpen csak a búvár 
teljesítőképességétől függ, hogy mennyi ideig képes munkát kifejteni a víz 
alatt. 

Az itt leírt búvárkészüléket először 1924-ben a Walchensee-n próbál-
ták ki 160 méter mélységig. A 3. ábrán a készülék az első alakjában látható 
leeresztés közben. A készülék az a drótkötélen függ, amely a b csigán á t 
vezet a gőzzel hajtott felvonó dobhoz. A c mélységmérőzsinor a d csigán á t 
egy kézidobhoz fut, míg az e telefonkábel az f csigán át jut egy nagyon 
könnyed forgású dobhoz. A telefonkábel és mélységmérő zsinór alsó része 
mintegy 5 méteres darabon össze van kötve (g), hogy a búvárt ne zavarja: 
két vezeték. 
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Az 1924-ben történt próbák alkalmával filmet is készítettek a búvár 
munkájáról s a filmfelvétel azt mutatta, hogy a búvár kellő mozgékonyság 
híjján nagyon nehezen dolgozik. E tapasztalás alapján a kiéli cég megjaví-
totta és tökéletesítette a készüléket, úgyannyira, hogy jelenlegi formájában 
a búvár mozgását, tevékenységét alig hátráltatja. 

A készüléket elmerült búvárhajó mentési munkálatainál először 1925-ben 
vették használatba, az angol „U 1" katasztrófája alkalmával, Plymouth ki-
kötőjétől délre. A kísérlet ekkor nem sikerült, mert a 85—89 méter mély-
ségbe leereszkedő búvár a kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében az 
elsülyedt búvárhajót nem tudta megtalálni. Annyit azonban már ekkor meg 
lehetett állapítani, hogy a „páncél-búvár" olyan mélységben, ahova közön-
séges gummi-búvárruhába öltözködött búvár nem juthat le, ismételten átlag 
három órát tudott a praktikus munkára fordítani. Ugyanekkor megállapítot-
ták azt is, hogy a búvár látótávolsága 90 m mélységben, reggel 7 és délután 
4 óra között 7—10 méterig váltakozott, éjjel pedig, a tengerfenék fölé 2.5 
méternyire lebocsátott 1000 vattos villanylámpa fényénél ugyanez volt a 
búvár látótávolsága. 

1926 nyarán azután a „páncél-búvár" fényesen kiállta a próbát a 
Genuai öbölben. A feladat a Portosino félsziget közelében 1917-ben elsülyedt 
amerikai „Washington"-gőzös roncsainak felkutatása volt. A búvár a har-
madik leszállásnál 86 méter mélységben megtalálta a hajóroncsot. Hogy ez 
sikerült, az főként a mintegy 30 m látótávolságot biztosító kitűnő világítási 
viszonyoknak volt köszönhető. Megkönnyítette a búvár munkáját a hajóroncs 
szerencsés fekvése és az a körülmény, hogy a raktárnyílások nyitva voltak. 
Ilyen körülmények között a búvár hozzáfért a rakományhoz (vasúti anyag) s 
miután annak egy részét kimentette, a jól sikerült próbát beszüntették. 

A „páncél-búvár"-nak ez a sikere arra késztetett egy olasz vállalkozó-
csoportot, hogy elsülyedt hajók, főként pedig olasz vizeken szerencsétlenül 
járt tengeralattjárók felkutatására vállalatot alapítson. Societa Anonima 
Ricuperi Marittima (röviden SORIMA) néven meg is alakult ez a vállalat és 
két kiéli készülékkel megkezdte a munkát olyan sikerrel, hogy a búvármun-
kához szükséges felszerelését és hajóállományát hamarosan több mint a két-
szeresére kellett növelnie. Anyahajónak kisebb, 36 m hosszú gőzöst használ-
nak, amelyet négy bójához erősítenek a kutatás helyén. Ilyen berendezkedés 
mellett kedvezőtlen időben a munkát gyorsan be lehet fejezni és az idő ked-
vezőre fordultával épp oly gyorsan ismét megkezdeni. 1928 nyarán a 
SORIMA elvállalta az 1917-ben az Atlanti óceánban, a francia partoktól 
nyugatra elsülyedt „Elisabethville" belga gőzös felkutatását. Az „Artiglio" 
anyahajóról ismételten lebocsátott búvárnak 14 napi keresés után sikerült mint-
egy 80 méter mélységben megtalálnia a hajóroncsot és aránylag rövid idő 
alatt elvégezte legfontosabb feladatát: a kapitányi kabinból felhozta a pénz-
társzekrénykét. 

Még nagyobb teljesítménye volt a páncél-búvárnak egy 50 tonnás olasz 
vitorláshajö teljes egészében való kiemelése. Ez esetben különösen nehéz 



A PÁNCÉL-BÚVÁR 2 3 5 

feladata volt a búvárnak, mert az emelő-ballonokat és horgokat úgy kellett 
elhelyeznie, hogy a hajó gyenge eresztékei kibírják a megterhelést. A mun-
kát a búvár egyetlen nap alatt elvégezte; reggel horgonyzott le az „Artiglio" 
a szerencsétlenség színhelyén és este már Santa Margarita kikötőjében volt 
a kiemelt hajó. A búvár egy leszállással, megszakítatlan munkaidő alatt vé-
gezte el nehéz feladatát. Olyan teljesítmény volt ez, amely a páncél-búvár-
nak a mélytengeri kutatásban és mentőmunkában való használhatóságát tel-
jes mértékben igazolta. Ezenkívül a tengeralattjárók mentése szempontjából 
is igen tanulságos volt az olasz vitorlás kiemelése, mert ugyanaz a munka 
folyt itt, mint amire szükség van egy búvárhajó kiemelésénél. Ami sikerült az 
olasz vitorlással, az sikerülhet az elsüllyedt búvárhajókkal is; a ,,páncél-búvár" 
használhatóságának beigazolódása tehát reményt nyújt arra, hogy a tenger-
alattjáró-katasztrófák ezentúl ritkábban járnak majd olyan borzalmas követ-

kezményekkel és annyi emberáldozattal, mint ezelőtt. 
K. N. 

A „GLORIOUS" ANGOL REPÜLŐGÉP-ANYAHAJÓ 

A repülőgép szerepe a haditengerészetben a lezajlott világháború alatt 
'Olyannyira eltőtérbe nyomult, hogy a tengeri nagyhatalmak a háború után 
elengedhetetlennek tartották hadiflottájuknak aviatikai irányú kiegészítését, 
illetőleg fejlesztését. Míg egyrészt a repülőgéptechnika óriási lépésekkel 
haladt előre a tegerészeti célokat szolgáló hidroplánok konstruálása és gyár-
tása terén, viszont másrészt a hajóépítő-technika igyekezett repülőgépeknek 
nyilt tengeren való kikötésére, anyagfelvételére és javítására szolgáló minél 
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tökéletesebb anyahajókat építeni. A tengerészeti hadi repülőgépek tel jesí tő-
képességének teljes kihasználása ugyanis csak akkor lehetséges, ha a repülő-
gépflotta nincsen valami távoli tengerparti bázishoz kötve, hanem azt magán, 
a hadszintéren, tehát a nyilt tengeren találja meg. 

A nyílttengeri rejülőgépbázisul szolgáló anyahajók gyártása terén is, 
természetesen Angolország vezet, amely a háborút követően gyártott több 
kisebb repülőgéphajó vízrebocsátása után, legutóbb egy óriási anyahajót, 
jelentetett meg a tengeren. 

„Glorious" a neve ennek a monstrumnak, amelyet egy kiselejtezett; 
cirkálóból építettek át a devonporti állami hadihajógyárban. 1929 végén, 
készült el és 1930 január jában végezte próbajáratait . A 224 m (a repülő-
gépek kikötésére szolgáló fedélzetet is számítva: 239.7 m) hosszú, 24.7 m, 
széles és 7.9 m mélyjáratú, 18.600 tonnás hajó négy csavarját tiszta olaj-
fütéses Parson-turbinák ha j t j ák , melyek 90.000 lóerő kifejtésére képesek. 
A hajót 31.5 km óránkénti sebességre konstruálták. Páncélzatának v a s t a g -
sága 19 és 76 mm között változik és természetesen kellő fegyverzettel is el. 
van látva. 

A repülőgépek kikötésére és felszállására szolgáló fedézet 36 repülő-
gép befogadására alkalmas. Ez a repülőgépflottilla áll 12 vadászgépből, 12. 
felderítő és megfigyelő gépből és 12 bomba- és torpedővető gépből. 

A hajó legénysége, beleértve a repülőgépeket is, 1100 emberből áll.. 



AZ I N D I A I K É R D É S 

Talán még soha nem állott India az egész világ oly osztatlan érdeklődé-
sének középpontjában, mint ma. A több hónappal ezelőtt kezdeményezett 
passzív ellenállási mozgalom vezérei: Pundit Moti Lal Nehru és Mahatma 
Gandhi börtönben ülnek, mozgalmuk azonban az angol áruk bojkottjával egyre 
aggasztóbbá válik. Az angol parlament mostanság tárgyalta a Sir John Simon 
vezetése alatt Indiába kiküldött bizottság jelentését az indiai alkotmányreform 
szükségességéről s a kormány rövidesen összehívja az érdekelteket az. ú n. 
.round table conferencere (kerekasztal-értekezlet), amely új alkotmányt van hi-
vatva adni az indiai császárságnak s pedig, ha az előjelek nem csalnak, olyan 
.alkotmányt, amilyent a brit birodalom kebelében a dominionok (Canada, 
Ausztrália, New Zealand, Délafrikai Unió) élveznek. A helyzetet még zavaro-
sabbá teszik az afridi és orakszai törzsek betörései Afganisztánból Északindiába, 
Peshawar környékére, valamint a suppuri véres zavargások a hindu és a 
mohammedán lakosság között. Ilyen események közepette aligha olvashatunk 
érdekesebb munkát, mint Sir Reginald Craddockét, aki közel 40 esztendőt töl-
tött indiai közszolgálatban és tapasztalatait „Az indiai dilemma" c. vaskos 
munkájában tár ja elénk, amely az angol sajtóban megérdemelten nagy feltűnést 
keltett.* 

Könyvének megírására a szerzőt az a körülmény késztette, hogy az ott-
honülő átlagos brit állampolgár vajmi keveset törődik az indiai kérdésekkel, ha 
pedig hozzászól ezekhez, a saját közvetlen környezetében szerzett tapasztalato-
kat alkalmazza rájuk. Nem sokkal jobb a helyzet a brit politikusokat illetően 
;sem. Amidőn sürgetik, hogy az indiai jogászok és politikusok kívánságainak 
eleget kell tenni, ugyanakkor megfelejtkeznek az indiai nagy tömegek kívánsá-
gairól, amelyeket sokkal jobban ismernek azok az angol tisztviselők, akik éle-
tük javát fordították arra, hogy javítsanak a bennszülött sorsán és egyensúly-
ban tartsák a legkülönfélébb embercsoportok érdekeit, mint azok az indiai poli-
tikusok, akik úgy önmagukat, mint a brit közvéleményt abban a téves hitbe 
akarják ringatni, hogy a brit uralom csapás volt Indiára. Épen az teszi az indiai 
probléma megoldását oly szerfelett nehézzé, hogy az indiai politikusokkal való 
alkudozás nem célravezető, mert ezek még annak a néprétegnek a kívánságait 
sem képviselik, amelyhez tartoznak, annál kevésbé lehetnek felelősek az egész 
indiai földrész ügyeiért. 

* The Dilemma in India. By Sir Reginald Craddock. — Second Edition, London, 
Constable et Co. Ltd. 1929. 
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Miután bevezetőben arra mutat rá a szerző, hogy az indiai kérdéseket' 
nem lehet az európai politikai problémák szemszögéből vizsgálni, négy részben: 
részletesen tárgyalja a mai India politikai helyzetét A nem-angolszász olvasót 
kétségtelenül a könyv első része érdekli a legjobban, amely „A problémák" címen 
elénk tár ja ennek a távoli földrésznek viszonyait. Európaban — úgymond — 
mindenki úgy beszél Indiáról és indiai nemzetről, mint egységes fogalmakról, 
holott az „India"' szó egyetlen bennszülött nyelvben sincs meg, a félsziget 
különböző népfajait másfél évszázada kormányzó idegen hatalom az egyedüli 
összekötő kapocs köztük. Helyesebben járunk el, ha Oroszország kivételével 
egész kontinentális Európát hasonlítjuk össze Indiával. így a terület nagyságát 
és lakosainak számát illetően Németországot a központi tartományokkal, 
Franciaországot Madrasszal, Olaszországot Beharral és Orasával, stb. hasonlít-
hatjuk össze, mert fajilag és nyelvileg legalább is olyan nagy a különbség az 
egyes indiai területek között, mind az egyes európai országok között. S ha faj i-
lag és érzületileg egymáshoz oly közelálló nemzetek, mint Svédország és Nor-
végia sem tudtak egy állami kötelékben megmaradni, hogyan várhatjuk egy 
demokratikus alapon újjászervezendő Indiától a maga óriási faji, vallási és 
osztályellentéteivel azt, hogy egységes egész maradjon? Annál is inkább, mert 
a vallási különbségek is erősen széttagolják a lakosságot: % részük a sokistent-
imádó hindu, y4 részük pedig az egyistenimádó iszlám vallás követője. A hindu 
a műveltebb és gazdagabb, a mohammedán pedig — eltekintve az északi terü-
letektől — a műveletlenebb és szegényebb elem. Hitbeli és gazdasági ellentétek 
állítják tehát egymással szembe a félsziget lakóit, különösen az angolok által 
kormányzott területen, ahol sokkal nagyobb a bennszülöttek szabadsága vallási 
téren, mint a bennszülött államokban. A hinduizmus követőit pedig ezenkívül a 
bonyolult kasztrendszer választja el egymástól, ezt kívülről, európai rendszerű 
szavazati jog megadásával megszüntetni nem lehet, csakis belülről. Nyugat-
európai mértékkel mérve, India népessége nagyon szegény, ami nem is csoda, 
hiszen a zöme kisgazda, bérlő és kisiparos. Az európai felfogás azonban túl-
sötéten állítja be ezt a szegénységet, mert a lakosságnak csak mintegy 1 / 5 része 
él nyomorban, egy másik ötöde igen jó viszonyok között, hátralévő 3 / 5 része 
pedig közepes viszonyok között él. Ez a brit uralomnak tudható be, amely a 
közlekedés fejlesztésével, a mezőgazdaságot felkaroló intézkedéseivel és a sze-
gény néposztály érdekit védő igazságszolgáltatással mindent elkövet, hogy a 
sokévezredes gazdasági visszamaradottságon enyhítsen. Igen sokat lendített a 
brit uralom az iskoláztatás terén is. India 320 millió lakosából ma még csak 
22.5 millió fő tud írni-olvasni! Nem szabad azonban elfelednünk, hogy 100 évvel 
ezelőtt Európában is alig voltak jobb állapotok, hiszen Angliában csak 1870-ben 
hozták be a kötelező iskoláztatást. A brit uralomnak középkori viszonyok-
kal kell megküzdenie a félszigeten, ahol azelőtt csakis egyházi iskolák voltak, 
ma pedig már 158.000 fiú- és 26.000 leány elemiiskola van állami kézen. Ezek. 
számának szaporítása, valamint elegendő számú középiskola felállítása a leg-
közelebbi tennivaló e téren. 

Szerfelett nehézzé teszi a helyzetet az a körülmény is, hogy míg az európai 
országokban az intelligencia mindenütt belső fejlődés eredménye s a nép érzü-
letének a kifejezője, addig az indiai intelligencia kívülről importált s a lakosság; 
egyetemétől idegen elem. Egész Indiában mindössze 2.5 millió ember van, aki 
angolul ért, ez a maroknyi számú, jórészt a városokban élő elem hirdeti kevés 
önzetlenséggel azokat a politikai eszméket, amelyek megvalósítása katasztrófát 
jelentene egész Indiára. Katasztrófát, annyival is inkább, mert az indiai benn-
szülött hivatalnokban nincs meg az önzetlenség és felelősségérzet, ami az 
európaiban. Az európai hivatalnok végső fokon a népnek felelős, az indiai leg-
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feljebb annak a hatalmasságnak, amely őt hivatalhoz juttatta. Különösen a bí-
ráskodás és a végrehajtó hatalom nem állnak helyt, úgyhogy ha nem volna pár-
tatlan angol közigazgatás és bíróság, közéleti tisztességről szó sem lehetne, 
annyira korrupt a bennszülött hivatalnok. Hasonló az eset a honvédelemnél: az 
angol katonaság, amely a lakosság legjobb harcképes elemeit egyesíti magá-
ban, biztosítani tudja a belső rendet, míg nélküle az anarchia lenne úrrá. 

Igen bonyolulttá teszi a helyzetet a nagyszámú bennszülött fejedelem, akik 
teljesen despotikusán kormányoznak s aligha vetnék alá magukat egy demo-
kratikus indiai népparlamentnek, bár helyzetük nagyon kényes, mert ezt nyíltan 
nem hangoztatják. Az angolokhoz való viszonyuk jó. 

Miután még az angol-indiaiak helyzetét tárgyalja a szerző, egy elkövetke-
zendő önkormányzat esetén, Birma problémájával foglalkozik. Hátsóindiának 
ez az országa közigazgatásilag Indiához tartozik, viszonyai azonban sok tekin-
tetben annyira eltérők Indiáétól, hogy kizártnak tekinthetjük, hogy ahhoz önként 
csatlakoznék, bár külön önkormányzatra meg éretlen. 

A munka második része India politikai helyzetével foglalkozik a háború 
előtt, alatt és után. Mindenekelőtt az indiai községi önkormányzat kérdését tár-
gyalja, amelyet Lord Ripon indiai alkirálysága alatt (1880—1905) hoztak be, 
azzal az eredménnyel, hogy a városokban a községi adókból befolyó jövedelem 
gyakran még a közigazgatás ellátására sem elegendő, annál kevésbé a szükséges 
beruházásokra. Falusi kerületekben pedig a megfelelő emberek hiányoznak; egy-
általán a polgári érzület (civic spirit) hiánya a legnagyobb baj Indiában, mert 
a tisztviselők javarésze nem a köz javát tekinti, hanem a saját hasznát. Politikai 
tekintetben a félszigeten kettős fejlődést észlelhetünk a háború előtt: 1. a benn-
szülöttek fokozatos résztvétslét a közügyek intézésében (1858: Indiai Császár-
ság, 1861: törvényhozó testületek alakítása bennszülöttek résztvételével, 1892: 
bennszülöttek részvétele a közigazgatásban, akik 1910-ben az ú. n. Morley—Minto-
reform révén a törvényhozásban is nagyobb szerephez jutnak), 2. ezzel pár-
huzamosan az indiai nemzetiségi mozgalom keletkezését (1885: indiai nemzeti 
kongresszus megalakulása), amelyből az angol árukkal szemben passzív ellent-
állást hirdető Swadeshi- és az önkormányzatot sürgető SH>ö/-ííGfy-mozgalom fej-
lődött. Az e mozgalom folytán kitört zendülések, valamint a mohammedánok 
körében a pániszlám propaganda térhódítása nyugtalanította a félszigetet a 
háború kitöréséig, sőt kiújultak a háború folyamán is, amikor különösen a szikh, 
a pániszlám és a bengáli anarchista mozgalom vált akuttá. 1916-ban Lord 
Chelmsford került az alkirályi székbe, vele új fejezet nyílt meg India történeté-
ben. Montagu indiai államtitkárral együtt megalkotta az 1919-ben kihirdetett 
„Government of India Aet"-ot, amely az egyes tartományoknak széleskörű ön-
kormányzatot biztosított. A szerző támadja ezt a reformot, mert időszerűtlennek 
tartja, amely meg nem értett eszméket ültet át indiai talajba. A valóságban 
nem is érte el célját, csak a Gandhi-fé\e „non-eooperation" (együtt nemmükö-
dés) mozgalmat lobbantotta lángra, ami alapjában leplezetlen lázadás. Veze-
tője ellen az angol kormány csak 1922-ben, a walesi herceg indiai útja után tett 
erélyes lépéseket. 

Munkája harmadik részében a reform hatását ismerteti a szerző. Tarto-
mányonként vizsgálva a helyzetet, megállapítja, hogy a reform nem hozott békét 
Indiának. A Montagu—Chelmsford-reformot 10 évre vezették be s hogy a további 
reformokat illetően a helyszínen tapasztalatokat szerezzenek, az angol parla-
ment Sir John Simon vezetésével bizottságot küldött Indiába. Megérkezésük 
után az összes indiai pártok konferenciája az ú. n. Nehru-féle alkotmányterve-
zetet terjesztette eléjük, amely India teljes függetlenségét sürgeti, de hallgat a 
legfontosabb kérdésekről (angol koronához való viszony, honvédelem). Külön-



240 A T E N G E R 

böző indiai szervezetek és ottani európai érdekképviseletek is terjesztettek javas-
latokat a bizottság elé; ezekkel a szerző részletesen foglalkozik. 

A negyedik, befejező részben a szerző néhány gondolatát adja az indiai 
probléma megoldásához. Kimutatja, hogy a nyugaton divó politikai jelszavak 
(önrendelkezési jog, önkormányzat, nemzetiségi eszme) mennyire nem alkal-
mazhatók Indiára. Épen ezért képtelenség a Swaradj-pártnak az a követelése, 
hogy India a többi brit dominionnak megfelelő alkotmányt kapjon. Ezeknek 
lakossága gyér, javarészt brit telepesek gyarmatosították, amelyek sokkal 
nagyobb politikai iskolázottsággal rendelkeznek, mint a hinduk. Brit segítség 
nélkül India nem tudná határait kifelé megvédeni, befelé nem tudná a rendet 
fentartani, ennélfogva képtelen volna pénzügyeinek szilárdságát biztosítani. A 
szélsőségesek által követelt teljes függetlenség pedig tökéletes chaost és anar-
chiát eredményezne. A mai helyzetből kivezető utat a szerző nem tiszta indiai 
dominion, hanem indo-brit dominion megteremtésében látja. Ma India két részből 
áll: Brit-Indiából, amelynek megtartásához Nagy Britanniának joga van és a 
bennszülött államokból. Csakis e két régime összekapcsolása teremt oly alapot, 
amelyre a jövő Indiáját fel lehet építeni. A szerző javaslata szerint az indiai 
alkirály elnöklete alatt az összes számottevő bennszülött és brit érdekeltekből 
nagygyűlést (durbár) kellene alakítani, amely tanácsadó szervként szerepelne 
úgy az alkirály, mint az indiai parlament mellett. Ez a megoldás biztosítaná a 
brit elem további résztvételét az indiai ügyek intézésben, amire Indiának is nagy 
szüksége van, mert minden gazdasági és politikai fejlődésnek a közoktatás az 
alapja: ezt pedig a mai helyzetben csak Nagybritannia pénzügyi és erkölcsi tá-
mogatásával lehet Indiában fentartani. Ezen az úton fokozatos fejlődéssel eljut-
hatunk a nyugati politikai eszmék átérzéséhez s így egy jövendő dominioni ön-
állósághoz. 

Bárha a szerző folyóiratunk kitűzött céljától távoleső problámákat taglal, 
mégis, az indiai probléma jelenlegi nagy aktualitására tekintettel, súlyt helyez-
tünk arra, hogy fejtegetéseit, amelyeket mindenkinek meg kellene szívlelni, aki 
ehhez a problémához hozzászól, olvasóink elé tárjuk. Hiszen India a brit világ-
hatalomnak legerősebb alapja. Az odavezető közlekedési utak biztosításával 
fejlődött ki Nagybritannia tengeri nagyhatalommá. Nem érdektelen tehát egy 
évtizedes tapasztalatokkal rendelkező, világosfejű szerzőnek fejtegetéseit ismerni 
az indiai probléma múltjáról és a jövő fejlődés lehetőségeiről. 

Dr. Somogyi József. 
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A páduai nemzetköz i zoológiai kongresszus 

Ez év szeptember 4—12-ig folyt le Páduában a XI. nemzetközi zoológiai 
kongresszus. Ez alkalomból előkelő tudós társaság gyűlt össze az ősi egyetemi 
város falai között, hogy megvitassa a zoológia tudományában újabban végzett 
kutatások eredményeit. A kongresszust Paolo Enriques páduai professzor nyi-
totta meg, mint annak elnöke és kívüle az együttes üléseken még 14 előadó 
szerepelt, akik összefoglalóan ismertették a zoológia egy-egy ágának mai 
problémáit, élénk vitákkal kísérve. A speciális előadások 15 szakosztályban 
folytak, melyek közül egyszerre négy ülésezett, lehetőleg úgy, hogy a rokon-
tárgyak kérdései ne egyidőben kerüljenek megvitatásra. Magyar részről mint-
egy 15 résztvevője volt a kongresszusnak, közöttük Csiki Ernő a Nemzeti 
Múzeum, Entz Géza a kormány és Horváth Géza a nemzetközi zoológiai 
kongresszus központi választmányának tagja, a kormány, az Akadémia és a 
Nemzeti Múzeum képviseletében. Csiki Ernő elnöke lett az entomológiai szak-
osztálynak, Entz Gézát a szeptember 10-iki együttes ülésre alelnökké válasz-
tották, Kotlán Sándor állatorvosi főiskolai professzor pedig a parasitológiai 
állandó bizottság főtitkára lett. A magyarok közül Ábrahám Ambrus, Entz 
Géza, Gelei József, Kadocsa Gyula, Kleiner András, Kotlán Sándor, Ludány 
György és Wagner János tartottak előadásokat az egyes szakosztályokban, 
Gelei professzor pedig egész sor tanítványának (Kolosváry Gábor, Mátyás, 
Marz, Motika, Darázs, Stiller, Szabó) dolgozatait is bemutatta a nemzetközi 
társaság előtt. 

A kongresszusi előadásokat részint az általános szakosztályban, részint 
a szakcsoportokban tartották meg. Összesen mintegy 150 előadó körülbelül 
200 előadással szerepelt. Az előadások közül számos érdekelné „A Tenger" 
olvasóit is, ám ismertetése olyan tekintélyes helyet foglalna el, hogy helyszűke 
miatt nem közölhetjük. Hiszen az előadások címeinek felsorolása egymaga is 
mintegy 20 oldalt tesz ki s e sok előadás között közel 40 vonatkozott a tengerre 
és tengeri szervezetekre. Az érdekesebb előadások közül mégis meg akarom 
említeni Dohrn Reinhardt előadását, amelynek során a nápolyi öböl halairól 
készült illusztrációkat mutatta be, amelyeket évek hosszú során a nápolyi 
stációnak világszerte ismert jeles tengerkutatója, Salvatore lo Bianco készítte-
tett. A képek valóban bámulatosan hűek, sokszorosításuk azonban a mai súlyos 
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gazdasági viszonyok közepette úgyszólván lehetetlen, úgy hogy ez a gazdag illusz-
trációs anyag, kis töredékétől eltekintve, egyelőre a nápolyi állomás megbecsül-
hetetlen értékű kincse. Megemlítem továbbá a tengeri szervezetek és szárazföldi 
szervezetek symbiotikus lényeinek tanulmányozására vonatkozó előadásokat, 
amelyeket P. Buchner, a breslaui egyetem zoológusa vezetett be összefoglaló 
előadásával, bemutatva nagyszámú tanítványának e csoportba vágó dolgozatait. 
Hozzájuk csatlakozott U. Pierantoni nápolyi professzor, aki különösen a ten-
geri szervezetekben élő világító symbiotikus lények tanulmányozása révén vált 
híressé, s a symbosis kutatásában ma Buchnerrel együtt vezető szerepet visz. 
Buchner előadásából csak arra az egy tényre akarom felhívni a figyelmet, hogy 
ő kutatásaival olyan a symbiosis következtében átalakult baktériumszerű szer-
vezetekkel ismertetett meg, amelyeknek nemcsak együttélése, hanem azoknak 
rendkívüli nagysága is meglepetésszerű újság. Talált ugyanis közöttük olyan 
mikroorganizmusokat (baktériumokat?), amelyek nagysága megközelíti az 
Amoeba proteusét, úgy hogy már szabad szemmel is látható. 

Különösen érdekes volt továbbá E. Chatton-nak (Strassbourg) össze-
foglaló előadása a sejt szerkezetéről, amelyben ő is a legmodernebb felfogás 
hívének vallotta magát s nem a sejt, hanem az energida fogalmát tartja az ösz-
szes, úgynevezett sejtes szervezetek megértésénél is fontosnak. M. Hartmann 
(Berlin—Dahlem) általános előadásán a viszonylagos ivariság kérdését fej-
tette ki époly nagy eleganciával, mint világossággal és filozófiai mélységgel. 
H. Jordán (Utrecht) az úgynevezett tömlőszerű szervezetek testfelépítését és a 
felépítésnek e szervezetek mozgására való behatását tárgyalta s arra az ered-
ményre jutott, hogy a szervezeteken a testben lévő folyadék duzzasztó hatása 
nemcsak szilárdító vázként szerepel, hanem a mozgásnál is nélkülözhetetlen. 

Igazi oceanográfiái téma alig volt, de sok előadás foglalkozott ten-
geri szervezetekkel, azoknak pl. regenerációjával, egyes szerveik működésével. 
Sella professzor (Rovigno) a tonhal (Thynnus thynnus) vándorlásával, Turchim 
professzor (Montpellier) a rájafélék elektromos szerveivel, Abolins professzor 
(Riga) a Crenolabrus nevű tengeri halnem bőrpigmentjének ivarhoz való kö-
töttségéről, Bertolini Fausta kisasszony, a kongresszus főtitkára a tengeri sünök 
emésztéséről, R. Issel professzor (Genova) a tengeri szervezetekben végbemenő 
diffúzióról, Robertson az Octopoda cephalopodák törzsfejlődéséről, D'Ancona 
(Siena) a Murenidák szisztematikájáról értekezett, Roule professzor (Páris) 
az Omosudidák (mélytengeri halcsalád) pontos szisztematikai jellemvonásait, 
Perez professzor (Páris) a Chlorogaster nevű gyökérfejü rák fejlődési körét 
ismertette. Dr. Entz Géza. 

* 

A tihanyi Magyar Biológiai Kutató Intézet munkássága. A nyáron 
a tihanyi biologiai intézetben élénk tudományos élet folyt. Sok külföldi tudós 
is felkereste az intézetet, ahol kitűnő munkalehetőséget, megfelelő felszerelést 
és a környék páratlan természeti szépségei mellett nagyon érdekes biologiai vi-
szonyokat talált. Még a tavasszal hosszabb időt töltött az intézetben C. Maidura, 
a római hidrobiologiai intézetből, majd B. Schmid professzor, a kiváló müncheni 
állatpszichologus, aki már másodízben kereste fel most az intézetet. A külföldi 
vendégek sorában volt még Sivickis kaunas-i (Litvánia) professzor, R. Raineri 
adjunktus Torinoból, C. ten Kate és /. Groenewegen tanárok Hollandiából, 
H. Schlescht, a kiváló malakologus (Kjöbenhavn), L. Meur balneologus-főorvos 
Brüsszelből, W. Reinhardt (Jena) és H. Utermöhle.. Az utóbbi az északnémet 
tóvidék híres hidrobiologiai intézetéből, Plönből jött a Balaton planktonviszo-
nyait tanulmányozni. Exotikus vendége is volt az intézetnek: a hindu /. S. Patel, 
aki három évi amerikai és angliai tanulmányok után jött Tihanyba, hogy vizs-
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gálódásait itt befejezze. Nem ment vendégszámba a philadelphiai egyetem ki-
tűnő hisztologusa, Rényi professzor, aki nyári szabadságra jött haza, de itt is 
folytatta tudományos tevékenységét. 

A hazai tudósok közül egyetemeink és főiskoláink számos tanára dolgo-
zott az intézetben, így Dávid, Dudich, Gelei, jendrassik, Jeney, Mágocsy-Dietz 
és Soó professzorok, nemkülönben Horváth Géza múzeumi igazgató. Gelei 
professzor hat tanítványát is magával hozta hosszabb-rövidebb időre, s ugyan-
csak állandóan voltak tanítványai Verzár professzornak, akinek debreceni is-
kolája Beznák Aladár első tanársegéddel az élén dolgozott. Megemlítjük még a 
véglényekkel foglalkozó kutatókat, akiket az intézet ilyen irányú munkássága 
vonzott Tihanyba. Ezek között voltak Haranghy és Horváth főorvosok, Kol 
Erzsébet adjunktus, Anday György tanársegéd, Meisels Teréz és Szemes Gábor 
tanárok stb. Az önálló élettani és vegytani kutatásokkal foglalkozók közül 
Kőszegi és Straub adjunktusok, Lustig Józsa műtőorvos, Miltényi és Páter ta-
nársegédek és még sokan mások dolgoztak az intézetben. 

Hogy mindezeknek a kutatóknak a munkája nem volt eredménytelen, azt 
mutatják a magas színvonalú tudományos előadások, amelyekben egy-egy 
tudós beszámolt tanulmányainak legújabb eredményeiről. Ezek közül megemlít-
jük Schmid, Patel, Jendrassik és Dudich, továbbá Rényi, Gelei és Sivickis 
professzorok előadásait. 

Meglátogatták az intézetet a csillagászati és a rokonszagú limnologiai 
kongresszus tagjai is, akik a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak az intézet-
ről és az abban tapasztalt élénk tudományos tevékenységről. 

Dr. Wolsky Sándor. 
* 

Alagút a Gibraltár alatt. A La Manche-csatorna alatti alagút tervével kap-
csolatosan a külföldi szaksajtó a többi tengeralatti alagút kérdését is felveti, 
így jó ideje foglalkoznak már a brit szigetet az ir szigettel egybekötő alagút 
tervével, amely a skótországi Port Patrick és az Írországi Belfast kikötői között 
vezetne az lr-tenger északi kijárója, a North Channel alatt. Idetartozik a 
Boszporus alatti alagút terve is, amely Európának Kisázsiával és a közeli Kaiéi-
val való forgalmát könnyítené meg. De a nemzetközi forgalom szempontjából 
ezeknél jóval jelentősebb a Gibraltár alatti alagút terve. 

Az elmúlt esztendőben spanyol részről kutatások indultak meg a gibraltári 
tengerszoros geológiai viszonyainak és tengeráramlásainak beható tanulmányo-
zására. Az alagút megépítése ugyanis egyra időszerűbbé válik, mert a marokkói 
francia vasutak és a Szahara-vasút megépítésével szinte önmagától adódik az 
európai és az afrikai vasúthálózat közötti közvetlen kapcsolat megteremtése. 
Ennek hármas jelentősége lenne a világforgalomban: 1. az Európa-Délamarika-út 
megrövidítése a Dakaron át vezető vasút segítségével; 2. az Európa és Délafrika 
közötti vasúti összeköttetés megteremtése a szudáni vasutak megépültével és 
3. az Európa—Nyugatázsia útvonal megteremtése Algérián, Tuniszon, Tripoli-
szon, Egyiptomon és Palesztinán át Arábiába. 

A gibraltári tengerszoros szélessége 16—20 km között váltakozik, a leg-
keskenyebb helyen 14 km. Átlagos mélységa 300—400 m, az eddigi mérések sze-
rint; a legkeskenyebb helyen 500 m. A megépítendő alagútnak tehát európai és 
afrikai végpontjához erősen emelkednie kell, de mivel forgalmi szempontból a 
pályának lehető legkisebb esése ajánlatos, hosszát 32—60 km-re becsülik, 
aszerint, hogy milyen vonalat választanak. Ha a legmélyebb helyen építik mag 
az alagutat, akkor fele olyan hosszú lenne, mint a sekélyebb mélységekben. A 
vasúti üzem elektromos lenne. Az alagút megépítésének költségeit ma még hozzá-
vetőlegesen is alig tudjuk megállapítani. Jevenois spanyol tüzérőrnagy, a prob-
léma egyik legalaposabb ismerője, könyvében (El Tune! Submarino del Estracho 
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de Gibraltar, Madrid, 1929.) kilométerenként 10.000 pesetát számít, de ezt nem 
tekinthetjük teljesen irányadónak, mert még nem tudják, hogy mennyire vízhatlan 
a tengerszoros talaja. 

A gibraltári alagút tervének politikai okai is vannak. A La Manche-
alatti alagúttal szemben, amelyben két nagy nemzet van érdekelve, ennek az alag-
útnak mindakét végpontja spanyol fennhatóság alatti területen fekszik. Spanyol-
ország testében fá jó tövis az angol Gibraltár, mert északafrikai gyarmatpolitiká-
j á b a n gátolja. Ennek lehető kiküszöbölésére kitűnő eszköz lenne az új alagút, 
amely elősegítené a spanyol térfoglalást Marokkóban. Világos ezért, hogy ennek 
a tervnek a két érdekelt hatalom nagy ellenzője. Nagybritannia azért, mert, ha 
közvetlen összeköttetés jön létre Spanyolország és Marokkó között, Gibraltár 
helyzetét a spanyolok bizonyára megnehezítenék azáltal, hogy az angol erőd kö-
rül spanyol flottatámaszpontokat létesítenének, — amire jevenois ezredes emlí-
tett könyvében különösen nagy súlyt helyez. Franciaország pedig, mint a spanyol 
Marokkó „Hinterland"-jának birtokosa, ellenzi az alagút megépítését, mert ennek 
segítségével Spanyolország döntő befolyásra tenne szert a nemzetközivé tett Tan-
gerben s ép úgy veszélyeztetné Franciaország helyzetét Marokkóban, mint ma 
a franciák veszélyeztetik Spanyol-Marokkó helyzetét. 

A terv mindenesetre nagy világforgalmi perspektívát nyújt . Spanyolorszá-
got szoros érzelmi, kulturális és gazdasági szálak fűzik a latin országokhoz. Az 
odavivő legrövidebb útvonalat a Gibraltár alatt Nyugatafrikába vezető vasút-
vonal teremtené meg, aminek Közép- és Északeurópa is nagy hasznát látná, mert 
az Északi tenger—Délamerika útirány metszi Spanyolországot. 

Dr. Somogyi József. 

Dr. A b o n y i Sándor. A halál mindig idő előtt érkezik, de különösen 
torán akkor, ha olyan valakinél kopogtat, aki az ember számára kiszabott rövid 
életpályának csak a közepén tar t s célok, feladatok sora áll még előtte. Ilyen 
korán jött el a kaszás a magyar zoológia érdemes munkásáért, Abonyi Sándorért. 
Természettudományi életünk egyik sokra hivatott, tevékeny tényezője volt ez a 
halk szavú, szerény tudós. Tudásának széles alapjai t a zoológia ékesszavú ma-
gyar mestere, néhai Entz Géza mellett vetette meg, azután szorgalmas önkép-
zéssel és külföldi tapasztalatokkal szilárdította értékes kutató- és tanító-képes-
séggé. Így felfegyverkezve indult neki kettős hivatásának, hogy mint tudós ku-
tassa, mint tanár hirdesse az élet törvényeit és a biológia igazságait. Az Erzsé-
bet Nőiskola zoológiai tanszékéről a polgáriiskolai tanárnők, az egyetemi ma-
gántanári pulpitusról a középiskolai tanárok lelkébe öntötte át a maga nemes 
hevületét és komoly tudását, közben egyre keresve sa já t lelke kielégítését a 
búvárkodó munkában. Emellett időt és alkalmat talált, hogy a tudományos tár-
sulatoknak is juttasson értékes munkaerejéből és praktikus elgondolásaiban is 
eszményi terveivel, ötleteivel támogassa azokat törekvéseikben. Így került kap-
csolatba a Magyar Adria Egyesülettel is, melynek buzgó választmányi tagja , 
legutóbb pedig az oceánográfiai szakosztály alelnöke volt. — A halál ez év 
októberében a harctéren kapott súlyos sérülésének végzetes következményeként 
tört reá és elvitte őt férfikora delén, munkaereje teljében; mélységes gyászára 
szeretteinek és nagy veszteségére a tőle még sokat váró magyar tudománynak 
és főiskolai oktatásnak. 
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KÖNYVISMERTETÉSEK 

Cholnoky Jenő: Az ember drámája. Kiadta a Singer és Wotfner irodalmi 
intézet rt., Budapest, 1930. 351 oldal, 117 kép, 70 ábra. 

A modern földrajztudomány ágazatai közül kétségkívül az emberföldrajz 
(antropogeografia) tarthat számot a legáltalánosabb éredklődésre, hiszen olyan 
problémákkal foglalkozik, amelyek a legszorosabb kapcsolatban állanak a min-
dennapi élettel. Lényegében az Ember és a Föld viszonyát kutatja s eközben 
efféle érdekes kérdések merülnek fel: milyen küzdelmek árán hódította meg az 
emberiség a lakóhelyét, miképpen alkalmazkodik a létét biztosító természeti 
tényezőkhöz, hogyan használja ki a természet kínálta eszközöket és erőket a 
saját boldogulására és haladására, mi módon befolyásolja, irányítja — ha kell 
— magát a természetet is, hogy a saját földi életét biztonságosabbá, szebbé,, 
kényelmesebbé tegye? Az antropogeográfia aránylag fiatal ága a kutató föld-
rajztudománynak, de széles területéről máris annyi adatot gyűjtöttek össze a 
tudósok, hogy immár kitelik belőlük egy érdekes könyvre való azok számára, 
akik szeretik érdekes olvasmány formájában megismerni a tudományos igaz-
ságokat. 

A földrajztudomány népszerűsítésének kiváló mestere, Cholnoky Jenő dr. 
egyetemi tanár gondoskodott arról, hogy ezek a közérdekű ismeretek elterjed-
jenek a magyar olvasóközönség körében is. A Föld titkai című könyvsorozatá-
nak harmadik kötetében (az első kettőt „A Tenger" folyó évi 3. számában is-
mertettük) összefoglalta az emberföldrajzi alapismereteket s a tudnivalókat itt 
is, mint minden művében, művészi formában nyújt ja át az olvasónak. A beve-
zetésben a szerző elénk állítja az ember, mint „a természet törvényeinek egy-
szerű következményét", amelynek azonban „itt a Földön kötelessége közre-
működnie abban, hogy lehetőleg kevés ember legyen boldogtalan s lehetőleg 
könnyítsünk mindenkinek a sorsán". E szép gondolatban kifejezett emberszere-
tet vezeti a szerző tollát, amikor lüktető elevenséggel leírja „az ember drámá-
ját". Előbb felvázolja a dráma színterét: a Földet, annak különféle életterüle-
teit, majd bemutatja magát a drámai hőst: az embert, természetes és nevelt 
egyéniségének jellemvonásaival. Azután színes elevenséggel pörgeti magát a 
drámát: az ember küzdelmét léte föltételeinek —• a szilárd földnek, a víznek és 
tűznek — biztosításáért, nemkülönben legfőbb életszükségleteinek, az élelem-
nek, védelemnek és kényelemnek megszerzéséért. E szellemesen felépített kerete-
ken belül a jól megválasztott hazai és külföldi példák, világos párhuzamok, lo-
gikus okfejtések során át ismerjük meg az emberiség civilizációjának fázisait a 
legrégibb időktől napjainkig és azokat jellemben, életmódban, szokásokban, 
mutatkozó különbségeket, amelyeket a környezet természeti viszonyai alakíta-
nak ki a földgömb különböző részein. A bőséges és kitűnő illusztráló anyag, — 
amely fényképmásolatokból, nagyrészt a szerző által készített rajzokból és tér-
képvázlatokból áll — nagyban fokozza a tanulságos és élvezetes tartalmánál 
fogva amúgy is vonzó könyv érdekességét. K. N. 

* 

Kertész József: Dalol a tenger és én hallgatom. Elbeszélések. — Kiadta-
az „Erdélyi Magyar Könyvtár", Kolozsvár, 1930. 

„Nagy, nagy csapás az, ha valaki tengerész lesz. Nagy fájdalom az, k i -
szakadni az emberközösségből. Emberi tulajdonságokkal megverve, örökös, 
vágyakban élni és égni, a vágyak eme nagy temetőjében, amelyet úgy hívnak, 
hogy tenger. Senki sem szereti úgy a hazáját, mint a tengerész, mert nincs, 
neki. Senki sem szereti úgy az embertársait, senki úgy a nőt, a fát, a virágoi r 
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a becsületes, nyugodt életet, egy pici házat a kis kert közepén, mint a tengerész, 
mert nincs neki ezekből semmi és soha sem l e h e t . . . Az életét a tengernek adta 
és ja j neki, ha a szárazföldi ember kincseihez nyúl. Jobb elégni a vágyakban, 
mint kiábrándulni belőlük. Jobb elepedni az élet után, mint megundorodni tőle. 
A tengerész sorsa pedig egyszerre mind a kettő . . . " 

Ezekkel a rezignáltán hangzó mondatokkal festi meg a tengerész-lélek és 
tengerész-sors portréját Kertész József, az erdélyi származású kiváló tengerész-
író, most megjelent novellás-kötetének előszavában. Ha nem is írta volna el-
beszélései elé az önvallomásszerü sorokat, akkor is megismernénk tengerész-
leikének karakterisztikus vonásait. Megismernénk elbeszélésének olvasásakor, 
mert Kertész József azok közé az írók közé tartozik, akik az életből vett alakjaik 
szájába tudják adni a maguk gondolatait és azoknak érzelmeivel, hangulatával 
bele tudnak világítani a saját lelkükbe. Tizenkét elbeszélés van ebben a külső-
leg is ízlést eláruló kötetben. Tizenkét színes, eleven hangulatkép, mindegyik 
egy-egy érdekes tengerész-történet keretében. Valamennyi egy fogékony lélek 
imprssszió-gazdagságát, egy életfilozófus mélyrelátó tekintetét és egy vérbeli 
író nemes formakészségét tükrözi vissza. Szórakoztató, elgondolkoztató és ér-
zelemkeltő olvasmány Kertész József könyve, amelyet szívesen ajánlunk tag-
társaink figyelmébe. K. N. 

* 

Als Funker auf hoher See. Von Telegrapheninspektor A. Wolf. Verlag G. 
Franz'sche Hofbuchdruckerei. G. Emil Meyer, München. 

Két kis füzet. Az elsőben a szerző mint szemtanú a coroneli és falklandi 
ütközeteket írja le, a másodikban elmondja, hogyan jutott egy maroknyi vak-
merő német tengerész, egy ócska vitorlással, a Tintoval, Chiléből Norvégián 
át, haza. Wolf mint rádiótávírász szolgált s így sok olyan megfigyelést volt mód-
jában tenni és most közölni, amelyekről más hasonló tárgyú könyvben nem talál-
kozunk. Az öreg Tinto útja azonban olyan rendkívüli teljesítmény volt, hogy 
annak leírása még a laikus olvasó közönség számára is igen érdekes olvasmány 
és így arra olvasóink figyelmét különösen felhívjuk. 

* 

Comissione D'Indagini per la Spedizione Polare deli' Aeronave „Italia." 
Supplemento al fascicolo di Gennaio 1930 della Rivista Marittima. 

A közelmúlt egyik legszomorúbb katasztrófájáról számol be ez a kötet. 
1928 őszén Mussolini olasz miniszterelnök Cagni tengernagy elnökletével hattagú 
bizottságot (tagjai: Pujia, de Pinedo, Vacchelli, di Pirajno, Molinelli és Vocino) 
küldött ki Nobile tábornok léghajója, az „Italia" katasztrófájának hivatalos 
vizsgálatára. A bizottság 1928. november 12-től 1929. február 27-ig lefolytatott 
vizsgálatát tárja elénk ez a hivatalos jelentés, amely három részből áll. Első ré-
szében a léghajó szerencsétlenségének okait vizsgálja. A legénységet hozzá nem 
értő emberekből állították össze: ez vezetett azután a hibás manövrirozáshoz, 
amely a katasztrófát előidézte. Ezt részletesen tárgyalja a jelentés. Eszerint egy 
órával a szerencsétlenség előtt a léghajó kormányosa: Trojani úgy érezte, hogy 
az „Italia" sülyed és a jégbeütközés veszedelme fenyegeti. A magassági kormány 
azonban a kormánysíkok túlságos lehajlása folytán nem működött, mire Nobile 
tábornok Alessandrinit rendelte a szelepekhez, Malgreent pedig a kormányhoz s 
anélkül, hogy figyelemre méltatta volna az „Italia" fedélzetének a szél irányához 
való helyzetét, „teljes gőzzel előre" parancsot adott. A léghajó ekkor balfelé 
hajlott, hátulról kapta a szelet, minekfolytán sebessége mintegy 100 km-re foko-
zódott s a léghajó beleütközött a jégbe. A katasztrófához az is hozzájárult, 
hogy a válságos pillanatokban Malgreen eleresztette a kormányt, Nobile pedig 
túlságosan későn rendelte el a motorok leállítását, midőn az „Italia" már egészen 
közel volt a jéghez. 
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A jelentés második része a felettesek viselkedésével foglalkozik a katasz-
trófa után. Megállapítja, hogy Nobile tábornoknak az az eljárása, hogy elsőnek 
szállott ki a léghajóból és cserben hagyta legénységét, éles ellentétben áll a 
katonai becsülettel és a hagyományokkal. Eljárását ezért semmivel sem lehet 
menteni, legfeljebb Nobile lelki depressziójában és Lundborg repülő unszolásá-
ban találunk rá magyarázatot. Ezzel szemben a bizottság elismerését fejezte ki 
Zappinak és Marianonak, akiket a közvélemény súlyosan elítélt azért, hogy el-
hagyták a haldokló Malgreent. 

Harmadik részében a jelentés a léghajó mentésének munkálataival foglal-
kozik. Kiemeli, hogy az akkori körülményeket és a rendelkezésre álló eszközöket 
tekintetbe véve, minden lehetőt elkövettek az „Italia" és legénysége megmentése 
érdekében. A mentési munkálatokat olaszok és külföldiek hathatós együttműkö-
dése tette sikeressé. Ez az együttműködés a „Kraszin" szerencsés útjában és 
Amundsen hősi önfeláldozásában érte el csúcspontját. 

A jelentést 11 térképmelléklet egészíti ki, amelyek a mentőexpediciók 
útvonalát és a katasztrófa színterét tüntetik fel. Dr. Somogyi József. 

* 

Erich Ziebarth: Beitráge zur Geschichte des Seeraubs und Seehandels im 
altén Griechenland. (Hamburgisehe Universitat. Abhandlungen aus dem Gebiet 
der Auslandskunde. Bd. 30. — Reihe A. Rechts- und Staatwissensehaften. Bd. 2.) 
Hamburg 1930. 

Az ókori népek tengeri kereskedelmét és kalózkodását nem lehet egymás-
tól elválasztani. A görögök hajózása nagy mértékben függött a tengeri rablástól, 
illetve a tengeri utak biztonságától. A fenti mű szerzője görög kútfők alapján 
érdekesen rajzolja meg az ókori hajózási viszonyok képét. — A munka első há-
rom fejezete a tengeri rablással foglalkozik, amelynek már a történelmi idők 
kezdetén nyoma volt a görögöknél, s amelyet a források tanúsága szerint egész 
történelmükön végigkísérhetünk, a hellenisztikus kor késői szakaszáig. A többi 
fejezet a hajózás jogviszonyaival és üzemi alakjaival, a görög tengeri kereskede-
lem különleges ágaival (gabona-, bor-, olajkereskedelem) a tengeri kereskede-
lemnek a pénzpiachoz való viszonyával és a görög hajósok és hajózási vállalko-
zók szervezeteivel foglalkozik, minden kérdést történeti fejleményként tárgyalva. 
Függelékül a forrásként idézett helyek eredeti görög szövegét közli a szerző. — 
A könyvet alaposságánál fogva egyaránt nagy haszonnal forgathatják gazdaság-
történetkutatók, hajózási szakemberek, ókori nyelvészek és történészek. 

Dr. S. J. 
* 

Geographica Hungarica (Herausgegeben von Michael Haltenberger; 
Budapest, /., Gellérthegy-u. 43.). 

A magyar földrajzi irodalmi újdonságoknak és mozgalmaknak a külföld-
del való megismertetésére szolgáló, negyedévenkint megjelenő, németnyelvű ér-
tesítő első évfolyamának 3. számából kiemeljük a következő közleményeket: 
Kövesligethy Radó dr. egyetemi tanár ismerteti a 25 éve fennálló Budapesti 
Egyetemii Földrengési Obszervatórium történetét, munkásságát és jövő 
programmját. Közli a füzet a Csonka-Magyarországra vonatkozó fontosabb 
statisztikai adatokat. Strömpt Gábor ismerteti a Balatonról megjelent térképe-
ket. Ezenkívül rövid beszámolót találunk a magyar filmoktatásról és a magyar 
oktató-filmekről; kimerítő ismertetéseket a legújabban megjelent földrajzi és 
rokontárgyú munkákról és végül gazdag híranyagot a magyarországi földrajzi 
vonatkozású eseményekről. A füzethez két balatoni légi felvétel (a badacsonyi ba-
zaltvidék és Tihany látképe) és a Balaton és környéke 1:200.000 méretű leg-
újabb térképe van mellékelve. 
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EGYESÜLETI ÉLET 
Dr. Csiszárik János c. püspök kitüntetése. Örömmel értesülünk, hogy egye-

sületünk régi pártfogójának, illusztris alapító tagjának, dr. Csiszárik János 
címzetes püspök, rendkívüli követ és meghatalmazott miniszternek, két évtizedet 
meghaladó külügyi szolgálata alatt szerzett kiváló érdemei elismeréséül, a 
miniszterelnök előterjesztésére, a kormányzó a II. osztályú magyar érdemkeresz-
tet adományozta a csillaggal. — Melegen üdvözöljük t. tagtársunkat magas 
kitüntetése alkalmából. 

* 

Cholnoky Jenő az Angol Földrajzi Társaság tiszteletbeli tagja. Az Angol 
Földrajzi Társaság, mely október 21-én ünnepelte fennállásának százados év-
fordulóját, Cholnoky Jenő egyetemi tanárt, a Magyar Földrajzi Társaság érdem-
dús elnökét, egyesületünk választmányi tagját, tiszteletbeli tagjává választotta 
meg. Cholnoky Jenőt a legtekintélyesebb és legrégibb társulat részéről ért ki-
tüntetése alkalmából a Magyar Földrajzi Társaság szakülése melegen üdvö-
zölte, mely üdvözléshez mi is őszinte szívvel csatlakozunk. A centenáriumi 
ünnepségeken a Magyar Földrajzi Társaságot Teleki Pál gróf alelnök képvi-
selte, aki a yorki hercegnek átnyújtotta a Magyar Földrajzi Társaság magyaros 
motívumokkal díszített üdvözlő iratát. 

Horváth Jenő a Royal Historical Society rendes tagja. Előkelő kitüntetés-
ben részesült Horváth Jenő dr. egyetemi tanár, a Magyar Külügyi Társaság 
igazgatója, a Magyar Adria Egyesület földrajz-történelmi szakosztályának ér-
demes társelnöke, „A Tenger" kiváló munkatársa. A londoni Royal Historical So-
ciety (Királyi Történelmi Társulat), a történettudomány müvelésében szerzett ki-
váló érdemeinek elismeréséül, 1930 június havában tartott plenáris ülésen leve-
lező tagjává, majd októberi ülésén rendes tagjává (fellow) választotta meg. A 
kitüntetést széles körökben őszinte örömmel fogadták, annál inkább, mert most 
van 25 éve annak, hogy Horváth Jenő első, „Az erdélyi szász városok közgazda-
sági fejlődéséről" című és a budapesti Tudományegyetem által megkoszorúzott 
munkája a könyvpiacon megjelent. 

Szakosztályi előadások. A tengerkutató szakosztály november 27-én, csü-
törtökön délután 6 órakor tart ja első előadó-ülését az egyesület helyiségében. 
Előadó: Leidenfrost Gyula dr. alelnök; az előadás címe: Mélységmérés vissz-
hanggal. — A földrajzi szakosztály december folyamán kezdi meg előadásait. 
Eddig két előadást jelentettek be: Schwalm Amadé dr. a Keleti tengerről és 
Horváth Jenő dr. Magyarország útja az Adrián címmel. Ezeknek az előadások-
nak időpontját „A Tenger" következő számában, vagy külön meghívón tudat-
juk a tagtársakkal. 

* 

A főtitkár hivatalos órái. Koch Nándor dr., az egyesület főtitkára ezentúl 
nem csütörtökön, hanem szombaton délután 5 és 7 óra között tar t ja hivatalos 
óráit az egyesület helyiségében (VIII., Múzeum-körút 10., II. em.). Az egyesület 
könyvtára és folyóirattára ugyanebben az időben áll a t. tagtársak rendel-
kezésére. 

* 

„A Tenger" új fejlécei. A tenger csodás színváltozásainak ihletett művészi 
ecsetelője, Dietrich Adolf ny. államtitkár, kiváló festőművész, szíves volt „A 
Tenger" részére hat szép tollrajzot készíteni, melyek cikkeink és rovataink élén 
lapunknak új díszt hivatottak kölcsönözni. Fogadja az illusztris művész ezekért 
a kedves és hangulatos rajzokért őszinte elismerésünk és hálás köszönetünk 
kifejezését. 
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A TRAFALGÁRI HÖS 
NELSON HALÁLÁNAK 125-IK ÉVFORDULÓJÁRA 

IRTA VITÉZ BORNEMISSZA FÉLIX 

THE HERO OF TRAFALGAR. In remembrance of the 125-th anniversary 
of Nelson's death. 

Nelson Horatio Burnham-Thorpe-ban, 1758 szeptember 29-én szüle-
tett. Apja evangélikus lelkész volt. Már gyermekkorában feltűnt akarat-
ereje, amelyet legjobban a következő két példa bizonyít: 

Egyszer a kis Horatio, bátyjával együtt, ponnin a városban lévő iskolába 
lovagolt. Magas hó volt, úgyhogy alig birtak tovább haladni s az idősebb 
fiú kívánságára vissza is fordultak. Hazaérkezve az apjuk így szólt a két 
fiúhoz: „Ha ez tényleg így van, nincs semmi mondanivalóm, de kívánom, 
hogy mégegyszer kíséreljétek meg az utat és a becsületetekre bízom, hogy 
csak akkor tértek vissza, ha okvetlenül szükséges." A fiúk útnak indultak, az 
idősebb megint vissza akart térni, de a kis Horatio ellentmondott: „Gondold 
meg, a becsületünkre van bízva!" — és nem tértek vissza, a nehéz utat be-
csülettel megtették. 

A másik példa: A tanító kertjében körtefa állott, telve érett gyü-
mölccsel. Az iskolás fiúk megkívánták az édes gyümölcsöt, de nem merték 
leszedni. A kis Nelson egy éjszaka mind leszedte s odaadta társainak, önmagá-
nak egyet sem tartott meg, mert — mint mondá — ő nem kívánta meg a 
körtéket, csak azért szedte le, mert a többiek gyávák voltak. 

Ilyen volt Horatio élete is: a győzelem gyümölcseit összeszedte, de 
csakis a becsületet és dicsőséget tartotta meg. 

Tizenkét éves korában kijelentette, hogy tengerész lesz. Apja helyeselte 
fia pályaválasztását s ezért anyja bátyjához, Maurice juckling kapitányhoz 
küldte, aki a „Raisonable" hadihajó parancsnoka volt. Nagybátyja csak-
hamar egy kereskedelmi hajóval Nyugat-Indiába küldte, majd mikor onnét 
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visszatért, kisebb segédhajókon nyert beosztást, hogy ilymódon jó kiképzés-
ben részesüljön és megtanulja a felelősségteljes szolgálatot. 16 éves korában 
egy északsarki expedíción vett részt, később Kelet-Indiába vezényelték, majd 
onnét a Földközi-tengerre került. Tizenkilenc éves korában tette le a ten-
gerész-hadnagyi vizsgát és mint fiatal tiszt a „Lowes to f t " fregattot kísérő 
.schooner parancsnoka lett Észak-Cubában. Majd különböző hajókon teljesí-
tett szolgálatot, míg végre 26 éves korában a „Boreas" nevű fregatt parancs-
noka lett, mellyel Nyugat-Indiába vitorlázott. Mint parancsnok, határozott 
fellépésével tűnt fel. Megtörtént, hogy amikor a francia Martinique-kikötőbe 
befutott hajójával és nem kapta a szokásos tisztelgést, Nelson rögtön felszó-
lalt és elégtételt kapott. Antigua-ba befutva egy angol hadihajót látott, amely 
— bár parancsnoka fiatalabb volt Nelsonnál — a commodori lobogót viselte. 
Érdeklődött annak jogi alapja iránt. Amidőn megtudta, hogy ezt az ottani hajó-
gyár igazgatója rendelte el, kijelentette, hogy semmiféle polgári egyén ten-
gerészeti parancsnokságot nem viselhet és így nem rendelte magát alá a com-
modori lobogót viselő hajó parancsnokának. 

Ebben az időben Nevis-ben ismerkedett meg Nisbit Josiah dr. özvegyé-
vel, akit később feleségül is vett. 

Erélyes fellépése, nyilt szókimondása nem igen tetszett idősebb elöljárói-
nak, miért is Angliába visszahívták és rendelkezési állományba helyezték fél 
fizetéssel. 

1793-ban, a francia forradalom tetőpontján, az „Agamemnon" sorhajó 
parancsnoka lett. Ettől kezdzve élete párhuzamosan halad Napóleonéval. 
Napoleon tengeri terveit Nelson geniusa semmisítette meg. 

1794-ben a Bastia előtti csatában elvesztette egyik szemevilágát. Vezéri 
tehetsége legelőször a St. Vincent-i tengeri csatában tündöklött, amikor is, 
mint alantas hajóparancsnok, a hajójával az általános alakzatból kitört és az 
ellenség kisebb különítményeire vetette magát s azokat megsemmisítette. 
E gyors elhatározásának köszönhették az angolok nagy tengeri győzelmüket 
1797 február 14-én a spanyolok felett. 

1797 julius 7-én megkísérelte Teneriffa-szigetét elfoglalni, de nem si-
kerül neki. Ez volt egyedüli kudarca. Itt vesztette el a jobb kezét. 

Napoleon 1798 május 19-én csapataival elhagyta Toulont és Egyiptom 
felé hajózott. Az angolok nem tudtak e tervről, hanem még mindig egy invá-
zióra gondoltak, sőt arra is, hogy Napoleon Spanyolországon át Portugáliát 
akarja elfoglalni. így történhetett meg, hogy Jervis tengernagy Cadiz-ból 
Nelson-t kirendelte három sorhajóval Toulon megfigyelésére. Nagy volt 
Nelson meglepetése, amidőn Toulon-t üresen találta. Nelson még kilenc sor-
hajót kapott parancsnoksága alá és megkezdte a hajszát az ellenség feltalá-
lására. Ő rögtön Egyiptomra gondolt, oda is hajózott, junius 28-án — két 
nappal a franciák érkezése előtt — odaérkezett, mindent rendben talált és így 
Malta-hoz hajózott. A szigetet a franciák ekkor már megszállták. Nelson tel-
jesen elkeseredve újból Egyiptom felé vette út já t és 1798 augusztus 1-én leg-
nagyobb meglepetésére Alexandria kikötőjében egy egész árbóc-erdőt fedezett 
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fel, de egyetlen sorhajó sem volt ott. Délben egyik hajójától kapta a jelentést, 
hogy 13 francia sorhajó az aboukir-i öbölben horgonyoz. Bár az idő előre-
haladott volt, elhatározta a francia hajóraj megtámadását. A heves csatában 
<esett el Brucys francia admirális és a franciák 13 sorhajója közül csak kettőnek 
sikerült elmenekülni, Villeneuve másodtengernagy vezetésével, a többi 11 ha jó 
mind odaveszett. Nelson súlyosan megsebesült ugyan, de győzelme világra-
szóló volt. A franciák eltűntek a Földközi-tengerről és az angolok vették át 
ott is a tenger uralmát. Nelson hajóival Nápolyba ment, ahol megismerkedett 
Lady Hamilton-nal és belészeretett. E szerelem oly erős volt, hogy a feleségé-
től elvált. 1800-ban Hamilton-ék társaságában szárazföldön Angliába utazott. 
Ott már az 1801. év kora tavaszán Sir Hyde Parker tengernagyhoz osztják be 
mint másodtengernagyot. Parker feladata az volt, hogy a felfegyverzett sem-
leges Dániát Napoleontól elpártoltassa. Ezért jelent meg az angol hajókkal 
Kopenhága előtt. Ám Parker kivihetetlennek látta a feladatot, mire Nelson 
vállalkozott a parancs végrehajtására. Sikerült is neki 12 sorhajóval és meg-
felelő csellel a feladatot megoldani (Kopenhága ostroma: 1801. április 1. és 2 . ) . 
E hadműveletből ered a műszó: „kopenhágálni", ami annyit jelent: egy várost 
hadüzenet nélkül bombázni. 

A csata folyamán Parker jelzéssel utasította Nelson-1, hogy hagyja 
abba a csatát, ám Nelson így felelt: „átkozott legyek, ha azt megteszem", 
majd a hajóparancsnokhoz, Captain Foley-hez fordulva ezt mondta: „Foley 
maga tudja, hogy csak egy szemem van, így jogom van néha vaknak lenni" s 
távcsövét vak szeméhez tartva, felkiáltott: „Valóban nem látok semmiféle 
jelzést!" 

Jutalmul a sikeres akció után Parker utódjává nevezték ki. 
Nelson harmadik nagy tette a trafalgari csata volt. 
1805 szeptember 2-án vette át a Cadiz előtt horgonyzó angol hajóraj 

parancsnokságát. Ezzel meg is változott a tengerzár-blokád. Nelson ugyanis 
azon a nézeten volt, hogy szoros tengerzárral az ellenséget nem birja meg-
semmisíteni s így eltávozott a partoktól, az ellenségnek szabad utat adva. 
Villeneuve francia tengernagy Ferrol-ból október 19-én kifutott, hogy az 
angolokkal leszámoljon. Október 21-én a két hajóhad Trafalgár-ná\ talál-
kozott; 33 francia-spanyol egység és 27 angol. Röviddel a támadás előtt 
Nelson hajóhadának leadta híres jelzését: „England expects every man will 
do his duty' (Anglia elvárja, hogy minden ember megteszi kötelességét). 
Nelson a „Victory" sorhajóval a francia ,,Redoutable" tengernagyi sorhajót 
támadta s onnét érte a halálos golyó. Bölcs vezetése és támadási kedve mégis 
meghozta a győzelmet, csupán 11 ellenséges hajónak sikerült elmenekülnie. 

Nelson halála előtt még megkapta a győzelmi hírt és e szavakkal halt 
meg: „Hála Istennek, megtettem kötelességemet. Istenem és Hazám!" Való-
ban tengerész-vezérhez illő szavak. 

A trafalgári győzelem megalapozta Anglia világhatalmi és tengeri ural-
mát , egyúttal ez volt az utolsó tengeri csata, melyben vitorlás hajók küzdöttek. 

Nelson győzni akaró szellemének köszönheti tehát Anglia a nagyságát! 
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A küzdés volt e nagy ember életeleme. Amikor egyik alantasa egy veszedel-
mes vállalkozás előtt parancsokat kért tőle, a nagy tengernagy igazán klasz-
szikus módon felelt: „Always fight and you are sure to be right" (Mindig 
küzdjél és biztos lehetsz, hogy jól cselekszel). 

Az aboukir-i csata után írja: „egyedüli kívánságom becsülettel sírba 
szállani és ha így tetszik majd Istennek, mosollyal fogadom a halál t . . ." 

Nelson igazi papi fiú is volt; szigorú erkölcsű és vallásos. Az aboukir-i 
győzelem utáni beszédét így kezdi: „A mindenható Isten a király őfelsége 
fegyvereit megáldotta . . . " A trafalgar- i ütközet előtt a naplójába ezeket í r ja: 
„Adja a nagy Isten, akit tisztelek, hogy teljesíthessem azt, amit Hazám tőlem 
vár és ha az Ő jósága azt akarja, hogy visszatérjek, hálaadásom örök lesz 
magas trónja iránt". Reggel, az ágyból kiszálva, este, a lefekvés előtt az ágya 
elé térdepelt és imádkozott. És csakis e nagy morális erőforrásra lehet vissza-
vezetni nagyságát. 

Az istenfélelem után jött nála a becsület. Az amerikai forradalom után 
Cubára kérezkedett. Parancsnoka Észak-Amerikában akarta hagyni, azzal a 
megokolással, hogy ott meggazdagodhat, de Nelson a tervet így utasította 
vissza: „Igaz, de Nyugat-India a becsület állomáshelye". Máskor ezt mondta: 
„Az igazi becsület nézetem szerint messze túlszárnyalja a gazdagságot". 

Menyasszonyának egyszer ezt ír ta: „A szolgálat a tengerész tiszt nagy 
kötelessége, az összes magánügyek ez után következnek, bármennyire nehéz 
is ezt betartani". 

Ma, 125 év után is — bár közben a nagy világháborút végigküzdöttük — 
csodálkozva és tisztelettel emlékezünk meg e nagy tengeri hősről. Istenfélelme,, 
becsületessége és hazaszeretete példa lehet nékünk, de velünk együtt minden 
magyar ember szívlelje meg mondását: 

„Always fight and you are sure to be right". 



E M L É K E I M 
A HAJÓZÁSI ÉS TENGERÉSZETI NEMZETKÖZI KONGRESSZUSOKRÓL 

I R T A G O N D A B É L A 

B e f e j e z ő közlemény. 

II mio ricordo dei congressi internazionali di navigazione interna e marit-
tima. — Dal Comm. Béla de Gonda. 

* * * 

My reminiseenses from the Internationale Congresses of the ftuvial and 
maritime navigation. — By Béla Gonda. 

* * * 

Az 1900. évi párisi nemzetközi kiállításra s az ez alkalomból rendezett 
hajózási kongresszusra a kereskedelemügyi minisztérium képviseletében ki-
küldetvén, résztvettem a Vaskapu szabályozási és a fiumei kikötőépítési ter-
vek kiállításának rendezésében. Ezen nagyobbszabású és nemzetközi jelentő-
ségű munkálatok terén kifejtett tevékenységemet a kiállítás nemzetközi jury-je 
az arany éremmel honorálta. A hajózási kongresszuson e célra szolgáló külön 
dolgozattal nem vettem részt, azonban Hegedűs Sándor kereskedelmi minisz-
ter kiosztatta a magyar hajózásról előző évben írt művem francia kiadását 
900 példányban. A szép kiállítású, gazdagon illusztrált könyvet, mely a 
magyar be/vízi hajózás történetét, fejlődését s akkori állapotát részletesen 
ismerteti, a kongresszus tagjai igen kedvező fogadtatásban részesítették. Ezt 
az alkalmat felhasználtam arra is, hogy a kongreszuson megjelent több tekin-
télyes külföldi vízépítésszel megismertessem a budapesti kereskedelmi és 
ipari kikötőről készített terveimet s kikérjem azokra vonatkozó véleményüket 
s jól eső érzéssel, nagy megnyugvással tapasztaltam, hogy terveim általá-
nos tetszéssel találkoztak, sőt a kikötőnek a Csepel-sziget északi csúcsán ter-
vezett elhelyezését egyenesen ideálisnak mondották. Tervem szerint ugyanis 
a sziget csúcsán lett volna elhelyzve a nagy központi vásárcsarnok és vásár-
tér, ezt követte volna külön vízmedencével az átmeneti forgalom lebonyolítá-
sára szolgáló vámmentes kikötő, utána sorakoztak volna a vámkikötő 
medencéi, mindannyi a nagy Dunából kiágazólag, megfelelő nagy tárházak-
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kai, elevátorokkal és hangárokkal, majd lejebb az ipartelepek vízmedencéi, 
akként elrendezve, hogy mindegyik telep vízi úttal és vasúttal legyen kapcso-
latban. A soroksári Dunaágban a helyi vizi forgalomra szánt medence, ennek 
csepelszigeti partján a központi nagy szénpályaudvar, mögötte a teher- és 
rendező pályaudvar elhelyezése volt tervezve. Kikötőtervem különösen a 
brémai kikötő európai hírű tervezőjének, Franzius német vízépítésznek nyerte 
meg a tetszését, aki kijelentette, hogy ha ez a terv megvalósul, az egész világ 
szakértői Budapestre fognak jönni a legideálisabb belvízi kikötői berendezés 
tanulmányozására. 

Sajnos, az én tervem nem valósult meg. 
Napokon át a kiállítás megtekintésével voltam elfoglalva. Egy délután 

a velem volt kollégámmal kimentünk a kiállítás közelében levő kis vendéglőbe 
ebédelni. A szabadban helyet foglalva, a csepergő eső úgy félhét tájban be-
hajtott az étterembe. Egyszer csak berohan egy ujságárus rikkancs s nagy 
hangon kiabálja: „Le Soir: Attentat contre le roi Humbert." S csodálatos. 
Senkitsem látszott érdekelni a merénylet Umberto olasz király ellen. Senki 
se vett újságot, amire még szinte méltatlankodva jegyeztem meg a barátom-
nak, hogy milyen közönyös a párisi közönség. Ebéd után visszamentünk a 
kiállításba, honnan jó későn tértünk szállásunkra, a Hotel Byronba. Reggel 
lemenvén az étkezőbe, a főpincér rémült arccal hoz nekem egy újságot s 
mutatja benne a pár soros táviratot, mely szerint Umberto olasz királyt meg-
gyilkolták. Legyintettem, mondván, hogy már hallottam. A délelőtt folyamán 
meglátogattam a magyar kiállítási kormánybiztosságon Miklós Ödön baráto-
mat. Vissza két magyar újságíróval, Boros Samuval és Seress Lászlóval jöt-
tem. Útközben elmondom, milyen közömbös a párisi közönség nagy esemé-
nyekkel szemben is; tegnap délután 1^7-kor a rikkancs kiabálta, hogy merény-
let Umberto ellen és senki se vett újságot. Azt mondja erre Seress László: 
„Jó, hogy magyarul beszél a tanácsos úr, mert ha ezt franciául mondja s valaki 
meghallja, nagy bajba keveredhetett volna. Hiszen Umbertot esti 10 órakor 
gyilkolták meg." 

Micsoda megmagyarázhatatlan előérzet volt az a hallucináció, hogy én 
délután hallani véltem, hogy merénylet történt Umberto ellen, akire igazán 
nem is gondoltam, holott a merénylet csak este 10-kor történt! 

* 

A Düsseldorfba 1902 június havára összehívott nemzetközi hajózási 
kongresszusra a kereskedelmi minisztérium képviseletében szintén kiküldet-
tem. Elutazásom előtt pár nappal kaptam a meghívást a Párisban székelő 
Nemzetközi Tengerészeti Egyesülettől (melyet Ernest Charles-Roux, a Suez-
csatorna-társaság alelnöke s a Messagerie Maritime nevű tengerhajózási tár-
saság elnöke alapított s amely engem az alakuláskor megtisztelt azzal, hogy 
egyik megalapító tagjául [membre fondateur] választott) a Kopenhágában 
július első felében tar tandó nemzetközi tengerészeti kongresszusra. A meg-
hívóval azonnal a miniszteremhez, Láng Lajoshoz mentem s megemlítve, hogy 
épen amikor a düsseldorfi hajózási kongresszus befejeződik, • nyilik meg 
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Kopenhágában a tengerészeti kongresszus, kértem, hogy küldjön ki engem a 
kormány képviselőjéül erre a kongresszusra is. A miniszter aggodalmasan 
bólongatta rá a fejét s azt mondta, hogy kérdezzük meg előbb az osztrák 
kereskedelmi minisztert, küldenek-e ők képviselőt a kongresszusra, mert ten-
geri hajózási ügyekben, különösen kifelé, az osztrákokkal egyetértően szok-
tunk eljárni, de különben is a meghívó nem is a kereskedelmi minisztérium-
hoz, hanem én hozzám, mint „membre fondateur"-höz van intézve. E tekin-
tetben sikerült a minisztert megnyugtatni, ami pedig az osztrák miniszter 
megkérdezését illeti, erre azt mondtam, hogy egyáltalán nem tartom szüksé-
gesnek, sőt kívánatosnak sem a megkérdezést, járjunk egyszer a magunk 
lábán s függetlenítsük magunkat az osztrák járszalagtól. A miniszter az ő 
kedves közvetlenségével erre mosolygott egyet s azt mondotta: „No, nem 
bánom, éppen ma délután van minisztertanács, írja meg hamar a miniszter-
tanácsi előterjesztést, beviszem a tanácsba, de majd meglássa, ebből még 
valami kavarodás lesz." Fel sem mentem a szobámba, a miniszter titkárának a 
szobájában megírtam a minisztertanácsi előterjesztést s bevittem a miniszter-
nek, aki le sem tisztáztatta, hanem a fogalmazványt vitte a minisztertanácsba. 
Másnap reggel hivatott a miniszter s közölte, hogy a minisztertanács hozzá-
járult a kiküldetésemhez, írjam meg tehát a kiküldetési rendeletet, amit a 
miniszter még aznap aláírt. Én nyomban nagy örömmel értesítettem kikülde-
tésemről E. Charels-Roux elnököt Párisban; s mivel a hajózási kongresszu-
sokon az volt a szokás, hogy a megnyitó ülésen minden állam képviselője 
rövid üdvözlő beszéd kíséretében ismertette hazája hajózási viszonyait, azt 
gondolván, hogy Kopenhágában is így lesz, megírtam egy rövid ismertetést a 
magyar tengerhajózás keletkezéséről, fejlődéséről és akkori állapotáról, azt 
lefordíttattam franciára s útközben valósággal megtanultam. 

Harmadnap kellemes érzésekkel és nagy várakozásokkal eltelve indul-
tam a külföldi útnak. Düsseldorfban a kongresszuson különös említésre méltó 
dolog nem történt s éppen csak azt említem meg, hogy a megnyitó ülés előtt a 
rendező bizottság az államok képviselőit bemutatta a kongresszus védnöké-
nek, Vilmos német trónörökösnek, aki mindnyájunkkal kezet fogott s pár 
barátságos szóval köszöntött, a megnyitáson pedig egy valóban szakszerű 
szép beszéddel (a külföldi szokástól eltérőleg nem olvasta, de szabadon mon-
dotta nagy lendülettel) üdvözölte a kongresszust. 

Az alkalmat felhasználva, megnéztem a Düsseldorf város által épített 
rajnai kikötőt, melyet évekkel előbb építés közben láttam. A város gazdasági 
tanácsnoka volt szíves kalauzolni. Villamoson mentünk-jöttünk. Ütközben fel-
tűnt nekem a sok városi intézmény vagy üzem. A villamos a városé volt; látom 
egy nagy gyárépületen felírva: városi szeszgyár, másikon: városi sörgyár, 
harmadikon: városi gőzmalom, majd városi gázgyár, városi elektromos művek, 
egy szép nagy házon: városi takarékpénztár. Kérdem a tanácsnokot: hát itt 
minden városi? A tanácsnok erre elmondotta, hogy a kikötő s a többi városi 
üzem és vállalat fedezi az összes közigazgatási költségeket, úgyhogy Düssel-
dorfban nincs községi adó. (Ezt csinálja utána Budapest székesfőváros!) 
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A hajózási kongresszus június 30-án bezárult s én még az nap elutaz-
tam Kielen át hajón Korsörbe s onnan vasúton Kopenhágába. Július 1-én este 
volt a tengerészeti kongresszus tagjainak ismerkedő estélye a dán tenge-
részeti kamara helyiségeiben. Mielőtt a gyülekezés helyéül szolgáló nagy 
terembe léptem volna, a többi teremben levő művészi tengeri tájképekben gyö-
nyörködtem. Egyszerre csak elém áll egy magas, előkelő megjelenésű szép 
fiatal (úgy 25 év körüli) hölgy (nagyon hasonlított gróf Batthyány Lajos volt 
fiumei kormányzó nejéhez gróf Andrássy Ilonához) s nagy meglepetésemre 
•azt kérdezi tőlem: „Mit keres a tengerészeti kongresszuson Magyarország, 
hiszen annak nincs tengere. Különben — teszi hozzá — franciául vagy németül 
beszél szívesebben?" S erre válaszomat be sem várva, németre fordítja a szót. 
Felvilágosítom, hogy Magyarországnak van tengere: az Adria s ott egy ki-
tűnően berendezett kikötője Fiúméban. A kezében tartott karton-meghívó tiszta 
oldalát felém nyújtva, megkér, hogy rajzoljam fel neki, hol van az a Fiume. 
Nézegeti, megnyugszik. De újra kérdez: Mondja meg kérem, milyen lobogó 
alatt járnak a magyar tengeri hajók? Szégyenkezve vallom be, hogy az osztrá-
kokkal közös lobogó alatt. „No lám, még sincs hát önálló magyar tengeri 
hajózás, hiszen nincs magyar tengeri lobogó." Erre karon fog s bevezet a nagy 
terembe, mely már zsúfolva volt a kongresszusi tagokkal. Odavezet egy öreg 
úrhoz, egy igazi északi tengeri medvéhez s bemutatja: „Édesapám, a kon-
gresszus rendező bizottságának az elnöke." Én is bemutatkozom. Többen jön-
nek hozzám s bemutatkoznak. Odajön az elnök, E. Charles-Roux is, egy ki-
borotvált őszes szakállú, igen előkelő megjelenésű úr, rendkívül barátságosan 
üdvözöl, meg is ölel, nagyon örvend, hogy Magyarország is képviselve van a 
kongresszuson, majd előkerül Kuranda Emil, az Adria m. kir. Tengerhajó-
zási Társaság vezérigazgatója Fiúméból, majd meglátom az előző hajózási 
kongresszusokról kellemesen ismert kitűnő kollégámat: Timonoff szentpéter-
vári műegyetemi vízépítészeti tanárt. így aztán nem éreztem magam el-
hagyatva, idegenül, különben a kongresszus egész tar tama alatt annyi leköte-
lezően szíves előzékenységet tapasztaltam a kongresszus elnöke s az említett 
hölgy részéről, hogy azt csakis Magyarország iránt érzett őszinte meleg 
rokonszenvüknek tulajdoníthatom. Végtelenül sajnálom, hogy ennek az én 
bájos mentoromnak a nevére már nem emlékezem, pedig egy világlátott nagy-
stílű, széles látókörű, előkelő megjelenésű, lebilincselően kedves modorú fiatal 
nő volt. Amint későbbi találkozásunk alkalmával elmondotta, atyja, aki hadi 
és kereskedelmi tengerészkapitány volt, éveken át Japánban, majd Ameriká-
ban képviselte az Armstrong céget, ő szerelte fel ágyúkkal az ottani hadsere-
geket s Japán hadihajóparkjának a szervezésében is tevékeny részt vett. Ebben 
a hivatásában természetesen mindenütt a legelőkelőbb körökkel érintkezett. 
Ez meg is látszott — nem annyira az öreg úron, mint a leányán. 

Az ismerkedő estély után való nap volt a kongresszus megnyitása. Kép-
viselve voltak: Anglia, Amerika, Dánia, Franciaország, Japán, Magyarország, 
Németország, Olasz- és Oroszország. Ausztriából — nagy örömömre — senki 
sem volt ott, sem az állam, sem a hajózási vállalatok részéről, míg hazánkat 
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Kurandával mindkét részről képviseltük. A kongresszus tárgyalásai során több 
fontos tengerhajózási és tengerjogi kérdést megvitattunk. Egyik napon kirán-
dultunk a Dánia északkeleti part ján fekvő Helsingörbe; ott az elnök s az 
én hölgy mentorom elvezettek engem Hamlet sírjához. 

Visszatérve, másnap az elnökség s az állami képviselők a külügyminisz-
terhez voltunk rneghíva ebédre. Magyarországot itt is kivételes kitüntetésben 
részesítették, mert az ebédnél a külügyminiszter balján, a dán tengerészeti 
miniszter mellé engem ültettek s tőlem balra ült a francia tengerészeti minisz-
térium igazgatója. 

Végül elkövetkezett a kongresszus záró ülése. Kuranda már az előző 
ülések kapcsán is többször biztatott, hogy szólaljak fel, de én nagyon gyönge 
lábon állván a francia nyelvvel, nem mertem erre vállalkozni. Hogy azonban 
Magyarországról mégis szó essék a kongresszuson, a záró ülésen nagy örö-
mömre feláll Kuranda s el kezdett beszélni a magyar tengeri hajózásról, de 
alig beszélt 5—6 percig, amikor érthető rémületemre hallom, amint azt 
mondja, hogy erről különben legilletékesebb nyilatkozni a magyar kormány 
képviselője. Az elnök kérdőleg felém fordul; hallom az érdeklődés hangos 
megnyilatkozását; mit volt mit tennem, az időközben többször átolvasott kéz-
iratomat ki sem véve a zsebemből, szabadon elmondtam a magyar tengeri 
hajózás fejlődését, jelen állapotát és jelentőségét ismertető francia beszéde-
met. Magam is elcsodálkoztam a végén, micsoda vakmerőséggel vágtam neki 
a francia dikciónak. Frenetikus taps fogadta szokatlan szabad előadásomat. 
Az elnök áradozó szavakkal dicsérte Magyarország tengerészeti törekvéseit 
s elhalmozott engem is soha meg nem érdemelt kitüntető szavaival, majd le-
jött az emelvényről s megölelt, így is kifejezést adva Magyarország iránt 
érzett nemes rokonszenvének. 

Dicsekvés nélkül elmondhatom, hogy méltó büszkeséggel töltött el a 
tudat, hogy a messze idegenben, a világ tengerészeinek az elitje körében 
rokonszenvet sikerült keltenem hazám s elismerést annak tengerészeti törek-
vései iránt. 

Hazaérkezve, nagy meglepetéssel olvastam a Pester Lloyd első oldalán, 
a közgazdasági rovatban Kuranda cikkét, melyben beszámolt a kongresszus-
ról s részletesen ismertette az én ottani szereplésemet és beszédemet. A cikk 
nagy riadalmat keltett az osztrák tengerhajózási körökben. A trieszti „II 
Piccoló" című napilap és több bécsi lap is keményen megtámadta az osztrák 
kormányt, hogy nem képviseltette magát a kongresszuson s Magyarország 
mellett elsikkadt az osztrák tengerészet. Pedig hát magukra vethettek volna, 
mert, ha nem is a kormány — az nálunk sem kapott meghívót, — de a ten-
gerhajózási vállalatok vezetői közt bizonyára voltak, akik meghívót kaptak, 
épúgy, mint Kuranda, az Adria m. kir. Tengerhajózási Társaság vezérigaz-
gatója, de elég meggondolatlanul, nem fektettek súlyt a kongresszusra s le-
becsülték annak jelentőségét. Megérdemelték tehát az osztrák tengeri hajó-
zás mellőzését. 

Amikor a miniszteremnek jelentést tettem, ő már olvasta Kuranda cikkét 
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s derűs szemrehányással mondta: „Lássa, milyen galibát csinált." „Örvendek 
rajta, — volt a válaszom, — legalább egyszer megmutattuk az osztrákoknak, 
hogy az ő gyámkodásuk nélkül is meg tudunk lenni, sőt — be tudjuk bizonyí-
tani tőlük független, önálló nemzeti létünket és életképességünket." 

* 

A nemzetközi hajózási kongresszusokon kívül igen érdekes és tanulsá-
gos összejöveteleket rendezett a magyar-német-osztrák hajós szövetség 
(Deutsch-oesterreichisch-ungarischer Schifferverband), melynek Berlinben 
volt a székhelye s a főtitkára Ragótzy volt, aki azt állította, hogy a Francia-
országba szakadt Ragótzy vagy Rákóczi leszármazottja. 

Egy pár érdekes epizód ezeken a szövetségi gyűléseken (Verbandstag) 
való részvételemhez is fűződik. 

Bécsen kezdem. A gyűlésen a német és osztrák hajózási és vízszabályo-
zási szakférfiak nagy számban vettek részt. Mi magyarok is szépen voltunk 
képviselve. A tanácskozás főleg a középeurópai vizi utak fejlesztésével fog-
lalkozott. A gyűlés tagjai részére Badeni osztrák miniszterelnök fényes estélyt 
adott. Badeninek Goluchowsky külügyminiszter mutatott be, akivel előbb az 
aldunai Vaskapu szabályozási munkálatoknál ismerkedtem meg. Bemutatkoz-
tunk Bécs város akkori magyar- és zsidófaló hírhedt főpolgármesterének, 
Luegernek is, aki igen szíves volt hozzánk s kijelentette, hogy ő nagyra-
becsüli, sőt szereti a magyarokat, csak Budapestet gyűlöli, — mint ő 
mondá — a zsidóvárost. 

Az estélyen megismerkedtem s igen érdekes beszélgetést folytattam az 
öreg „Presse" szerkesztőjével, Lichtensteinnel. Panaszosan említette, hogy 
irigyli a magyarokat, mert az nemzet, amelynek nyelve, tradíciója, jövője van. 
De az osztrák? Ez nem nemzet, ennek nincs nyelve, nincs múltja, nincs 
jövője. Ez egy apró kavicsokból összerakott konglomerátum, amelynek nincs 
természetes kötőanyaga s amelyet csak a császár vasmarka tart össze. Amint 
ez a marok nem lesz képes szorítani, a kavics szétgurul s az osztrák biroda-
lom feloszlik. 

Uti figura docet. 
* 

Egy másik ilyen vándorgyűlés Mannheimban volt. Az ismerkedő estélyen 
az elnök mind a három ország uralkodóját felköszöntötte. Mindegyik fel-
köszöntő után a zenekar rázendítette az illető ország nemzeti himnuszát. 
Nekünk magyaroknak is a „Gott erhalte"-val kedveskedtek. Nagy megütkö-
zéssel látták, hogy mi magyarok erre nem állunk fel. Ragótzy főtitkár bará-
tunk hozzám jött, hogy megtudja, miért maradtunk ülve. Én aztán megmagya-
ráztam a kedves Rákóczi-ivadéknak, hogy ez a különben gyönyörű dallamú 
himnusz nekünk magyaroknak az osztrák elnyomatásra, az aradi vértanukra 
és sok más nyomorúságunkra emlékeztető gyűlöletes zenemű, amelynek hallása 
minden igaz magyarban csak fá jdalmas érzéseket kelt. A főtitkár — mint 
Rákóczi-ivadék és porosz — teljesen átértette a mi néma tüntetésünket és 
sajnálattal említette, hogy ő érdeklődött Budapesten a magyar himnusz iránt, 
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de még csak választ sem kapott. Megígértem, hogy a legközelebbi összejöve-
telünkre megküldöm neki a magyar himnusz kottáját. 

A másnapi szövetségi megnyitó ülésen Mannheim város polgármestere 
hatalmas beszédben üdvözölte a nagy számban összesereglett vendégeket. 
Büszkén hivatkozott a mannheimi kikötő nagy közgazdasági jelentőségére s 
a városnak és polgárságának ebből eredő vagyoni gyarapodására. „Dicsekvés 
nélkül mondhatom — így végezte frenetikus tapsok közt eszmékben, gondo-
latokban és súlyos számokkal igazolt adatokban bővelkedő beszédét — hogy 
gazdagok vagyunk s gazdagságunkat kikötőnknek köszönhetjük." (Remény-
kedve gondoltam a már akkor tervezés alatt állott budapesti kikötőre.) 

Mannheimből hazaérkezve, első dolgom volt a Hymnus zenekari parti-
túrájának a megszerzése. Azonban hiába jártam végig a zenemükereskedése-
ket, mindenütt az volt a válasz, hogy ez nincs nyomtatásban; a Rózsavölgyi 
cég mégis adott legalább útbaigazítást, hogy érdeklődjem az Opera karmes-
terénél. S ott csakugyan megtaláltam s engedélyt is kaptam a lemásoltatásra. 
így aztán eleget tehettem Ígéretemnek s a kottát elküldtem Berlinbe Ragótzy 
főtitkárnak. 

* 

Két évre rá Stettinbe hívták össze a szövetségi gyűlést. Oda már igen 
szép számmal mentünk mi magyarok. Én ismét a kereskedelmi minisztérium 
képviseletében jelentem meg s igen kitüntető fogadtatásban részesültem. Az 
első napi tárgyalás egy részén én elnököltem. Majd este a hivatalos bankett 
alkalmával én rám hárult az a kedves feladat, hogy a rendező bizottság elnö-
kének a feleségét, az ottani nőegyesület s egyéb jótékonysági intézmények 
nagyműveltségű és kiváló tekintélyű elnökét az asztalhoz vezessem s mellette 
foglaltam helyet. Szemben ültem Schleswig-Holstein kormányzójával és 
Stettin város főpolgármesterével. Éppen hogy elhelyezkedtünk, hozzám jő 
Török Emil, a Magyar Hajózási Egyesület igazgatója s nagy meglepetésemre, 
sőt mondhatom méltó ijedelemre, közli, hogy reám hárul a megtisztelő fel-
adat : a hivatalos felköszöntő megtartása, a kormányzó és a főpolgármester 
üdvözlése. Mindjárt kezembe is csúsztatta a már előre megfogalmazott német 
felköszöntő szövegét. Amint azonban hirtelen átfutottam azt, nagyon konven-
cionálisnak és minden lendület híjján valónak találtam. Gondoltam ezért 
nagyot és merészet s dacára, hogy eddig nyilvánosan soha sem beszéltem 
németül, vakmerően neki vágtam a német dikciónak, dicsérve a schleswig-
holsteini kormányzatnak a belhajózás fejlesztése terén kifejtett eredményes 
munkásságát s kiemelve a főpolgármesternek különösen a stettini kikötő épí-
tése, az ottani vizi forgalom föllendítése s általában a város gazdasági fe j -
lődésének előmozdítása körül szerzett elévülhetetlen érdemeit. Majd engedel-
met kértem, hogy mint magyar, hazám nyelvén is üdvözöljem három ország 
hajózási szakférfiainak tekintélyes gyülekezetét s a nemes polgárságának, elő-
kelő hölgyeinek és urainak a banketten megjelent képviselőit. Németül befeje-
zett beszédemet viharos taps, Hoch és Éljen (nem: éljen) kísérte s a kor-
mányzó hozzám áthajolva, megkérdezte: Wie sagt man: Éljen! s nagy lelkese-
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déssel tapsolt és éljenzett. Ma is csodálom, hogyan tudtam ezzel az első és 
utolsó nyilvános német beszédemmel ilyen lelkesedést kelteni. Ügy gondolom, 
hogy ezt az igazi magyar érzésből fakadó lendület okozta s csak a szavak 
voltak németek, de a gondolat, az eszme, ami sugallta, ízig-vérig magyar volt. 

A bankett folyamán a mellettem ülő, már említett hölggyel beszélgetve, 
egyszer csak azzal a kérdéssel fordul hozzám: „Ugyan kérem, magyarázza 
meg nekem, milyen viszonyban is vannak önök tulajdonképen Ausztriával, 
mert mi külföldiek sehogysem tudjuk megérteni, hogy önök Magyarországot 
külön államnak állítják, mi azonban mindig csak Oesterreich-Ungarn-ról, mint 
egy egységes birodalomról tudunk." Igyekeztem ezt a külföldi ember előtt nehe-
zen megérthető állapotot annyira-mennyire megvilágítani s hogy felvilágosí-
tásomat megértette, az menten kitűnt a kérdéséből: „Hát kérem, ha így van, 
miért nem tesznek önök úgy, mint a norvégek?" Akkortájt történt ugyanis, 
hogy a svéd-norvég unió — a svéd kiráy nagylelkű hozzájárulásával — fel-
bomlott s Norvégia is önáló királyság lett. A kényes kérdésre mit válaszolhat-
tam egyebet, mint azt a sajnálatos tényt, hogy az osztrák-magyar monarchia 
uralkodója nem a svéd király, aki megelégedett azzal, hogy Svédország királya 
legyen s Norvégiát engedje boldogulni népe kívánsága szerint. 

Másnap délelőtt megtekintettem Stettin város hatalmas kikötőjét, majd 
déltájban tisztelegtem először a kormányzónál, azután a főpolgármesternél. 
Mindketten élénken érdeklődtek a magyar viszonyok iránt, a főpolgármester 
megemlítette, hogy már jár t Budapesten s el van ragadtatva a város festői 
fekvésétől, világvárosi nagyarányú fejlődésétől s remek középületeitől. Amikor 
szóvá tettem előtte, hogy Budapesten egy nagyobb szabású kereskedelmi és 
ipari kikötő létesítésére készítettem terveket, örömét fejezte ki afelett, hogy a 
nemzetközi Duna természetadta központján a város kikötőt épít. De 
roppant megütközött azon, — amint megjegyeztem, — hogy nem a 
város, hanem az állam akarja a kikötőt építeni. „Hogyan engedheti 
meg Budapest városa, — így fakadt ki, — hogy a város nagy érdekei szem-
pontjából ily kiválóan fontos intézmény létesítését az állam elvegye tőle. Cso-
dálom Budapest polgármesterének a közönyét, hogy ezt eltűri s nem ragadja 
meg az alkalmat, hogy a város építse ki a kikötőt s azt saját kezelésében 
kereskedelmi és ipari fejlesztésének szolgálatába állítsa. Nekünk is akart az 
állam kikötőt építeni, de én a leghatározottabban tiltakoztam a városom 
érdekkörébe való mindennemű állami beavatkozás ellen. Stettinben az állam-
nak csak egy csatornahídja van, de ezt is megváltjuk, mert arra én nagy súlyt 
helyezek, hogy Stettin város területén csak egy ember parancsoljon: a fő-
polgármester." 

Mélyen emlékembe vésődtek ezek az önérzetes szavak s a budapesti 
városházán a kikötőügyben Déri akkori alpolgármester elnöklete alatt tartott 
tanácskozáson el is mondtam a stettini polgármester megjegyzését s javasla-
tomra az értekezlet el is határozta, hogy a kikötőt a város fogja megépíteni. 
A nemsokára kitört világháború s az ezután bekövetkezett összeomlás azon-
ban sajnálatosan eltemette a székesfővárosnak az értekezleten megnyilvánult 
nemes és üdvösnek ígérkezett szép szándékát. 



VEGYES KÖZLEMÉNYEK 

Hogyan kívánják növelni Olaszországban a tengerészet iránti érdek-
lődést? A tengerészet iránti érdeklődés növelését és a hajózási ismeretek ter-
jesztését Olaszországban sokan úgy vélik előmozdítani, ha a tengerészeti inté-
zetek számát a jelenleginek kétszeresére emelik fel. Akadtak olyanok is, akik 
azok háromszorosát követelték, azzal az indokolással, hogy a meglévő 17 inté-
zet nem elegendő Olaszország számára. Sokan viszont tiltakoztak az intézetek 
számának növelése ellen, sőt voltak, akik az intézetek bezárását követelték, mert 
hogy amúgy is túl nagy az állástalan hivatásos tengerészek száma. Mind a két 
párt természetesen túlzásba esett követeléseivel. Az arany középút követői sze-
rint nincs szükség sem az intézetek számának növelésére, sem a meglévők be-
zárására, mert sem ez, sem az az eljárás nem felel meg a nemzet érdekének. 
Egy bizonyos, — hangoztatják a mérsékeltek, -— hogy a kormánynak köteles-
sége gondoskodni, hogy a nemzetben a hagyományos tengerész-szellem tovább-
fejlesztessék és a tengerész-generáció alaposan kiképeztessék. E cél elérésére 
könnyebb és egyszerűbb eszközök is kínálkoznak, mint az intézetek számának 
növelése. A kormánynak gondoskodnia kellene arról, hogy a tengerészeti in-
tézetekbe való felvétel előtt az if jak már kellőképen előkészíttessenek a ten-
gerész-pályára. Ennek az eszközei pedig a tengerész-ünnepségek és hajós sport-
versenyek rendezése, tengeri kirándulások szervezése a legminimálisabb áron, 
gyűlések, tengerészeti tárgyú filmek és népszerű nautikai előadások tartása, 
végül — mint legfontosabb — a történelem és a földrajz alapos tanítása. 
Vannak sokan az ifjabb tengerészek között, akik csalódottan és hitehagyottan 
vonulnak vissza a pályájuktól és általában elégedetlenek. Bár az elégedetlen-
ség általános emberi tulajdonság, de sehol annyira nem érezhető, mint éppen 
ezen a pályán. Pedig csak önmagukat okolhatják csalódásukért, mert a ki-
ábrándulás arra vezethető vissza, hogy nem szívvel-lélekkel tengerészek. A kez-
det nehézségei visszariasztották őket, ennek oka pedig az, hogy — kellő pro-
paganda híjján — nem voltak már kora ifjúságuktól kezdve e pályára kellő-
képpen előkészítve. Akik azt gondolják, hogy előzetes felkészültség nélkül az 
intézetek puszta látogatásával már tengerészekké válnak, jobb ha hamarosan 
pályát cserélnek. Minden más pályán lehet még a kellő rátermettség híjján is 
boldogulni, de tengerésznek születni kell. E pálya iránti hajlamnak már kora 
ifjúságban jelntkeznie kell, propagandával pedig tovább lehet azt fejleszteni. 
A hajózás terén is érezhető a világkrizis, ebből kifolyólag is sokan otthagyják 
a tengert és a szárazföldön keresnek boldogulást. Ezért kívánják sokan a ten-
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gerészeti intézetek bezárását. Pedig a nautikai tudományok szentélyét nem 
érintheti a világkrizis. Teljesen hibás gazdasági, politikai és társadalmi tény-
kedés volna tehát elvonni e pályára lépni szándékozókat a tengertől és a szá-
razföldre kényszeríteni őket. „Navigare necesse est, vivere non est necesse." 
(„L'ltalia Marinara".) 

* 

A tenger kultusza Bulgáriában. Bulgáriának a Fekete-tenger partján 
vannak közismert nagy kikötői, mint Burgas és Várna, vannak ezenkívül ke-
vésbbé ismert tengerparti városkái is, melyeknek eredete a középkorba nyúlik 
vissza. Bulgária északi határát legnagyobbrészt a Duna alkotja, az ország bel-
sejében folyik ezenkívül még két nagyobb folyó is; a Marica és a Tungia. 
Bár a bolgárok nem nevezhetők hajós-nemzetnek, mégis történelmük bizony-
sága szerint hajdan voltak tengeri hatalomra való törekvéseik és Konstantiná-
polyra áhítoztak. Most is él bennük a tenger iránti szeretet, ami külső jelekben 
is megnyilvánul. Van kis hadi- és kereskedelmi tengerészetük, vizi sportjuk, 
1920-ban pedig a külföldi egyesületek mintájára megalakult a bolgár nemzeti 
hajós egyesület „Bulgarski Naroden Morski Sgavor" néven. Az egyesületnek 
minden nagyobb bolgár városban van fiókja s a fővédnökük III. Boris cár, aki-
nek a jelszava: „Előrehaladni a tengeren és a Dunán." 1921-ben megindult egy 
képeslapjuk „Morski Sgavor" címmel. Az egyesületnek 4000 tagja van, akik 
közül 350 nő. A tagok ingyen kapják minden hónapban az egyesület kiadvá-
nyát. Az egyesületnek van múzeuma és évkönyve is. Az alapszabályai még 
1923-ból valók és az élükön ez a négy mondat ékeskedik: „A tenger egyesíti a 
szétvált részeket." „Akik a tengeren uralkodnak, uralkodnak a szárazon is." 
„A bolgároknak van történelmük a tengeren és a Dunán." „Aki győző a tenge-
ren, az győző mindig a szárazföldön is." Az egyesület rendez összejöveteleket, 
üléseket, kiállításokat, kirándulásokat, úszóversenyeket tart, van könyvtára és 
egy csónakszínje is. Az evezős-sport is igen fejlett, a versenyeken a nagyobb 
városok egyesületei is résztvesznek. A vitorlás-sportjuk azonban a kezdet kez-
detén áll. Várna közelében a beteg gyermekek számára állami tengerészeti men-
hely van. Sozopolban halászati iskola és halkiviteli társulat működik. A 
„Monski Sgovor" gyakran közöl képeket és leírásokat Bulgária és a környező 

.államok tengeri és folyami hadtörténelméből is. 
* 

Leidenfrost Gyula dr. előadása a tengerkutató szakosztályban. A Magyar 
Adria Egyesület tengerkutató szakosztálya november 27-én ülést tartott az egye-
sület helyiségében. Az ülés tárgya Leidenfrost Gyula dr. alelnöknek a visszhang-
gal való mélységmérésröl szóló érdekes előadása volt. Az előadó beveztőül szólott 
a mélységmérés fejlődéséről, majd ismertette a legújabb és ezidőszerint legtöké-
letesebb mélységmérési módszereket, amelyek a hangnak a tengerfenékről való 
visszaverődésén alapulnak. E téren már régebben folynak kísérletek, ám meg-
bízható eredményeket csak újabban, a nagyobb tengermélységek méréséra is al-
kalmas precíziós leadó és felvevő készülékekkel lehet elérni. Az előadó részle-
tesen ismertette és kitűnő rajzokon és fotografiákokn szemléltette az akusztikai 
mélységmérés fejlődési fázisait képviselő berendezéseket. Előadásának bővebb 
kivonatát „A Tenger" egyik legközelebbi számában közöljük. 



KÖNYVISMERTETÉSEK 

Bacillusvadászok. Irta Paul de Kruif. Fordította Detre László dr. egyetemi 
magántanár. Bevezetéssel ellátta Entz Béla egyetemi ny. r. tanár. Magyar 
vonatkozásokkal kiegészítette Györy Tibor dr. népjóléti min. h. államtitkár, 
egyetemi c. rk. tanár és Bálint Nagy István közkórházi főorvos. — 50 miímellék-
leten és a szöveg között 73 képpel. Gutenberg könyvkiadó-vállalat, Budapest. 
Nagy 8-ad rét, 334 oldal. 

„A mikrobiológia, helyesebben a bakteriológia történetét már sokan meg-
írták a tudós világ számára, de senki sem kísérelte meg, hogy a laikusok 
részére ilyen könyvet írjon. Vájjon kit érdekelhet az a kérdés, hogy miképpen 
fedezték fel a betegségek okozóit és hogyan derítették ki a fertőző bajok elleni 
védekezés módjait? Pedig bátran mondhatjuk, hogy akik ezeket a nagy problé-
mákat megfejtették, az emberiség legnagyobb jótevői, akik életük kockáztatá-
sával valóban hősies elszántsággal vállalkoztak e nagy feladatok megfejtésére. 
Ezt a hatalmas munkakört tárja fel előttünk ez a könyv, amelynek írója bámu-
latos merészséggel vág neki e nehéz és kényes témának és azt hihetetlen ötle-
tességgel — talán egyben nagy szerencsével is — ismerteti meg az olvasóval. 
Feladatát tökéletesen oldja meg, mert a könyvben lefektetett tudományos meg-
állapítások mindenkinek könnyen érthető formába vannak öntve s játszva ismer-
jük meg a legbonyolultabb tudományos problémákat és ezek megfejtését is. 
A szerző könyvét a nagy tömeg számára írta: így érthető, hogy sok helyen a 
tömeg szintjéhez száll le, az ő nyelvükön beszél, az ő gondolatkörükből választva 
hasonlatait. Az a közvetlen, jókedvű, látszólag alant járó, de végeredményében 
derűs, humoros stílus, amelyet de Kruif az angol eredetiben alkalmazni jónak 
lát, így érthető meg." 

így vezeti be Entz Béla dr. egyetemi tanár de Kruif érdekes könyvét, 
amely mintegy kulturhistorai regény formájában tárja elénk a tudományos kuta-
tás történetét, a nagy kutatók életének tükrében. De Kruif írásmodora is teljesen 
egyéni. Műve olyan frissességgel, annyi elevenséggel van tele, mintha nem tudós, 
hanem belletrista írta volna. Könyve olvasása közben megelevenedik előttünk a 
kor, amelyről ír és éles kontúrokkal emelkednek ki a szellemóriások, akiket be-
mutatni kíván. Az események, amelyeket itt a bakteriológiai felfedezések jelen-
tik, szinte drámai gyorsasággal peregnek. Kruif nem az emberiség legnagyobb 
ellenségeit, a parányi baktériumokat mutatja be, hanem a kutató embert, a 
tudóst és annak harcát a bacillussal. Elvezet a híres „bacillusvadászok" vadász-
területére, a laboratoriumokba, bemutatja őket tudományos kutatómunkájuk köz-
ben, de ugyanakkor elvezet a családi körükbe is, hogy megismerjük bennük az 
ideálokért lelkesülő, küzdő embert. 
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Megjelenik előttünk Leeuvenhoek, a hollandus „ajtónálló", aki a magaszer-
kesztette mikroszkóppal először pillantott bele a bacillusok addig láthatatlan 
világába. Azután bemutatja az olasz Spallanzanit, a tudományos „bacillus-
vadászat" megindítóját. Majd sorra fölvonulnak a „nagy vadászok", a francia 
Pasteur, a német Koch Róbert, akik már pontos stratégiai tervekkel és nagy-
szerű fegyverzettel vezették a háborút a baktériumok ellen, s akik megterem-
tették a „bacillusvadászat" magasabb iskoláját. A bakteriológia még néhány 
nagyhírű vezéregyéniségének életdrámáján keresztül vezet el a szerző a mai 
korig, amikor az emberiség az intézmények, kutató módszerek és hivatott har-
cosok seregeit vonultatja föl parányi ellenségei ellen, a végső győzelem remé-
nyében. 

De Kruif kitűnő munkáját kiegészítik Györy Tibor h. államtitkár és Bálint 
Nagy István főorvos jegyzetei, amelyek az angol szerző érdekes, közvetlen el-
beszélő modorához alkalmazkodva, hasonlóan szórakoztató stílusban ismerte-
tik e híres magyar „bacillusvadászok" világraszóló eredményeit. Semmelweiss 
Ignác sikeres küzdelmét a gyermekágyi láz ellen, Högyes Endre és Löte József 
vizsgálatait, amelyekkel tökéletesítették Pasteur veszettség elleni gyógymódját, 
Fodor Józsefnek és Liebermann Leónak a közegészségügy terén elért nagyszerű 
eredményeit, valamint Jancsó Miklósnak neveztes malária-vizsgálatait. így válik 
Kruif könyve teljessé a magyar olvasóközönség számára, amely azzal a jóleső 
tudattal teszi le elolvasása után a rendkívül érdekes könyvet, hogy az emberi 
tudásnak és akaraterőnek a baktériumok elleni nagyszerű küzdelmében a magyar 
géniusz is eredményesen vette ki a részét. 

* 

B. H. Liddel Hart: The decisíve wars of History. A study in strategy. 
G. Bell & Sons. London. 

Az irodalmi munkássága révén jónevü szerző, aki egyébként az „Encyclo-
paedia Britannica" katonai munkatársa, előttünk fekvő munkájában igen érde-
kes hadtörténeti kézikönyvvel gyarapítja a katonai tudományok irodalmát: „A 
történelem döntő háborúiról" ír „stratégiai tanulmányt". 

Liddel Hart kapitány abból indul ki, hogy a katonai pályán közvetlen, 
azaz gyakorlati tapasztalat igen kevés van, a stratéga tehát rá van utalva 
közvetett tapasztalatok szerzésére, amit a hadi történelem tanulmányozása nyújt-
hat. A világtörténelem nagy háborúinak tanulmányozásából szerzőnk arra a 
nagyjelentőségű következtetésre jut, hogy háborúban csak akkor lehet elérni 
döntő eredményeket, ha az ellenség stratégiai megközelítése közvetett volt, 
azaz: vagy váratlan irányból, vagy váratlan alakban következett be. Ezt az 
igazságot már I. Napoleon is pedzette ama híres mondásával, hogy „háború-
ban az erkölcsi tényezők a fizikaiakhoz úgy viszonylanak, mint 3:1." Ugyanezt 
az igazságot fejezte ki Camon francia tábornok is, amidőn a „manoeuvre sur 
les derriéres"-t tar t ja döntő jelentőségűnek. Ám a „közvetett megközelítés" 
(indirect approach) szerzőnk meghatározása szerint ennél jóval több, mert 
Camon csupán az idő-, tér- és közlekedésben tényezőkre van figyelemmel, szer-
zőnk kutatásai viszont mélyen lenyúlnak a háborúk lélektani alapjáig. 

Ha elemezzük a világtörténelem nagy háborúit, a legkülönbözőbb korokon 
keresztül mint vörös fonál húzódik az a tanulság, hogy igazi döntő jelentősége 
mindig a közvetett megközelítésnek volt, annak a stratégiai módszernek, amely-
nem csupán az egymással szembenálló haderők számbeli nagyságára és fel-
szerelésére van tekintettel, hanem elsősorban a hadviselő nemzetek gazdasági 
és erkölcsi felkészültségére. Ennek az elméletnek igen nagy jelentősége van, 
mert eddigelé éppen ellenkezőleg, a közvetlen megközelítést tartották a stratégia 
legfontosabb alakjának. A munka hadtörténeti fejezetei mind ennek az igaz-
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ságnak a bizonytíására vannak szánva. Különösen behatóan tárgyalja szerzőnk 
a világháború hadi eseményeit, harcterek szerint csoportosítva. Az 1914—18. 
évek történetéből megdöntöttnek látja azt a régebbi elméletet, amely koalíciós 
háborúkban a főellenséget akarta először legyőzni, mert ennek veresége maga 
után vonja a szövetségesek leveretését is. A gyakorlatban a dolog éppen ellen-
kezően áll: a főellenség katonai összeomlását csakis a kisebb ellenségeknek a 
sorból való kidőlése után várhatjuk. így volt ez a világháborúban is: a központi 
hatalmakat a fegfélelmetesebb közvetlen támadásokkal sem tudták az entente-
hatalmak megtörni, ellenben könnyű volt a győzelmük a gyengébb szövetsége-
seknek: Bulgáriának és Törökországnak a sorból való kidőlése után. Ugyanez 
okból hibáztatja szerzőnk a központi hatalmaknak a háború alatt követett poli-
tikáját és stratégiáját, amely először Franciaországot akarta legyőzni s azután 
a keleti ellenségek ellen fordulni; holott a marne-i kudarc is bizonyítja, hogy 
sokkal célravezetőbb lett volna az ellenkezője, t. i. először a kevésbé felkészült 
Oroszországot legyőzni s csak a hatalmas keleti segélyforrások birtokában for-
dulni a nyugati hatalmak ellen. Ebben az esetben ugyanis Németország és szö-
vetségesei, nyersanyagkészletnek bővében, jobban tudták volna tartani „belső 
frontjukat". A világháború legdöntőbb eseménye is „közvetett megközelítés" 
volt: a blokád, amely végső fokon a belső front összeroppanását vonta maga 
után. 

A főbb hadszínterek tervrajzával illusztrált munka nemcsak a katonai 
szakembereket érdekelheti, hanem mindazokat is, akiket a háború problémája 
általában véve, s annak hatása a nemzetek történetére érdekel. Stílusánál fogva 
a nem-szakértő közönség is élvezheti a hadtörténet e rövidre fogott kézikönyvét. 

Dr. Somogyi József. 
* 

Great sea-stories of all nations. Edited with introduction by H. M. Tom-
tinson. George G. Harrap & Co. Ltd. London, Bombay, Sydney. 1930. 

A londoni könyvkiadó e több mint ezer oldalra terjedő testes kötetben 
olyasvalamit nyújt, amit Angolországon kívül másutt aligha valósítanának meg: 
anthológiát, vagy ha úgy tetszik, chrestomathiát, olvasókönyvet a világirodalom 
nagyjainak a tengert, a tengerészéletet, a tengeri felfedező kutatásokat tárgyaló 
munkáiból. A feladat, amelynek megvalósítását a kiadó Miss Elisabeth D'Oytey 
írónőre bízta, nem volt könnyű. A tengerről rengeteget írtak, de a nagy óceánok 
életéről, a tengerészek lelkületéről egészen hamis képet nyernénk, ha a tengertől 
távol élő „szárazföldi" írók műveinek olvasásába merülnénk el. Ahhoz, hogy a 
tengert a maga való mivoltában ismerjük meg, a merész hajósok és felfedező 
utazók, a halászok, bálnavadászok és hajógépészek leírásait kell olvasnunk. 
Természetes, hogy így egészen más, realisztikus képet nyerünk; megismerjük 
azt az ezernyi veszélyt, aggodalmat, gondot, ami a tengerjáró ember lelkületét el-
tölti s amely teljesen idegen a szárazföldi ember érzületétől. De megtanuljuk 
becsülni a tengerészélet igazi örömeit is. 

A szerkesztő a világirodalom legjelesebbjeinek munkáiból ad bő szemel-
vényeket. A görög irodalom nagyjain kezdi: Homéros Odysseiájából mutat be 
egy éneket, Aischylostó\ a salamisi csata leírását, rhodosi ApolloniosióX az 
argonauták útját, samothrakei Lukianosió\ egy fantasztikus útleírást, Oppianos-
tól pedig a bálna és a delfin leírását közli. A régi Rómára vonatkozóan Potybios, 
Vergilius, Lucanus és Plutarchos egy-egy tengerészeti vonatkozású fejezetét 
adja, majd a Bibliára tér rá s Mózes 1. könyvéből közöl két fejezetet, majd 
Jónás történetét és Szt. Pál hajótörését. A keleti irodalmakból nyújt ezután sze-
melvényeket: az Ezeregy éjszaka regéiből Szindbáb első utazását és a száraz-
földi és a tengeri Abdalláh történetet. A perzsa irodalomból a halász és a 
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gyöngykereskedő regéjét, valamint Xerxes hellespontosi hídépítésének históriá-
ját közli, ez utóbbit Herodotos nyomán. A régi kelta irodalomból is ad szemel-
vényt. Majd az angol nyelven író szerzők hosszú sora következik. Beowulftói 
kezdve Sir John Froissarton és más hősies tengerészen át a kiváló angol írók 
hosszú sora áll előttünk időrendben sorakoztatva; így Dániel Defoe, Jonathan 
Swift, Richárd Walter, Charles Dickens, R. Louis Stevenson, Joseph Conrad, 
Morley Roberts, H. G. Wells, H. M. Tomlinson, John Masefield, Sir Ernest 
Shackleton, stb. A kanadai és az ausztráliai irodalom egy-egy képviselője után 
az északamerikaiak következnek Willian Bradfordtó\ és Washington Irvingtöl 
kezdve J. F. Cooper, E. A. Poe, John Bach Mac Master, R. H. Dana, Lew 
Wallace, Francis Bret Harte, W. Churchill, Mary Johnston, stb. munkáin keresz-
tül Wilbur Dániel Steeleig és Bili Adamsig. A francia irodalom főbbjei követ-
keznek ezután. Frangois Rabelais, René de Laudonniére, Fénelon, Bernardin de 
Saint Pierre, Victor Hugó, Alexandre Dumas, Jules Verne, Anatole Francé és 
Pierre Loti. Az olaszokat Dante, Petrarca, Boccaccio, de la Graviére, Giuseppe 
Garibaldi, Giovanni Verga és Guido Milanesi képviselik. Nagy számban szere-
pelnek ezután spanyol és portugál írók, ami természetszerűleg következik e két 
nemzet egykori tengeri hatalmi állásából és a nagy felfedezésekből, amelyeket 
tengerészeiknek és kalandoraiknak köszönhetünk. A spanyolok közül Diaz de 
Gomez, Columbus Kristóf, A. Pigapheta (Magellan útjának olasz krónikása), 
M. de Cervantes, J. M. de Pereda, Perez Galdós, A. Palacio Valdes és Blasco 
Ibanes neveivel, a portugálok közül pedig de Zurara, Damiao de Goes, F. Men-
des Pinto, L. de Camoes, Diogo de Cuoto és Braz Dalboquerque munkáiból vett 
szemelvényekkel találkozunk. Az újgörög, belga és holland irodalom képviselői 
után a németek következnek: Fr. Martens, R. Erich Raspe, Theodor Storm, 
Wilhelm Raabe, Georg Ebers és J. G. Lockhardt. Sienkiewicz képviseli a lengyel 
Irodalmat, a Kalevala egyik éneke és Ajno Kallas pedig a finn irodalmat. A skan-
dináv irodalmakból vett szemelvények következnek ezután. Az izlandi irodalmat 
a Grettir-Saga és a Frithiof-Saga, valamint Snorre Sturlason, a norvégokat 
Jonas Lie és Johan Bojer, a svédeket Selma Lagerlöf, Verner von Heidenstam 
és Gunnar Gunnarsson, a dánokat H. Christian Andersen, a világhírű 
meseíró és Holger Drachmann, a Távolkelet irodalmát pedig a japáni Nihongi-
krónikából fordított fejezetek képviselik. 

A kötet tehát igen szerencsés összeállításban minden jelentős tengerész-
nemzet íróinak müveiből hoz jól megválasztott szemelvényeket. Belőlük minden 
nép felfogását megismerhetjük a tengerről és a tengerészéletről. Színes leírások-
ban kaleidoszkópszerüen vonulnak el eltőtiink a tengerről szóló mithosok és 
mesék, a nagy tengeri csaták s a felfedező utak leírásai. A munka, amelyet a leg-
találóbban „tengerészeti olvasókönyv"-nek lehetne nevezni, a maga nemében 
az első kísérlet az irodalomban s megálapíthatjuk, hogy sikeres kísérlet. 

Dr. Somogyi József. 
* 

Stanley Rogers: The Atlantic. George G. Harap & Co. Ltd. London. 
Bombay, Sydney. 1930. 

A tengerészeti tárgyú munkáiról (Shipp and sailors, Sea-lore) ismert jó-
tollú angol író legújabb művét is témájának érdekes volta és a szerzőtől készí-
tett kitűnő illusztrációk teszik különösen vonzóvá. Az angol olvasóközönség 
körében nagyon népszerű író e könyve tárgyául az Atlanti-óceánt, a világkeres-
kedelemnek még mindig főszinterét választja, amely színhelye volt számos 
jelentős történelmi eseménynek. Elvonulnak előttünk a vikingek sárkányárbocú, 
vörösvitorlás snekkái, Columbus caravelái, a „Golden Hinde" hadihajó füst-
gomolyai, Magelan, Frobisher, Cartier, Hudson, Raleigh hajói, cserzett bőrű 
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tengerészekkel, a kincsekkel megrakott spanyol gályák, a merész kis „May-
flower", a kalózhajók, az 1812-iki harci naszádok, a gyorsvitorlások és végül a 
mai hatalmas óceánjárók. Mindezeket úgy tárgyalja Stanley Rogers ebben a 
müvében, hogy a sok mondanivalója korántsem száraz adathalmaz, hanem 
rendkívül érdekfeszítő, szórakoztató olvasmány. Egész sereg új szemponttal, 
megfigyeléssel gyarapítja olvasóink ismeretét, látókörüket szélesbíti, anélkül 
azonban, hogy fárasztó, kimerítő volna. Az Atlanti-óceán természeti viszonyai-
nak ismertetésén kezdi, majd Columbus útját és az őt követő első átkeléseket 
ismerteti. Azután egy nagyon érdekes fejeztben elvonulnak előttünk azok a bá-
torszívű hajósok, akik kis lélekvesztőkön, csónaknak is beillő vitorlásokon szel-
tek át sportszenvedélyüktől hajtva az óceánt. Majd az óceán magányos szige-
teit (Délgeorgia, Szt. Heléna, Ascension, Trinidad, stb.), azok betelepítését, a 
szigetlakók küzdelmes életét tárja a szemünk elé. A nagy felfedező hajósoknak 
a spanyoloktól kezdve, valamint a nagy atlanti-óceáni tengeri ütközeteknek is 
szentel egy-egy megkapó fejezetet. Azután megjelennek előttünk az óceánt járó 
híres vitorlások és gőzösök ,az újkor kezdetétől máig. Az eltűnt hajókról, az 
óceánon talált hajóroncsokról és az atlanti-óceáni hajókon előfordult zendülé-
sekről szól a munka két utolsó fejezete. Élénk előadás, szép stílus, korhű és 
élethű szövegközti ábrák és színes mellékletek élvezetté teszik a könyv olvasá-
sát. A kiadó is kitett magáért: az érdekes munkát finom, ízléses külsőbe öltöz-
tette. Tartalmánál és külalakjánál fogva egyaránt megérdemli, hogy minden 
tengerbarát könyvtárában helyet foglaljon. Dr. S. ]. 

* 

Ösíerreich-Ungarns Seekrieg 1914—18. Herausgegeben auf Anregung des 
Marine-Verbandes vom Kriegarchiv (Marinearchiv). Verfasst von Linienscliiffs-
leutnant a. D. Hans Sokol. Archivalische Arbeiten und Kartenwiirfe von Fregatten-
kapitan a. D. Theodor Braun, Hofrat i. R. Zweite Lieferung. Amalthea-Verlag 
(Zürich—Leipzig—Wien) 1930. Ára fűzve 28 márka. 

A mult év októberében indult meg a fenti címmel az a nagyszabású kiad-
vány-sorozat, amely az osztrák-magyar haditengerészetnek a világháborúban 
való szereplését kívánja a történelem számára megörökíteni. Két kiváló tengeré-
szeti szakíró együttműködésének eredményeként a négy kötetre tervezett munká-
nak eddig két kötete jelent meg s 1931 áprilisáig a további két kötet is kikerül a 
sajtó alól. Az első kötetet „A Tenger" XX. évfolyamának 5. füzetében ismertet-
tük, most előttünk fekszik a második kötet is, amely az elsőhöz hasonló terjede-
lemben jelent meg. E második kötet az olasz hadüzenettől, tehát 1915 májusától 
a következő év márciusáig terjedő idő eseményeit ismerteti, ugyanolyan alapos 
levéltári kutatás alapján és világos áttekintésben, mint ahogyan az első kötet 
regisztrálja a háború első évében történteket. Az osztrák-magyar hadiflotta há-
borús működésének második periódusát főként az Olaszország elleni hadmüvele-
tek töltötték ki. Ennek megfelelően a szerzők elöljáróban ismertetik az olasz 
haditengerészet állapotát a háború megindulása előtt, összehasonlítva az osztrák-
magyar flottával. Olaszország ellen a tengeri háború 1915 május 24-én az egész 
flottánknak a keleti olasz partok ellen intézett koncentrikus támadásával kezdő-
dött, ám ennek a nagyszabású hadműveletnek várt materiális eredménye elmaradt, 
miután az ellenséges flotta nem bocsátkozott nyílt harcba. Azután széttagolt had-
műveletek következtek: kisebb flottilák összeütközései, támadások az ellenfél 
egyes kikötői ellen, a tengeralattjárók és tengerészeti repülők ténykedései, akna-
harc stb. Eközben voltak flottánknak helyi sikerei és eredményei, voltak veszte-
ségei is, de az Adria fölötti uralom kérdését a kisebb hadműveletek nem dönt-
hették el. Egyébként is hiányzott az osztrák-magyar hadiflotta materialis túl-
súlya, amellyel kikényszeríthette volna Olaszországgal és szövetségeseivel szem-
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ben a sztratégiai döntést. Ennélfogva a tengeri háború az Adrián a második há-
borús évben is csupa elszigetelt műveletre szorítkozott, melyek helyi és időbeli 
tekintetben alig voltak egymással összefüggésben. Még az Adria egy-egy nagy 
haditerületén, az északi és a déli Adrián folyt műveletek között is kevés volt a 
kapcsolat s azt lehet mondani, hogy a nagyobb kikötők — Trieszt, Pola, Sebenico, 
Bocche di Cattaro és Valona a keleti, másrészt Velence, Ancona és Brindisi a 
nyugati parton, — mind egy-egy külön hadszíntérnek voltak a központjai. Egyéb-
ként a tisztán katonai jellegű tengeri háború lassankint az egész Földközi-ten-
geren háttérbe szorult a tengeralattjáróknak gazdasági jellegű működése mö-
gött, amelynek legfontosabb bázisai azonban az osztrák-magyar hadikikötők 
voltak. Az osztrák-magyar hadiflotta e különösen mozgalmas háborús perodusá-
nak költségei természetesen felülmúlták a háború első évének költségeit. A flotta 
összes kiadásai 1914—15-ben 190,326.000 koronát tettek ki, míg 1915 julius 1-től 
1916 junius 30-ig e költségek összege 275,761.000 korona volt. A behajózott és, 
harcban álló legénységnek hadianyaggal, élelemmel és ruházattal való ellátása a 
háború második évében is különösebb nehézségek nélkül történt, ami a pótló-
anyagok alapos kihasználásának és a minden téren való racionális gazdálkodás-
nak volt az eredménye. A háború második évében szolgálatba lépett új flotta-
egységek között volt a „Szent István" csatahajó, továbbá hét torpedó-romboló, 
hat tengeralattjáró és két szénszállítóhajó. A monarchia két országa között az 
ipari szállításnak a kvóta arányában való megosztása napról-napra nehezebben 
volt keresztülvihető a beszerzési viszonyok kedvezőtlen alakulása következtében. 
A 312.4 millió korona hitel a kvóta arányában így oszlott meg: Ausztria 63.5%, 
Magyarország 36.5%. K. N. 

* 

William Beebe: lm Dschungel der Fasanen. F. A. Brockhaus kiadása,. 
Leipzig, 1930. 184 old., 51 kép. Ára fűzve 7 márka, kötve 9 márka. 

A természet megfigyelésének képessége éppen úgy egyéni sajátság, mint 
valamely művészet iránti hajlam s e téren éppen úgy lehetnek fokozatok a dilet-
tantizmustól a genialitásig, mint a művészetekben. Ha a mai korban példát 
keresünk a természetmegfigyelés tökéletességére, úgy okvetlenül meg kell álla-
podnunk William Beebe nevénél. Ez a kiváló természetkutató, akinek műveit 
szerte a világon nagy gyönyörűséggel olvassák, utolérhetetlen mestere a termé-
szetben gyűjtött tárgyi adatok és lelki impressziók művészi reprodukálásának. 
Mint vérbeli kutatót, valami határozott cél viszi az exotikus tájakra, s miközben 
a maga speciális tudományos megyfigyeléseit végzi, nem kerüli el a figyelmét a 
környezet életének egyetlen megnyilatkozása sem. Emlékezetének érzékeny leme-
zén rögzítődik minden jelenség, művészi lelke megtelik egy sereg benyomással, 
s mert megvan a tehetsége ahhoz, hogy lelke gazdag tartalmát tökéletes írói 
készséggel és teljes hűséggel tudja lemásolni, müveiben megelevenedik a tőle be-
járt területek természeti képe, olyan harmonikusan, mint amilyen a valóságban. 
A megfigyelő természettudós és a művészi tollú író tökéletes egységbe forrt ket-
tős egyénisége nyilatkozik meg William Beebe legújabb művében is. Az ázsiai 
vad fácánok lakóhelyének felkutatása, életmódjuk megfigyelése volt a cél, 
amely hajszolta a tudóst Ceylonon, Kasmíron, Birmán keresztül, fel a Himalája 
hegyei közé, majd le a maláji szigetekre, a vad Borneoba, járatlan utakon, isme-
retlen őserdőkön keresztül, mindenütt a kékfarkú fácánok nyomában. S miköz-
ben a természettudomány számára egyre gyűjtötte a pontos adatokat ennek az 
érdekes madárnak életmódjáról, szokásairól, nem mulasztotta el az alkalmat, 
hogy megfigyelje a természet életét az apró rovarokon és a nagy vadakon, a 
parányi mohán és az óriás cédruson egyaránt s lelkébe rögzítse a természet erői-
nek csodás megnyilatkozásait: a Himalája fagyos éjszakáit, az ébredő és alvó 
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dzsungel hangulatát. De lélekbe néző szemmel megfigyelte az embereket is, 
akikkel összehozta a sors: kínai, szingaléz, tamit, tibeti, katsin és gurkha szol-
gáit, dajakokat, malájokat, akikkel együtt üldözte a vad fácánokat. Mindezekről 
természet- és emberszeretetet eláruló közvetlenséggel, a tiszta lélek üde humorá-
val, az igazi íróművész lendületével és formakészségével ír, az érdekes kalan-
dok elbeszélésének színes keretébe foglalva sok mondanivalóját. Beebe pompás 
könyvét több mint félszáz kép díszíti, valamennyi a szerző kitűnő fényképfelvé-
teleinek reprodukciója. K. N. 

* 

Meereskunde. Sammlung volkstümlicher Vortráge. Herausgegeben vom 
Institut für Meereskunde, Berlin. Band XVII. 9. (Heft 195); Bd XVII. 10. (Heft 
196); Bd. XVIII. 1. (Heft 197); Bd. XVIII. 1. (Heft 198.). 

A berlini tengertani intézet népszerű kiadványsorozatának négy újabb 
füzete fekszik előttünk. A tengerre vonatkozó ismereteknek ez az élénk, válto-
zatos organuma most ismét négy különféle területre vezeti el az olvasót, gyara-
pítva tudását és fokozva a tenger iránti vonzódását. A füzetek rövid ismerte-
tése itt következik: 

Kapitanleutnant S. H. Engel: Mit Fischereischutzboot „Zieten" naeh dem 
Fischergründen der Nordsee und Island. A német tengeri halászat szervezett-
ségét mi sem bizonyítja jobban, mint az államnak a halászat zavartalanságát 
biztosító különféle intézkedései. Ezek közé tartozik a haditengészet halászati 
segélyhajóinak (Fischereischutzboot) működése. Ezek a hajók állandó szolgá-
latot teljesítenek a német tengeri halászat területein és rendelkezésére állanak 
a halászhajóknak, amikor azok valami segítségre vagy támogatásra szorulnak. 
Egy ilyen segélyhajó, a „Zieten" fedélzetén követte a szerző a halászok útját, 
megfigyelte mozgalmas életüket, fáradságos munkájukat, az észak-tengeri és 
izlandi halásztelepek életét, s mindezt szines, érdekes leírás keretében ismerteti 
olvasóival. 

Hermann Lorey, Kontreadmiral a. D.: Auf der Kommcindobrücke eines 
Kriegssehiffes. A hadihajó parancsnoki hídja mintegy agyveleje a hajónak. 
Mint az agy a szervezet minden működését, úgy irányítja a parancsnoki híd a 
hajó minden mozdulatát, a legénység munkájának minden részletét, hogy ezek 
a cél érdekében a legteljesebb összhangba olvadjanak. Tágabb értelemben a 
parancsnoki híd összekötő kapcsa a harcban levő flotta valamennyi egységének 
s irányítója azok egyértelmű működésének. Mielőtt a szerző a parancsnoki hídon 
folyó életet, a haditengerészeti szolgálatnak legbonyolultabb tevékenységét is-
mertetné, rövid visszapillantást vett arra, hogy a régi és a legrégibb időben 
hogyan látták el a szolgálatot a parancsnoki hídon. Az ókor evezős és vitorlás 
hadigályáitól a modern páncélosokig felvonulnak előttünk az egymást követő 
korok hadihajói s lejátszódik a parancsnoki hídon való szolgálat, a maga sok-
oldalúságával, felelősségével és veszedelmeivel. A szerző olyan közvetlenséggel 
írja le a parancsnoki híd életét, oly világosan mutat rá az itt folyó tevékenység 
minden részletére, hogy szinte vele éljük át a fárasztó izgalmakat és felemelő 
élményeket. 

Dr. Ludwig Kohl-Larsen: Bei den Pinguinen und See-Elefanten Süd-
georgiens. A déli sarkvidék nekünk oly különös természeti jelenségei és lényei 
elevenednek meg ebben a rövidre fogott útleírásban. A szerző a délsarki expe-
díciók kiinduló bázisaként ismert Dél-Georgiába tett útját, gazdag megfigyelé-
seinek tarka színeket visszaverő tükrében mutatja be. Bár munkájának címében 
csak a legendás pinguineket és tengeri elefántokat említi, voltaképpen a délsarki 
tenger életének valamennyi nevezetességére kiterjed a figyelme s mint vérbeli 
utazó, a környezet szemléltető leírásával világosan állítja elénk az életterületet 
is, amelyen megfigyeléseit gyűjtötte. Dél-Georgia geográfiai, éghajlati és geo-
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lógiai viszonyainak <_s vegetációjának ismertetése után vázolja a sziget fauná-
jának főbb jellemvonásait is, hogy ebbe az élénk keretbe minél plasztikusabban 
állíthassa be a tengeri elefántok és pinguinek életmódjáról, szokásairól szerzett 
tapasztalatait. 

Dr. G. Müller: Meer und Mensch im Spiegel neuerer Dichtung. A szerzr> 
arra a hálás feladatra vállalkozik, hogy az ember és a tenger viszonyát a 
modern írók művein át világítsa meg, illetőleg, hogy megállapítsa, milyen 
impressziókat keltett, milyen húrokat pendített meg a tenger csodálatos világa 
a benyomásokra oly érzékenyen reagáló költői lélekben. Fejtegetéseinek közép-
pontjában Theodor Storm, Gorch Fock, Pierre Loti, Bernhardt Kellermann, Ger-
hard Hauptmann és Joseph Conrad egy-egy klasszikus magaslatra emelkedett 
olyan műve áll, amelynek tárgya vagy milieu-je a tenger. Akik a maguk hangula-
tainak magyarázatát szeretik egy-egy költői lélek tükrében meglátni, azoknak 
ajánlhatjuk ezt a kis füzetet. 

* 

Peter Cornelissen: Die Hochseeflotte ist ausgelaufen. ]. F. Lehmanns Verlag, 
München, 1930. Ára fűzve 3.50 M., kötve 5 M. 

A volt német nyílttengeri flottát még mindig terheli az a vád, hogy az 
összeomlást felidéző forradalom onnan indult ki. Ez a tudat nagyon megingatta 
a német népnek a haditengerészet iránti szeretetét és büszkeségét. Peter Cor-
nelissen fenti címmel megjelent könyve — tudatosan vagy öntudatlanul — azt 
a célt szolgálja, hogy egyrészt a flotta nyílttengeri egységein kitört forradalom-
nak magyarázatát adja, másrészt a német haditengerészet iránti szimpátiát fel-
frissítse. A szerző, mint fiatal hadnagy, a világháborúban előbb egy sorhajón, 
majd egy kis cirkálón teljesített szolgálatot, embereivel végig élte a haditenge-
részek háborús életének örömeit és fájdalmait s most szines tollal tár ja a nyil-
vánosság elé élményeit. Könyvéből megismerhetjük a legénység harci kedvét, 
a kitörések és ütközetek alkalmával, de éppen úgy láthatjuk, milyen reményte-
lenség, türelmetlenség ülte meg a lelküket a folyótorkolatokban töltött esemény-
telen, unalmas napok hosszú sora alatt. Megérthetjük, mennyire nyomasztó, el-
keserítő és elégedetlenségre késztető hatással volt ez a tétlen élet a nyílttengeri 
flottaegységek legénységére, s megérthetjük az is, hogy ilyen lelkiállapotban 
fogékony volt a forradalom mérgező jelszavaival szemben. A szerző bátor 
őszinteséggel tárja fel a való helyzetet, rámutat a hibákra, ügyetlenségekre és 
balfogásokra, ám mivel szívvel-lélekkel tengerész, visszaemlékezései, megnyilat-
kozásai akkor a legélénkebbek, amikor a flotta harcait ismerteti. Különösen a 
skageraki csata leírásában domborodik ki élesen nem mindennapi írói készsége, 
s könyvének ez a részlete valóban alkalmas arra, hogy a német tengerészek 
becsületét nemcsak saját népe, de az egész világ előtt megvédje. 

* 

Ernst Hashagen: U-Boote westwarts! Meine Fahrten um England 
1914—1918. Mit 34 Abbildungen auf Tafeln und Karten. Verlag E. S. Mittler 
und Sohn, Berlin. — Ára fűzve 5 M., kötve 6.50 M. 

A világháborúban elsülyedt mintegy kétszáz német búvárhajónak és a 
búvárhajóharcban hősi halált halt derék legénységnek emel maradandó emléket 
ez a könyv, amely az áldozatkészség és hazaszeretet felemelő példáit tárja a mai 
nemzedék elé. Szerzője, Ernst Hashagen, a háborúban egyike volt a legkiválóbb 
búvárhajó-parancsnokoknak, s hogy katonai erényeiért és kiváló haditetteiért 
mennyire megbecsülik még a volt ellenségei is, bizonyítja nagyhatású előadása, 
amit nemrégen Angliában tartott. Könyvében jeles írói készséggel és lélekzet-
fojtó elevenséggel ecseteli a halálmegvető bátorsággal vívott harcait az angol 
blokád ellen, a német nép életéért, levegőjéért, szabadságáért. Mint üldöző és 
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mint üldözött kóborolt Anglia viharkorbácsolta partjai közelében s minden 
aknazár, búvárhajókra vadászó hadihajó, repülőgép és csapda ellenére, sorra 
ejtette el a maga zsákmányait. Miközben e rendkívül izgalmas kalandokat 
elbeszéli, művészi vonásokkal rajzolja meg a búvárhajók mélyén élő emberek 
lelki portréját s ezzel még fokozza a drámai feszültséget, amely művét olyannyira 
érdekessé teszi. A szerző számos eredeti felvétele és több térképvázlata segíti 
az olvasót, hogy követni tudja őt a gyorsan pergő események és élmények útján. 

* ~ 

Krupp und die Marine. Von P. Koch, geh. Admiralitatsrat a. D. lm Selbst-
verlag erschienen. Essen, 1929. 

A német hadseregnek a háború előtt és a háború folyamán történt óriási 
arányú fejlődése legnagyobrészt annak a bámulatos teljesítménynek volt köszön-
hető, amit a világhíres esseni Krupp-művek a modern hadianyag gyártásában 
kifejtettek. Nem túlzás az a megállapítás, hogy a német hadsereg legelsősorban 
a Krupp-féle vállalatok geniális vezetőinek, mérnökeinek, utolérhetetlen technikai 
berendezéseinek és kitűnően megszervezett munkásseregének köszönhette nagy 
erejét. A szoros kapcsolatnak, amely a Krupp-művek és a német hadsereg között 
fennállott, egyik legkiterjedtebb érintkező területe a haditengerészet volt, amely-
nek a háború előtti kiépítését a háború alatt olyan lázas továbbfejlesztés követte, 
hogy azzal a Krupp-üzemeken kívül talán a világ egyetlen más hasonló vállalata 
sem tudott volna lépést tartani. Krupp-nak és a német haditengerészetnek csodá-
val hatásos eredményeket produkáló együttműködését, a Krupp-müveknek a 
haditengerészettel kapcsolatos műszaki történetét írja meg P. Koch volt tenge-
részeti titkos tanácsos, aki mint az admiralitás ellenőrző megbízottja, kilenc 
évet töltött a Krupp-műveknél. A szerző három fejezetben tár ja elénk Kruppék 
haditengerészeti termelésének történeti fejlődését. Az első fejezetben az ágyú-
gyártás, a másodikban a hajópáncélgyártás fejlődését ismerteti, a harmadikban 
pedig szól a Krupp-művek közreműködéséről a német haditengerészet fegyver-
zetének fejlesztésében. A könyv érdekes adatokat tartalmaz azok számára, 
akiket a hadtörténelem gazdasági és technikai kérdései érdekelnek. 

* 

Handbuch der Küstenvermessungen. Herausgegeben vom Reichsxvehrminis-
terium, Marineleitung, Berlin. Mit 129 Figuren im Text, 6 Tafeln und 7 Blatt Fi-
guren als Anhang. 

A német hadügyminisztérium tengerészeti osztálya nagy körültekintéssel 
gondoskodik arról, hogy a tengerészképzés céljaira, valamint a gyakorlati ten-
gerészek használatára modern kézikönyvek álljanak rendelkezésre. E törekvést 
igazolja többek között az a közel 500 oldalas kézikönyv is, amely a partfelmérés 
eszközeit és módszereit tárgyalja a német kézikönyvek közismert rendszerességé-
vel. A geodézia történeti fejlődésének, valamint egy új terület fölmérésénél köve-
tendő eljárások menetének rövid ismertetése után a nautikai mérések gyakorlati 
eljarásait tárgyalja e könyv. Előbb leírja és kitűnő fényképeken és szerkezeti 
vázlatokon bemutatja a mérés eszközeit és azoknak használatát, majd ismerteti 
a mérőmunkára való előkészület és az általános tájékozódás módjait, a három-
szögelési pontok megválasztását és kifejlődését, a csillagászati helymeghatáro-
zás, továbbá a bázismérés, háromszögelés, magasságmérés módszereit. Azután 
a meteorológiai megfigyelések, a mélységmérés, a nyílttengeri mérések, földmág-
nességi mérések, végül a gyűjtött anyagnak térképeken, jelentések-
ben, táblázatokban való feldolgozására irányuló utasítások következnek. A vilá-
gos szöveget a magyarázó vázlatok, grafikonok, meghatározó és korrekciós táb-
lázatok, térképvázlatok gazdag sora teszi még érthetőbbé. 



FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE 

Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdoni, 
Plymouth. Az angol birodalmi tengerbiológiai társaság folyóiratának f. évi 
májusi számában főleg a Plymouth közelében elterülő tengerrész szerves lényeinek 
életmódjával foglalkozó tanulmányokat találunk. — Steven az 1928—29. évben 
iszapgyüjtő-hálóval és Agassiz-féle ivadéktrawllal gyűjtött fenék-faunát quan-
titativ vizsgálatnak vetette alá s hogy a halak táplálékáról átnézetet nyerjen, 
29 fajhoz tartozó 2000 hal gyomortartalmát vizsgálta át. — Russel a plymouthi 
partmelléki tenger fiatal halainak függőleges eloszlását tanulmányozta. Mint-
hogy a halászati módszerek az év különböző részeiben azonosak voltak, ponto-
san meg tudta állaptíani, mely hónapokban volt bőségesebb a halfogás. A halak 
hónaponkénti és fajonkénti mennyiségét táblázatokban mutatja ki. — Ford a 
bering fejlődésére vonatokzó vizsgálatait közli. Tárgyalja, hogyan alakul át az 
angolnaformájú átlátszó lárva, pikkelyekkel ellátott heringgé. Azt tapasztalta, 
hogy a növekedés folyamata alatt az agy és az első hátúszonysugár közötti 
távolság, továbbá a medence és a végbélnyílás közötti távolság nem változik. 
746 halat vizsgált meg, melyeket április, május és június hónapokban fogtak. 
A munka második részében a különböző átalakuló heringek közötti fejlődés-
különbséget ismerteti. — Berill a Stephanomia bijuga nevű Siphonophora elő-
fordulását és szokásait tanulmányozta. Ez az Atlanti-óceánban honos Sipho-
nophora nagyon ritkán fordul elő a La Manche-csatornában és csak egyszer 
akadktak rá a plymouthi tengerben. — Grove élő tengeri állatok számára állandó 
vízáramlást létesített, igen egyszerű szerkezetű öt keskeny üvegedényből álló 
aquariumban. Légszivattyú segítségével levegőt sajtol a vízbe és így mindig 
friss víz jut abba a tartányba, melyben az állatok vannak. Nagy előnye e be-
rendezésnek, hogy a keskeny edény üvegfalán át jól megfigyelhetők az állatok 
lupe vagy binoculáris mikroszkóp segítségével. — Hart a Corophium volutator 
nevű Amphipoda életmódját vizsgálta a Whitby kikötőben gyűjtött anyagon. 
Előfordulása a tengerfenék minőségétől és a víz sótartalmától függ; ezek a 
tényezők befolyással vannak az állat természetére és szokásaira. A szerző le-
írja az Amphipodák sajátságos táplálkozását, amelyet eddig még senki sem 
ismertetett. — Harvey a La Manche-csatorna bejáratának hidrográfiai viszo-
nyait ismerteti. — Atkins a tengervíz foszfát- és szilitkáttartalmáról értekezik. 
A szerző azt tapasztalta, hogy télen nagyobb a foszfáttartalom, mint nyáron s 
hét év alatt a maximális mennyiség cm3-ként 37 mg volt. A felszínen mindig 
nagyobb a foszfáttartalom, mint mélyebb rétegekben, még nyáron is. A szén-
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dioxidtartalom csökkenése a foszfátéval megegyezik, ugyanakkor éri el mini-
mális értékét, mint a foszfáttartalom. Literenkéknt 47.8 és 46.5 cm1 között vál-
tozik. A szilikátok mennyiségének változása évszakonként összeesik a foszfát-
mennyiséggel. A foszfáttartalom csökkenése a phytoplankton erőteljes fejlődé-
sére következik be. — Marshall és Orr a Striven-öböl diatomeáinak tavaszi sza-
porulatát tanulmányozta. — Lloyd a Clyde-öböl bakteriumtartalmának quan-
titativ meghatározását végezte. Legtöbb a baktérium a felszínes rétegekben, le-
felé csökken a számuk és a fenéken ismét csekély növekedés észlelhető. Számuk 
az egész évben állandó, csak a felszínen változó, de ez a változás nem az év-
szakoknak, hanem több más körülménynek tulajdonítható. A mélyebb rétegekben 
a sötétség beálltável szaporulat észlelhető. Legnagyobb a mennyiségük decem-
berben este és március, július és október hónapokban reggel 3—6 óra között. — 
Naylor a Lichina confinis és L. pigmaca zuzmóknak Plymouthnál való elterjedé-
sét tanulmányozta. Elterjedésük a hullámverés magasságával függ össze. A L. 
confinis a tengerparti sziklákon olyan magasságban nő, ahová még a hulámok 
sós vize felér, mert fejlődéséhez erre szüksége van. — Atkins a Mytilus edulis 
kagyló kopoltyúinak rendellenességéről értekezik. A Fal-folyó torkolatában 
1927. oktoberében és novemberében gyűjtött 1488 kagyló 31.8%-ának rendelle-
nesek voltak a kopoltyúi. Ezek a rendellenességek általában a Pinnotheres 
pisum nevű rák jelenlétének tulajdontíhatók, minthogy azonban ebben az eset-
ben a kagylóknak csak 4.8%-a tartalmazott ilyen rákokat, más körülményekben 
kellett keresni az elváltozások okait. P. M. 

* 

Geographical Review. A newyorki földrajzi társaság pompás folyóiratá-
nak 1930. júliusi számában Wilson leírja második délsarki légi útját. — C. H. H. 
Arcot az American Geographical Society felszólítására felülbírálja Wilkins kuta-
tásait és leírja saját 1903—1905. és 1908—1910. évi expedícióit. — Soper a 
Baffin-sziget délnyugati végén fekvő Fox-félsziget földrajzi és néprajzi viszo-
nyait ismerteti. Cape Dorset-ben telepedett le és onnan indult ki a tenger part-
ját tanulmányozni. Nyáron és ősszel két bennszülött segítsége is elég volt, 
viszont télen, amikor kutyaszánokkal utazott, 50—60 kutyára és 4—5 vezetőre 
is szüksége volt. Ez volt az első expedíció, mely a szárazföld belsejébe hatolt; 
eddig az egész 7200 mf terület ismeretlen volt. Soper megállaptíotta, hogy nagy 
tavak, folyók és hegyláncok vannak rajta. Az Andrew Gordon öböltől északra 
több tavat fedezett fel, tovább északra pedig egy folyót, mely északnyugati 
irányban folyik egészen a Fox-medencéig és ilyenformán összeköti a száraz-
föld két tengerpartját. Ezt az utat canoe-val tették meg, melyre motort szerel-
tek. — Hoover Tusayanról, a hopi-indiánok arizonai országáról ír. A hopi-
indiánok Arizona északkeleti részén levő „Navajo ország"-ban laknak. Ennek 
területe 22.400 mf , 35.000 indián lakossal, akik között csak 2000 hopi-indián 
van. A szerző leírja falvaikat, melyeket a „mesa" szikláiból építenek. A mesák 
meredekfalú, több száz láb magas hegyek, amelyek durvaszemcséjű homokkő-
rétegekből állanak. Megismerkedünk a leírásból a hopi-indiánok földmüvelésé-
vel és állattenyésztésével, művészetükkel és történetükkel is. — Sheppard 
Ecuador délnyugati részének klímáját és fiziografiáját ismerteti. Ez a terület 
petroleumforrásairól nevezetes. Felületi kialakulása egészen különleges és az 
esővíz erodáló hatásának récenskorbeli számos példáját mutatja. — Wheeler 
érdekes tanulmányt írt a Labrador-szigeten levő Nainről és az ottani téli fóka-
vadászatról. -— Coulter a Közép-Kalifornia tengerpartján húzódó 3000 négy-
szögmérföldnyi Santa Lucia-ról értekezik. 1921, 1923, 1925. év nyarán végzett 
megfigyelései alapján leírja földmívelését és állattenyésztését. A lakosság heted-
része marhatenyésztéssel foglalkozik és marhavásárai is vannak, melyek nagy-
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ságban San-Franciscoé és Los-Angelosé között állanak. A búzatermelést az eső-
hiány korlátozza; termés ugyanazon a területen csak minden második évben 
várható. A Santa Lucia hegység vidékén, domboldalakon szép eredménnyel ülte-
tik a mandulát, a Carmel-völgyben körtét, szőlőt, cukorrépát, zöldséget, hagy-
mát. A fatermelés nem nagyon jövedelmező. A bányászat termékei cinóber, 
kromvas. Kevés petróleumot is találnak. Legnagyobb városa San Luis Obispo, 
7000 lakossal. — Murkoshi-Thewartha Mandzsúria felszínéről, csapadékmennyi-
ségéről, művelhető földtenületeiről, terményeiről, városairól stb. közöl térképe-
ket. •— Raswan az északarábiai beduinoknak törzsek szerinti eloszlásáról, ván-
dorlásáról ír hét évi tapasztalatai alapján. Tulaj donképen az arab lovak tenyész-
tésének tanulmányozására ment Arábiába és e közben terelődött a figyelme a 
beduin törzsekre. -—• A füzetet földrajzi szemle és könyvismertetés teszik tel-
jessé. Mint a Qeographical Review minden füzete, ez is szebbnél-szebb fénykép-
felvételekkel és minden egyes vidék részletes térképével van illusztrálva. 

P. M. 
* 

Rapports et Procés-Verbaux des Reunions. A kopenhágai „Conseil Per-
manent International pour l'Exploration de la Mer" kiadásában megjelenő 
folyóirat 1930. évi 64. és 65. köteteiben azokat az értekezéseket találjuk, amelye-
ket a nemzetközi tengerkutató bizottságnak 1929. áprilisában, Londonban tartott 
konferenciáján terjesztettek elő. Az egyik értekezés-komplexum, amelyet a 64. 
kötet foglal magában, a tengeráramlások mérésének módszereivel foglalkozik. 
A tengeráramlások ismerete alapja a tenger megismerésének, mert az áramlások 
okozzák a tengervíz hőmérsékletének ingadozásait, viszont ezektől a tényezők-
től függ a tenger szerves lényeinek élete. Az áramlások méréseinek két módja 
van: a közvetlen és közvetett módszer. Ezeknek az ismertetésével és kritikájával 
foglalkoznak a kötetben található értekezések. 

A 65. kötetben az említett londoni konferenciának egy gyakorlati vonat-
kozású kérdés körül csoportosult előadásait találjuk, amelyek a táplálékul szol-
gáló halak különböző korosztályainak bőségében észlelt ingadozásokat vitatják 
meg. A halállományban észlelt ingadozásokat 30 évvel ezelőtt kezdték figyelem-
nel kísérni. Sund a halállomány szaporodását a piacra kerülő halak nagyságá-
nak mérésével igyekezett megállapítani. A mérések 1913-ban kezdődtek, amikor 
7000 tőkehalat mértek mee; az utolsó évtizedben 50.000—100.000-re növekedett 
a megfigyelt halak száma. Az évenként történt méréseket táblázatokba foglal-
ták és a mérési eredményeket grafikonokban ábrázolták, s ezekből az adatokból 
Sund érdekes következtetéseket von le. — Thomson az Aberdeenben 1901 óta 
fogott tőkehalak mennyiségét, előfordulási helyeit és a halászatukra szánt időt 
veti össze táblázatokban és grafikonokban. Kimutatja, hogy 100 órai halászat 
alatt 1500 kg. volt az eredmény, továbbá, hogy a legbőségesebb a halfogás 
júniusban, a legeredménytelenebb októberben. Az évek szerinti megoszlást te-
kintve, a legjobb volt az 1905., az 1912. és az 1920. év. — Poulsen a tőkehal-
ivadék mennyiségének a Kattegatban és Belt-tengerben mutatkozó ingadozását 
és annak okait vizsgálta. Kísérletei 1923 óta folynak. Megállapította, hogy a 
30 perc alatt fogott halivadék mennyisége legnagyobb volt 1923-ban; elég jó 
volt e tekintetben az 1925. és 1927. év, de már nagyon gyönge az 1924. és 1926. 
év. A halbőség a hidrográfiai viszonyokkal függ össze. Amikor a víz hőmér-
séklete legnagyobb, akkor a legtöbb a halivadék. A sótartalom márciusban, 
áprilisban és májusban nincs befolyással a halivadék bőségére, ellenben novem-
berben, decemberben és januárban a nagy sótartalommal halivadék bősége, a 
kis sótartalommal csökkenése jár együtt. — Rollefsen tőkehal-petékkel végzett 
kísérleteiből megállapítja, hogy a petéknek a hullámverés okozta zúzódásai és 
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elpusztulása lehet az egyik oka a tőkehal-mennyiség észlelt ingadozásainak. — 
Az említett értekezéseken kívül érdekes megfigyeléseket találunk a kötetben a 
hering, a szárdinia, a spratt és a félszegúszó halak elterjedésére vonatkozóan. 

P. M. 
* 

Annalen der Hydrographie und marititnen Meteorologie. A hamburgi 
„Deutsche Seewarte" folyóiratának f. évi (LVIII. évfolyam) 5. számában, a 
értekezések sorát Brunz Schutznak Az északi Atlanti-óceán felszíni vizének 
lúgosságáról szóló tanulmánya vezeti be. Kari Henrik Soltau a német közlekedési 
repülőiskola izlandi repiilöútját ismerteti. H. Coldewey a mesterséges horizont-
nak a hajózási asztronómiában való szerepéről értekezik. R. Nelting befejezi a 
Merkator-logaritmusrendszerröl szóló hosszabb tanulmányát. Kisebb közleményt 
olvashatunk a füzetben a tengervíz jód- és sótartalma közötti viszonyról. — 
A 6. szám gazdag tartalmából kiemeljük a holland E. van Everdingen (De Bilt) 
ismertetését a „Snellius" mélytengeri expedíció hidrográfiai eredményeiről; az 
ugyancsak holland K. M. van Weel (Bilthoven) összefoglaló cikkét a kelet-
indiai szigetvilág tengereinek felszíni sótartalmára vonatkozó eddigi vizsgá-
latokról; W. Wiese (Leningrád) tanulmányát a Barents-tenger vize hőmérsék-
leteinek Észak-Európa levegő-hőmérsékletére gyakorolt hatásáról; továbbá 
Albert Wigand beszámolóját az északi Atlanti-óceánon végzett meteorológiai 
megfigyeléseiről (Zahlungen der Kondensationskerne auf den Nordatlantik); 
végül Hermann Krausnak a szárazföld fölötti repülésnél használatos navigációs 
eszközökről szóló cikkét. —A 7. számban a „Meteor-expedició 1929. augusztu-
sában Island és Grönland között végzett kutatóútjának hidrográfiai, kémiai és 
biológiai eredményeiről találunk összefoglaló jelentést, G. Böhnecke, E. Heutschel 
és H. Waltenberg tollából. Néhány hajózási gyakorlati kérdést tárgyaló cikk után 
W. J. Humphreysnek a statosphara hőmérsékletéről szóló tanulmánya és Brúnó 
Schultznak szép megemlékezése Nansenről zár ja a nagyobb közlemények sorát. 

* 

Marine Rundschau. Monatschrift für Seeivesen. Herausgeber: Reichswehr-
ministerium (Kommandoamt der Marineleitung) Berlin. 

Az élénk, változatos tartalmú német tengerészeti folyóirat most folyó 35. 
évfolyamának legutóbbi számaiban is egy sereg általános érdekű cikket találunk. 
A 7. számban két közlemény is foglalkozik Helgoland-dal, amelyet 1890 julius 
1-én, tehát negyven évvel ezelőtt vett meg Németország Angliától. Az évforduló 
alkalmából M. Sell ismerteti azokat a külpolitikai szempontokat, amelyek Német-
ország és Anglia között a szigetre vonatkozó megegyezést sürgették s rámutat 
arra, hogy Helgoland helyzetében milyen kedvező változást jelentett az, hogy 
német birtokba került. Egy másik cikk Helgoland tengeri erődítményét mutatja 
be, ismerteti történetét, berendezését, fegyverzetét és a világháborúban való 
szerepét. Hosszabb szakcikk szól a hadihajók lövészeti technikájának fejlő-
déséről, egy másik pedig — O. Paul kapitány tollából — a cirkálókról a háború 
tapasztalatai alapján, F. Pistorius kapitány pedig a stettini Vulcan-müveket is-
merteti. — A 8. szám vezetőhelyén Meyngold tengerészfőhadnagy a torpedóhajók 
tüzérségéről ír; Schützler fregattkapitány a külföld cirkálóinak navigációs-szol-
gálatát ismerteti; Fechten fregattkapitány a hadihajók üzemének teljes automati-
zálása és az emberi erő kizárása ellen ír s végül itt találjuk a páncél-búvárról 
szóló cikket, amelyet „A Tenger" legutóbbi számában bő kivonatban ismertet-
tünk. — A 9. számban Groos kapitány folytatja egy előző számban megkezdett 
érdekes fejtegetéseit a tengeri háborúk stratégiai elméleteiről; Gadow ellenten-
gernagy közli díjnyertes tanulmányát, amely Angliának és az Északamerikai 
Egyesült Államoknak a tengeri jog körül fennálló ellentétével foglalkozik; 
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Hander-Mazzetti sorhajóhadnagy Olaszország földközitengeri helyzetéről érte-
kezik; végül Chr. Voigt „Goethe és a német tenger" című tanulmányában kutatja 
a tengernek a német szellemóriás gondolat- és érzelemvilágára gyakorolt hatá-
sát. — A 10. számot a szerkesztőség ama fontos kérdés megvitatásának szenteli, 
hogy a légi harcnak a bekapcsolódása milyen változásokat okoz a tengeri harc 
stratégiájában. Ennek a kérdésnek a tárgyalását Groos kapitány vezeti be, aki a 
stratégiai elméletekről írt cikksorozatát itt fejezi be a légi harci tényezőiről 
írt fejtegetésével. W. Bartz főhadnagy a tengerészeti repülőgép-típusokról és 
azoknak taktikai és hadműveleti feladatairól ír sok képpel illusztrált cikket; majd 
Sir Herbert Russel-nek angolból átvett cikke következik „Tengeri és légi háború" 
címmel, végül egy olasz eredetű közlemény, amely a repülőgépeknek 
a hadihajók elleni harcáról szól. A kisebb cikkek között is találunk a fel-
vetett problémához hozzászóló közleményt, amely a légiháborúnak az általános 
hadmüveletekben való szerepét tárgyalja. — A folyóirat valamennyi itt ismerte-
tett számában az aktuális haditengerészeti kérdésekről kisebb közleményeket, 
továbbá más államok haditengerészetéről szóié híreket, végül könyvismertetése-
ket találunk. 

* 

Mitteilungen des Deutschen Seefischerei-Vereins. A német tengeri-halászati 
egyesület havi folyóiratának folyó évi 8. számában E. Hoffmann tollából bő ki-
vonatot találunk a német halászat 1929. évi eredményeiről szóló hivatalos jelen-
tésből. E szerint a német gőzüzemű nyílttengeri halászat feltűnő emelkedést mu-
tat; míg az eredmény 1924-ben 128 millió kg volt 33 millió márka értékben, ad-
dig 1928-ban már 170.4 millió kg 45.7 millió márka értékben, 1929-ben pedig 
205.4 kg, 52.7 millió márka értékben volt a produkció. A tengeri halak és az 
ezekből készülő iparcikkek kereslete azonban olyannyira növekedett Németország-
ban, hogy a nyílttengeri halászat felfelé haladó görbéje ellenére, a behozatal a 
halgazdaság terén még mindig emelkedőben van. Az import 1928-ban 283 millió 
kg volt 106 millió márka értékben, 1929-ben pedig 301 millió kg 112 millió márka 
értékben. A német nyílttengeri halászat a legszembetűnőbb fejlődést a hering-
halászat terén mutatja: az 1928. évi 96 millió fonttal szemben 1929-ben 139 millió 
font volt a produkció. Ez az eredmény arra ösztönzi a német halászati intéző-
köröket, hogy a heringhalászat fejlesztésével leszorítsák a heringbehozatalt, amely 
az 1929. évi 112 millió márka főtételét teszi (1929-ben 1,104.701 hordó sózott 
hering 49.6 millió márka értékben volt Németország importja). A nyílttengeri 
vitorlás-halászatnak, valamint a parti halászatnak 1929-ben nem volt jó ered-
ménye, mert a rendkívül kemény tél mindkét halászatot kedvezőtlenül befolyá-
solta. Különösen a főként kisebb halászjármüvekkel dolgozó dán halászattal való 
összehasonlítás mutatja a német „törpe-halászat" elmaradását: Dánia 1929-ben 
89,300.000 kg-ot produkált 31.1 millió márka értékben, ezzel szemben a német 
„törpe-halászat" eredménye ugyanebben az évben 61,200.000 kg volt 17.6 millió 
márka értékben. A belvízi halászatot ugyancsak kedvezőtlenül befolyásolta az 
1928—29-iki kemény tél s éppen így hátráltatta az angolnáknak és egyéb nagy-
értékű halaknak a tavakban és folyókban való tenyésztését. Általában a német 
belvizi halászat a tengeri halászathoz képest nagyon visszamaradt. Annál na-
gyobb azonban a német halgazdasági ipar nekilendülése, különösen a hering és 
spratt feldolgozása tarén. Bár a német heringhalászat tetemes mennyiségű nyers 
anyagot szolgáltatott, a konzervgyárak rászorultak a külföldi behozatalra is s 
ez magyarázza, hogy a hering-import 1929-ben nagyobb volt, mint 1928-ban. 
A hivatalos jelentés végül kiemeli a nagy szolgálatot, amit a tudományos szer-
vek, elsősorban a német tengerkutató bizottság és a halászati kutatóintézetek 
tettek a német halászatnak 1929-ben is. — A 8. füzet gazdag tartalmából ki-
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emeljük még P. Poltz (Kiel) tanulmányát a Keleti-tengerből kifogott és piacra 
vitt halfajok mennyiségének ingadozásáról; továbbá az angolna-telepítés egy 
újabb kísérletéről szóló beszámolót, valamint az 1929. évi brakkvizi halászatról 
kiadott jelentés ismertetését. — Ugyanennek a folyóiratnak ez évi 9. számában 
a német halászat eredményéről az 1930. év első felében olvashatunk beszámolót. 
E szerint a német halászgőzösök fogása összesen 272 millió fontot tett ki, ami 
az előző évi eredményhez viszonyítva 42 millió font emelkedést jelent. Egy másik 
cikkben Németország több nagy városának halfogyasztására vonatkozóan ta lá-
lunk érdekes adatokat. A legtöbb tengeri halat abszolút értelemben München 
lakossága fogyasztja, amennyiben itt 1928-ban 54.000 mázsa tengeri hal fogyott 
és csak 4000 mázsa édesvízi hal. A legnagyobb halfogyasztó mégsem a bajor 
főváros, hanem Lübeck, amelynek lakossága fejenkint 23.6 font tengeri és 2.1 font 
édesvízi halat fogyaszt évenkint (Münchenben 1928-ban 7.9 és 0.6 volt a fe jen-
kénti fogyasztás). A felsorolt városok fogyasztásának összegezése a következő 
adatokat adta az 1928. évre: 3,752,230 lakós fogyasztott összesen 259.938 mázsa 
tengeri és 24.996 mázsa édesvízi halat, vagyis fejenkint 9.6 font tengeri és 6.9 
édesvízi halat. 1929-ben a tengeri halfogyasztás emelkedést mutatott (fejenkint 
11.5 font), míg az édesvízi halak fogyasztásában némi visszaesés mutatkozott 
(fejenkint 6.8 font). — A folyóirat 10. számában R. Kandler (Hamburg) az 
Odera torkolata körüli tengerrész halivadékállományának ingadozásáról és annak 
okairól értekezik. K. Brandt ismerteti a kiéli tenger tudományos kutatására 
alakult porosz bizottság 1929. évi munkálatait. A. Salmony (Berlin) egy, a 
nyershalak és egyéb élelmiszerek tömeges szállításánál alkalmazott újabb hűtő-
berendezést ismerteit. A 9. és 10. füzetben kivonatát találjuk azoknak az elő-
adásoknak, amelyek az 1930. évi német főhalászmesteri kongresszuson hang-
zottak el. 

* 

Erde und Wirtschaft. Vierteljalirsschrift fiir Wirtschaftsgeographie und 
ihre praktische Anwendung. — A G. Braun professzor szerkesztésében Braun-
schweigban negyedévenkint megjelenő gazdaságföldrajzi folyóirat ez évi 2. szá-
mában P. Perlewitz (Stetin) a meteorológiának a mezőgazdaság szempontjá-
ból való jelentőségéről értekezik; E. Schultze (Leipzig) a délafrikai arany ter-
melést fenyegető válságról ír; R. Pfalz az 1930. évi nápolyi olasz geográfiái 
kongresszusról, G. Braun pedig a német középiskolák földrajztanárainak Würtz-
burgban tartott tanácskozásáról számol be. — A 3. füzetben B. Dietrich (Wien) 
tollából az északamerikai Egyesült Államoknak gazdasági pánamerikanizmusá-
ról olvashatunk hosszabb értekezést; K. Sapper (Würtzburg) a kávétermelés 
településföldrajzi és gazdaságföldrajiz jelentőségét fejtegeti; J. Griesmeier a 
legújabb német statisztikai irodalomról ad áttekintést. Mindkét füzetben egy 
sereg gazdasági térképet találunk és pedig a 2. füzetben az illanóolaj-, a kő-
szén és a szöllő-gazdaságra, a 3. füzetben pedig délkeleti Európa erdőgazdasá-
gára vonatkozóan. A német földrajzirodalom legújabb terméséről kimerítően 
tájékoztat a nagy körültekintéssel szerkesztett folyóirat. 

* 

Das Schiff. Halbmonatsschrift für die Förderiing der gesamten deutschen 
Schiffahrt, des Schiffbaues, Wasserbaues und der Industrie. Berlin. — E válto-
zatos tartalmú folyóirat 1930. évi 51. évfolyamának 15. számából, mint általá-
nosabb érdekű közleményt megemlítjük a Suez-csatorna forgalmáról szóló cik-
ket. Ebben érdekes kimutatást találunk arról, hogy a csatorna mennyivel rövi-
dítette meg az utat Európából és Észak-Amerikából Kelet felé. A kimutatás sze-
rint a különböző európai kikötőkből, valamint New-Yorkból Bombayba vezető 
út a délafrikai útvonalhoz képest 38—70%-kal rövidült. Legtöbbet nyert e tekin-
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tetben Konstantinápoly, ahonnan Afrika megkerülésével 27.145 km. a Bombayba 
vezető út hossza, míg a Suez-csatornán át csak 8010 km. (70% útmegtakarí-
tás). Az útnyereség néhány más világkikötő szempontjából a következő: Trieszt 
61%, Marseile 59%, Liszabon 53%, London 43%, Liverpool 38%, Amsterdam 
45%, Hamburg 43%, New-York 44%. Mi sem természetesebb, hogy a csatorna, 
a tekintélyes útmegtakarítás folytán, a forgalom tekintetében nagyon háttérbe 
szorította a délafrikai útvonalat, s hogy a Kelet felé irányuló világforgalomnak 
mennyire nélkülözhetetlen a suezi útvonal, azt legjobban igazolja a forgalom 
rohamos emelkedése a háború után. 1913-ban 5085 hajó 27,737.000 b. tonna-
és 20,034.000 n. tonnatartalommal haladt keresztül a csatornán; 1922-ben ezek 
a számok így alakultak: 4345 hajó, 28,611.000 b. t., 20,743.000 n. t., 1925-ben 
pedig: 5337 hajó 36,910.000 b. t. és 26,762.000 n. t. A forgalom további növe-
kedése folytán az 1929. év a Suez-csatorna-társaságnak újabb rekordbevételt 
(1116 millió frank) jelentett. Ebben az évben 6274 darab, átlag 7376 b. r. ton-
tás hajó haladt át a csatornán; a személyforgalom 325.855 személyre, az áru-
forgalom 34.5 millió tonnára emelkedett. — A folyóirat e számában ezenkívül 
hosszabb cikket találunk a tervezett aacheni csatorna jelentőségéről az aachen-
vidéki szénbányászat és ipar szempontjából; egy másik közleményt pedig a 
Saal-folyó hajóforgalmának központi kikötőéről, Halle-Trotha-ról. — A folyó-
irat 16. számában egy érdekes közlemény a hajótöröttek mentésére alakult német 
társulat 1929—30. évi működéséről számol be. A társulat mentőállomásai az 
egyesület fennállása óta összesen 5236 személy életét mentették meg. Az 
1929—30. működési évben 115 mentőállomás teljesített szolgálatot, s ezek 33 
személyt mentettek meg. Az egyesület emberbaráti tevékenységét tekintéyes ala-
pítványok és a birodalomszerte működő fiók-egyesületek (a számuk jelenleg 
62) segítik elő. A társaságnak összesen 37.309 tagja van. Bevétele az 1929—30. 
működési évben 600.947 márka, kiadása 562.475 márka volt. — E szám tartal-
mából még kiemeljük azt a hosszabb cikket, amely szól az épülő földközi csa-
tornának várható befolyásáról Berlin szénpiacára. 

* 

Die See. Monatsblatt des Deutschen See-Vereins. Berlin. A volt német 
flotta egyesület immár 33 éve fennálló folyóiratának ezévi 8. számában hangu-
latos beszámolót olvashatunk a német iskolahajók travemündei nagy-gyakorla-
táról, továbbá közleményeket a tengeri szállítmányozást fenyegető válságról, a 
tengeri teheráru kezeléséről a szárazföldre való továbbszállításnál, a német 
jlotta földközi-tengeri útjáról és a Panama-csatornában tartott amerikai flotta-
manőverről. A folyóirat rendes rovatai ebben a számban is kimerítően tájékoz-
tatnak az aktuális német hajózási, hajóépítési, haditengerészeti, külkereskedelmi 
és gazdasági kérdésekről. Az „Erlebtes und Erschautes" című rovatban 
Waldeyer-Hartz kapitány érdekes párhuzamot von a Keleti-tenger ugyanazon 
tengerrészein (Doggerbank) 1781-ben és 1915-ben lefolyt két tengeri csata kö-
zött. 1781 augusztus 5-én az angolok és a hollandok, 1915 január 24-én pedig 
az angolok és a németek ütköztek meg ezen a tengeri csatatéren. A két, egymás-
tól időben oly messze eső tengeri ütközetben az ellenfelek ereje, a hajók számát 
tekintve, csaknem azonos volt s így a két csata lefolyása, valamint a fegyverek 
hatása tekintetében nagyon érdekes összehasonlításokat lehet tenni. Az 1781. 
évi ütközetben a holland flotta össztonnatartalma 9500 tonna, az angol flottáé 
10.200 tonna volt. A két flotta párviadala 3 és fél órán át tartott, de lényeges 
eredményt nem hozott. Holland részről halottakban és sebesültekben 545, angol 
részről 443 ember volt a veszteség, s a hollandok visszatérőben elvesztették 
egyik összelőtt hajójukat, amely elsülyedt. 1913-ban a két ellenfél ereje így 
aránylott: az angol harcvonal hajóinak (5 nagy cirkáló) össztonnatartalma 
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132.000, a német harcvonalé (4 nagy cirkáló) 90.400 tonna volt; a lövedéksúly 
az angoloknál 20.320 kg., a németeknél 10.144; veszteség halottakban és sebe-
sültekben az angoloknál 38, a németeknél 1029 (!) ember. A veszteségben mutat-
kozó nagy különbséget az okozta, hogy a németek egyik cirkálója, a „Blücher" 
elsülyedt s legénységének csak kis részét lehetett megmenteni, másrészt egy 
másik hajón a munició felrobbanása okozott súlyos veszteségeket. Egyébként 
a csata csupán a két flotta nagy cirkálói között folyt, amelyek mintegy 2 és fél 
órán át tüzeltek egymásra. A kis cirkálók és a torpedóhajók nem játszottak 
szerepet az ütközetben, akárcsak az 1781-i csatában a fregattok. Tehát 
mindakét ütközet a nagyobb egységek tüzérségi harca volt. 

* 

Le Monde Colonial Illustré. A Párisban megjelenő gyarmatügyi képes 
folyóirat legutóbbi számai a gyarmati élet havi eseményeinek mélta-
tásán kívül egész sereg értékes ismertetést hoznak. így 81. száma 
Algéria centennáriumát, a Foureau—Lamy-emlékmüvet, a Szahara halot-
tait megörökítő emlékmű tervét, a Kongó-óceáni vasút építését, az anversi gyar-
matügyi kiállítást, Délmarokkót, a kávé jelentőségét, Gandhi szerepét, Macalulla 
keresztény erődöt (Damaszkusz mellett), a gyarmati sajtó algiri kongresszusát, 
a bányászat problémáját és a transszaharai vasutat ismerteti. — A 82. 
szám tartalmából kiemeljük Doumergue elnök algériai útjáról, a párisi és mar-
seillei centennáris kiállításokról, a négusz birodalmáról, az 1930. évi szalonról, 
a Rif-vidék légi fényképezéséről, az álomkór elleni küzdelemről, Papeete óceániai 
szigetről, Rabat és Kenitra kikötőiről és a cionizmusról szóló cikkeket. — 
A 83. szám főbb cikkei: Tunisz és az olaszok, Szamoa legutóbbi ese-
ményei, a berber igazságszolgáltatás megszervezése Marokkóban, Sziám és 
Indokina viszonya, Sziria politikai helyzete, az el-dzsemi lányok, a mazabi asz-
szonyok, Haiti új kormánya, a karthágói eucharisztikus kongresszus, a víz 
higiéniája a gyarmatokon, az erdők kérdése a gyarmatokon, Francia-Nyugat-
afrika agrárpolitikája, a légi hajózás az északi Atlanti-óceánon. — 
A 84. szám a nemzetközi gyarmatügyi kiállítást, a VI. északafrikai 
értekezletet, Franciaországnak Indokinával való légi összeköttetését, az 
afrikai kikötőket, stb. ismerteti. 

* 

A Geographica Hungarica (kiadja Haltenberger Mihály, Budapest) leg-
újabb füzetében ismertetést találunk a magyar város-földrajzi irodalomról, vala-
mint a m. kir. Térképészeti Intézet iskolai térképeiről, Budapest új kerületi beosz-
tásáról, a Papp-féle kis mérő oszt álról, úgyszintén az újabban megjelent geo-
gráfiai vagy rokontárgyú munkákról. Gazdag folyóiratszemle és a magyar föld-
rajztudomány életének aktuális hírei egészítik ki a füzetet, amelyhez Magyar-
ország hegy- és vízrajzi térképe, valamint a Térképészeti Közlöny első füzetei-
nek a m. kir. Térképészeti Intézet fejlődését és működését ismertető idegennyelvű 
kivonata van mellékelve. — Ezzel a füzettel le is zárult Haltenberger Mihály dr. 
egyetemi rk. tanár ez év elején megindított irodalmi szemléjének első évfolyama. 
Megállapíthatjuk, hogy a revü teljes mértékben megfelelt ama céljának, hogy a 
külföldi tudományos köröket állandóan tájékoztassa a magyar földrajz-irodalom-
nak és a rokontárgyak irodalmának legújabb terméséről, valamint a magyar föld-
rajztudományi mozgalmakról, eseményekről. Meg vagyunk győződve, hogy a kül-
földi szakkörök máris nélkülözhetetlen segédeszköznek tekintik ezt a nagy gond-
dal szerkesztett folyóiratot, amelynek kiadásával Haltenberger dr. igen nagy 
szolgálatot tesz a magyar földrajztudománynak és a külföldi geográfusoknak 
egyaránt. 
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Felhivatnak mindazon magyar kereskedelmi tengerészek, 
akik a hajóhadnagyi vagy hosszújáratú kapitányi vizsgára készül-
nek, hogy vizsgára jelentkezésük előtt, kellő időben forduljanak a 
m. kir. Tengerészeti Hivatalhoz, ahol a fennálló és a kereskedelmi 
tengerészek minősítéséről szóló m. kir. kereskedelemügyi minisz-
teri rendeletben előírt vizsgaanyagra vonatkozó, a hajóvezetés 
újabb igényeinek figyelembevételével szükségszerűen bevezetett 
változásokról felvilágosítást nyerhetnek. 

A kereskedelmi tengerészek minősítéséről szóló rendeletben 
előírt vizsgaanyagból a vitorlás hajókra vonatkozó rész — a ki-
térési szabályok kivételével — elmarad, viszont újabb tárgyak, 
mint a rádióismerettan, statika, hajózástörténelem, az olasz és 
angol nyelvek bizonyos mérvű ismerete, úgy a hajóhadnagyi, mint 
a hosszújárati kapitányi vizsgán vizsga tárgyát képezik. 

Budapest, 1930. évi december hó 15-én. 

A M. KIR. TENGERÉSZETI HIVATAL. 
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